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3     INGEVOLGE DE BEVELEN VAN HARE MAJESTEIT 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Staatsiefoto t.g.v. het 40-jarig bestaan van de toen nog prille Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor. De foto 
stamt uit de zomer van 1906 toen de 40e verjaardag (een jaar later) groots werd gevierd met o.a. een concert in de 
feestelijk verlichte tuin van Concordia. Het vaandel op de achtergrond was een geschenk van Frans Smits, de eerste 
president van BM. Meer hierover onder Over het oude en het nieuwe vaandel. Het concert zelf (m.m.v. onder meer de 
Koninklijke Militaire Kapel) was een groot succes en trok 3.000 tot 4.000 toehoorders die deels met extra trams en treinen 
moesten worden aan- en afgevoerd (Bron: 125 jaar KZBM).  
 

Ingevolge de bevelen van hare majesteit Koningin 
Wilhelmina heeft BM sinds 1905 een Koninklijke 
status. In dat jaar bestond het koor 40 jaar en 
een bezoek van de vorstin en haar gemaal aan 
Breda was een mooie aanleiding om het predi-
caat Koninklijk aan te vragen. Het predicaat “is 
een eretitel die op voordracht wordt verleend 
aan verenigingen die naar het oordeel van het 
kabinet van de Koning(in) onder meer een lange 

staat van dienst hebben, kunnen bogen op diver-
se hoogtepunten en die de amateuristische cul-
tuurbeoefening hebben gediend en nog steeds 
dienen”. In de tijd van Koningin Wilhelmina werd 
de titel sneller verleend dan vandaag de dag. 
Haar kleindochter Beatrix liet in haar regeer-
periode de voorwaarden namelijk aanzienlijk 
aanscherpen. ‘Een lange staat van dienst’ moet 
nu bijvoorbeeld minstens 100 jaar bedragen. 

 

In 1905 kon BM natuurlijk wel bogen op méér dan ‘diverse’ hoogtepunten. In het begin van de 20e 
eeuw behoorde het koor namelijk tot ‘de grote drie’ van Nederland en reikte haar faam tot over de 
landsgrenzen. Ook het dienen van de amateuristische cultuurbeoefening stond en staat niet ter dis-
cussie. BM organiseerde in de loop van haar geschiedenis bijvoorbeeld tientallen gratis zangcur-
sussen. En Hans de Wit kreeg in 2013 als dirigent van ondermeer het Breda’s 
Mannenkoor de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opge-
speld, vanwege zijn vele muzikale verdiensten. Met de woorden van de bur-
gemeester van Zoetermeer: “Dankzij zijn inzet zijn amateurverenigingen in staat 
hun bijdrage aan culturele manifestaties in binnen- en buitenland te leveren”. 
Kortom, BM heeft alle reden om zich met trots Koninklijk te mogen noemen. 

 
 
De koninklijke onderscheiding die Hans de Wit op 20 november 2013 mocht 
ontvangen. Hans werd per 1 juni 2008 aangesteld als dirigent van de KZBM. In 
een later hoofdstuk komen we terug op zijn betekenis voor het koor 
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Tekst Koninklijke brief d.d. 1 juli 1905:  
Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik 
de eer het Bestuur der Zangvereeniging ‘Breda’s Mannen-
koor’ te Breda te berichten, dat het Hare Majesteit behaagd 
heeft aan deze vereeniging het voorvoegsel Koninklijk toe te 
kennen, zoodat de Vereeniging zich voortaan noemen mag: 
“Koninklijke Zangvereeniging Breda’s Mannenkoor. 

w.g. De Particulier Secretaris 
van H. M. de Koningin 

 
 
 
 
 

 
 
Het korte, maar krachtige koninklijke bezoek in 1905 
stond in het teken van de onthulling van het Nassau- 
Baroniemonument in het Valkenberg ter herdenking van 
600 jaar verbondenheid van de familie van Nassau met 

Breda en omgeving. Voor deze speciale gelegenheid schreef toenmalig dirigent Henri van 
Nieuwenhoven het lied ‘Welkomstgroet’ op een tekst van BM-secretaris Arnold Vermeulen. De thans 
oubollig overkomende openingszin daarvan luidt: Gegroet, Gij eed’le Vrouwe, Gij, dierb’re Koningin.   

 
 

Henri van Nieuwenhoven | Foto: BM-archief 
Henri van Nieuwenhoven was BM-dirigent in de periode mei 1905 -  januari 1917. Als 
jurylid bij een door BM in 1904 gewonnen zangwedstrijd (de 1

e
 in haar historie)  

maakte hij kennis met het Breda’s Mannenkoor. De geboren Rotterdammer vestigde 
zich in 1905 in Breda waar hij o.m. als leraar aan de Stedelijke Muziekschool aan de 
slag ging. Later zou hij hiervan directeur worden. In 1923 gaf hij deze functie op om 
verder te gaan als zelfstandig muziekpedagoog en muziekverslaggever van de 
Brabantse pers. Henri was ook een vruchtbaar componist. Maar liefst 12 werken van 
zijn hand zijn repertoirestukken van BM geweest. Geheel in de 19

e
 - eeuwse Lieder-

tafeltraditie (waarover elders meer) waren deze liederen vaak romantisch of 
religieus zoals: Zomeravond | In het woud | Druïdenzang (dat hij aan BM opdroeg) 
en Heer, die des hemels tenten spreijt en Allerzielen.  

 
 
De komst van koningin Wilhelmina naar Breda 
werd destijds bestempeld als een Bleyde Incom-
ste. ‘Echte’ Bleyde Incomsten, waarbij telgen uit 
de Koninklijke familie met veel pracht en praal 
werden ingehuldigd als Heer van Breda, dateren 
echter van vóór 1795. Na het uitroepen van de 
Bataafse Republiek werd, in navolging van de 
Franse vrijheid, gelijkheid en broederschapsge-
dachte, namelijk korte metten gemaakt met de 
voorrechten van de familie van Oranje - Nassau. 
De Republiek was echter een kort leven bescho-
ren. De familie kreeg nadien haar privileges niet 
terug, maar zeker in de 19e eeuw noemde het 
stadsbestuur koninklijk bezoek aan Breda nog 

graag ‘Blyde Incomsten’. Dergelijke bezoeken 
waren aanleiding voor het organiseren van 
volksfeesten die soms, zoals In 1905, een week 
lang duurden. Op die voor BM gedenkwaardige 3e 
juli stond er om 22.00 uur ook een spectaculair 
“watervuurwerk in het Noorderkwartier” op het 
programma. Daaraan voorafgaand gaf BM, na 
heel de dag al in touw geweest te zijn, nog een 
miniconcertje in een kiosk op het Stationsplein. 
Daarbij hád de bede Domine, salvam fac Reginam 
nostram (Heer, bescherm onze vorstin) een 
geschikt nummer kunnen zijn, ware het niet dat 
het pas in de 2e wereldoorlog werd geschreven.  
Zie bij Een muzikaal zijstapje.    
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Ter viering der Koninklijke Onderscheiding die de 
Vereeniging op 3 Juli 1905 mocht ontvangen gaf BM 
op 15 augustus van dat jaar een Buitengewoon 
Feestconcert met vuurwerk in den tuin van Concor-
dia (zo staat op bijgaand affiche te lezen). Een groot 
deel van het concert kwam voor rekening van de 
Stafmuziek van het 4e Regiment Infanterie uit Leiden. 
Feitelijk trad BM maar vier keer aan, maar na de 
pauze wel met het prestigieuze mannenkoorwerk 
van Jules Massenet: Choeur des  Romains. 
 
 
Affiche t.b.v. het Feestconcert op 15 augustus 1905. Dat het 
toen andere tijden waren, blijkt uit de geciteerde informatie op 
de aankondiging: Entree voor Stadgenooten en Vreemdelingen  f 
0,75 per persoon | Gedurende de uitvoeringen mogen geen ver-
verschingen worden rondgebracht | Tekstboekjes zijn op den 
avond van de uitvoering verkrijgbaar ad f 0,10. 

 

 
Ter viering van  Honderd jaar Koninklijk werd er 
in 2005 vanzelfsprekend eveneens een buiten-
gewoon feestconcert gegeven. En meer dan 
dat, want Paul van Driessche en Ton van Pelt 
schreven voor deze gelegenheid bijvoorbeeld 
ook het afgebeelde, rijk geïllustreerde boek-
werkje waarin het verlenen van het eervolle 
predicaat in zijn historische context uit de 
doeken wordt gedaan.      
 
 
 

 
 

Met trots Koninklijk  
De invloed van het politieke RK - netwerk van 
Franz Smits van Waesberghe zal vast het 
nodige gewicht in de schaal gelegd hebben bij 

het aanvragen en toekennen van het predicaat ‘Koninklijk’. Het verzoek moest worden ingediend bij 
de burgemeester die hem met een positieve aanbeveling diende door te sturen naar de Commissaris 
van de Koningin van Noord-Brabant. Wanneer deze er zijn goedkeuring aan hechtte, kwam het 
verzoek vervolgens terecht bij het Kabinet der Koningin. De betrokken RK-burgervader heette Eduard 
Guljé. Voor zijn benoeming tot burgemeester in 1893 was hij kortstondig president van BM. 
Commissaris der Koningin was in die tijd Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst, even-
eens een politicus van katholieken huize.   
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Eduard_Joseph_van_Voorst_tot_Voorst
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Eduard Hendrik Antonius Guljé (1836-1908) volgde in 1871 zijn vader op als 
lid van de gemeenteraad. Van 1882 tot 1893 was hij wethouder en van 
1893 tot 1907 burgemeester van Breda. Tijdens deze periode werd de stad 
aangepast aan de voortschrijdende tijdgeest. Hij had een aandeel in de 
komst van de hoogdrukwaterleiding, de aanleg van tramlijnen en een 
telefoonnet en de aanleg van het Wilhelminakanaal en het Markkanaal. De 
vesting werd ontmanteld en straten, singels en grachten werden aange-
legd. Guljé kende Brussel uit eigen aanschouwing en heeft naar vermogen 
meegewerkt om Breda om te bouwen tot een stad met groene boulevards 
en parken. Hij heeft een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het 
Wilhelminapark. | Bron: Beeldarchief Breda 

 
 

Mogelijk was de aanvraag voorzien van een aanbeveling door het 
prominente erelid: Mr. Louis Paul Marie Hubert baron Michiels van 
Verduynen. Deze “keurig katholieke Haagse heer” (volgens een omschrijving in het Parlementair 
Documentatiecentrum) was lid van de Tweede Kamer voor district Breda en met zijn 32 jaar het 
jongste erelid uit de geschiedenis van BM.   
 

Hoe de vork precies aan de steel gezeten heeft, 
zullen we nooit weten, want aanvragen worden 
strikt vertrouwelijk behandeld. Er zal vanzelf-
sprekend gelobbyd zijn. Maar los van eventuele 
kruiwagentjes is er alle reden voor BM om zich 
met trots al 100 jaar ‘Koninklijk’ te mogen noe-
men. Zeker wanneer we de dienende rol als 
criterium voor toekenning beschouwen in het 
bredere kader van ‘maatschappelijke betrokken-
heid’. Nagenoeg vanaf haar oprichting genoot BM 
niet voor niets een grote populariteit onder de 
Bredase bevolking vanwege de vele liefdadig-
heidsconcerten voor arme stadgenoten. En het 
strekt BM tot eer dat de naastenliefde zich niet 
beperkte tot de katholieke zuil binnen de ge-
meenschap. Zonder aanzien des persoons zette 
het koor zich bijvoorbeeld in 1896 in voor de 

‘Commissie tot Uitdeeling van Soep met Vleesch 
aan minvermogenden van alle gezindten’, of 
(eerder in 1882) voor de slachtoffers van antise-
mitische pogroms in het tsaristische Rusland. In 
1901 werd er ‘zelfs’ gezongen voor “in behoeftige 
omstandigheden verkeerende kunstenaars”, lie-
den die door ‘de Kerk’ toch alom verketterd wer-
den om hun vrije geest. BM heeft met andere 
woorden, ondanks haar onmiskenbare katholieke 
wortels en voormannen, altijd onder een liberale 
vlag gevaren. Een vroege onorthodoxe koers 
blijkt al uit de aanstelling van de ‘Lutheraan’ 
Heinrich Umland. Ook zijn opvolger Govert Dor-
renboom (zie bij hoofdstuk 1 onder ‘Breda Nas-
saustad’) was van protestantse komaf, evenals 
onze huidige dirigent Hans de Wit dat is.   

 

Gegroet, Gij Eed’le Vrouwe, Gij, dierb’re Koningin  
Ten behoeve van de ‘Blyde Incomste’ van koningin Wilhelmina en prins Hendrik van Mecklenburg in 
1905 waren buurtcomités wekenlang in touw geweest om de stad, onder andere met enorme 
erepoorten, op te sieren. Het bezoek zelf duurde destijds slechts zo’n kleine zes uur. Het paar 
arriveerde per trein en trok vervolgens in een imposante stoet van open rijtuigen en ere-escortes te 
paard langs de route die het gezelschap naar de traditioneel bezochte Nassauplaatsen -Het Kasteel, 
de Grote Kerk en het Begijnhof- bracht. Het bezoek aan het Valkenberg voor de onthulling van het 
monument was om 15.00 uur gepland. BM, dat destijds zo’n 250 zangers telde, stond toen reeds 
geruime tijd (in een bloedhete zon) klaar op een speciaal voor haar gebouwd podium om Hare 
Majesteit de Welkomstgroet te brengen. Vandaag de dag kunnen wij ons nauwelijks meer een voor-
stelling maken van het enthousiasme van tienduizenden stadgenoten rondom het hele gebeuren. Uit 
een lyrisch en royalistisch verslag in het Dagblad van Noord-Brabant hierover: 

En dat juichte maar, dat juichte maar, overal jubelde het en toonde men zich hartelijk ver-
heugd met de blijde inkomste der jeugdige Vorstinne. ( ) In het hart des volks klopt warm de 
liefde voor het oude koningshuis, laat de socialisten maar schadelijke pamfletten verspreiden 
tegen onze Wilhelmina, zij zullen Breda niet ontwringen aan den trouw jegens het Huis van 
Oranje (Bron: KZBM 100 Jaar Koninklijk).    
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Anders dan in 1905 was het in juli 2005 guur en stormachtig weer toen BM haar 
medewerking verleende aan een initiatief van Toneel- en gezelligheidsver-
eniging Jacob van Lennep om ‘De Bleyde Incomste’ van 1905 na te spelen. Van-
zelfsprekend stond daarbij de Welkomstgroet op het programma. De publieke 
belangstelling voor de herdenking bij het monument in het Valkenberg was, 
onder meer door het onaantrekkelijke weer, vrij matig. Het koor stond er trou-
wens ook slechts met een man of veertig.   
 

Geborduurde omslag van de Welkomstgroet   
Omslag en originele partituur worden bewaard in 

de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag 
  

 
 
 
 
 
Het Nassau-Baroniemonument (anno 1904) bij de 
ingang van het Valkenberg aan de kant van de Willemstraat. Het monument, dat 
herinnert aan de Blyde Incomste van Engelbrecht I van Nassau en zijn 11- of 12 
jarige bruid Johanna van Polanen op 11 september 1404,  is ontworpen door 
Pierre Cuypers, de architect van bijvoorbeeld ook het Rijksmuseum en het station 
in Amsterdam. De feestelijke onthulling ervan door de toen nog jonge koningin 
Wilhelmina (25 jr.) vond dus pas plaats op 3 juli 1905. Zij werd trouwens, na het 
overlijden van haar vader koning Willem III in 1890, al op haar 10

e
 koningin der 

Nederlanden. Tot haar 18
e
 trad haar moeder Emma evenwel op als regentes. 

T.g.v. haar officiële kroning in 1898 voerde BM in dat jaar de Kroningscantate uit 
van de hand van haar dirigent Govert Dorrenboom (zie bij hoofdstuk 1: Breda 
Nassaustad, bakermat van BM).    

  
Afbeelding op het visitekaartje t.g.v. de 

eerste Nassaudag Breda op 6 juni 2010. De hiervoor gebruikte foto, met koorleden in 
het Valkenberg op de achtergrond, is genomen op 11 september 2004, de dag waarop 
BM deelnam aan een groots historisch spektakel waarmee de  Blyde Incomste van 
Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen op 11 september 1404 werd 
nagespeeld. Het spektakel, met deelname van honderden figuranten en een aantal 
verschillende muziek- en andere gezelschappen en bijv. ook het klokkenluidersgilde, 
was een groot succes waarop tienduizenden toeschouwers afkwamen. Inmiddels zijn 
de Nassau Breda dagen (in combinatie met De Open Monumentendag) een begrip in 
den lande en daarbuiten. De organisatie, die in handen ligt van de in 2008 opgerichte 
Stichting Breda Nassaustad (zie ook bij hoofdstuk 1 onder ‘BM en de Unie van 
Oranjesteden’), stelt zich o.a. tot doel om Nassaustad Breda als toeristische 
trekpleister te promoten. Want het mag dan wel zo geweest zijn dat de poorters 
(d.w.z. onze Middeleeuwse stadgenoten die binnen de poorten van de stad mochten 
wonen) eeuwen geleden zich blauw hebben moeten betalen aan de bekostiging van 
de Blyde Incomste van Engelbrecht en Johanna van Polanen, feit is dat de Nassaus 
nadien een enorme positieve invloed hebben gehad op de economische, culturele en sociale ontwikkeling van Breda. De 
Breda Nassaudag moet dan ook gezien worden als een eerbetoon aan de familie, want: Zij brachten Breda haar 
karakteristieke centrum, het bos, de singels, monumenten en hofhuizen. Ze waren tolerant, stonden open voor andere 
culturen en onderhielden internationale relaties. Tot op de dag van vandaag kenmerken van onze stad  (Citaat: Joyce van Zijl 
in BN/DeStem | juni 2010) 
  

Keren we terug naar de grote dag in 1905 toen de koningin ook zingend uitgeleide werd gedaan met 
een korte serenade voor het stadhuis aan de volgepakte Grote Markt. Even voordien had zij het 
bestuur binnen (volgens de kronieken “hartelijk”) ontvangen om haar besluit tot het verlenen van 
het predicaat koninklijk persoonlijk mede te delen. Gelet echter op de datum 1 juli boven de brief 
van de Persoonlijke Secretaris van Hare Majesteit, kan gesteld worden dat het gratis toegankelijke 
Volksconcert van 2 juli in de tuin van Concordia geldt als het eerste optreden van de Kóninklijke 
Zangvereniging Breda’s Mannenkoor. 
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Domine, salvam fac Regina nostram   
Tientallen jaren is de bede Domine, salvam fac 
Regina nostram (Heer, bescherm onze vorstin)  
een vast repertoirestuk geweest bij de Oranje-
feesten of op Koninginnedagen waarbij optre-
dens van BM ‘vaste prik’ waren. Vanaf omstreeks 
1980 nam de publieke belangstelling voor deze 
feesten echter steeds verder af en kwamen daar-
mee ook de activiteiten van Oranjecomités  op 
een lager pitje te staan. In samenhang hiermee 
werden ook de gelegenheden voor BM om 
zingend Gods heil en zegen over de koningin af te 
smeken schaarser. Van lieverlee verdween het 
werk onder catalogusnummer BM 017 in het ar-
chief. Voor de koorreis naar Luxemburg in 2012 
werd de partituur echter weer ‘opgezocht en 
afgestoft’. Geplande optredens in het voormalige 

Nassau Kasteel te Vianden en de Abdijkerk van 
Thorn (precies op de Koninginnedag van dat jaar) 
vormden daartoe een prima aanleiding. In het 
kasteel werd BM hartelijk ontvangen door het 
bestuur van Les Amis du Chateau de Vianden. 
Deze ‘kasteelheren’ hadden behoorlijk wat re-
clame gemaakt voor het concert van onze König-
licher Sangverein. Bij de aanvang ervan (om 18.00 
uur) was de imposante ridderzaal daarom al aar-
dig goed gevuld met kasteelvrienden, genodig-
den, ons eigen gevolg en overige belangstellen-
den. De eeuwenoude zaal stroomde evenwel 
helemaal tot de nok toe vol toen de fortissimo-
inzet Do- mi- ne, sal- vam fac Re- gi- na nos- tram 
doordrong in de belendende zalen en er nog heel 
wat verraste toeristen op het gezang afkwamen. 

 

2012 | Generale repetitie in de ridderzaal van voormalig Nassau Kasteel Vianden | Foto: Hans Slockers 

 
De dubbel forte inzet van het ‘Domine’ was ook de muzikale ‘binnenknaller’ bij het Koninginne-
concert in de kloosterkerk van het bekende Limburgse ‘witte stadje’. Hier klonk het lied, door de 
machtige orgelbegeleiding van Joep Moonen  (in de periode 2008 t/m 2016 onze vaste concertpianist 
/ repetitiebegeleider) en een prachtige akoestiek, nog indrukwekkender dan in de ridderzaal enkele 
dagen voordien. En ook hier stroomden verraste toeristen toe en lagen de naburige terrassen er voor 
een uurtje verlaten bij.  
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De kroning van prins Willem Alexander tot koning betekende dat 
de tekst van de beginregel moest worden aangepast.  Sinds 30 
april 2013 luidt de aanhef ‘Domine, salvum fac Regem nostrum, 
ofwel ‘Heer, bescherm onze vorst’. Bij het slotconcertje na het 
opluisteren van een hoogmis (met onder meer delen uit de 
Messe für Männerchor van Joseph Rheinberger) in de Sint-
Christoffelkathedraal te Roermond op 26 mei 2013 zong BM de 
aanhef voor het eerst in zijn mannelijk vorm.  

 
Thorn, 30 april 2012 | Rinus Timmermans en kleindochter Aphrodite | 
Foto: Leopold Beels  Voor de in 2017 overleden Rinus was ‘Luxem-
burg’ zijn laatste koorreis die hij dankzij het liefdevolle mantelzorgen 
van Aphrodite kon meebeleven. Meezingen op ‘de Bühne’ was er niet 
meer bij, maar alle lof ook voor de koninklijke wijze waarop BM 
omgaat met haar zangers die het om wat voor reden dan ook niet 
meer helemaal kunnen bijbenen.       

 

Een muzikaal zijstapje  
Zoals aangestipt in de inleiding, dateert het hierboven aangehaalde lied uit de bezettingsjaren ’40-
’45. Het werd geschreven door de Brabantse muziekleraar Adrianus Giesen naar aanleiding van het 
uitwijken van koningin Wilhelmina naar Engeland. In feite betreft het eigenlijk een bewerking van de 
voorbede uit een van de beroemdste werken van Charles Gounod, zijn Messe Solennelle de Sainte 
Cécile (ofwel de ‘Cecilia Mis’) uit 1855. De aanhef van die voorbede luidt: Domine salvum fac 
Imperatorem nostrum Napoleorem. En met ’Napoleorem’ wordt Napoleon III bedoeld.  
  

19 april 2008 | Voorjaarsconcert van BM in de Grote Kerk te Breda i.s.m. GOOG o.l.v. gastdirigent Hans Lamers | Op het 
programma o.m. de prachtige ‘grote werken’ Alt Rhapsodie van Johannes Brahms en het openingskoor Gil aranci olezzano 
uit de opera Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni | Foto: Bert Bakx 
 

De ‘Cecilia Mis’ is geen onbekend werk voor BM, 
want in 2007 stonden het Sanctus en Benedictus 
uit deze mis op het programma van een dubbel-
concert dat door BM en het Gelders Opera- en 
Operette Gezelschap (GOOG) werd gegeven. Ten 
tijde van het populaire TV programma Una Voce 
Particulare genoot dit gezelschap landelijke 
bekendheid. Het dubbelconcert werd in het 
voorjaar van 2007, met een tussenpoos van twee 

weken, respectievelijk in de Eusebiuskerk te Arn-
hem en in de Grote Kerk van Breda uitgevoerd. 
En met succes, getuige de recensies. Onafhan-
kelijk van elkaar loven Thijs Bonger in BN/DeSTEM 
en Maarten Reith in De Gelderlander het harmo-
nieus ineenvloeien van twee koren met een 
totaal verschillende cultuur. “Opmerkelijk was 
hoezeer ze zich tijdens de gezamenlijke werken 
als één groot koor gedroegen” (citaat Maarten). 



8 
 

Het evenwichtige karakter kwam bijvoorbeeld 
prachtig tot uitdrukking bij de uitvoering van het 
Processiekoor Gerusalem uit I Lombardi van Gui-

seppe Verdi en van de Scène Suor Angelica ha 
sempre uit Suor Angelica van Giacomo Puccini. 

 

Beide recensenten gaan ook in op de opvallende verschillen in dirigeerstijl van Hans Lamers (GOOG) 
en Marcel Verhoeff (BM). Maarten beschrijft Han als “kalm en beheerst”. In Marcel ziet hij 
daarentegen “een gekooide tijger die als het even kon losbarstte in euforisch armgezwaai”. En Thijs 
schrijft: “Han Lamers dirigeert meer met mimiek en zijn ogen dan met armgebaren”. En wat Marcel 
betreft:  

Het lijkt of Marcel Verhoeff alles doet met brede armgebaren ( ). Als uiting van 
heftige energieoverdracht sidderen zijn armen langs zijn lichaam en soms stampt hij 
zo hard dat je denkt: ‘Sterk podiumpje’. 

 

De karakterverschillen stonden “een naadloze samenwerking” (citaat Thijs) overigens niet in de weg. 
De periode Marcel Verhoeff (1992 - 2007) kan trouwens als een heel bijzondere in de BM - historie 
worden aangemerkt. Op zijn betekenis voor het mannenkoor komen we later terug.  
  

Honderd jaar Koninklijk 

2 juli 2005 | Een kleine aubade voorafgaande aan de ceremoniële ontvangst door B & W van Breda| Foto: Bert Bakx 
 

Waren 2 en 3 juli 1905 voor BM twee koortsachtige dagen met onder andere 4 openluchtoptredens, 
het weekend van 2 - 3 juli 2005 was eveneens druk bezet. De officiële plechtigheden ter viering van 
100 jaar Koninklijke onderscheiding vonden plaats op zaterdagmiddag 2 juli. Het koor werd door het 
college van Burgemeester en Wethouders ontvangen op het ceremoniële stadhuis op de Grote 
Markt. BM nam vanaf het bordes zelf het voortouw met een korte aubade aan het adres van haar 
beschermheer, burgemeester Peter van der Velden. Aansluitend was het een beetje dringen 
geblazen in de receptiezaal. Hier was het eerst de beurt aan de burgemeester die op gepaste wijze 
het nieuwe vaandel aan BM-voorzitter Hans Talboom overdroeg, Op zijn beurt ontving hij het eerste 
exemplaar van het jubileumboek ‘Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor|100 jaar Konink-
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lijk | 1905-2005’. Na het formele gedeelte knalden de kurken van de champagneflessen en werd er 
met een driewerf hoera getoast op een eeuw Koninklijke status.   
 

2 juli 2005 | Foto: Bert Bakx 
Overdracht van het nieuwe vaandel door burgemeester Peter van 
der Velden aan BM voorzitter Hans Talboom | Helemaal links op 
de foto staat ons oudste koorlid Wim Gielen en aan de 
rechterkant onze chef-protocol (sinds 2002) René Grimminck  (zie 
ook onder ‘Over het oude en het nieuwe vaandel). Aan de grote 
verdiensten van Hans voor BM zal een apart hoofdstuk Hans 
Talboom, zanger van de eeuw gewijd worden. 
  

De stemming zat er dus al goed in toen de zangers 
niet veel later in ‘wandelkostuum’ en met hun part-
ners weer samenkwamen in het verenigingsgebouw 
‘Haven 7’. De evenementencommissie had gezorgd 
voor een enorme feesttent en BBQ op het terras voor 
het pand. En oude tijden herleefden toen later op de 
avond het ‘Pieter Talboom Jazz Quintet’ aantrad en 
er tot in de nacht door velen werd gedanst in de zaal 
waarin tientallen jaren de dansschool van Leo Tiggel-
man was gevestigd. Maar aan alle feestelijkheden 
kwam pas op zondagmiddag een einde met een 

receptie voor BM Vrienden, oud-leden en overige genodigden.    
  
Het ‘Jubileumconcert 100 jaar Koninklijk’ werd 
gegeven op 26 oktober 2005 in de nagenoeg 
uitverkochte Finntax Telecomzaal van het Chassé 
Theater. Wie had 100 jaar eerder kunnen bevroe-
den dat schouwburgzalen ooit sponsornamen 
zouden dragen? Een eeuw geleden had ook 
niemand zich een voorstelling kunnen maken van 
een “met uitbundige palmen en nieuw vaandel 
versierd podium en een beamer die zorgt voor 
een onscherpe maar dramatische zonsondergang 
op de achtergrond” (citaat Thijs Bonger in BN/De 
Stem van 27-10-2005). Maar de wazige zonson-
dergang ten spijt, de bezoekers hebben genoten 
van het uitgebreide programma dat zij kregen 
voorgeschoteld. De Forelle Variaties van Franz 
Schöggl (naar Die Forelle van Franz Schubert) 
vormden een verrassing op het door composities 
van Verdi gedomineerde concert. Giuseppe Verdi 
tekende namelijk voor zeven van 21 uitgevoerde 
werken. In de ‘periode Marcel Verhoeff’ (1992-
2006) had BM wel iets weg van een operakoor. 
Haar trouwe aanhang hoorde fraai uitgevoerde 
klassiekers zoals Evviva! Beviam uit Ernani en het 

onverwoestbare succesnummer, La Vergine degli 
Angeli uit La Forza del Destino. Volgens de recen-
sent was het echter vooral bij Aria en Coro 
Miserere d’un Alma uit Il Trovatore “genieten van 
een fijne koorklank met een fundament van een 
bassengroep die uit Rusland lijkt te komen”. Voor 
dit hoogtepunt van de middag zorgde BM niet 
alleen natuurlijk. De apotheose berustte op het 
harmonieuze samenspel tussen koor, de sopraan 
Waldin Roes in haar rol van Leonora, Henk Vonk 
(bariton) als Manrico en André Telderman 
(vleugel), Margaret Forrest  (harp) en Anton van 
Kalmthout (orgel). 
  

 

26 oktober 2005 | Werkoverleg in het artiestencafé van het 
Chassé Theater tussen Waldin Roes en André Telderman 
tijdens de lunch van de generale repetitie voor het Jubileum-
concert 100 jaar Koninklijk. André, die in de afgelopen de-
cennia al een aantal keer zijn medewerking verleende aan 
BM-concerten, is sinds januari 2017 onze wekelijkse repeti-
tiebegeleider en vaste concertpianist | Foto: Bert Bakx    
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Over het oude en het nieuwe vaandel 
Overal waar het Breda’s Mannenkoor optreedt, wordt het BM-vaandel 
opvallend in het zicht geplaatst. BM is er dan ook trots op, want het 
toont dat het Breda’s Mannenkoor al sinds 1865 bestaat en zich 
bovendien ‘koninklijk’ mag noemen. Vaandels hebben een militaire 
oorsprong. Op het slagveld dienden ze om de positie van te 
onderscheiden bataljons aan te geven. Ook de Middeleeuwse gilden 
bezaten vaandels ter verwijzing naar het uitgeoefende ambacht en 
beschermheiligen van de respectievelijke gildes. Het gebruik om zich als 
muziekgezelschap te onderscheiden werd door koren en harmonieën, 
die in de negentiende eeuw als paddenstoelen uit de grond schoten, 

overgenomen. Veel van die gezelschappen 
hadden eveneens een beschermheilige en veel 
daarvan werden vernoemd naar Cecilia (of 
Caecilia), de patroonheilige van de muziek en de 
muzikanten. Hieronder bijvoorbeeld het Konink-
lijk Mannenkoor Cecilia uit Vaals (anno 1837) en 
de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Princenhage 
(anno 1871). BM had, ondanks haar katholieke wortels, geen bescherm-
heilige. Op de draagstok van het oude vaandel, dat zoals van origine te doen 
gebruikelijk vierkant was, prijkte evenwel een zilveren, gevleugelde vrou-
wenfiguur die vermoedelijk een afbeelding van Caecilia was. Deze beeltenis 
werd echter, ter gelegenheid van het feit dat BM zich ‘Koninklijk’ mocht 
noemen, vervangen door een kroon. Deze kroon was een geschenk van Franz 

Smits van Waesberghe, de zoon van Frans Smits (zie volgend hoofdstuk onder 
‘De dynastie Smits van Waesberghe’). In een bewaard gebleven kranten-
bericht uit die tijd staan over deze kroon de volgende wetenswaardigheden: 
 

De kroon is vervaardigd door onzen stadgenoot de heer Marée. Ze is geheel 
uit de hand vervaardigd uit geklopt koper en munt uit door sierlijkheid en fijne 
afwerking. De bogen zijn geforceerd en worden boven in ’t punt, waar ze 

samen komen, bijeengehouden door een bol. Aan de onderzijde knellen ze als veeren rond een 
band, zoodanig, dat zij de invloeden van ’t weer zonder nadeelige gevolgen kan weerstaan.’t 
Is een mooi stuk werk, dat den vervaardiger alle eer aandoet. Opmerking verdient nog dat de 
kroon rust op een sierlijk afgewerkt toestel, ’t welk dient om er medailles aan 
te bevestigen.    

 

De geschonken kroon op de vaandelstok inspireerde in later jaren tot 
opeenvolgende logo-ontwerpen met een kroontje als opvallend symbool. 
Het afgebeelde beeldmerk werd speciaal ontworpen t.g.v. 150 jaar BM in 

2015   

 
Waar het oude vaandel gebleven is, weet niemand. Ergens in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw is het spoorloos verdwenen, maar waarschijnlijk was het doek simpelweg vergaan en 
heeft iemand het met de vuilnisman meegegeven. In elk geval brak er vanaf dat moment 
een vaandelloos tijdperk aan waaraan pas op 2 juli 2015 een einde kwam. Het initiatief voor 
het aanschaffen van een nieuw vaandel kwam van Hans Talboom. Hans liep in de aanloop 
naar ‘100 jaar Koninklijk’ (en de 140 verjaardag van BM) al geruime tijd rond met de 
gedachte aan de aanschaf van een nieuw vaandel. In Jan Tebbe vond hij een enthousiaste 
sponsor en in  René Grimminck een al even enthousiaste kompaan die ‘het veldwerk’ voor 
zijn rekening nam.  Na enige omzwervingen kwam René uit bij Riek Vermeulen-Joosten, am-
bachtelijk vaandelmaakster uit Sevenum.   

Het oude vaandel dat door de eerste 
BM president Frans Smits aan het koor 
werd geschonken | Archieffoto uit 1902  

De heilige Caecilia, patrones van 
de muzikanten, naar wie talrijke 
muziekverenigingen, koren, fanfa-
res en orkesten zijn vernoemd, op 
een schilderij uit 1606 van de Itali-
aanse schilder Guido Neri.      
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Bijzonderheden: 
 

Het vaandel (80x106 cm) is ter gelegenheid van 100 jaar Koninklijk vervaardigd door Riek 
Vermeulen-Joosten uit Sevenum. Het basismateriaal is velours. De bovenzijde is voorzien van 
brede ophanglussen terwijl de onderzijde met goud franje is afgezet. Al het gouden bor-
duurwerk is minuscuul handwerk, de onderdelen zijn steeds apart vervaardigd waarna ze op 
de kobaltblauwe ondergrond werden vastgezet. Het rode en witte vlak in het midden van 
het vaandel zijn draad voor draad geborduurd waardoor een driedimensionale weergave 
wordt bereikt. Dit unieke banier, waaraan ca. 600 uur is gewerkt, is aan BM geschonken 
door wijlen Jan Tebbe. Op een ingenaaide, geplastificeerde oorkonde met relevante infor-
matie voor ‘het nageslacht’ staan de handtekeningen van het trio waaraan BM haar nieuwe 
vaandel te danken heeft.    
  

Noot: Op de terugweg van de concertreis naar Rothenburg in 2008 zijn de bussen voor het 
huis van Riek gestopt om haar, bij wijze van volslagen verrassing (met medeweten van haar 
complotterende man) een ‘koninklijke’ aubade te brengen.    
  
 

   
 
2 juli 2005 | Wijlen bisschop en BM-erelid Tiny Muskens in 
gesprek met Jan Tebbe. Jan, een sociale ondernemer die in 1997 
Stg, HomePlan oprichtte met als doelstelling betaalbare huizen 
te bouwen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden, 
overleed in mei 2006 aan de gevolgen van kanker. Op zijn 
luisterrijke, door de bisschop voorgegane uitvaartdienst in de St. 
Antoniuskathedraal zong BM o.m. Beati Mortui van Felix 
Mendelssohn, Ecce, quomodor moritur van Jacob Handl en Pie 
Jesu van Nico (de vader van dirigent Marcel) Verhoeff. Bijzonder 
aan deze eredienst was ook de samenwerking met een aantal 
musici uit het Rotterdams Filharmonisch orkest.  

   
 

 Vaandels bij Nassaudag Breda 2019 | Sinds 2014 is sprake van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij steeds een 
ander thema uitgangspunt is. In 2019 stond de dag in het teken van het leven en dood van René van  Chalon, eerste Prins 
van Oranje-Nassau (1519 – 1544). Deze enige, echte stamvader van het Huis van Oranje, voorzag de Oranjes van hun 
lijfspreuk Je maintiendrai (citaat: Erfgoed Breda/Nassaudag 2019)| Foto: House of Wax Entertainment     
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