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HET KOOR VAN DE BROUWERIJ

_________________________________________________________________________________________________________________

Foto: 1902 | Stadsarchief Breda

In de Middeleeuwen was het veel gezonder om bier te drinken dan water. De burgers van Breda
brouwden daarom op grote schaal bier voor eigen huishoudelijk gebruik. En dat gebeurde zeker toen
de huisbrouwers tegen het einde van de 16e eeuw het recht verwierven om een beperkt aantal vaten
van hun ‘cleyne bier’ te verkopen. Breda kende omstreeks die tijd ook een tiental koopbrouwers van
‘den besten bier’. Deze professionele brouwers moesten echter, evenals huisbrouwers uit
omliggende dorpen, ‘gruitgeld’ betalen. Deze belasting op gruit, een mengsel van kruiden waarvan
het bier in die dagen werd gebrouwen, was voor het stadsbestuur een belangrijke bron van
inkomsten. Uit een in het Stadsarchief Breda bewaarde begroting uit 1492 blijkt zelfs dat meer dan
de helft van het stadsinkomen uit bieraccijns bestond.
Vanzelfsprekend werkte het aan de burgerij verleende privilege clandestiene handel in de hand. En
na aanhoudende klachten van de koopbrouwers over oneerlijke concurrentie werden de
huisbrouwers aan strengere regels gebonden. In de loop der tijd werd het kwaliteitsverschil tussen
‘den cleyne bier’ en ‘den besten bier’ trouwens zo groot dat de praktijk van het aan huis brouwen
vanzelf verdween. Over klandizie hadden ‘de grote jongens’ trouwens niet te klagen. De welvarende
stad Antwerpen vormde lange tijd een winstgevende afzetmarkt. Door het geweld van de
Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) raakte de handel met de stad der Sinjoren (naar het Spaanse
woord señor) evenwel in het slop en ging menig koopbrouwer aan de malaise ten onder. Rond 1850
telde Breda nog slechts twee brouwerijen met wortels in de 17e eeuw: Wit Anker aan Haven 4 en De
Drie Hoefijzers aan de Boschstraat 5. Sinds meerdere jaren is er evenwel sprake van een
opmerkelijke revival van het ‘cleyne bier’ uit ‘huisbrouwerijen’. Momenteel telt de stad acht
kleinschalige brouwerijen waar speciaalbieren op ambachtelijke wijze worden bereid. Eén daarvan is
(jawel) Brouwerij Witte Anker waarmee de uitbaters van DOK 19 aan Haven 19 de activiteiten van de
teloorgegane brouwerij aan Haven 4 nieuw leven hebben ingeblazen.
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Rijksmonument Huize Den Ancker aan Haven 4 | Foto uit 1906 van G.
de Hoog | In 1647 werd op het achtererf van dit pand de brouwerij
het Anker gebouwd. Later is deze brouwerij het Wit Anker gaan heten
die actief is gebleven tot 1901. De houten vaten werden destijds
namelijk voorzien van een wit anker als kenmerk. Boven de poort aan
de linkerzijde van het pand is nog steeds een Wit Anker te zien in het
raamwerk .

Een korte duik in de geschiedenis van De
Drie Hoefijzers leert dat de oorspronkelijke brouwerij aan de Boschstraat in 1538
onder de naam Den Boom werd opgericht
door Hendric van den Corput. In 1628 werd Den Boom omgedoopt tot De Drei Hoefijzers (en weer
veel later tot De Drie Hoefijzers). De naamsverandering werd ingegeven door een tegenover het
pand gelegen smederij De Drij Hoefijssers. Het bedrijf wisselde enkele keren van eigenaar en
belandde in 1807 in handen van Antonius Johannes Smits (1774 - 1838). Anton werd daarmee de
stamvader van een familiebedrijf dat tot aan de zestiger jaren van de vorige eeuw overging van vader
op zoon. Zijn nazaat Franciscus Henricus Maria (Franz/s) Smits (zie opmerking aan het einde van het
hoofdstuk) liet de destijds zeer moderne stoombierbrouwerij aan de Ceresstraat bouwen die in 1887
in bedrijf werd genomen. Vanwege zijn huwelijk met Philomena Maria Coletta Petronella van
Waesberghe in 1863 verkreeg de vestiging in 1892 (twee jaar na de dood van Frans) op initiatief van
zijn vrouw en zijn oudste zoon Jan de firmanaam F. Smits van Waesberghe |
Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. Onder de straffe leiding van zijn derde zoon
Franz groeide de firma uit tot een van de belangrijkste van ons land. Franz
werd in 1902 president van BM en met hem begon de dynastie Smits van
Waesberghe die zo’n driekwart eeuw zou duren. Dat BM sindsdien in de
volksmond voor lange tijd bekend stond als ‘het koor van de brouwerij’, is dus
niet verwonderlijk.
Franciscus Henricus Maria Smits (1842-1890), de grondlegger van de brouwerij aan de Ceresstraat, medeoprichter
e
van BM en in de periode 1865 - 1868 tevens de 1 president (voorzitter) van het koor.
Een oud reclameaffiche van de brouwerij met een afbeelding van Cambrinus, de vorst van het bier | Het affiche
behoort tot de collectie van het Stedelijk Museum Breda

Tot in 1961 is Brouwerij De Drie Hoefijzers een typisch familiebedrijf
geweest. In dat jaar werd het familiaire karakter doorbroken en
kwamen er ‘buitenstaanders’ in de bedrijfsleiding terecht. In 1968 ging
het bedrijf vervolgens op in het Britse concern Allied Breweries De
band tussen de brouwerij en het Breda’s Mannenkoor bleef evenwel
via BM-voorzitter Marcel Smits van Waesberghe en BM-secretaris Jan
Willemsen nog wel een aantal jaar intact. Toen Marcel als laatste telg
uit het Bredase brouwersgeslacht het concern in 1978 vaarwel zei (zie
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bij Au revoir, ‘meneer Marcel’) kwam er echter een einde aan de historische band en bleef Jan, bij
wijze van spreken, als laatste der Mohikanen met een dubbelleven in de brouwerij en BM over. Dat
hij het vertrek van Marcel, en daarmee het verbreken van de ooit innige relatie, heeft betreurd, kan
worden opgemaakt uit een krantenartikel van destijds. Hierin staat te lezen: ( ) maar sinds Marcel
Smits van Waesberghe geen voorzitter meer is, bestaat die relatie nog slechts uit een donatie en uit
de herinneringen aan de rol die alle meneren Smits van Waesberghe in dat koor hebben gespeeld
(citaat uit ‘De stad in met Gerard in Dagblad De Stem van 20-05-1989).
Jan Willemsen | Foto: Bredaas Archief, Johan van Gurp
In de loop van haar geschiedenis heeft BM heel wat leden gekend met grote
verdiensten voor het koor. Ongetwijfeld was Jan er daar één van. In 1957 werd hij lid.
In 1961 trad hij toe tot het bestuur en hij zou tot vlak voor zijn overlijden in april 1996
bestuurslid blijven. In de eerste 10 jaar van die periode beheerde Jan de penningen en
aansluitend was hij maar liefst 24 jaar (een uitermate zorgvuldige) secretaris. Pas In
augustus 1995 stapte hij, na 35 jaar trouwe dienst (!), uit het Dagelijks Bestuur maar
bleef (op dringend verzoek vanwege zijn onmisbare ervaring) aan als lid van het
Algemeen Bestuur. Jan was ook een begenadigd schrijver met een groot gevoel voor
humor. Die kwaliteiten kwamen hem te pas bij zijn activiteiten voor het Bredase
carnaval. Hij was een van de redactionele steunpilaren van de carnavalskrant
Kontklopper, auteur van het Klijn Kielegats Woordenboek, eindredacteur van het
Kielgats Kiekeboek, (Breda, ’t Kielegat komt van hem vandaan) en de auteur van het
boekje Bierproeverij voor carnaval in Breda. Schrijven voor BM deed hij (behalve als
secretaris) uiteraard ook. Zo verzorgde Jan jarenlang alle persberichten, was hij redacteur van het verenigingsblad
Goeie Berichten en co-auteur van 125 jaar BM | Uit de kronieken van een koor (‘125 jaar KZBM’). In zijn
successievelijke werk voor de brouwerij (directiesecretaris en stafmedewerker public relations) was ‘schrijven’
zo’n beetje zijn serieuze dagelijkse emplooi. Véél minder ernstig waren zijn schrijfsels in het
personeelsblad Bottelpraets waarvan Jan de initiator en hoofdredacteur was. Geïnspireerd
door zijn werkomgeving schreef hij indertijd ook het bij de Arbeiderspers uitgeven
humoristische boekwerkje Humor met vergunning vol grappige anekdotes uit de brouwersen horecawereld. In zijn algemeenheid was Jan “de grote bedenker van grappen en grollen
waar bier aan te pas komt” (citaat uit het eerder aangehaalde artikel van Gerard van Herpen).
Dat moeten er dus heel wat zijn geweest, gelet op zijn werkkring, zijn lidmaatschap van BM en
zijn betrokkenheid bij het Kielegatse carnaval. Voor dat carnaval bedacht Jan trouwens nog
een aantal onderscheidingen. Dat hij voor zijn brede maatschappelijke inzet zelf vaak ook
onderscheiden is, zal echter niet verbazen. Jan werd bijv. benoemd tot erelid van BM en tot
Lid in de orde van Oranje-Nassau. Ook ontving hij de ‘Legpenning Breda-Oranjestad’ voor “zijn
bijzondere verdiensten op cultureel gebied” en van de directie van de brouwerij een zelden
uitgereikte Gouden Speld voor zijn bijzonder publicitaire verdiensten voor het bedrijf. Een
bijzondere eer viel hem ten deel in 1993 toen hij uit handen van Poolse Gevolmachtigd
minister Boleslaw Kulski de onderscheiding ‘Vriend van het Pools kind’ kreeg uitgereikt. Dit
vanwege zijn jarenlange inzet t.b.v. Poolse kinderen in nood.
Noot: In november 1986 verscheen Klein Breda’s Brouwersboek van de hand
van Jan Willemsen. Het betreft een handzaam, met veel historische plaatjes
verluchtigd, boekje over de lange historie van de brouwerij “die al bestond
toen de Spanjaarden nog voor de Bredase wallen lagen”. Het boekwerkje
werd uitgegeven t.g.v. de ingebruikname van de nieuwe Brasserie voor het
ontvangen van gasten aan de Ceresstraat alwaar BM in 1996 in het kader van
Jazz at the Brewery een optreden mocht verzorgen (zie bij hfd. 6).

De band met de brouwerij werd voorgoed doorgesneden toen Allied Breweries op haar beurt
weer opging in het wereldwijde InBev concern. Dit werd pijnlijk duidelijk toen BM in 2001 een
brief ontving van een door Inbev ingehuurd advocatenkantoor. Hierin werd gedreigd met
gerechtelijke stappen vanwege het wederrechtelijk gebruik van de naam Night of the Proms.
De reeks succesvolle Night of the Proms - Breda concerten werd daarom voortgezet onder de
benaming Night of the Classics (waarover elders meer).
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Tot verbijstering van velen sloot de multinational
de vestiging aan de Ceresstraat echter in 2004
(waarmee ook het mede door Jan Willemsen
opgerichte Brouwerijmuseum Dry Hoefijzers
voorgoed verloren was). Voor lokale sentimenten
is in het zakenleven immers geen plaats en aan
de historische banden tussen Breda en de
brouwerij in zijn algemeenheid en die tussen de
brouwerij en BM in het bijzonder heeft al
helemaal niemand een boodschap. Na jaren van
leegstand ging het hele brouwerijcomplex
uiteindelijk tegen de vlakte met uitzondering van
het ketelhuis en het voormalige kantoorpand.
Het ketelhuis werd omgebouwd tot het Beer &
Barrels Brouwhuis Breda met de enorme
brouwketels van weleer als decor. Ook het in Art
Deco stijl opgetrokken kantoorpand werd grondig

onder handen genomen en zowel van binnen als
buiten volledig gerestaureerd. In het pand is
sindsdien de businessclub Officies For You Breda
gevestigd. Wederom herleefden oude tijden voor
even bij de officiële opening ervan in 2011. Op
uitnodiging van de club zong het mannenkoor
enkele liederen op de trap en onder de buste van
F.H.M. Smits, ‘den stichter dezer industrie’. Dit
gebeurde in aanwezigheid van diens 94-jarige
kleinzoon, Paul. Bij de inzet van het Bredaas
volkslied nam Paul spontaan de taak van Hans de
Wit over en dirigeerde hij vol overgave De
Bredasche Marsch (alias ‘de paarse heide’)
waarvan de tekst door zijn oom Tony werd
geschreven. Aan de weg van Bredasche Marsch
naar Bredaas Volkslied ligt echter een bijzondere
geschiedenis ten grondslag

2019, Paul Smits van Waesberghe sj. met BM bij de opening
van Officies For You in het voormalige kantoorpand van De
Drie Hoefijzers dat zijn vader Franz daar in 1926 had laten
bouwen. Paul, die ruim een jaar na zijn spontane optreden
overleed, was de jongste zoon uit het gezin dat naar goed
katholiek gebruik in die tijd 12 kinderen telde. Zes daarvan
(waaronder Paul) werden priester of pater.

In het najaar van 2019 was BM opnieuw te gast in
het voormalige brouwerijkantoor, maar nu op
uitnodiging van Anouk van den Berg en Peter Dictus
om muzikale medewerking te verlenen aan
Brouwerskind, een theaterproductie op locatie over
de persoonlijke tragedie van de in 1935 geboren
Frans Smits van Waesberghe jr. die gewogen en te
licht bevonden werd om leiding aan het familiebedrijf te geven.
De sluiting van de brouwerij deed destijds veel stof opwaaien vanwege het banenverlies van
veel Bredanaars. De sluiting werd ook gevoeld als een pijnlijk cultuurhistorisch verlies voor de
stad. In dit verband kon er destijds evenwel één lichtpuntje worden vermeld dat door Willem
Reijn in een uitgave van BN/deSTEM uit april 2004 kernachtig werd samengevat onder de kop:
Het bier blijft in Breda.

De dynastie Smits van Waesberghe
De verbintenis tussen het Breda’s Mannenkoor en het Bredase bierbrouwergeslacht is in eerste
instantie dus (zoals we in de inleiding aangaven) terug te voeren naar de eerste BM-voorzitter Franz
Smits senior. Dat juist hij uit het clubje van de oprichters van BM tot voorzitter werd verkozen, is niet
verwonderlijk. Frans was immers als een van de belangrijkste industriëlen van Breda een
gezaghebbend en invloedrijk man. Bovendien (volgens een verderop aangehaalde familiekroniek)
een man van karakter die zijn godsdienstige overtuiging niet verborg. Niet verrassend dus ook dat hij
voor het behartigen van de belangen van ‘de katholieke zuil’ in de gemeenschap (zie ook hoofdstuk
2: ‘BM, kind van de 19e eeuw’) met glansrijke meerderheid werd verkozen tot lid van Provinciale
Staten van Noord-Brabant. Daarnaast bekleedde hij de functie van secretaris van de St. Antoniusparochie, was hij regent van het Rooms-katholiek Burger Weeshuys in Breda en (in 1873) mede4

oprichter van Sociëteit ‘Den Katholieke Kring’. Veel (conservatief) katholieke ondernemers en de
parochiegeestelijken waren lid van deze mannenclub. ‘De sociëteit had een eigen verenigingsgebouw
en wel (jawel) tot 1904 aan Haven 7 (zie bij hoofdstuk 5: ‘Op netten stand gelegen’). De gezelligheid
van jongens-onder-elkaar stond dus vast hoog in het vaandel van de vereniging. Toch draaide de club
wel degelijk ook om het verwerven van politieke macht en het uitdragen van de katholieke ideologie.
November 2019: Onze huidige voorzitter Theo Baert bij het
borstbeeld van Frans Smits de allereerste BM voorzitter.
Theo, die pas sinds 2016 koorlid is, werd (na een ietwat
turbulente periode binnen de gelederen) door scheidend
voorzitter Teun Giljamse ‘gemasseerd’ en als een in zijn ogen
geschikte kandidaat-opvolger naar voren geschoven. Eigenlijk
werd hem daarbij geen bedenktijd vergund en het zal Theo
vast deugd gedaan hebben dat hij met algemene stemmen
(minus 1) en onder luid applaus tijdens een extra algemene
ledenvergadering tot voorzitter werd verkozen. Daarmee
bekleedt hij als eerste buitenlander in onze geschiedenis het
voorzitterschap. Theo is namelijk, hoewel hem dat niet is aan
te horen, een Vlaamse Belg. In korte tijd wist deze joviale en
makkelijk toegankelijk man weer rust ‘in de tent’ te brengen.
Teun had zijn kwaliteiten goed ingeschat, want Theo is een
snelle denker en beslisser die vindt dat je verenigingsgeld niet
moet oppotten maar juist moet laten rollen. In zijn enthousiasme loopt hij, zonder ruggespraak met medebestuurders
of ‘relevante’ commissieleden, nog wel eens voor de troepen uit, maar dat zij hem vergeven, want “er zit
tenminste weer beweging in de vereniging” (zo valt te beluisteren). Een buitenlandse voorzitter is dus een
unicum in de BM-geschiedenis. Uniek is ook dat Theo als Vlaming én BM - zanger geen liefhebber is van écht
bier en dat er op zijn initiatief een 0% aftreksel daarvan aan onze toog te krijgen is. Helaas is sinds maart
2020 de bar gesloten en zijn ook alle repetities tot nader order opgeschort vanwege een crisis van
ongekende omvang. We doelen uiteraard op de coronacrisis waarop we in een ander chapiter vast en zeker
terug zullen komen, omdat de dreiging die ervan uitgaat minstens zo groot is, zo niet groter, dan in 1902 (zie
bij ‘De ferme hand van Franz jr.’) en in 1945 (zie bij ‘Zo vader, zo zoon’).| Foto: Ben Kaanders

Naar alle waarschijnlijkheid zal de winkelier en medeoprichter van BM Willem Rosu, wiens zoon
Gijsbert onze eerste dirigent zou worden, lid van Den Katholieke Kring zijn geweest. Medeoprichter J.
A. J. van Kalken zeer waarschijnlijk ook. Heel goed mogelijk namelijk dat deze J. (voornaam
onbekend) óók een ondernemer is geweest én de fabrikant (zie onderstaande advertentie) van het
eerste BM-vaandel. Maar hoe het ook zij, Frans Smits drukte dus als eerste het familiestempel op ‘het
brouwerijkoor’. Dat BM door Frans (en later zeker ook door zijn nazaten Franz en Tony) zo’n beetje
als familiebezit werd beschouwd, blijkt uit het (in de familiekroniek) overgeleverde citaat: Ons
mannenkoor schept een onderlinge band tussen de knechten en onze Baas.
Advertentie uit een heruitgave in 1977 van het oorspronkelijk in
1897 uitgegeven boek Breda en omstreken in woord en beeld. In dit
boek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het Breda’s Mannenkoor. De openingszin daarvan luidt: De zangvereeniging “Breda’s
Mannenkoor” is op haar gebied de eerste in Breda. En m.b.t. de
toekomst van het koor werd ruim 120 jaar geleden er het volgende
geschreven:
( ) en als Breda’s Mannenkoor dan even bereid blijft als zij steeds was om hare gewaardeerde medewerking te
verleenen bij uitvoeringen voor een of ander weldadig doel, of wel ter opluistering van volksconcerten, waarmede
hier ter stede reeds meermalen een welgeslaagde proef werd genomen, zal ook de invloed naar buiten grooter en
zegenrijker worden.

Frans Smits is slechts drie jaar president van BM geweest. Mogelijk was dat omdat hij simpelweg een
(te) drukbezet man was, want bij zijn eerder genoemde functies kunnen ook nog eens die van
secretaris van het Algemeen Armbestuur, secretaris van de Commissie tot Buitengewoon
Hulpbetoon en lid (en de laatste 9 jaar van zijn leven voorzitter) van de Kamer van Koophandel
worden opgeteld. Kortom, druk, druk, druk. Over zijn bestuursperiode bij BM is niet of nauwelijks iets
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terug te vinden, dus de feitelijk reden waarom hij al na drie jaar de voorzittershamer neerlegde blijft
ongewis. Een bron* vermeldt wel dat er na zijn aftreden onrust in de leiding der Vereniging werd
waargenomen. En dat er destijds problemen speelden blijkt uit het volgende citaat uit dezelfde bron:
Als commissaris van de werkende leden leidde Frans Smits een aan de problemen gewijde
vergadering. Daardoor ging de Vereniging niet ten gronde.
* Onderzoek naar de geschiedenis en een persoonlijk verslag over van de familie Smits en de familie Smits van
Waesberghe vanaf 1628 tot 1968 | 2010, Frans J.M.J. Smits van Waesberghe jr.

Panoramafoto uit 2014 van Simon Keep van het hoofdkantoor van De Drie Hoefijzers. Het pand werd in 1926 - 1929 gebouwd naar een
ontwerp van de Bredase architect P. Bilsen. De opdracht ervoor kwam van toenmalig directeur Franz Smits “in een periode van ongekende
bloei van het bedrijf”. Het programmaboekje van Brouwerskind bood o.m. ook nog de volgende informatie:
Voor het nieuwe kantoor werden kosten noch moeite gespaard. Peperdure materialen kwamen speciaal uit het buitenland, zoals het
marmer uit Italië. De stijl van het gebouw heet het zakelijk expressionisme, met stijlinvloeden van Jugendstil, vooral in het interieur
vermengd met art deco- elementen. Het kantoor (een van de meest gave en zeldzame voorbeelden van een industrieel kantoor uit die tijd) is
een Gesamtkunstwerk. Bijna elk onderdeel, elk detail, is door de beste ontwerpers van die tijd speciaal voor dit gebouw gemaakt. Tot aan
haarden, klokken, kapstokken en asbakken toe. Veel details verwijzen naar bier, brouwerij en de familie Smits van Waesberghe.

De vereniging mocht dan wel niet te gronde zijn
gegaan, tot het aantreden van zijn zoon Franz als
voorzitter bleef het rommelig binnen het koor en
was het een komen en gaan van bestuursleden,
inclusief presidenten. Door alle gerommel en
onvrede liepen ook de zangers met bosjes
tegelijk weg. In 1897 telde het koor nog slechts
31 zangers en was toenmalig dirigent Govert
Dorrenboom van mening dat BM “aan geen enkel
concert of zelfs maar festival zou kunnen deelnemen”. Duidelijke oorzaken voor- en achtergronden bij alle aanhoudende malaise zijn, door
het ontbreken van verslagen uit de eerste
decennia van BM, niet aan te geven. Wel is in dat
tijdsbestek sprake van “een slepende kwestie
tussen een groep zangers en de directeur”
(dirigent) die tot uitbarsting komt en van “de

zigzagkoers die menigeen in het verkeerde
keelgat schiet”. In zijn algemeenheid werd die
tijd trouwens gekenmerkt door een enorm
versnipperd muziekleven en een sfeer van
jaloezie en rancune tussen de besturen en
dirigenten van de vele muziekgezelschappen in
Breda. Wat BM betreft bleef het In ieder geval
‘pappen en nathouden’ totdat er in 1902 door
een reorganisatiecommissie schoon schip werd
gemaakt en de ‘dynastie’ Smits van Waesberghe,
met achtereenvolgens Franz, Tony en Marcel aan
het roer, werd gevestigd. De reorganisatie zorgde overigens voor een spectaculaire omslag. Ene
Jan van Poppel had hierin een groot aandeel. Jan,
voormalig BM lid, werd bij de reorganisatie
betrokken omdat hij de Masteechter Staar uit
een diep dal had weten te trekken en dat koor
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onder zijn voorzitterschap al gauw een enorme
populariteit wist te bezorgen. In mei 1902 toverde Jan daarom een zaal vol potentiële zangers
“het wonder van Maastricht” voor ogen om hen
te bewegen zich (weer) bij BM aan te sluiten. Een
wonder geschiedde ook in Breda. Ter plekke
meldden zich 117 zangers aan. Binnen een week
groeide dat aantal aan tot zo’n 200 en in enkele

maanden tot over de 300. BM is nog steeds
bekend met Jan van Poppel, want hij schreef het
verjaardagslied Toast. Het aanstekelijke (aan
Franz Smits opgedragen) ‘hoera, hoera, hoera’
heeft BM al bij vele feestelijke gelegenheden
laten klinken en zij zal dit ongetwijfeld in lengte
van jaren nog wel blijven doen.

De ferme hand van Franz
Begon de BM - brouwerijgeschiedenis bij Frans Smits, met zoonlief Franz werd de ‘dynastie Smits van
Waesberghe’ evenwel pas echt gevestigd. Een dynastie die bij wijze van spreken via erfopvolging
voortduurde totdat zijn kleinzoon Marcel in 1978 ‘adieu’ zei en tot veler verrassing naar Frankrijk
trok om in de Dordogne een camping te gaan exploiteren. Dit verhaal had echter nooit geschreven
kunnen worden als Franz het koor niet van een wisse ondergang had weten te redden. Zijn ingrijpen
aan het begin van de 20e eeuw zal tot aan WO II bekend staan als ‘de reorganisatie van 1902’. Een
radicale hervorming was ook hard nodig, want na de zomer van 1901 “is de ambitie onder de leden
zodanig afgenomen, dat het koor geen uitvoeringen meer geeft”. De toch al heersende onvrede
onder de zangers werd destijds nog eens aangewakkerd door de invoering van een boetestelsel bij
verzuim van repetities. Na twee maanden zag het bestuur haar dwaling
in, maar toen was het kwaad reeds geschied. Ten einde raad stapte het
voltallige bestuur vervolgens op om ruimte te maken voor een reorganisatiecommissie onder leiding van Franz Smits. Kort daarop werd diens
“ferme hand” (waarmee hij -volgens de eerder aangehaalde familiekroniek- ook leiding gaf aan de brouwerij in de Ceresstraat) binnen alle
BM-gelederen voelbaar. ‘Ferm’ zal vast eufemistisch bedoeld zijn voor
autoritair of regentesk. ‘Regentengedrag’ was hem natuurlijk ook met
de paplepel ingegoten. In de patriciërswoning van zijn vooraanstaande
ouders werd deftig Frans gesproken en liepen bediendes af en aan. Niet
verbazingwekkend dus dat zijn bij tijd en wijle eigenmachtige houding
hem nog wel eens in conflict bracht met leden die, zeg maar, niet als
‘knecht’ voor ‘de baas’ wilden opdraven. Teneinde de band tussen leden
en bestuur te verstevigen werd op de jaarvergadering van 1903 besloten
dat er voortaan steeds twee werkende leden zitting zullen hebben in het
bestuur. Bovendien werd een ‘Commissie van Bijstand’ in het leven
geroepen die een brug zal vormen tussen bestuur en leden.

Franz SvW, president in de periode 1902-1930
Het afgebeelde portret van hem en zijn vrouw Maria Smits van WaesbergheMutsaerts werden in 1935 vervaardigd door Charles Watelet, een schilder uit de
Belgische School. De schilderijen hebben een afmeting van 114 bij 135 cm en werden,
mede als dank voor het optreden in Brouwerskind tijdens een repetitie in januari 2020,
door een kleinzoon van Franz aan BM geschonken.

Noot: De toevoeging ‘Van Waesberghe’ achter Smits dateert uit april 1928
toen Franz bij koninklijk besluit toestemming kreeg om de familienaam van zijn
oma aan de zijne toe te voegen. Het verzoek daartoe zal vast ingegeven zijn
door de gedachte dat Smits van Waesberghe iets chiquer klinkt dan simpelweg
Smits. Alle citaten waarin Franz Smits wordt aangehaald, dateren m.a.w. van
voor 1928.
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Zo’n brug slaan was, gezien de standsverschillen in de maatschappij en binnen het mannenkoor van
toen, geen overbodige luxe. Dat Franz, evenals zijn vader, tot een ander slag volk behoorde dan de
zangers blijkt bijvoorbeeld uit een verslag in de Bredasche Courant van een feestavond op 3 februari
1912:
Eens in het jaar houden de leden van Breda’s Mannenkoor een fuif, een echte, met bier en
worstebood en ongedwongen vroolijkheid. Verspreid door de zaal zitten de leden aan
tafeltjes. Middenin staat de bestuurstafel. De president, dhr. F. Smits van Waesberghe, zetelt
in een breede armstoel; om hem heen zitten de directeur, de voornaamste mannen van zijn
staf, en de gasten.
Het is lastig om bij het lezen van bovenstaand citaat en het zien van het
statige schilderij van Watelet in Franz niet een ‘heer van stand’ te zien. Uit
‘de kronieken’ doemt echter ook een beeld op van een somtijds emotionele en pathetische man die het allerbeste met zijn koor voorheeft.
Emotioneel en pathetisch waren althans zijn vurige betogen op jaarvergaderingen waarmee hij de mannen aanspoorde tot meer koorliefde, discipline en trouwer repetitiebezoek. We geven twee voorbeelden die
beide te maken hebben met het ontslag nemen van dirigenten en die
tevens een inkijkje geven in ‘de tijd van toen’. Het eerste betreft het
vertrek van Govert Dorrenboom (zie bij hoofdstuk 1 onder ‘Breda
Nassaustad’) in november 1902. Officieel nam Govert ontslag omdat hij zich niet kon verenigen “met
de feitelijke toestand van twee directeuren in de vereniging”. Gedoeld wordt op de 2e directeur Jan
Ingenhoven. Er deden destijds evenwel geruchten de ronde dat het bestuur van ‘oude’ Govert
afwilde ten gunste van de veelbelovende jonge Jan. In ‘125 jaar KZBM’ wordt hieraan de volgende
passage gewijd die met enige inperkingen is overgenomen:
Om de ontstane onrust in te dammen, treedt Franz Smits voor het front van ‘zijn’
zangers en legt hij in een geëmotioneerd betoog rekening en verantwoording af. Hij
hoopt daarmee (de verdere citaten zijn van Franz) het wapen uit de handen te nemen
van onze vijanden, die er als ’t ware van buiten op loeren om de welvaart, de
voorspoed van onz zoo eedel werk te ondermijnen. ( ) En toch, die tegenwerking van
buiten, zij is zoo gering tegenover dat gemompel in eigen kring, dat wroeten in eigen
ingewanden. Ziet, Mijne Heeren, zegt dan liever rechtuit uwe gevoelens. (want) Mijne
Heeren, tegen eigen ontevredenheid, dat gemopper, dat gekletsch tussen zangers,
tussen leden onzer eigen vereeniging, dat blijven plakken na de tusschenpauze en dan
niet meer medezingen, wat voor anderen zoo’n slecht voorbeeld is, daartegen is mijn
eigen liefde voor de kunst niet bestand. ( ) Maakt ons onzen werkkring zoo
aangenaam mogelijk; door goede onderlinge verstandhouding en vooral door taaie
wilskracht om al de repetities zoo regelmatig mogelijk bij te wonen. Toont tenminste
dat ge wilt zingen; geneert u niet voor uwe werkmanskiel, hij heeft voor mij zijn
bijzondere aantrekkelijkheid. ( ) Duidt het mij niet kwalijk dat ik zulks zoo oprecht
beken, maar die armzalig bezochte repetitiën, dat gepraat, dat gespin, het is zoo
grievend, het is zoo ontmoedigend…
Het tweede voorbeeld dateert uit 1914 toen
Henri van Nieuwenhoven (BM-dirigent in de
periode 1905 - 1917) het per 1 februari van dat
jaar voor gezien hield. De oorzaak van zijn aftreden kan hebben gelegen in een minder goede
verstandhouding tussen directeur en zangers
gedurende de laatste jaren, aldus de schrijvers
van ‘125 jaar KZBM’. In afwachting van een
nieuwe dirigent werden de repetities destijds op-

geschort en tijdens een buitengewone algemene
ledenvergadering op 28 februari kregen de
zangers opnieuw verwijten over laksheid en
gebrek aan discipline voor de voeten geworpen.
Maar anders dan in zijn negatieve zedenpreek
van 1902 schetste Franz deze keer in positieve
bewoordingen het ideaalbeeld van de mannenkorist…
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…voor wie iedere repetitie een uitspanning is, die hij slechts noodgedwongen verzuimt. Voor
wie een concert een feest schijnt, voor welks welslagen hij de verantwoordelijkheid draagt.
Die van zich afbijt wanneer men Mannenkoor aanvalt. Die de vereeniging overal en ten allen
tijden verdedigt en ophemelt. Die er wat meer voor over heeft als de 10 cents contributie per
week. Die onder het zingen dan koud, dan warm wordt van geestdrift, onvermoeid zich laat
mêeslepen tot berstens toe. Die den Directeur hoog houdt en het bestuur in zijn hart draagt.
Het geschetste ideaalbeeld anno 1914 zal ook nadien nog menig voorzitter en dirigent als muziek in
de oren geklonken hebben. Gemompel, gemopper en geklets is immers iets van alle tijden.
7 mei 1927, foto BM-archief | Frans Smits in het
midden tussen zijn bestuursleden in Hotel De
Schuur. Op die dag gaf BM een receptie t.g.v. haar
60-jarig bestaan (in oktober 1925) en werd daarbij
e
tevens de 25 verjaardag van ‘de reorganisatie van
1902’ en het daarmee parallel lopende presidentschap van Franz herdacht. Hierbij ontving hij een
bronzen plaquette met zijn borstbeeld. Dat het toen
heel andere tijden waren dan nu het geval blijkt uit
het volgende citaat:
Na afloop blijft men nog enige uren gezellig bijeen
tijdens een souper met een strijkje, waarbij de leden
voordrachten en zangnummers ten gehore brengen.
Iedereen ontvangt bij die gelegenheid bonnen voor 6
glazen bier en 2 koppen koffie, alsmede een etui
sigaren.
Noot: Na menig keer gedreigd te hebben met aftreden, voegde Franz in mei 1924 de daad bij het woord. Als
reden gaf hij “te weinig medewerking en teveel tegenwerking” op. Waar dat precies op sloeg is onduidelijk, maar
e.e.a. had wel te maken met een “lang slepende kwestie” die tot uitbarsting kwam. Tijdens een buitengewone
extra ledenvergadering medio juni van dat jaar werd Franz echter met 102 van de 109 uitgebrachte geldige
stemmen tot president herkozen. Dit brengt hem ertoe op zijn besluit terug te komen en zich opnieuw aan het
hoofd van de vereniging te stellen, aldus ‘de kronieken’, d.w.z.: Op tijd om deel te nemen aan de voorbereidingen
voor de viering van het 60-jarig bestaan

Ondanks het feit dat de soms autoritaire (‘aardje
naar zijn vaartje’) handelwijze van Franz bij deze
en gene bij tijd en wijle in het verkeerde keelgat
schoot, zijn zijn verdiensten voor BM onbetaalbaar. Hij legde immers een fundament onder de
vereniging waarvan nog altijd de vruchten
worden geplukt, ‘Het wonder van Breda’ moet
voor het belangrijkste deel op het conto van zijn
charismatische vriend Jan van Poppel worden
geschreven, maar achter het verkrijgen van het

predicaat ‘Koninklijk’ (1905), de aankoop van een
eigen verenigingsgebouw (1906) en het
doorstoten naar de hoogste eere-afdeling van
internationale zangconcoursen (1921) moet de
ferme hand van Franz worden gezien. Dat zijn
verdiensten zich niet beperkten tot BM alleen,
blijkt uit een verslag dat naar aanleiding van een
geslaagd optreden in de snikhete dierentuin van
Den Haag in een editie van de Bredasche Courant
uit juli 1912 verscheen:

Een woord van waardering is zeker op zijn plaats voor den heer Franz Smits, die reeds zooveel
deed voor den zang in het algemeen en het Mannenkoor in het bijzonder ( ). Hij is een der
helaas zeldzame, gefortuneerde en invloedrijke mannen, die telkens weder hun invloed weten
aan te wenden op een wijze, dat velen ervan genieten. Er wordt veel geschreven over de
vereedeling van de massa. De heer Franz Smits heeft er, zoover wij weten, nog nooit over
geschreven, maar weinigen zijn er, die er zonder ophef, zooveel voor hebben gedaan.
Het tijdsbestek waarin Franz de scepter over BM zwaaide moet misschien wel als de meest markante
periode in de geschiedenis van de vereniging worden bestempeld. Het opmerkelijke daaraan was
vooral de thans onvoorstelbare populariteit van ‘het brouwerijkoor’ onder de Bredase bevolking. In
de tijd dat BM tot ‘De Grote Drie’ behoorde, stonden er na gewonnen zangconcoursen letterlijk
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duizenden dolenthousiaste stadgenoten de overwinnaars op het stationsplein op te wachten om hen
bij terugkeer in de stad te kunnen bejubelen.
Dat BM tot de topkoren van Nederland behoorde, moet uiteraard op de allereerste plaats op het
palmares worden geschreven van de dirigenten die de zangers in ‘het gouden tijdperk’ (1904 - 1923)
naar topprestaties wisten te dirigeren. De eerste die in dit verband moet worden genoemd is Jan
Ingenhoven, de meest jeugdige dirigent die BM ooit heeft gekend. In 1904 sleepte hij bij een groot
zangconcours te Rotterdam, dat door 4000 toehoorders werd bijgewoond, de eerste gouden
medaille met BM in de wacht. ‘Het gouden tijdperk’ (waaraan nog een hoofdstuk zal worden gewijd)
viel evenwel geheel binnen het tijdsbestek waarin ‘de ferme hand’ van Franz
voelbaar was. Kortom, alle waardering in dit verband gaat ook naar de man die
met ‘de reorganisatie van 1902’ BM op de been hield.
Jan Ingenhoven | BM-dirigent in de periode 1903 - 1905
Jan Ingenhoven was de zoon van een bakker die zich al op heel jonge leeftijd ontpopte als
e
een muzikaal wonderkind. Op zijn 17 dirigeerde hij reeds een harmonieorkest en op z’n
e
20 deed hij het zangwereldje versteld staan door met het Sint-Caecilia Mannenkoor uit
Breda eerste te worden op een groot zangconcours. In 1902 werd de dan 26-jarige Jan
e
door BM ‘gestrikt’ en aangesteld als 2 directeur (dirigent) naast Govert Dorrenboom.
Wanneer Govert enkele maanden nadien opstapt (zie in het voorafgaande) volgt zijn
e
aanstelling tot 1 directeur en legt hij de basis voor een reeks zeer succesvolle jaren van
het koor. Met het binnenhalen van de gouden plak in 1904 neemt ‘het gouden tijdperk’
een aanvang. Lang plezier heeft BM niet van zijn uitzonderlijk talent mogen beleven. Voor
verdere studie en ontplooiing vertrok Jan, die (aldus Franz) iedereen, van welken rang en
stand ook, mocht lijden, in 1905 namelijk naar Duitsland. Hier groeide hij uit tot een vermaard en veel gevraagd
(gast)dirigent en trad hij met beroemde orkesten op in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Op latere leeftijd
trok hij zich terug uit de schijnwerpers om zich alleen nog maar te wijden aan het componeren van, aldus critici
uit die tijd, moeilijk toegankelijke muziek. Niet helemaal verwonderlijk, want Jan voelde zich als een van de
eerste Nederlandse componisten aangetrokken tot de moderne, impressionistische stromingen in de muziek.
Bijzonder in dit verband is, dat hij het huis dat hij aan de Thunersee bewoonde in 1937 heeft geschonken aan de
Nederlandse Vereniging voor Hedendaagse Muziek (dat het huis als vakantieverblijf voor musici ging
exploiteren).

Tenslotte nog de aandacht gevestigd op twee als historisch aan te merken ‘wapenfeiten’ van Franz.
Beide vonden plaats in november 1907, het jaar waarin onder de vlag van B.M. de toen al
wereldberoemde cellist Pablo Casals werd voorgesteld aan het
Bredase publiek en de benoeming van Eppo van Lanschot tot
erevoorzitter van het Breda’s Mannenkoor ter gelegenheid van diens
benoeming tot burgemeester van Breda. Deze benoeming behoeft
op zich genomen geen verbazing te wekken, want Franz zal Eppo
ongetwijfeld persoonlijk gekend hebben vanuit de kringen van de old
boys RK-jongens die elkaar vast wel als het even kon publicitaire
diensten en wederdiensten gunden.
Pablo Casals (1876 - 1973) op een schilderij van Jan Toorop uit
1904 | De uit Puerto Rico afkomstige Pau Casals i Defilló gold als
de grootste cellist van zijn tijd en wordt nog altijd gerekend tot
de allergrootste aller tijden.

De komst destijds van Pablo Casals en pianist Harold Bauer (met wie
hij een vast duo vormde) was wel verassend, want het is uiterst
onwaarschijnlijk dat dit illustere duo tot de invloedsferen van de BMpresident behoorde. Zeker is evenwel dat het genoemde duo op 3 november 1907 in Schouwburg
Concordia heeft opgetreden, maar niet te achterhalen valt wat precies ‘onder de vlag van BM’
inhoudt. Mogelijk dat de gefortuneerde en invloedrijke brouwerijmagnaat zonder ophef in de eigen
buidel heeft getast ter vereedeling van de massa (zie een eerder citaat), maar die gedachte is uiterst
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speculatief. Hoe het ook zij, aan Franz en de zijnen de eer om als
eersten in de koorgeschiedenis een wereldster ‘binnengehaald te
hebben’.
Mr. E.P. (Eppo Paul) van Lanschot (1871 - 1940) | Burgemeester van
Breda en erevoorzitter van BM in de periode 1907 - 1915. Eppo was een
telg uit een rijke bankiersfamilie die tot de elite van 's-Hertogenbosch
behoorde. Binnen de familie deed zich (kort door de bocht) een ‘splitsing’
voor waarbij de ene kant koos voor de bank- en zakenwereld en de
andere kant voor de politiek ten dienste van de Rooms Katholieke
Staatspartij.
Noot: Eppo was de eerste en enige burgervader die ooit tot erevoorzitter
werd benoemd. Allen die hem tot op de dag van vandaag opvolgden als
‘eerste burger’ zijn op uitnodiging beschermheer van BM geworden (zie bij
‘Zo vader, zo zoon’).

Zo vader, zo zoon
Tijdens de jaarvergadering in november 1930 hield Franz zijn laatste
bevlogen toespraak waarin hij geëmotioneerd afscheid nam als
president en de voorzittershamer overdroeg aan zijn zoon Tony. “Houdt van de mannen!”, hield hij
hem daarbij welgemeend voor. Dat zal Tony op zijn manier vast ook wel gedaan hebben, want
zwaaide vader Franz 28 jaar lang de scepter over BM, zoonlief deed daar nog een schepje bovenop.
Maar liefst 31 jaar vervulde Tony het voorzitterschap van de vereniging en hij is daarmee
‘recordhouder’. In zijn debuutrede als nieuwe president wees hij erop “dat hij als niet-zanger onder
moeilijker omstandigheden dan zijn vader zal moeten werken”. Hij vraagt dan ook de volle
medewerking van de werkende leden, want mocht het daaraan ontbreken, dan zal hij niet aarzelen
de presidentiële hamer neer te leggen. Kennelijk heeft dat dreigement weinig indruk gemaakt, want
de kronieken staan bol van opmerkingen over ‘onbevredigend, zorgenbarend of dramatisch slecht’
repetitiebezoek. Tony’s aansporingen om ‘de bierkaai’ tot ander gedrag te bewegen waren zo
mogelijk nog dramatischer dan die van zijn vader. Een voorbeeld uit 1936:
Indien het zóó moet blijven, dat het voor den Directeur door de geringe opkomst onmogelijk is
om een groot werk te repeteeren, dan kunnen wij beter aan liquidatie en opheffing denken
dan aan een uitvoering! Wij zijn thans op den volmaakt verkeerden weg! Waarom moet door
laksheid en gemis aan Vereenigingsgevoel kapot worden gemaakt wat in een reeks van jaren
door eendracht en saamhorigheid tot stand kwam? Laat mijn stem niet vergeefs zijn!
Portretfoto uit 1956 van Tony SvW, president in de periode 1930-1961
Ongetwijfeld had Tony, zoals ook met regelmaat blijkt uit ‘de kronieken’, veel karakterologische eigenschappen en bestuurlijke kwaliteiten met zijn vader gemeen. ‘Zo
vader, zo zoon’ ging echter niet op voor zijn zangtalenten. Hij bestempelde zichzelf
althans als een ‘niet-zanger’, terwijl van Franz bekend is dat hij over “een fraaie
bariton” beschikte waarmee hij (ook volgens ‘de pers’) “zeer verdienstelijk” als
solist optrad bij concerten. Ook uit een (overigens niet al te lovende) recensie in
het Dagblad van Noord-Brabant n.a.v. het winterconcert in januari 1907 blijkt dat
Franz, onze eerste en enige ‘presidentiële solist’ tot de betere zangers van ‘zijn’
koor behoorde: We noemen daar bariton F.S.; we voegen er dadelijk aan toe, dat we
hem met genoegen hebben aanhoord, zeer hebben geapprecieerd zijn liefde en
toewijding voor de vocale kunst, doch hem toewenschen, dat hij nog meer meester
worde over zijn goede stem-middelen.

Niet alleen omdat Tony geen zanger met de zangers was waren de omstandigheden moeilijker dan
die waar zijn vader mee te kampen had. Toen hij aantrad als president was ‘de westerse wereld’
immers in een economische recessie zonder weerga beland. Alleen al in Nederland raakte in de
dertiger jaren van de vorige eeuw zo ongeveer een derde deel van de beroepsbevolking werkloos.
Menig slachtoffer onder de koorleden vond echter dankzij de bemiddeling van Tony een nieuwe
werkkring of kreeg een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van contributiebetaling. Deze medaille
had echter wel een pijnlijke keerzijde, zoals uit het volgende citaat valt af te leiden:
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Van zijn kant eist de voorzitter evenwel van de betrokkenen een volledige inzet voor het koor,
dat hij evenals zijn vader min of meer als ‘zijn’ koor beschouwt. In de praktijk blijkt niet
iedereen aan deze eisen te kunnen voldoen, hetgeen in een aantal gevallen tot een
persoonlijke tragedie leidt.
Wat dit in de praktijk precies betekende wordt niet verduidelijkt, maar laat zich raden. ‘De bedelstaf’
voor degene die in de jaren van ‘De Grote Depressie’ (1929 - 1939) niet naar de pijpen van meneer
de president kon dansen. We zouden Tony evenwel zeer tekortdoen door hem
louter af te schilderen als een verlicht despoot die naar willekeur beschikte over
het lot van de toenmalige koorleden en hun gezinnen. Zijn inzet en verdiensten
voor BM waren namelijk minstens zo groot en belangeloos als die van zijn vader
Franz.
Joseph Schmidt (1904 - 1942)

De titel boven dit hoofdstukje had ook ‘in de voetsporen van zijn vader’ kunnen
luiden, want haalde Franz bijvoorbeeld de wereldster Pablo Casals naar Breda,
Tony wist de destijds immens populaire tenor Josef Schmidt ‘te strikken’. En
benoemde zijn vader burgemeester Eppo van Lanschot tot erevoorzitter, Tony
spelde burgemeester Constant Kortmann de versierselen van beschermheer op en zette daarmee een
traditie in gang die tot op de dag van vandaag doorloopt.
20 december 1938 moet een heel bijzondere dag zijn
geweest voor BM en de Bredanaars, want als grote
blikvanger op het affiche van het CONCERT van de
Koninklijke Zangvereeniging “BREDA’S MANNENKOOR”
op die avond prijkte toentertijd niemand minder dan
de van radio en grammophoon bekenden tenor (aldus
een persbericht) JOSEF SCHMIDT. Volgens de schrijvers
van ‘125 jaar KZBM’ was dan ook sprake van een
talrijk publiek dat gefascineerd naar de kleine zanger
luisterde. Zij noteren ook: Na zijn optreden bestormt
het jongere publiek de toneeluitgang om een handtekening te bemachtigen. De toen zelf nog jeugdige,
maar toch al wereldberoemde zanger en filmacteur
nam met 10 liederen en aria’s het leeuwenaandeel
van het concert voor zijn rekening. Met de dramatische aria E lucivan le stelle uit ‘Tosca’ van Giacomo
Puccini sloot hij de avond af. Het leven van de Joodse
(Oostenrijks - Roemeense) zanger kende eveneens
een dramatische afloop. Na de Anschluss Oostenrijk Duitsland in 1938 werd hij door de nazi’s publiekelijk
verguisd. Joseph zocht zijn heil in Nederland en België
en beleefde aansluitend in Amerika nog een zeer succesvolle tournee. Terug in Europa werd hij in 1940 door
zijn manager in de steek gelaten. Met behulp van mensensmokkelaars stak hij nadien illegaal de grens over
naar het neutrale Zwitserland waar hij verzwakt en berooid in het vluchtelingenkamp Girenbad terecht
kwam. In dit kamp liep de eens zo aanbeden zanger een keelontsteking op waarvan de ernst onvoldoende
werd onderkend. Na ‘te vroeg’ uit het ziekenhuis van Zürich te zijn ontslagen, stief hij kort daarna in oktober
1942 op slechts 38-jarige leeftijd aan een fatale hartaanval.
Maar om nog even terug te keren naar het gedenkwaardige concert in de decembermaand van 1938, de
bijdrage van BM eraan was met in totaal 5 nummers bescheiden in vergelijking met de 10 nummers die
Joseph Schmidt voor zijn rekening nam. Maar dat het koor die avond enigszins op de achtergrond raakte
(citaat uit ‘125 jaar KZBM’ had natuurlijk vooral te maken met de vele bewonderaars van de solist onder het
publiek. Wellicht ook een beetje met het koorrepertoire, want BM zong o.a. Het lied van de Rijnschen wijn
van Henk Badings (1907 - 1987) en Alter Baum van Arthur Honegger (1892 - 1955). ‘Moderne werken’ dus
van destijds eigentijdse componisten. Veelzeggend in dit verband is de gevleugelde uitspraak van Honegger:
Het publiek wil geen nieuwe muziek. het belangrijkste dat het publiek van een componist verlangt, is dat hij
dood is.
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Een tweede voorbeeld: Eind januari 1927 was BM onder het bewind van Franz voor het eerst in haar
geschiedenis door de radio te beluisteren via het kanaal van de Hilversumsche Draadlooze Omroep,
Tony en de zijnen deden daar in 1958 een schepje bovenop met twee live-optredens op
respectievelijk 1 en 2 november van dat jaar voor het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep (N.I.R. |
thans BRT). De live-uitzending in 1927 vanuit Schouwburg Concordia was in het bredere kader de
‘Stedenavond Breda’, een initiatief van Breda Vooruit (de voorloper van de VVV waarvan BMbestuurslid Alfonse Verschraage voorzitter was). De uitnodiging om in Brussel te komen zingen had
vast te maken met een succesvol optreden enkele maanden voordien op de Wereldtentoonstelling
aldaar. Met begeleiding van het orkest van de N.I.R. werden de Alt-Rhapsodie van Johannes Brahms
en het Canticum Psalmorum van Oscar van Hemel uitgevoerd. En dat wederom met veel succes,
want in Het Laatste Nieuws verscheen daarover:
Met deze twee prestaties hebben de Nederlandse zangers bewezen dat liefhebbers die
kunnen werken en onder leiding staan van een flink musicus, hoogstaand concertleven
kunnen dienen.
Als derde voorbeeld van ‘zo vader, zo zoon’ kan bovendien
nog gewezen worden op de eerste meerdaagse koorreis
naar Düsseldorf die (ter gelegenheid van het zestigjarig
bestaan) onder leiding van vader Franz in 1927 werd
georganiseerd en ‘Tony’s buitenlandreis’ die, met Zwitserland als bestemming, daar nog eens dunnetjes overheen
ging.
Medio mei 1956 | Archieffoto BM | Installatie van burgemeester Constant Kortmann tot beschermheer van BM door
Tony SvW. Na hem hebben álle successievelijke burgemeesters
van Breda (t.w. Robert Geuljans, Willem Merkx, Frans Feij, Ed
Nijpels, Chris Rutten, Peter van der Velden en Paul Depla) het
beschermheerschap op zich genomen. De eer van de allereerste
‘schutspatroon’ te zijn gaat evenwel naar Eduard Guljé die in
1893 tot burgemeester werd benoemd. Hij bekleedde dit ambt
(en daarmee het beschermheerschap) tot 1907 (zie ook
hoofdstuk 3 onder ‘Met trots Koninklijk’). De inwijding tot
beschermheer geschiedde trouwens op het gemeentehuis waar
e
BM, t.g.v. haar 90 verjaardag in 1955, ceremonieel door B & W
werd ontvangen. Voor een ordelijk verloop had het bestuur
destijds een protocol opgesteld dat de geest van die tijd ademt.
Daarin werd o.m. de volgorde van binnentreden door bestuur,
dirigent en partijen beschreven en: Bij het binnengaan wordt niet gerookt. Met roken en
gebruiken van de aangeboden verversingen wachten tot onze gastheren hiertoe een sein geven.

Toch volgde Tony zeker niet alleen de ‘voorbeelden’ op die zijn vader hem gegeven had.
Gedurende zijn bestuursperiode werden namelijk
op gebied van het repertoire nieuwe wegen
ingeslagen en kwam er, met name onder impuls
van de eerste nieuwe dirigent na de Tweede
Wereldoorlog Wim de Rooij, een definitief einde
aan het 19e eeuwse, religieuze romantische en
nationalistische liedertafelrepertoire. Met het
aantreden van Wim kwamen er ‘moderne
werken’ op het programma te staan (hoewel ook
vóór WO II stukken van eigentijdse componisten
niet werden geschuwd, zoals bij de afbeeldingtekst bij het voorgaande affiche reeds vermeld).

Dit tot genoegen van muziekrecensenten waarvan er een naar aanleiding van een concert in
1949 in De Stem liet weten dat het de goede kant
opgaat: geen liedertafelstijl, maar gezond en fris
werk. Dat gezonde en frisse werk betekende
evenwel een grote omschakeling voor met name
oudgedienden in het koor. Een brief die kort na
de aanstelling van de nieuwe en jonge dirigent
aan alle zangers werd verstuurd, met daarin de
passage In verband hiermede doet het Bestuur
een dringend beroep op U geduld te betrachten
en een juist begrip te tonen, kwam daarom ook
niet uit de lucht vallen.
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Wim de Rooij. BM-dirigent in de periode 1948 - 1952
Wim, die reeds op 16-jarige leeftijd het diploma van de RK Organisten- en Directeurenvereeniging had gehaald en kon bogen op een aardige muzikale loopbaar als dirigent
en organist, stond op 1 juli 1948 voor de moeilijke opgave om de zeer succesvolle
dirigent Willem Robert jr. (zie bij hoofdstuk ‘De Grote Drie’) te doen vergeten. Dat was
onbegonnen werk, want ondanks zijn enthousiaste aanpak bij met name de aanpak van
vernieuwd repertoire slaagt De Rooij er niet in om voldoende greep op de zangers te
krijgen. Daar kwam bij dat Wim met ernstige gezondheidsproblemen te kampen had en
een waarnemend dirigent moest worden aangesteld. Wim de Rooij stierf in maart 1954
op slechts 41-jarige leeftijd.

Een primeur en unicum in de koorhistorie is de
opdracht die Tony op persoonlijke titel gaf aan de
inmiddels vergeten componist Rob Eclema om
een mannenkoorwerk ter gelegenheid van de 90e
verjaardag van BM in oktober 1955 te schrijven.
Mogelijk dat Tony, die evenals zijn vader een
overtuigd katholiek was, daar ‘religieus’ aan toegevoegd had, want het betreffende werk heet Let
me pray, o Lord. De première ervan zou uiteraard

plaats vinden tijdens het jubileumconcert in het
betreffende lustrumjaar. Toen evenwel bleek dat
het Brabants Orkest op die datum niet beschikbaar was, werd de hele jubileumviering tot mei
1956 uitgesteld. Ook de primeur van de
samenwerking met dit orkest, waarmee BM
nadien heel wat keren heeft opgetreden, kan
overigens op de lijst van verdiensten van Tony
worden geschreven.

AU REVOIR ‘MENEER MARCEL’
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, de Oude Romeinen zeiden het al: De tijden veranderen,
en wij veranderen met hen. Toch zullen de tijden in het West-Romeinse Rijk (395-476) niet zo snel
veranderd zijn als die tussen pakweg 1865, toen Frans Smits als eerste BM-president aantrad, en
1978, toen zijn achterkleinzoon Marcel Smits van Waesberghe als laatste telg uit het
brouwerijgeslacht de BM-voorzittershamer neerlegde. Met name op het gebied van de technologie
namen de ontwikkelingen in de ruim anderhalve eeuw dat BM bestaat een gigantische vlucht. Werd
naar aanleiding van de deelname van BM aan een “kunstovatie” aan koningin Sophie op Huis ten
Bosch nog speciaal vermeld dat de koren door elektrisch licht zouden worden beschenen, thans
gebruiken steeds meer zangers (plus de dirigent) een iPad waarop de partituren staan gedownload.
Maar ook wat betreft de onderlinge sociaal-maatschappelijk verhoudingen is sprake van een enorme
omslag. De 19e eeuwse regenteske trekjes waarop Marcel’s vader Tony, geheel in de lijn van zijn
vader Franz en grootvader Frans nog wel eens viel te betrappen, waren hemzelf vreemd. Marcel was
zogezegd ‘een getapte jongen’ die op gelijke voet
omging met zijn zangmaten die ook niet in een
glaasje bier spuwden. Aan de basis van de kentering
in de verhoudingen lagen de studentenopstanden in
grote steden als Parijs, Berlijn en Amsterdam eind
zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Ook
Breda Kabouterstad kende roerige jaren, maar die
gingen aan BM voorbij (zie in dit hoofdstukje bij
‘Intermezzo: Breda Kabouterstad’).
Marcel, ‘een getapte jongen’ te midden van zijn
zangmaten die ook niet in een glaasje bier
spuwden | Vlnr: Dik van der Net (2e bas), Jan
Dillisse (2e bas), Bert van der Plas (2e tenor),
Marcel Smits van Waesberghe (2e bas) en Guus
Thijssen jr (bariton)

Toch valt er wel degelijk een rode draad door heel de ‘dynastie Smits van Waesberghe’ te trekken.
Alle nazaten van Frans Smits, de medeoprichter van ‘het brouwerijkoor’, hadden namelijk te maken
met een soms dramatisch slechte repetitiediscipline en het feit dat de feest-avonden die gedurende
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al die ‘vorstelijke jaren’ werden georganiseerd nog wel eens beter bezocht werden dan de repetities.
Welbeschouwd kwam daar pas echt verandering in toen de zangers in de pauze aan de eigen toog in
Haven 7 een biertje konden pakken (zie volgend hoofdstuk onder ‘Het kleine café aan de Haven’). In
de tijd van Marcel muisde er echter altijd wel een stelletje naar het café van Toon Simons enkele
deuren verderop aan de Haven. De verzuchting van opa Franz over dat blijven plakken na de
tusschenpauze en dan niet meer medezingen zal wellicht ook bij tijd en wijle op de lippen van Marcel
hebben gelegen.
De titel boven dit stukje is ontleend aan een bericht in de Bredase Krant van 30 augustus 1978.
Daarin wordt melding gemaakt van het feit dat de vertrouwde “beschaafde en bronzen stem” van de
heer M.J.J.M. Smits van Waesberghe voortaan niet meer te horen zal zijn als speaker van de
Nationale Taptoe - Breda.
‘Meneer Marcel’, onder welke naam hij bij vele Bredanaars grote bekendheid geniet,
zal namelijk dat najaar naar Zuidwest-Frankrijk vertrekken om de noodzakelijke
organisatorische werkzaamheden af te ronden van een recreatief object dat hij
volgend vakantieseizoen in dat land gaat exploiteren.
Met ‘recreatief object’ wordt een camping in de Dordogne bedoeld. Zijn ‘ik-vertrek-verhaal’ kwam
trouwens voor velen als een verrassing. Met het afscheid van Marcel van Breda werden in ieder geval
in één klap zowel de banden met de eertijdse familiebrouwerij, als met ‘het brouwerskoor’ doorgesneden. BM verloor daarmee een aimabele president zonder regenteske dikdoenerij. ‘Meneer
Marcel’ moet dan ook meer als een ietwat spottende koosnaam worden opgevat, dan als een
afstandelijke uiting van eerbied voor een nazaat uit een invloedrijke en rijke familie. Dat blijkt ook uit
de feestavond die drie dagen voor de jaarwisseling van 1978 werd georganiseerd en (we citeren) die
geheel in het teken staat van het afscheid van Marcel. De feestavond had aldus de getuigen ervan
een duidelijk weemoedige achtergrond. Met de hem karakteriserende humor hield Jan Willemsen
een afscheidsspeech en herinnerde hij aan de vele late, dan wel vroege uurtjes die zij samen
doorbrachten: De dag was voor het werk, de nacht voor het Breda’s Mannenkoor.
Maar, voor de goede orde, Jan doelde daarbij toch vooral op het samen
voorbereiden van concertreizen, waaronder die naar Hamburg (1973), Dortmund
(1974) en Cork (1975).
Marcel SvW, president in de periode 1961-1978. Met het vertrek van Marcel kwam
er niet alleen een einde aan de ‘dynastie Smits van Waesberghe’, maar verdween
gaandeweg ook BM als ‘het (zuip)koor van de brouwerij’ uit de herinnering van ‘de
Bredanaar’. Volgens Jan Willemsen (in het eerder aangehaalde interview met hem
in De Stem van 20-05-1989) speelde bij het negatieve stempel van ‘zuipkoor’ niet
alleen de traditionele binding met de brouwerij een rol, maar was er zeker ook van
“jalouzie” sprake. Hoe het ook zij, ná het afscheid van Marcel verflauwde allengs de
gewoonte om na de repetities nog enkele uurtjes gezellig met elkaar te gaan
‘stappen’.

Wanneer we de bestuursperiode van Marcel op zijn beurt weer vergelijken met die van diens vader
Tony, dan gelden ook hier de spreekwoorden ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’ en ’baas boven
baas’. Organiseerde Tony en de zijnen een koorreis naar de hoge Zwitserse bergen,
Marcel cum suis zochten het nog hoger op en initieerden de eerste vliegreis in de
BM-historie. En trad BM onder voorzitterschap van vader Tony live op voor radio
Brussel, zoonlief ging een stapje verder met een live opname op de Ierse TV voor
het gemeentehuis van Cork. Beide ‘wapenfeiten’ dateren uit 1975 toen Gerard van
Buul dirigent was.
Gerard van Buul, BM-dirigent in de periode 1975 - 1977
Gerard, die directeur was van de Muziekschool Midden-Langstraat in Waalwijk, is slechts
een korte periode onze dirigent geweest. Dit had te maken met zijn verhuizing naar Limburg
in april 1977 waar hij later directeur zou worden van de Stedelijke Muziekschool van
Maastricht. Bij zijn aanstelling als dirigent in 1975 stond hij voor de opdracht om ons koor in
ruim 4 maanden klaar te stomen voor deelname aan het “International Choral Festival” in
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Cork Ierland, hetgeen wonderwel lukte. Wij werden bekroond met een eerste prijs. Van Buul, een geweldig
organist en pianist, werkte vooral aan de vernieuwing van het repertoire. Tijdens de repetities viel zijn
acrobatische manier van pianospelen op. Hij begeleidde de afzonderlijke partijen door, staande met zijn rug naar
het pianoklavier, de toetsen met zijn
rechterhand te bespelen en met zijn linker de
maat te slaan en tegelijkertijd mondeling
aanwijzingen te geven (citaat: Chris Knook | zie
website BM onder ‘Onze dirigenten’).
5 juni 1975 | Gerard van Buul met BM voor het
gemeentehuis van Cork

Nee, in ‘de periode Marcel’ geen evenknie van de absolute wereldsterren
Pablo Casals en Josef Schmidt in de
Stadsschouwburg, wel Thérèse Steinmetz, winnares van het Intervisie
Songfestival 1970 in Brasov, Roemenië.
Dat optreden was onder de noemer
van Breda Melody ’76 en ook in dat
jaar puilde schouwburg Concordia uit.
Dit muzikale evenement kan zowel als een voortzetting van een lange reeks abonnementsconcerten
in het Concordia beschouwd worden, als een opmaat naar een zeer succesvolle serie
Turfschipconcerten met veelal landelijke (maar internationaal bekende) coryfeeën zoals
Marie-Cécile Moerdijk, John Woodhouse en Thijs van Leer. Breda Melody ’76 (dat door
de bekende Bredase jazzmuzikant Joep Peeters werd gepresenteerd) kreeg destijds
trouwens nog een bijzonder tintje in de lijn van de familietraditie. Aan het eind van de
avond werd namelijk burgemeester Willem Merkx door Marcel met alle egards
benoemd tot beschermheer van BM.
Thérèse Steinmetz in 1976 | Foto Jac de Nijs (Nationaal Archief, CCO)
Willem Merkx, 1967-1983 | Foto(uitsnede): Stadsarchief Breda
Willem Merkx wordt door velen beschouwd als een van de meest populaire
burgervaders die Breda gekend heeft. Ook als ‘schutspatroon’ prijkt hij hoog op
het populariteitslijstje van beschermheren. Als het even kon was Willem present
wanneer hij was uitgenodigd voor grote en kleine uitvoeringen. Bij Gevelconcerten trad hij dan nog wel eens, met zijn colbertje binnenstebuiten gekeerd, in
de rol van dirigent bij de uitvoering van het Bredaas Volkslied, alias De paarse
heide.

Intermezzo: Breda Kabouterstad
Tot aan de tachtiger jaren van de vorige eeuw was Breda een gezapige provinciestad met
ongeveer 75.000 inwoners. De sociaal-maatschappelijke en culturele aardverschuiving na
het studentenoproer in steden als Parijs, Berlijn en Amsterdam in de voorafgaande zestiger
jaren leek aan Breda voorbij te zijn gegaan. Weliswaar zorgde het in 1965 opgerichte
Vestzaktheater De Trapkes aan De Oude Vest voor de nodige politieke onrust, maar de optredens van
bijvoorbeeld Hans Dulfer, Boudewijn de Groot en Simon Vinkenoog waren toch vooral iets voor groupies.
Het theater ging trouwens in 1972 alweer aan een interne machtsstrijd ter onder, maar dat zal aan de
goegemeente voorbij zijn gegaan. Dat was wel anders toen onze beschermheer, burgemeester Willem
Merckx, in 1981, aan de vooravond van een bezoek van koningin Beatrix aan onze stad, preventief alle
provo’s liet oppakken. Iedereen met een leren jack en lang haar werd beschouwd als een potentieel
gevaar voor de openbare orde. Heel even was Nederland in de ban van Breda Kabouterstad. Maar alle
ontwikkelingen waren van geen enkele invloed op de muzikale koers van BM. Het meest ondeugende
‘antwoord op’ de overal losbarstende shake, rattle & rock and roll cultuur was het studentikoze Italiaanse
lied Quattro Cavai dat in 1981 voor het eerst werd gezongen. Andere primeurs uit dat jaar waren de
Duitse schlager Kellermeister Weinbrandlied en de nationalistische hymne Merck toch hoe sterck.
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Brouwerskind
Eind 2018 werd BM benaderd door de theatermakers Anouk van den Berg en Peter Dictus
met het verzoek om medewerking te verlenen
aan Brouwerskind, een theaterproductie op
locatie. Het beoogde ‘podium’ bleeks niks minder
te zijn dan het monumentale hoofdkantoor van
de voormalige brouwerij De Drie Hoefijzers aan
de Ceresstraat. Historische grond derhalve en het
hedendaagse bestuur van het eertijdse ‘koor van
de brouwerij’ had er natuurlijk onmiddellijk oren
naar. De globale ideeën die Anouk en Peter op de
nieuwjaarsreceptie van januari 2019 ontvouwden, vonden ook onder de aanwezige koorleden
en dirigent een enthousiast onthaal. Het stuk, op
basis van archiefstudie en interviews met direct
betrokkenen, moest toen nog wel geschreven en
in een theatervorm gegoten worden. De zangers
hadden er op dat moment ook nog geen flauw

idee van dat er op 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21 en 22
september van dat jaar 2x per dag gezongen
moest worden en op de 21e en 22e zelfs drie keer.
Vanwege het overweldigende succes (alle voorstellingen uitverkocht!) werden namelijk in dat
weekend twee extra matineevoorstellingen aan
de serie toegevoegd. Al met al voor velen een
vermoeiende maand met andere woorden, maar
óók de bijzondere ervaring van de combinatie
van zingen en figureren. Zonder weerga in de
koorgeschiedenis bovendien, al was het maar
omdat de kelen telkenmale droog uitsloegen
door het talloos herhalen van bier is ons leven op
de melodie van Mnogaja Ljeta terwijl na afloop
van alle 19 (!) voorstellingen ter plekke geen
druppel bier voorhanden was (maar dat viel de
theatermakers niet aan te rekenen).

November 2017, Theatermaker en regisseur Anouk van den Berg terug op de plek waar haar vader met zoveel passie bier
brouwde, (en) waar zij en talloze andere Bredanaars tientallen herinneringen hebben liggen (citaat uit een persbericht van
Edine Wijnands). Anouk is m.a.w. zelf een brouwerskind dat heel wat herinneringen aan het kantoorpand bewaart. Uit haar
CV: Anouk studeerde in 2010 af aan de Academie voor Theater, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. ( ) In 2018 richt ze De
Gisting op. Hier onderzoekt ze met andere makers de vertaling van werkelijkheid naar theater (bron: Programmaboekje
Brouwerskind). | Foto: Ben Kaanders | Noot: Gedurende de reeks voorstellingen trad BM (mede gelet op de beschikbare
ruimtes) steeds op in wisselende groepen van ca. 30 man.
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Het theaterstuk is ontstaan uit de fascinatie van Anouk voor de iconische brouwerij (zie ook
bovenstaande fototekst) en het persoonlijke drama rondom de thans bejaarde Frans Smits van
Waesberghe, de oudste zoon van een broer van Tony en beoogd troonopvolger. Déze Frans zou
echter nooit de leiding over het familiebedrijf in handen krijgen om redenen die niet helemaal
duidelijk zijn. Aan zijn opleiding en ervaring in het brouwerijvak kan het niet gelegen hebben, want
na eerdere praktische opleidingen en stages in (voor die tijd moderne) brouwerijen en mouterijen te
Kaiserslautern, Kassel en Bruchsal, bekroonde hij zijn lange leerweg in 1959 met het ‘hoge school
diploma Brau- und Malzmeister’ aan de brouwerijopleiding van het Instituut Doemens in München.
Rond dit ‘koningsdrama in zakformaat’ hebben Anouk en Peter een voorstellig opgebouwd
die, aldus het programmaboekje leunt op de wetten en technieken van een actueel hoorspel.
Het publiek maakt een theatrale audio-tour door het monumentale hoofdkantoor. Elke
bezochte ruimte heeft een eigen aflevering die, in eendere volgorde, samen het verhaal
vertellen. Brouwerskind blijkt een mix van journalistieke en theatrale uitingsvormen, met het
oor als een belangrijk voertuig van de verbeelding.
De rol van het (verdekt opgestelde) mannenkoor was bescheiden,
maar indrukwekkend. Na een woord van welkom ging de stem
vanuit het gestarte audioapparaat over in een overrompelend live
recitatief door BM-solist Henk van der Maaten ter inleiding op Bier is
ons leven op de melodie van het Russisch-orthodoxe Mnogaja Ljeta
van Dimitry Bortnjansky. Op het dramatische hoogtepunt van de
voorstelling, wanneer Frans jr. van zijn grootvader te horen krijgt
dat hij géén directeur zal worden van het familiebedrijf, schuifelden
de zangers als brevierende monniken door de gang voor de
directiekamer onder het herhaaldelijk zingen van het zeer
‘gedragen’ Tjebje pojem, Tjebe blagoslovim (U loven wij, U prijzen
wij). En wanneer het in drie groepen verdeelde publiek na hun
respectievelijke, maar gelijktijdige rondgang zich weer verzameld
had in de hal onder de balustrade, zong het koor tot besluit van het
theaterstuk The Creation van Wilhelm Richter. Het pianissimo
beginnende scheppingsverhaal eindigt fortissimo met let there be
light. Laat er licht schijnen in het leven van de verschoppeling, zou
je daarbij kunnen bedenken. Frans verdween overigens niet helemaal uit ‘de drankenwereld’, want
hij begon een eigen importhandel in Franse wijnen…
Bij de foto’s van Ben Kaanders (hierboven) |
De scène in de directiekamer duurde ca. 3
Tjebe pojem’s lang, d.w.z. dat het lied 9x
per voorstelling gezongen moest worden en
in totaal dus 198x. Tussen het wisselen van
de publieksgroepen door moest er (in een
belendende ruimte) gewacht en uiterste
stilte worden betracht. Al met al best wel
een vermoeiende aangelegenheid dus en
het aantal zangers dat na de voorstelling
nog puf had voor een afzakkertje in De
Beyerd was dan ook op de vingers van één
hand te tellen

Bij de foto hiernaast: In 1937 werd de bronzen kroonluchter in de ontvangsthal aangebracht, een geschenk aan de directie, door
collectieve inhoudingen op het loon van het
personeel (bron: Programmaboekje BK)
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Het bier blijft in Breda
Deze vette kop stond dus boven een krantenartikel uit april 2004 (zie inleiding). Een verrassende
aanhef, want wie kan zich onze stad nou zonder bier voorstellen? Het stuk ging echter in het
bijzonder over een van de top 10 biercafés van ons land, De Beyerd aan de Boschstraat 26. Zowel in
1995 als 2009 zelfs door het horecavakblad Misset verkozen tot hét beste biercafé van Nederland.
Deze voor veel Bredanaars gezelligste en meest authentieke donkerbruine stadskroeg heeft een
lange geschiedenis die verweven is met de voorloper van De Beyerd, Café Albert
Jonkers (anno 1838) dat verderop in de Boschstraat gelegen was. Dat café was in
de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een van de gezellige gelegenheden waar ‘de
harde kern’ van het mannenkoor na de repetities (veelal in aansluiting op een
bezoek aan het café van Toon Simons op de hoek van de Haven) nog wel eens
wilde neerstrijken. Eén van hen was de legendarische BM zanger Bart van Heusen
die met zijn vertolking van Dunkelrote Rosen bring' ich, schöne Frau! uit de
operette Gasparone van Carl Millöcker van Franz Léhar graag alle vrouwen het hof
maakte.
Vignet van café, restaurant en brouwerij De Beyerd. Van origine betreft de afbeelding
een aquarel die t.g.v. het 150 jarig bestaan van het familiebedrijf in 1988 door de
vaste gasten van De Beyerd aan Piet en Els de Jongh - Jonkers werd geschonken.

Wie daarvan kon getuigen was Piet de Jongh die
met de kasteleinsdochter Els Jonkers trouwde. In
1967 verplaatsten ouders/schoonouders van Els
en Piet hun café niet alleen naar nr. 26, maar
deden de zaak meteen ook over aan het prille
paar. Het familiebedrijf werd vanaf dat moment
voortgezet onder de nieuwe naam ‘De Beyerd’
(naar het toen naastgelegen Cultureel Centrum
De Beyerd, het monumentale pand waarin thans
het Bredaas Museum is gevestigd). Het café van

Els en Piet werd al snel een begrip in Breda en vér
daarbuiten. Na het overlijden van Els bestierde
Piet de zaak meer en meer samen met zijn zoons
Orson en Mikel met wie hij in 1992 een
bierspecialiteitenrestaurant opende. Daar bleef
het niet bij, want daar kwam een kleinschalige
huisbrouwerij bij die door een glazen wand van
het restaurant gescheiden is. Op de website van
het familiebedrijf is over deze uitbreiding het
volgende te vinden:

Dat jongensdromen soms werkelijkheid worden, blijkt uit de
realisatie van Brouwerij de Beyerd. Hiermee herstelt De
Beyerd in 2004 een stukje verloren Bredase traditie. Waar in
1628 aan de Boschstraat brouwerij ‘De Drie Hoefijzers’ werd
opgericht, is een kleine 400 jaar later het brouwersambacht
terug in de straat. ‘Drie Hoefijzers Klassiek’ is dan ook het
eerste bier dat hier volgens origineel recept gebrouwen
wordt. Naast het Drie Hoefijzers brouwt de Beyerd ook
verschillende bieren volgens eigen recept.
Piet en Mikel de Jongh | Websitefoto van De Beyerd
BM Vriend Piet, die aan de basis stond van de door fijnproevers
geliefde Alliantie van Bier Tapperijen, geldt ook als ‘dé pionier
van het speciaalbier’. In de lang vervlogen tijden, toen nog
maar heel weinig stad- en landgenoten bekend waren met de
Belgisch biercultuur, reed Piet nog wel eens stiekem op z’n
brommertje de grens over om een kratje Westmalle Trappist of
Geuze Lambic mee terug naar huis te smokkelen om dat in zijn
kroeg uit te proberen. Een gouden greep, binnen de kortste
keren werd zijn café namelijk mede vanwege deze speciale
biertjes ‘de huiskamer’ van kunstenaars, filosofen en (linkse) politici. Maar daar bleef het niet bij, want in de loop
van enkele decennia groeide De Beyerd uit tot een internationaal bekend biercafé en Piet zelf tot autoriteit op
biergebied. Door de Belgische brouwers is hij zelfs tot “Ridder in de Orde van de Roerstok” geslagen, een zeer
bijzondere onderscheiding, toch zeker voor een Nederlandse kastelein (bron: beyerd.nl).
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In 2009 droeg Piet het beheer van het Café, restaurant en brouwerij De Beyerd over aan zijn beide
zoons. Toch wipte Piet als pater familias tot aan zijn overlijden in januari 2019 nagenoeg iedere dag
wel even binnen om te genieten van een biertje, van een potje biljart, van een praatje met een van
zijn vele trouwe klanten en van zijn kleinkinderen die in de voetsporen van Mikel en Orson de
familietraditie voortzetten.
Maar wat de (voor)geschiedenis van De Beyerd met de historie van het Breda’s Mannenkoor te maken heeft? Het antwoord op die vraag ligt opmerkelijk genoeg in de sluiting
van de brouwerij aan de Ceresstraat en de alerte actie die daarop door familie De Jongh
werd ondernomen. Ook hiervan getuigt hun website:
Toen Interbrew in september 2002 bekendmaakte dat in 2004 de Oranjeboom Bierbrouwerij in Breda zou gaan sluiten, hebben we onze wens bij Interbrew neergelegd of wij Drie
Hoefijzers Klassiek in onze brouwerij kleinschalig zouden mogen brouwen. Vol enthousiasme
werd dit voorstel onthaald en wij kregen hiervoor een licentieovereenkomst. Deze
overeenkomst gaf ons direct de mogelijkheid om professioneel voor de dag te komen. Niet
alleen het gebruik van de naam Drie Hoefijzers Klassiek maar ook de volledig ontwikkelde
receptuur en het gebruik van de originele gistcultuur (ITB 100) stond ter onze beschikking.
Deze gist was jarenlang bewaard in de gistbank van Interbrew.
Kortom, Drie Hoefijzers bier vormt een gemeenschappelijke schakel in beider
historie. Deze geschiedenissen vloeiden nog meer ineen toen de jubileumcommissie 150 jaar BM in oktober 2014 de actie ‘Bredaas Mannenbier’ (lees
Drie Hoefijzers Klassiek) onder de koorleden en -vrienden werd gelanceerd.
Deze bieractie, die was bedoeld om de ‘feestpot’ te spekken, was overigens
een unicum in de BM-geschiedenis waarin menig succesvolle(r) wijnactie op
touw werd gezet.

Bredaas Mannenbier
Foto: Simon Keep

Frans Luijben. (links), voorzitter in de
periode 2006 - 2011, proost met zijn
opvolger Paul Oord op de toekomst
van het koor. Paul was voorzitter in
de periode 2011 - 2014.
Foto: Leopold Beels

____________________________________
VOETNOOT: FRANZ OF FRANS?
Tijdens het raadplegen van allerlei archieven m.b.t. de familie Smits, nadien familie Smits van Waesberghe, was sprake van
enige verwarring en discussie t.a.v. de roepnamen Frans of Franz. In alle BM-kronieken, alsook in de eerder aangehaalde
familiekroniek, wordt de medeoprichter van BM FranS genoemd. Volgens officiële genealogische gegevens (bron: genealogieonline.nl) heette hij echter Franciscus Henricus Maria (FranZ) Smits. Zijn zoon, die de opdracht gaf tot de aankoop van
Haven 7, wordt in dat verband in sommige BM-analen (vermoedelijk door een ‘klakkeloos’ overgenomen vergissing in
officieel document ter zake) FranS genoemd, terwijl verder alom sprake is van FranZ. In stamboomgegevens (en historische
krantenartikelen) is in elk geval sprake van Franciscus Augustinus Maria Josephus "Franz" Smits van Waesberghe . Feitelijk
hebben we in de BM-historie dus te maken met een Franz sr. en een Franz jr. Om pragmatische redenen blijven we evenwel
‘volgens de traditie’ spreken van (vader) Frans en (zoon) Franz.
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