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OP NETTEN STAND GELEGEN

__________________________________________________________________________________

BM-verenigingsgebouw sinds 1906 aan Haven 7 in het historische centrum van Breda

Na de reorganisatie van 1902 en het opzienbarende ‘Jan van Poppel effect’ (zie vorig hoofdstuk
onder ‘De ferme hand van Franz’) deed zich een
nijpend repetitieruimteprobleem voor en had het
toenmalige bestuur alle reden om uit te zien naar
“eene in ’t Centrum der stad -op netten stand
gelegen- (en) tevens rustige localiteit”. Daarbij
werd “den stillen wensch” gekoesterd “een dergelijk pand met geschikte zaal in eigendom te
kunnen verkrijgen”. In 1906 werd de ‘stillen
wensch’ vervuld toen het perceel aan Haven 7
vanwege een faillissement in ‘de uitverkoop’ ging
en Franz Smits van Waesberghe er via een stro-

man de hand op wist te leggen. Tot aan dat jaar
repeteerde BM dus elders in de stad. Het eerste
oefenlokaal was de bovenzaal van Koffiehuis Het
Gouden Kruis in de Veemarktstraat, nagenoeg op
de hoek van de Grote Markt. Aan de Grote Markt
zelf lagen nog twee gelegenheden waarin in de
periode 1865 - 1906 werd gerepeteerd en
gefeest, te weten Die Porte von Cleve en het
Zuid-Hollandsch Koffiehuis. In de zomermaanden
van 1902 repeteerde BM zowel in Die Porte von
Cleve, als in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis nadat
het aantal repetities van twee naar vier keer per
week (!) werd opgeschroefd.

De eerste repetitie in de ‘op netten stand gelegen’ eigen ruimte aan Haven 7 was op 4 oktober 1906.
Als een van de weinige koren in Nederland beschikt BM dus al ruimschoots een eeuw over een
privaat verenigingsgebouw met alle lasten die daaraan verbonden zijn. In de loop van de koorgeschiedenis is het beheren ervan althans bij tijd en wijle nog wel eens met forse zorgen en perikelen
gepaard gegaan. Feitelijk was er meteen al na de aankoop sprake van een jaren aanslepende financiële onzekerheid waaraan pas een einde kwam toen Franz in 1914 de hypothecaire lasten van het
pand ‘op zijn schouders' nam.
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Stadsarchieffoto van de Groote Sociëteit (omstreeks 1900) waarin
voordien Het Gouden Kruis was gevestigd. Het zaaltje boven de
luifel was niet alleen de eerste repetitieruimte van BM, maar deed
tevens dienst als eerste (bescheiden) concertzaal. Het allereerste
BM-concert, dat louter uit Duitstalige liederen bestond, vond hier
plaats op 25 februari 1866. De geïntroduceerden voor deze eerste
uitvoering konden o.m. genieten van Schäfers Sonntaglied - Das ist
der Tag de Herrn. Dit lied is een typerend voorbeeld van het
e
romantisch en religieus getinte 19 eeuwse, uit Duitsland overgewaaide, liedertafelrepertoire (zie ook bij hoofdstuk 2: ‘BM, kind
van de negentiende eeuw’).

Hotel Restaurant Die Porte von Cleve, later omgedoopt tot
De Poort van Kleef. Bij de Bredanaar is het pand vooral
bekend vanwege de nostalgische brasserie Dickens & Jones
die er jarenlang was gevestigd. Begin 2020 werd er na 25
jaar afscheid genomen van het oude concept en openden
de uitbaters (na een grote verbouwing) de deuren van hun
Mr. Moon Bistro Bar.

Het Zuid-Hollandsch Koffiehuis (het middelste pand op
de foto) bestaat niet meer, want brandde in 1960 tot de
grond toe af. De monumentale Boterhal ernaast bleef
gelukkig gespaard. In dit pand bevindt zich thans het
gelijknamige ‘speciale biercafé en tapasrestaurant’. Het
speciale bier is o.a. afkomstig uit de Middeleeuwse
kelders waarin Brouwerij & Proeflokaal St. Joris zijn
gevestigd.

Noot: De advertentie van Café Restaurant Die Porte von Cleve is afkomstig uit een heruitgave in 1977 van het
oorspronkelijk uit 1897 stammende boek ‘Breda en omstreken in woord en beeld’. Een van de hoofdstukken in
dit boek gaat over BM. De eerste zin daarvan luidt: De zangvereeniging ‘Breda’s Mannenkoor’ is op haar gebied
de eerste in Breda.

2

Tot de eigendomslasten behoren uiteraard het noodzakelijke klein en groot onderhoud aan het pand.
Eén van die onderhoudsbeurten betrof de uit 1876 stammende voorgevel. Toen de klus was geklaard
verscheen in de zondageditie van Het Stadsblad van 03-07-1988 een uitnodigend berichtje onder de
kop ‘Gevelconcert’ door Breda’s Mannenkoor.
Hieruit het volgende citaat: De ‘thuishaven’
van het Breda’s Mannenkoor, gelegen aan de
Haven 7, is onlangs gerestaureerd. Het koor
geeft vanmiddag hier een concert. De naam
‘gevelconcert’ herinnert aan het gereedkomen
van de restauratie.
Het bleef niet bij een eenmalige gebeurtenis,
want sinds 1988 is het traditie geworden om
met een openbaar en gratis toegankelijk
Gevelconcert het einde of het begin van een
zangseizoen te markeren.
De monumentale voorgevel tijdens een opknapbeurt in 2005 met rechts op de foto de ‘ploegbaas’ van destijds, Harrie van Gennep Foto: Bert
Bakx

Bij tijd en wijle hebben financiële zorgen om het pand ook geleid tot verhitte debatten in het
bestuur of (extra) algemene ledenvergaderingen. Daarbij handelde het om zaken zoals het al
dan niet ophogen van de hypotheek bij nieuwe tegenvallers, of om het onderbrengen van
‘Haven 7’ in een aparte beheerstichting, of zelfs om de hele zaak maar te verkopen. Maar bij
een grote meerderheid van de leden overheerst en overheerste toch het gevoel dat het
eigendom een culturele erfenis is waarop je als vereniging trots en zuinig moet zijn. En waar
je iets voor over moet hebben. Kortom: Over obligaties aan toonder en wapperende handjes.
Tegenover de lasten van een eigen pand staan vanzelfsprekend ook de lusten
van inkomsten uit het verpachten van het pand. De trouwste pachter die BM
heeft gekend was Leo Tiggelman die in de periode 1951 - 1984 aan Haven 7
zijn befaamde dansschool had gevestigd. Hele generaties Bredanaars hebben
dankzij dit echtpaar, op de parketvloer zoals die er nog altijd bijligt, leren
dansen.
Het eertijdse logo van Dansschool Leo Tiggelman

Na de familie Tiggelman gaven opeenvolgende pachters de ruimte, met wisselend succes, een horecabestemming. Vanaf de opening van Trattoria Il Teatro in
1995 een bestemming met een mediterraan tintje. Onlangs, dat wil zeggen
vanaf 1 juni 2020, heeft La Perla Escondida de terrasdeuren naar het ‘Plaza
BM’ open-gezet. De geschiedenis van Haven 7 gaat dus ook over Tango’s &
Tapas zou je kunnen zeggen.
Het laatste onderwerp van dit hoofdstuk gaat
over Straatzangers, Mussenkoor en Havenzangers. Met andere woorden over de jaarlijkse
feestavonden die sinds 1907 aan Haven 7 werden
georganiseerd. Eindjaren tachtig, beginjaren negentig van de vorige eeuw stierf deze traditie (die

in feite dateert uit 1868) uit. Teloor gingen ook
de bijzondere carnavalsoptredens van BM die
onder het mom van ’t Kielgats Mussenkoor of De
Havenzangers in ons pand en daarbuiten werden
gegeven. ‘De tijden veranderen en wij met hen’
immers.
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Een ‘stillen wensch’ vervuld

e

De Haven in de beginjaren van de 20 eeuw.

Bovenstaande foto geeft een indruk van de oude
haven met beurtschepen en de kade door de
ogen van de eerste generaties BM-zangers. De
ronde poort in het midden ervan is de toegangspoort naar ons verenigingsgebouw. Het perceel
waarop het pand staat maakte oorspronkelijk
deel uit van een veel grotere lap grond die zich
uitstrekte van de Visserstraat tot aan wat thans
de Haven heet. De eeuwenoude geschiedenis van
‘Haven 7’ aende straete aende veste is dan ook
(letterlijk) onlosmakelijk verbonden met die van
het verloren gegane deel van een kapitaal pand
aende Visscherstraete nummer 7. De oudst
bekende eigenaar van dit van oorsprong L-vormig
bouwwerk aan de ‘Visserstraat - Haven 7’ (waartoe ook een groot erf en een tuin behoorden)
was ene Jan van Chaam. Dit is bekend vanwege
een in het Stadsarchief bewaarde vestbrief uit
1518. In de loop van de geschiedenis kwam het
kapitale woonhuis van Jan van Chaam, waarvan
de hoofdingang aan de Visserstraat gelegen was,
door verkoop of erfrecht in heel wat verschil-

lende en gretige handen. Gretig, omdat de Visserstraat in de 16e en 17e eeuw een van de meest
chique straten was om aan te wonen. De
achtergrond van de opeenvolgende eigenaren
weerspiegelt een beetje de roerige geschiedenis
van Breda met afwisselend protestantse en
katholieke gezagsdragers. Tot in 1690 werd het
pand Visserstraat - Haven 7 bewoond door
invloedrijke families van protestantse huize. In
februari van dat jaar werd het hele perceel met
huis en voorhuis, waarop in de loop der tijd ook
nog een paardenstal, koetshuis en pakhuis waren
verrezen, echter verkocht aan bierbrouwer Jan
van Riethoven. Met Jan van Riethoven, zo staat In
de Geschiedenis van het pand Visserstraat Haven 7 van de hand van oud-koorlid Harrie
Gerritsen te lezen, zien we de eerste van een
reeks gefortuneerde rooms-katholieke industriëlen, advocaten en rentmeesters aantreden, die -in
tegenstelling tot hun gereformeerde voorgangers- geen band meer hebben met de Bredase
bestuurlijke elite.

Zijn brouwerij In de witte hant (ook wel gecroonde hant genaamd) heeft waarschijnlijk gestaan op of
nabij de plek waar in 1890 brouwerij Het Wit Ancker verrees (zie inleiding op hoofdstuk 4 ‘Het koor
van de brouwerij’). Het moet Jan zeer voor de wind zijn gegaan, want op zeker moment had hij alle
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aanpalende panden aan zowel Haven 7 als Visserstraat 7 opgekocht. Aan het einde van de 17e eeuw
werd het pand ter linkerzijde van ons toegangshek enige jaren door hem via een pachter
geëxploiteerd als bierlokaal. In de overeenkomst werd uitdrukkelijk vastgelegd dat den huerder in de
voorseijde huijsinge sal moeten doen de neeringe van tappen, ende de bieren bij hem te tappen en te
slijten te sullen moeten halen ten huijse ende brouwerije van den verhuerder de witte hant, op
verbuerte van ses guldens op ider vat ofte tonne bier, die hij huerder op een ander gehaelt soude
mogen hebben. De bekende spreuk ‘de tijden
veranderen en wij met hen’ gaat met andere
woorden niet op voor dit contract uit de 18e eeuw
dat, wat de inhoud betreft, goed vandaag de dag
opgesteld zou kunnen zijn.
Het eeuwenoude steegje naar ons verenigingsgebouw op nr. 7 loopt onder de bovenverdieping van
nr. 8 door alwaar tussen 1691 en 1697 Witte Hant
werd getapt. Het smeedijzeren hek met BM-logo en
Trattorio Il Teatro - schildje dateert uit 1996 en werd
door Jan van Beers (zie foto op volgende pagina)
ontworpen en in elkaar gelast

Jan van Riethoven overleed in 1704. Zijn dochter
Elizabeth erfde het complex ‘Visserstraat - Haven
7’. Elizabeth was getrouwd met een advocaat bijgevolg er aan de Visserstraat 7 een advocatenpraktijk werd gevestigd die daar in lengte van jaren
heeft gezeten. Harrie Gerritsen schrijft daarover:
Gedurende de 18e eeuw is ons pand dus in
handen van advocaten en rentmeesters die ongetwijfeld een met stand overeenkomende
staat zullen hebben gevoerd. Daar hoorde een equipage bij, zodat het geratel van de wielen
en het getrappel van de paardenhoeven in die tijd tegen de (anders uitziende) achtergevel
van ons pand zal hebben weerklonken. Terwijl overdag allerlei lieden belet vroegen om hun
schulden te voldoen ( ), zal er ’s avonds menig feest zijn gegeven waarbij van kaarsen
voorziene luchters hun schijnsel in de vrijwel donkere Visserstraat wierpen.
Een familienaam die opvalt binnen de reeks van bewoners in de 18e eeuw is Montens, een naam die
voortleeft in Montenslaan en Montenspark. Verder zullen we alle overige bezitters van het
betreffende onroerend goed maar buiten beschouwing laten en een sprong maken naar 1803 waarin
het grote herenhuis met koetshuis en stalling uiteindelijk werd verkocht aan koopman Pieter
Alexander Wouters, koopman, hier gewoond hebbende. Deze koopman en wijnhandelaar woonde
destijds in Antwerpen en hij verhuurde aanvankelijk zijn nieuwe bezit. In 1805 betrok Pieter evenwel
het kapitale pand om er van daaruit tot aan zijn dood in 1851 zijn handel te drijven. Wanneer zijn
kinderen hun erfenis verdelen, komt er een einde aan de gezamenlijk geschiedenis van Visserstraat Haven 7. ‘Haven 7’ werd rigoureus van ‘Visserstraat 7’ gescheiden, want van de kelders tot aan de
zolders werden alle verbindingen dichtgemetseld; zo ook de deur van de keuken in het achterhuis.
Ook de doorgang van de Haven naar de Visserstraat vice versa werd onmogelijk gemaakt. Beide
delen kregen met andere woorden verschillende eigenaren en dientengevolge ook verschillende
bestemmingen. Het ‘Haven 7 gedeelte’ (dat toentertijd een totaal ander aanzicht had dan thans het
geval is) werd door de in Parijs woonachtige dochter van Pieter Wouters aanvankelijk verhuurd. Ze
deed haar erfdeel echter algauw van de hand. In 1868 kreeg ‘Haven 7’ Joseph Johlman, een uit
Duitsland afkomstige manufacturier, venduemeester en logementhouder, als nieuwe eigenaar. In die
laatste hoedanigheid opende hij Hôtel Berlin aan de Haven. Dit etablissement werd een geliefd
toevluchtsoord voor de heren officieren van de Bredase garnizoenen. Ze vermaakten zich daar
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uitstekend en gingen er ook graag een hapje eten, zoals ook in de kronieken te lezen valt. Josef komt
ook anderszins in de BM-analen voor. In 1863 (twee jaar voor de oprichting van Liedertafel Breda’s
Mannenkoor) was hij namelijk een van de oprichters van Liedertafel Germania. Dit mannenkoor
bestond voornamelijk uit H.H onderofficieren der alhier garnizoen houdende troepen, benevens
eenige ingezetenen dezer stad. Het is dus niet ondenkbaar (citaat Harrie G.) dat al in de zestiger jaren
van de 19e eeuw ‘mannengezang’ tussen de Visserstraat en de Haven heeft weerklonken.
In 1875 sloot Joseph Johlman de deuren van zijn
hotel en hij verkocht Haven 7 toen voor f 6000,aan Den Katholieken Kring. ‘De Kring’ was een
invloedrijke sociëteit van voornamelijk conservatief RK-zakenlui waarvan Frans Smits de medeoprichter was (zie ook bij hoofdstuk 4 onder ‘De

dynastie Smits van Waesberghe). Omdat de
notabelen vonden dat een flinke bier- en wijnkelder tot een der eerste behoeften van het nieuw
op te rigten gebouw des Katholieken Krings behoort werd door een aannemer voor f 2874,- in
deze behoefte voorzien.

Gelijkertijd gaat bijna de helft van het bestaande eeuwenoude pand tegen de vlakte.
Monumentenzorg is nog een onbekend begrip. Op de vrijgekomen ruimte, waar een deel van
het erf wordt bijgetrokken, verrijst een ruime zaal naar “de eisen des tijds”. ( ) Vanuit het
nieuwe gebouw kan het notabele sociëteitsleven voluit ontplooien. Maar in het begin van de
twintigste eeuw werd de ruimte voor deze sociëteit te klein en betrokken zij een riant pand
aan de Reigerstraat.1
Onderonsje tijdens het Gevelconcert van 2012 tussen (vlnr.) de oudbestuursleden Gerard van der Stelt en Wim van Asten en ‘manusje
van alles’, Jan van Beers. Wim was in de periode 2007 - 2013
secretaris van de vereniging en Gerard beheerde in de periode 2015 2017 de portefeuille PR & Communicatie en was in de jaren daaraan
voorafgaand lid van het organisatiecomité ‘150 jaar KZBM’. Jan
overleed in 2013 op 82 jarige leeftijd. Met hem ging ‘de laatste der
Mohikanen’ heen, d.w.z. de laatste zanger die vond dat de BMkoorreizen (zoals tot 1990 gebruikelijk) een exclusieve mannenaangelegenheid dienden te zijn. Jan geldt ook als het prototype van een
vrijwilliger die met hart en ziel aan BM gebonden was. Van hem zijn
de gevleugelde woorden: In geval van twijfel, het koor gaat vóór.
Voor zijn inzet bij de uitgave van het in 1978 herboren verenigingsblad ‘Goeie Berichten’ (waarover elders meer) werd hij tijdens de
nieuwjaarsreceptie van 1988 uitgeroepen tot Zanger van het jaar.
Sinds 1972 valt deze onderscheiding te beurt aan leden die zich op
bijzondere wijze verdienstelijk maken voor het koor.

‘De Kring’ verhuisde in 1904 naar het pand aan de
rechterzijde van dat waarin thans Food Hall Breda is
gevestigd. Op de voorgevel daarvan prijkt nog steeds
‘Katholieke Kring’ op zwart/wit geglazuurde tegels. ‘Het oude nest werd’ van de hand gedaan aan
een zekere Herscheidt die Haven 7 opnieuw liet verbouwen. Lang plezier heeft hij echter aan zijn
investering niet beleefd, want hij ging failliet. Het pand met toebehoren werd daarom in september
1906 publiekelijk geveild. Hoe dat er na de betreffende verbouwing uit zag, weten we van een
advertentie uit die tijd waarin de onlangs vernieuwde concertzaal, met woonhuis en inrijpoort te
koop wordt aangeboden:
Het gebouw, in gebruik bij den eigenaar, bevat: Een geheel vernieuwde groote
zaal, in gebruik als concert- en danszaal, met lambrizeering, voorzien van spiegels,
voorkamer met kast, in gebruik als vestiaire. Groote achterkamer met kast en 2
Privaten met waterclosets. Groote kelder. Voorts: voortuin met prieel. Boven:
Voor- en achterkamer met kasten en groote zolder. Het geheel gebouw is voorzien
van gas- en waterleiding.
1

Citaat uit: Geschiedenis van ons verenigingsgebouw Haven 7 | oktober 2020, Chris Knook
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Op de slotveiling op 17 september van dat jaar bracht Frans Bilsen (de architect van het brouwerijkantoor aan de Ceresstraat - zie bij hfd. 4) het hoogste bod uit. Haven 7 werd hem voor f 5670,toegewezen. Hierop verklaarde hij zich het recht voor te behouden om binnen vierentwintig uur zijn
meester te noemen. De volgende dag verklaarde hij voor de bevoegde instanties…
…te hebben gekocht voor en op mondelingen last van den Heer Franciscus
Augustinus Maria Josephus Smits, bierbrouwer, wonende te Breda in diens
hoedanigheid van voorzitter der Koninklijke Zangvereeniging Breda’s Mannenkoor
te Breda, welke vereeniging als rechtspersoon is erkend bij Koninklijk Besluit van
den derden Mei negentienhonderdvier nummer 43, die ten deze medeverschenen
verklaarde de goederen voor genoemde Vereeniging te hebben gekocht en in koop
aan te nemen.
BM heeft met andere woorden via een opzetje met een

stroman het eigendomsrecht over Haven 7 verworven. De
vreugde onder de zangers was daar uiteraard niet minder
om en ook een verslaggever van ‘De Bredanaar’ toonde
zicht destijds verheugd, want: Het is ons aangenaam te
melden, dat Mannenkoor eigenares is geworden van het
Concertzaaltje, gelegen aan de Haven no.7.
e

e

Foto (van Simon Keep) van het uit de 15 à 16 eeuw stammende
keldergewelf onder Haven 7 met de in 2004 gerestaureerde trap. De
kelder is in nog redelijk oorspronkelijke staat. Dit geldt ook voor de
zijgevel van de vleugel die in 1875 niet ten prooi viel aan de sloopdrift
van Den Katholieken Kring. In aanleg stamde deze vleugel (zie foto op
e
de vorige bladzijde) tenminste uit de tweede helft van de 16 eeuw.
Zelfs een laat-middeleeuwse oorsprong valt niet geheel uit te sluiten.

Een opmerkelijke overeenkomst tussen de gefortuneerde 17e eeuwse RK bierbrouwer Jan van
Riethoven en diens evenknie Franz Smits die in 1906 (in zijn hoedanigheid van BM-voorzitter - zie
verderop) de hand op Haven 7 wist te leggen, is dat beiden hun aankoop verwierven via een
executieverkoop. Jan zag zijn kans schoon toen een zekere Jacobus Wachmans kwam te overlijden en
door de economische ongunst der tijden ( ) een insolvente boedel naliet. Hierna kwam in serei van 5
zitdagen eene schoone, stercke weldoortimmerde en geconditioneerde huijsinge ( ) onder de hamer
en mocht Jan, coopbrouwer en borger alhier, zich voor 6600 rijns gulden de nieuwe eigenaar
noemen. De genoemde Jacobus was de kleinzoon
van Jacob Wachmans die in 1624 de koper was van
‘Visserstraat - Haven 7’en die vanuit zijn paeckhuijs,
staende aan de haven handel dreef in velerlei
goederen.
De haven van Breda omstreeks 1825 gezien vanaf de
Kraanstraat. De afbeelding betreft een foto van een
anoniem schilderij in particulier bezit. De foto is van
de hand van Rolf ter Veer en opgenomen in de
beeldcollectie van het Stadsarchief Breda

Dat laatste betekende (we citeren Harrie Gerritsen)
dat het na 1624 aanzienlijk drukker zal zijn geworden op de plaats waar momenteel één maal per
week een aantal zangers bijeen is. Het lossen en
laden van de “coopmanschappen” vanuit de schepen in het pakhuis en omgekeerd zal met het nodige
kabaal en geschreeuw pepaard zijn gegaan, terwijl de onvermijdelijke dorst van het werkvolk
regelmatig zal zijn gelest in de dan nog talloze herbergen, bierlokalen en tapperijen aan de haven. En
ook hier zal de stilte ver te zoeken zijn geweest.
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Over obligaties aan toonder en wapperende handjes
De financiering van de aankoop van Haven 7 werd destijds begroot op f 6500,- Om dat bedrag voor
koopsom, veilingkosten en de aanschaf enige meubelen te vergaren, werd door middel van een
bedelbrief (ofwel ‘een verzoekschrift ter ondersteuning’) een beroep gedaan op Eereleden, Leden van
Verdienste en Kunstlievende Leden van de Koninklijke Zangvereeniging Breda’s Mannenkoor om een
of meerdere door het bestuur uitgegeven obligaties aan toonder te kopen.
Bij de afbeelding: Verklaring van het bestuur van de
KZBM te hebben ontvangen van de Heer J.J. van Mierlo,
Tol-brugstraat 5, Alhier de som van tweehonderd gulden
(zegge f 200,-) tegen eene rente van 3% ’s jaars. Strekkende deze verklaring als voorloopig bewijs, in te wisselen tegen later uit te reiken Obligaties.
Breda 18 October 1906

Deze crowdfunding avant la lettre bracht kennelijk onvoldoende op, want al op 13 november 1906 werd van Mr.
Roelof Marius Ribbius te Teteringen f 4500,- tegen 4 ½ %
geleend als eerste hypotheek op het pand, welke lening op
12 mei 1914 door voorzitter Franz Smits wordt overgenomen
en uiteindelijk op 10 maart 1933 blijkt te zijn afgelost. Hoe
de vork precies aan de steel gezeten heeft is onduidelijk,
want in de kronieken is óók sprake van een lening van de
brouwerij die nooit helemaal correct werd afgelost. Het is
natuurlijk mogelijk dat Franz een restschuld uit eigen zak
heeft betaald. Aannemelijker is echter dat het (onbekende)
niet afgeloste bedrag in de boekhouding van de brouwerij is
‘verrekend’. In 1945 leende de brouwerij opnieuw geld uit
aan BM voor een grondige modernisering van de repetitieruimte. De hele boel werd opgeschilderd
en er kwam een nieuwe bar, een nieuwe vloer en verlichting in. Ook deze lening is maar ten dele
correct terugbetaald. Voor een noodzakelijke vernieuwing van
de (dans)vloer in de zaal in 1962 hoefde BM niet meer bij de
brouwerij aan te kloppen. Deze was intussen zo groot geworden dat nieuwe onaflosbare leningen moeilijk werden. In dat
jaar was De Drie Hoefijzers natuurlijk ook geen pur sang
familiebedrijf meer met een Smits van Waesberghe als hoogste baas (zie bij hoofdstuk 4 ‘Het koor van de brouwerij’). Uit
het artikel waaruit geciteerd wordt valt op te maken dat Leo
Tiggelman in feite voor de kosten van de vernieuwing van ‘zijn’
dansvloer opdraaide en hij het benodigde geld daarvoor
leende bij BM. Van hypotheeknemer werd BM met andere
woorden een hypotheekverstrekker. Historisch van belang is
daarom de opmerking: Daarmee was het koor ook geheel en
alleen eigenaar van het pand. Strikt genomen was BM in de
periode 1906 - 1962 dus slechts mede-eigenaar van Haven 7,
maar er zou heel wat ‘follow-the-money journalistiek’ aan te
pas moeten komen om de mist, die toch ietwat over de
financiering van Haven 7 hangt, te doen optrekken. Er is
evenwel geen reden om te veronderstellen (zoals wel is
gebeurd) dat ons verenigingsgebouw door Franz Smits van
Waesberghe aan BM is geschónken.
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Hoe dan ook, reeds op 4 oktober 1906 vond de
eerste repetitie in het enkele weken voordien
aangekochte verenigingsgebouw plaats. Door
een verbouwing die de failliet gegane eigenaar
kort voordien had laten uitvoeren kwam BM dan
ook in een gespreid bedje terecht. Hoe die renovatie eruitzag valt op te maken uit de bedelbrief
die in september van dat jaar was rondgestuurd.
In de betreffende brief laat het bestuur weten
eigenaresse te zijn geworden van een pand dat
aan al onze verwachtingen beantwoord, waarvan
de onlangs geheel vernieuwde zaal met lambrizeering een goede accoustiek bezit, een pand dat

ons in staat stelt om, in gezellig samenzijn, ongestoord te kunnen werken tot het kweken van
bekwame zangers, tot bevordering van den bloei
onzer Vereeniging. De slotalinea ademt nog een
beetje de 19e eeuwse tijdgeest waarin Liedertafel
Breda’s Mannenkoor werd geboren (zie bij
hoofdstuk 2 ‘BM, kind van de negentiende
eeuw’). Immers: De geboden hulp strekt tot
meerderen bloei van eene vereeniging, wie uitsluitend doel het aankweeken van de liefde tot de
toonkunst, tevens medewerkt tot veredeling, tot
beschaving van het volk, dus ook tot welvaart en
den meerderen bloei van onze goede stad Breda.

De officiële en feestelijke ingebruikname was op Zaterdag den 13e October 1906. Daarbij hield Franz
weer een van zijn gepassioneerde betogen:
Mijn Heeren, bewaar het pand dat het uwe geworden is. Bewaakt het als uw
eigendom. Helpt mede om het in stand te houden, in den toestand waarin het zich
thans bevindt. Neemt den inventaris zooveel mogelijk in bescherming. Niet te ruw,
niet te hard, niet onverschillig! En wanneer van den een of den ander zijn diensten
gevraagd worden voor onderhoud of tot herstelling, welnu, dan niet gedacht B.M.
is rijk genoeg! Neen, werkt dan met liefde en offervaardigheid. Doet het met eene
belangeloosheid alsof het voor uw eigen was, gelijk een onzer zangers mij dat
zeide.
Over de offervaardigheid van de zangers had Franz overigens niks te klagen, want de zangers
offerden spontaan hun feestpotje als bijdrage aan de financiering van de aankoop. Dat potje bevatte
300 gulden, een voor die tijd niet onaanzienlijk bedrag. En ook het beroep dat Franz deed op ‘de
werkende leden’ van destijds was niet aan dovemansoren gericht, want in de kronieken staan tal van
voorbeelden van klussen en klusjes die door zangers belangeloos werden verricht aan het onderhoud
of tot herstelling van het kostbare bezit. Vaak kwam
en komt daarbij de professionele achtergronden en
relaties van zangers op allerlei gebied goed van pas.
Maar ook zonder ambachtelijke of bouwtechnische
achtergrond waren en zijn de steeds weer belangeloos ‘wapperende handjes’ van den een of den ander
een zegen voor het koor dat het, zoals alle amateurverenigingen, sowieso van vrijwilligers moet hebben.
‘Wapperende handjes’ van bariton Hans Slockers (lid
sinds 2001) tijdens een opknapbeurt van de trap
naar de zolderetage in 2004.

Hoeveel kosten alle klussende vrijwilligers uit heden
en verleden hebben uitgespaard voor de vereniging
valt zelfs bij benadering niet te berekenen, maar alles bij elkaar moet het veel zijn. Dat neemt niet
weg dat BM bij tijd en wijle diep in de eigen buidel heeft moeten tasten met alle financiële zorgen
van dien. Grote zorgen waren er in elk geval rondom een dringend noodzakelijke verbouwing van de
achtergevel die door brand- en stormschade in 1987 nagenoeg op instorten stond. Het renoveren
daarvan was uiteraard geen klus voor vrijwilligers, temeer daar het college van Burgemeester &
Wethouders, Rijksmonumentenzorg, Bouw- en woningtoezicht, het Nationaal Restauratiefonds en
verzekeringsmaatschappijen er bij betrokken waren. Maar Ad van Akker bewees destijds dat je als
BM-lid ook zonder troffel in de hand (zeg maar) veel geld voor de vereniging kunt uitsparen.
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Maart 1993 | De achterzijde van Haven 7 nadat de
bouwval aan de kant van Visserstraat 7 was
gesloopt en het puin afgevoerd. Hierbij kwam, aldus
Ad van den Akker in een terugblik op vijf bewogen
jaren van onderhandelen, corresponderen, telefoneren en praten onze achtergevel tevoorschijn als een
schilderij van Mondriaan. Wat tevoorschijn kwam
waren o.m. de in 1851 dichtgemetselde keukendeur
en de doorgang tussen de Haven en de Visserstraat
(zie hierboven bij ‘Op netten stand gelegen’). De
herstelwerkzaamheden aan de achtergevel (die
vanwege de monumentenstatus van het pand steen
voor steen moest worden afgebroken om weer
opgebouwd te mogen worden) waren in juli 1993
gereed. Alle honneurs hiervoor waren voor Ad
wiens eer het te na was om ons fraaie, historische
pand zo maar te zien verloederen. Het verval van de
achtergevel begon ergens in de eind jaren 70, begin
jaren 80 van de vorige eeuw toen enkele naast elkaar gelegen horecagelegenheden betrekkelijk kort
na elkaar (onder verdachte omstandigheden) afbrandden. Jarenlang werd er naar de ruïnes niet omgekeken en deze
brokkelden in weer en wind dus ook steeds verder af. Van het gevaar dat het koorpand daardoor liep was men zich geruime
tijd niet echt bewust. Dat werd in een klap anders toen er tijdens een zeer zware storm op 2 maart 1987 (windkracht 12) er
een nog overeind staande muur omwaaide en de stenen daarvan door het dak van Haven 7 naar binnen sloegen. Alle
alarmbellen gingen rinkelen toen Bouw- en Woningtoezicht een levensgevaarlijke situatie constateerde; BM gesommeerd
werd om zodanig bouwkundige maatregelen te treffen dat de achtergevel geen gevaar voor instorting meer opleverde; de
enige afdoende ingreep de volledige afbraak en heropbouw van de achterzijde bleek te zijn. (uiteindelijke kosten f 77.000,-)
en de eigenaar van de bouwval (op wie de kosten eventueel verhaald zouden kunnen worden) onbekend c.q. onvindbaar
bleek te zijn.. De kruistocht die Ad daarop langs tal van instanties ondernam duurde al met al dus vijf volle jaren waarin de
gevel door enkele noodreparaties gelukkig overeind bleef staan. Maar om een lang verhaal kort te houden: Tijdens een
vergadering eind april 1992 hakte het college de knoop door en kreeg BM de definitieve toestemming om de achtergevel
geheel te vernieuwen. Dit betekende ‘eind goed, al goed’, want: De financiering daarvan is geheel buiten onze eigen kas tot
stand gekomen. Ad besluit zijn terugblik op vijf bewogen jaren daarom ook als volgt: Aan de vele ambtenaren en de
instanties, die hieraan de afgelopen jaren hebben meegewerkt, betuig ik vanaf deze plaats mijn oprechte dank. Het heeft
“even” geduurd, maar het resultaat zal er straks zijn. | Bron: Ad van den Akker: ‘Ons gebouw…van achteren’ in het

verenigingsblad Goeie Berichten nr. 42 d.d. juli 1992.

Aan het binnenwerk van het ‘concertzaaltje van
Herscheidt’ uit het prille begin van de 20e eeuw is
lange tijd weinig veranderd. Wel werd kort na de
aankoop onder architectuur van de brouwerij ( )
een tapgelegenheid voor Driehoefijzers bier en
een plasgelegenheid aangelegd. Vergeet niet dat
mannenkoor toen zo’n 180 werkende leden had!,
voegt de chroniqueur hieraan toe. Ook de modernisering in 1945 en de vernieuwing van de
dansvloer in 1962 veranderden weinig aan het
oorspronkelijke aanzicht. Alle Bredanaars die in
de periode 1951 - 1983 van Leo Tiggelman aan
Haven 7 hebben leren dansen, zullen dan ook
onmiddellijk in de beschrijving van de ruimte in
de eerder aangehaalde bedelbrief ‘zijn’ danszaal
herkennen. Men zal zich zeker ook nog wel de
vaste banken tegen de beide lange zijwanden
(een voor de meisjes en een voor de jongens)

herinneren. De ‘jongensbank’ viel geruime tijd
geleden ten prooi aan wat ‘de toog van Haven 7’
werd. ‘De meisjesbank’ heeft nog tot 2017
gediend als repetitiemeubilair voor een rijtje
tweede tenoren en baritons. Al met al waren
achtereenvolgende besturen tot in de beginjaren
negentig van de vorige eeuw zeer terughoudend
met het toestemming verlenen tot ‘het vertimmeren’ van de zaal. Dat bleek heel duidelijk toen
Leon Tiggelman in 1984 de zaak van zijn vader
Leo overnam (zie ook bij Tango’s & Tapas) en het
oubollige interieur een facelift wilde geven en nul
op zijn rekest kreeg. Leon betrok daarom een
pand elders in de stad. Mopperend, dat wel,
want: Van die lui mag je nog geen spijker in de
muur slaan, want dan zijn ze bang dat de
akoestiek verloren gaat.

Het toch vrij onverhoedse vertrek van Leo Tiggelman als een trouwe pachter die ruim dertig jaar
zonder mankeren geld in het BM-laatje bracht, dreef het bestuur toentertijd aardig in het nauw. Ten
dele had men het malheur over zichzelf afgeroepen, zijn zoon kreeg immers geen toestemming ‘om
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een spijker in de muur te slaan’. Niet alleen werd daarmee ‘het kind met het badwater weggekieperd’, bovendien bleken er ook dringende reparaties aan de eigen behuizing noodzakelijk toen de
bovenverdieping was ontruimd. Daarbovenop moest er een nieuwe piano worden aangeschaft (de
oude werd geleend van Leo) én de rekening van de bestelde concertkleding betaald. Al met al was
daar zo’n slordige 100.000 gulden mee gemoeid. ‘De kronieken’ melden hierover:
Op een op 29 augustus gehouden buitengewone ledenvergadering raken de
gemoederen bij tijd en wijle danig verhit, maar uiteindelijk gaat de meerderheid
accoord met een bestuursvoorstel hypothecair vijfenzeventigduizend gulden voor
25 jaar te lenen tegen een variabele rente.
Een jaar of tien na het sluiten van de dansschool van Tiggelman aan Haven 7 werd er over ‘spijkers in
de muur slaan’ niet meer zo moeilijk gedaan. De ene na de andere uitbater kreeg namelijk wél de
goedkeuring om het repetitielokaal een aanzicht naar eigen smaak te geven. Een en ander wel in
overleg uiteraard, maar toch. Per saldo werd de ruimte, met name door het verplaatsen en het
vervolgens steeds opnieuw verlengen van de bar, steeds kleiner.
Interieurfoto van El Patio Pintxos met de bar die
sinds de laaste grote verbouwing in 2017 een
gehele zijwand van de repetitieruimte beslaat.
De oorspronkelijke, bescheiden tapgelegenheid
voor Driehoefijzers bier uit 1906 bevond zich om
het hoekje links achter de afgebeelde ‘onbescheiden’ bar. Met de vestiging van El Mundo
aan Haven 7 In 2005 werd de bar ‘naar de zaal’
verplaatst. Aanvankelijk rijkte de bar niet verder
dan tot aan pakweg de plaats van de danseressen op de foto. De uitbater van El Mundo
breidde de toog in 2005 met enkele meters uit
en zijn opvolger deed daar dus nog eens (zowel
in de breedte als de hoogte) een forse schep
bovenop.

Intussen zit het koor met de rug tegen
de muur gedrukt en heeft het zicht op
een immense flessengalerij achter een
bar die de gehele zijmuur bestaat. Zo’n
120 jaar na dato doet zich met andere woorden opnieuw een repetitieruimteprobleem voor. Dit
trouwens niet alleen door een steeds verdere inperking van de beschikbare ruimte, maar ook omdat
BM een van de heel weinige (mannen)koren is dat zich mag verheugen in steeds weer nieuwe
aanwas. De circa 90 actieve zangers zitten evenwel tijdens de repetities nagenoeg letterlijk schouder
tegen schouder. Volstrekt onvoorzien en dramatisch was natuurlijk ook het uitbreken van de
coronacrisis in februari 2020 met alle sociale gevolgen en verplichtingen daarvan. De toekomst laat
zich wat dit betreft niet voorspellen, maar het is toch niet te hopen dat BM al met al afscheid zal
moeten nemen van Haven 7 als repetitieruimte.

Tango’s & Tapas
Tegenover de lasten van een eigen verenigingsgebouw staan “vanzelfsprekend ook de lusten
van inkomsten uit het verpachten van het pand”,
schreven we al in de inleiding op dit thema. Het
lumineuze idee om de zaal aan een dansschool te
verhuren kwam van toenmalig voorzitter Tony
Smits van Waesberghe. Dat juist Tony met dit
plan op de proppen kwam is misschien niet
geheel toevallig. BM was de brouwerij immers

geld verschuldigd en met het verwerven van
pachtgelden ten behoeve van ‘zijn’ koor sneed
het mes aan twee kanten. De kogel was echter
niet meteen door de kerk want de bisschop en de
katholieke overheid zagen de sterke opkomst van
dansscholen namelijk met lede ogen aan. Maar ( )
enkele goede donaties in het kerkezakje van de
Havenkerk en het opluisteren van de kerkdiensten
door BM deden zogezegd wonderen.
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In het vorige onderwerp gaven we enkele in het oog springende voorbeelden van financiële lasten die als donkere wolken boven Haven 7 hebben gehangen. Per saldo slaat de balans evenwel ruimschoots door in het
voordeel van de geldelijke lusten ervan. De financiële positie van BM is al
heel wat jaren zeer solide en er zit ook een aardige reserve in de kas. Een
vergelijkend onderzoek naar de jaarbalansen door de tijden heen is niet
verricht, maar het moge duidelijk zijn dat er gedurende de hele BM-historie
sprake is of was van financieel ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, zoals GTST
ook van toepassing is of is geweest op het repetitiebezoek, het
ledenaantal, behaalde successen of de belangstelling voor concerten.
Love Couple Dancing Tango in olieverf op canvas | ArtSunday
Tapas eten op een zomerse lentedag in 2020 op het
terras van ‘De Verborgen Parel’ | Op de foto: Gerda Prins, BM-Vriend(in)
en partner van de auteur.

Wanneer we alle pachters op een rijtje zetten, dan valt op
dat er in de periode 1932 - 1989 dansscholen aan Haven 7 waren gevestigd en vanaf
1990 mediterrane eetgelegenheden. Vóór 1932 werd het pand niet te gelde
gemaakt, maar beheerd door dhr. en mevr. Vriends. Dit echtpaar werd tijdens de
jaarvergadering van 9 december 1931 goed in de bloemetjes gezet voor 25 jaar
trouwe dienst. Of daarmee een einde kwam aan hun dienstverband (waartoe het
schoonhouden van het pand zal hebben behoord), is niet duidelijk. Goed mogelijk dat
zij de vloer van Haven 7 zijn blijven dweilen toen de eerste dansschool, Dansschool
van Dam, per 1 januari 1932 van de zaal (zoals die in eerste aanleg door Den Katholieken Kring naar
‘de eisen des tijds’ was ingericht) gebruik ging maken. Na Dansschool van Dam opende Dansschool
van de Ven in 1940 er zijn deuren. In 1951 werd ‘het stokje doorgegeven’ aan Leo Tiggelman. Zijn
dansinstituut, dat hij tot 1983 leidde, groeide uit tot een waar begrip in Breda. Zijn zoon Leon hield
het echter, om de eerder aangegeven reden, na een jaartje voor gezien aan de Haven. Hiermee
kwam de weg vrij voor Wim de Ridder die in Het Stadsblad van 27 februari 1985 liet optekenen: De
kans was te mooi om te laten schieten. Het pand bleek geknipt voor ons doel, dus we hebben de
knoop doorgehakt. Vier
jaar hield hij het er vol en
met zijn vertrek in 1989
kwam er een einde aan de
dansschoolperiode van een
kleine 60 jaar in ons
verenigingsgebouw
en
begon het horecatijdperk.
1967 | Groepsfoto t.g.v. 25 jaar
Dansinstituut Leo Tiggelman aan
Haven 7

De spits werd nog in datzelfde jaar afgebeten door
een zekere Piet van Oosterhout die op het idee
was gekomen om Haven 7
te gaan exploiteren als Sociëteitscafé voor alleenstaanden. Het concept omvatte georganiseerde dansavonden op livemuziek
en ’s middags als inloopcafé om te bridgen, kaarten, praten en lezen. Gelet op de stormloop op de
informatiemiddag en het daaropvolgende aantal aanmeldingen, leek het een schot in de roos. Toch
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trok een teleurgestelde Piet er al na enkele maanden de stekker uit omdat hij slechts kon rekenen op
een vaste kern van zo’n 150 man ( ), veel te weinig om de tent draaiende te houden. Het gros daarvan
was trouwens vrouw en voor hem een reden om meteen al een ‘vrouwenstop’ te overwegen, want
als we een dansavond houden ( ), kan het natuurlijk niet voorkomen dat er 100 vrouwen en 10
mannen zijn. Meer nog dan een gebrek aan leden zal een scheve man/vrouw verdeling hem de das
hebben omgedaan.
Na de mislukking van de sociëteit beproefde
Jacques van Leusden zijn geluk als exploitant van
Grand Café ‘Het Koor’. Op repetitieavonden
baatte hij tevens ‘de toog van Haven 7’ uit. In
1995 sloot hij de deuren van zijn grand café en

stopte hij ook (min of meer gedwongen) als
barman voor de zangers. Hierna was het de beurt
aan de gebroeders M. en R. Gori die aan Haven 7
het Toscaans specialiteitenrestaurant Trattoria Il
Teatro opende.
Interieurfoto van Trattoria Il Teatro. Waar-in de
vergulde stoelen opvielen en m.n. ook de
levensgrote replica’s van twee naakte Griekse
krijgers. De originele bronzen beelden (bekend
als i Bronzi di Riace) werden ca. 450 jr. voor Chr.
vervaardigd en bevinden zich in het Nationaal
Museum van Reggio Calabria.

Interieurfoto van El Mundo. De Griekse krijgers
kregen een plaatsje op het Plaza El Mundo en aan
het restaurant werd d.m.v. toepasselijke attributen en posters van stierengevechten aan de
wanden, sober meubilair en vrolijke kleuren een
Spaanse aanblik gegeven. Rechts op de foto is de
‘meisjesbank’ uit de tijd van Leo Tiggelman nog
zichtbaar. Na minstens 60 jaar in gebruik te zijn
geweest sneuvelde deze bij de verbouwing van
2017.

De ‘Il Teatro periode’ (1995 - 2005) was een bijzondere episode in de BM-historie vanwege de
vorstelijke ontvangst in het restaurant van prominente gasten en sponsoren ten tijde van de Night of
the Proms Breda concerten. De betrokkenen werden, voorafgaande aan de concerten in het Chassé
Theater (waarover elders meer), culinair in de watten gelegd en muzikaal vermaakt in het ‘Toscaanse
theater’. Dat was natuurlijk wel in de tijd van vóór de kredietcrisis die in de zomer van 2007 uitbrak.
Een tijd waarin onder meer de ABN AMRO nog een aardige duit in het sponsorzakje deed. Tijdens de
ettelijk jaren aanhoudende malaise gingen de handen op menige knip en daarmee kwam (mede) een
einde aan het kunnen contracteren van professionele symfonieorkesten en solisten. Intussen had de
familie Gori overigens ook het doek over Il Teatro laten vallen. Daarmee verdween ‘Toscane aan de
Haven’. Wat bleef was de mediterrane sfeer, want in 2005 ging Rien de Bruijn er zijn Tapas restaurant El Mundo exploiteren. Ook aan Rien had BM een trouwe pachter. Twaalf jaar lang serveerde hij
zijn zuidelijke gerechten, bieren en wijnen aan Haven 7. Met veel succes ook, want in 2013 werd El
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Mundo door ‘Stappen & Shoppen Awards’ uitgeroepen tot het beste Spaans restaurant in Breda. Na
31 december 2016 hield Rien het echter aan de Haven voor gezien, maar zorgen om het mogelijk
tijdelijk mislopen van huurinkomsten hoefde het bestuur zich niet te maken. Ons pand werd namelijk
met ingang van 1 januari 2017 verpacht aan Wouter van de Graaff.
Wouter is geen onbekende in de horecawereld van Breda. Hij exploiteert immers maar liefst zeven
zaken in de stad. Hieronder het eveneens aan de Haven gelegen Café De Huiskamer en de historische
Boterhal op de Grote Markt waarin onder meer een specialiteitenrestaurant is gevestigd. Voordat
Wouter zijn zevende zaak in ons pand opende investeerde fors in een verbouwing van het interieur
die alle voorgaande aanpassingen overtrof. Niet alleen kreeg de bar in de breedte en hoogte
‘megalomane’ afmetingen, ook de plafondplaten werden eruit gesloopt om
de balkenstructuur bloot te leggen. Om het effect op de ooit veelgeprezen
akoestiek zal niemand zich bekommerd hebben, want het geheel behoefde
slechts de suggestie te wekken van een Baskisch eetcafé. El Patio Pintxos y
Vinos opende in juli 2017 haar deuren. De ‘pintxosformule’ met uitgestalde,
op tapas gelijkende hapjes uit Spaans Baskenland waaruit de gasten naar
hartenlust konden kiezen, sloeg onvoldoende aan onder de eetlustige
boeren, burgers en buitenlui. Na nog geen anderhalf jaar kregen alle
amigos van El Patio de mededeling op de afgebeelde poster te zien dat er
per 5 februari 2019 een maand durende wintersiësta inging waarin de
nieuwe eigenaar wat aanpassingen zou doorvoeren aan het concept en
interieur.
Afbeelding van de informatieposter die je per 5
februari 2019 te zien kreeg wanneer je de site van El
Patio opende.

Wouter bleef overigens gewoon zelf de pachter van Haven 7. Wel ging hij
op zoek naar een nieuwe bedrijfsleider die uitvoering moest geven aan het
aan te passen concept. Het gastvrije bedienen aan tafel kreeg weer meer
accent, de gerechten werden ‘chiquer’, het aanbod ‘breder’ en de prijzen
‘bijgesteld’. De aanpassingen aan het interieur hadden voornamelijk betrekking op de kleurstelling
waarbij gemikt werd op een authentiek Spaanse (‘sjofele’) uitstraling met ‘verveloos’ blauw en roze
en versleten meubilair. Ook publicitair gooide Wouter het over een andere boeg. Hij veranderde de
naam El Patio Pintxos y Vinos in La Perla Escondida, ofwel De Verbogen Parel. Verborgen, want het
binnenpleintje achter het nauwe toegangssteegje wordt gemakkelijk over
het hoofd gezien. Maar voor elke horecaondernemer is het eeuwenoude
hofje natuurlijk een parel aan de rand
van het historische stadshart. Helaas
ligt La Perla er al weer een hele poos
verlaten bij na een beperkte tijd ‘covidproof’ geopend te zijn geweest.
Zowel voor Wouter als voor BM is het
hopen op betere tijden.
2020 | Toegangssteegje naar het terras op het
binnenpleintje dat ettelijke eeuwen geleden
deel uit maakte van het erf van het complex
van Visserstraat 7 - Haven 7. ‘Anno nu’ waan je
je er op zonnige dagen met een cerveza
Alhambra in de hand en een bordje calamares
fritos voor je neus in Spanje (Foto: Janine
Klappert, Indebuurt Breda.nl)
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Het Gevelconcert
Voor het eerste Gevelconcert moeten we dus teug naar 3 juli 1988. Dat was een grauwe dag waarop
de regen met bakken uit de lucht viel. Nochtans niet getreurd, want de première van de door de
evenementencommissie georganiseerde feestelijke seizoensafsluiting was een groot succes en
smaakte naar meer. En dus wordt het BM-zomerreces al meer dan 30 jaar gemarkeerd met
het Gevelconcert. Op zich genomen bestond deze zangpauze gedurende de grote schoolvakanties (of een deel daarvan) al veel langer. De koppeling van het zangseizoen aan de
zomervakantie is niet zo vreemd, want pakweg vanaf de eind vijftiger, begin zestiger jaren van
de 20e eeuw telde en telt BM verhoudingsgewijs heel wat onderwijsmensen. In vervlogen
tijden was dat anders. Toen veel zangers verbonden waren aan de Drie Hoefijzers, was het
namelijk gangbaar om een zangseizoen te koppelen aan het brouwerijseizoen, dat wil zeggen
aan de hopoogst en daarmee samenhangende bierfeesten in oktober
Schilderijtje van de vruchtkegel de Humulus lupulus (hop)

Van origine was het Gevelconcert een wensconcert. De
inhoud van het programma werd aan de hand van een
keuzelijst bepaald door de zangers zelf. En dat BM te allen
tijde door romantiek wordt gedreven (zoals in hoofdstuk 2
beschreven), bewijst ook het programma uit dat allereerste jaar met liederen van de hand van toonvoorbeelden van de Romantiek, zoals Kolj slaviem (Dimitri Bortnjanski), Die Mühle im Schwarzwald (Richard Eilenburg) en
Deutsche Tänze (Franz Schubert).
YouTube foto van Die Mühle im Schwarzwald. Dit lied van Richard
Eilenburg (dat vooral als instrumentale compositie bekend is) werd
e
tijdens het 1 BM-Gevelconcert op 3 juli 1988 gezongen. Dit werk van Eilenburg werd, evenals zijn destijds eveneens
populaire Petersburgers Schlittenfahrt door de ‘romanticus’ Peter Hermans op de ‘BM-kaart’ gezet. Peter was een groot
liefhebber van Franz Schubert en initieerde in 1983 een zeer succesvolle Schubertiade in Stadsschouwburg Concordia. Over
deze Belgische BM-dirigent en ‘zijn’ Schubertiade elders meer.
Gevelconcert 31 augustus 2008 | Genoeglijk samenzijn op
Plaza El Mundo met linksvoor de voormalige BM-fotograaf
Bert Bakx. Rechtsvoor BM-veteraan Chris Knook. Chris (lid
sinds 1971) kan bogen op een grote staat van dienst. Met
tussenpozen is hij in totaal 17 jaar lid van het bestuur
geweest. Hierin bekleedde hij o.m. de functies van
secretaris en vicevoorzitter. Daarnaast was Chris in de loop
der tijd lid van diverse commissies. Als voorzitter van de
Muziek- & Concertcommissie drukte hij destijds zijn
stempel op het muzikale beleid binnen BM.

‘Gevelconcert’ wekt een beetje de suggestie van
een zangmatinee op de binnenplaats van Haven
7 met de monumentale gevel als decor achter
de rug van de zangers. En inderdaad bij goed
weer zingen wij aan de ‘buitenkant’, bij minder
goed weer aan de ‘binnenkant’ van de gevel,
stond er in de allereerste uitnodiging voor het
concert. In werkelijkheid is er in al die jaren slechts éénmaal in de buitenlucht gezongen. Dat was in
1998, toen de mussen van het dak vielen, de mannen in hemdsmouwen in de hitte stonden te
zweten en Plaza El Mundo uitpuilde van het luchtig geklede publiek.
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In de loop der tijd is er wel het een en ander
veranderd aan het oorspronkelijke concept van
het Gevelconcert voor leden, huisgenoten,
genodigden, adverteerders en alle vrienden van
het Breda’s Mannenkoor. Een expliciet wensconcert ter afsluiting van het zangseizoen is het Gevelconcert allang niet meer. Al heel wat jaren
geldt het optreden namelijk als de aftrap van een
nieuw zangjaar. Anders dan in het verdere verleden heeft het evenement als concert ook weinig meer om het lijf. Omvatte het programma

vroeger zo’n 12 werken, thans niet meer dan vier
plus het gezamenlijk met het aanwezige publiek
te zingen Bredaas Volkslied. Na deze muzikale
opening volgt een formeel gedeelte waarin de
voorzitter in een toespraakje terug- en vooruitblikt, nieuwe zangers worden geïnstalleerd en
eventuele jubilarissen gehuldigd. Maar al met al
is het streven naar een genoeglijk samenzijn met
een Bourgondisch tintje in heden en verleden
hetzelfde gebleven.

Veranderd is ook de locatie. Door het gestaag groeiende aantal zangers werd Haven 7 op enig
moment te klein. Het koor kon op de verhoging achter in de zaal haar kont niet meer keren en de
ruimte werd ook te krap om alle belangstellenden comfortabel te herbergen. In 2010 werd daarom
besloten om uit te wijken naar het ruime Gemeenschapshuis Vianden in ’t Ginneken. Dit voormalige
jongenspatronaat van de Sint Laurentius parochie werd in 1924 geopend en is een van de weinige
buurthuizen in Breda die niet ten prooi is gevallen aan de gemeentelijke bezuinigingen op sociaalmaatschappelijk gebied. Ooit had Ginneken, dat in 1942 door Breda werd geannexeerd, trouwens
haar eigen, in de loop van de vorige eeuw ter
ziele gegane, mannenkoor. Ter gelegenheid
van haar zestigjarig bestaan in 1958 organiseerde dit Ginneken’s Mannenkoor een
Zangersdag in de Stadsschouwburg van Breda. BM bracht daarbij het toen eigentijdse
werk Visionen van de Zwitserse componist
Paul Müller ten gehore en kreeg daarvoor
van de jury een dikke voldoende.

Bij de foto van Ben Kaanders: Eerste tenoren tijdens
het Gevelconcert op 09-07-2019 dat, i.t.t. wat sinds
2010 gebruikelijk was, weer eens aan Haven 7 werd
gegeven.

Over Straatmuzikanten, Mussenkoor en Havenzangers
Eens in het jaar houden de leden van Breda’s Mannenkoor een fuif, een echte, met bier en worstebood en ongedwongen vroolijkheid, citeerden we eerder in hoofdstuk 4 onder ‘De ferme hand van
Franz’. Het citaat is afkomstig uit een uitgebreid verslag in de Bredasche Courant van een feestavond
voor werkende leden die op 3 februari 1912 aan Haven 7 werd gehouden. Hieruit ook het volgende:
Een vroolijk geroezemoes van stemmen gaat door de zaal ( ) doch telkens valt er
stilte weer neder als de ceremoniemeester zijn bel luidt. Want wie mocht meenen,
dat de versnaperingen zooals helaas op zoo vele feestelijke samenkomsten het
hoofdnummer van het programma vormen, vergist zich deerlijk. Ware dit zoo, het
Mannenkoor zou zijn roeping verloochenen. Neen, ook deze feestavonden staan in
dienst van het doel dat Mannenkoor zich stelt, want op deze avonden treden de
leerlingen op zonder leiding van hun directeur. Er worden n.l. onderlinge wedstrijden gehouden: kwartet-, solozang- en voordrachtenwedstrijden.
De feesttraditie is even oud als het koor zelf. Eén van de redenen waarom liedertafels destijds als
paddenstoelen uit de grond schoten (zie bij hoofdstuk 2 ‘BM, kind van de negentiende eeuw’), waren
de ‘bacchanale’ zangersfeesten die aan het lidmaatschap van het Nederlands Zangersverbond
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verbonden waren. Hierop komen we in een later hoofdstuk terug. In dit chapiter gaat het over de
feestavonden die, wellicht geïnspireerd door de landelijke zangersfeesten, vanaf den beginne in de
eigen repetitielokalen werden gehouden. De eerste overlevering van een feest waarbij de nacht
verder onder het houden van komische voordragten, enz. in de vrolijkste stemming wordt doorgebracht, stamt uit 1868. Tot aan 1940 wordt in de kronieken met grote regelmaat verwezen naar de
jaarlijkse traditionele feestavond die op de geciteerde leest waren geschoeid. Echte wedstrijden
waren het niet altijd, maar de betreffende avonden werden wel steevast door de leden zelf (tussen
alle versnaperingen door) op muzikale of ludieke wijze ingevuld.
Afbeelding van het programma van de feestavond op 3 februari 1912
met onderlinge wedstrijden op het gebied van solo- en dubbelkwartetzang en komische voordrachten. Een van de drie deelnemende dubbelkwartetten trad op onder de carnavaleske noemer van DE STRAATMUZIKANTEN. Wat zij zongen was echter allerminst frivool, want het
octet vertolkte Liebe en Abendlied van waarschijnlijk Franz Schubert (op
het programma ontbreken de componistennamen). Wat opvalt aan de
solonummers is dat geen enkel lied voorkomt op de BM-repertoirelijst
vanaf 1865 t/m 2015. Alle 6 deelnemers namen m.a.w. de moeite om
een ‘eigen lied’ in te studeren. Via YouTube valt het door de tenor N.
Haagh gezongen lied Le crédo du paysan nog te traceren. Het werk
werd in 1890 door Gustave Goublier geschreven. Wat de ‘Voordrachten
Wedstrijd’ betreft spreekt Een brief van Moeder aan Truus door ene
heer Draaijer tot de verbeelding.

Na de bevrijding van Breda in oktober 1944 verliep de wederopbouw van BM erg moeizaam, zoals in het hoofdstuk ‘BM en de
bezetting en bevrijding van Breda’ uit de doeken zal worden gedaan. In 1946 werd evenwel de traditionele feestdraad weer opgepikt. Het volgende citeren we uit ‘125 jaar KZBM - Een aarzelend
begin’:
Woensdag 27 november heeft de eerste van een lange
reeks feestavonden plaats. Met bescheiden middelen
wordt tussen 19.30 en 01.30 uur een uitgebreid programma geboden, dat geheel door eigen
krachten is verzorgd. Daarnaast wordt gedanst op muziek van grammofoonplaten, gedraaid
op de pick-up met versterker van dansinstituut Van der Ven, dat sinds september 1940 aan de
Haven gevestigd is.
De naoorlogse feestavonden kregen in de regel een motto mee, zoals: ‘Houen zo’, ‘We bakken ze wir
bruin’ of ‘Zingende mensen, gelukkige mensen’. Het niveau van de optredens liep nogal uiteen. Wat
betreft de feestavond van 31 januari 1959 heeft een chroniqueur het althans over een gevarieerd
programma ( ), waarbij zowel kunst met een grote als met een kleine ‘k’ aan bod komt. Elders schrijft
hij over een elck-wat-wils aanbod of over het beproefde programma. Voorbeelden door de jaren
heen zijn: (solo)zang, (piano-, accordeon-, gitaar)muziek, variété, cabaret,
declamatie, goochelen en sketches. Wanneer de traditie van deze jaarlijkse door de leden zelf ingevulde- ‘soiree’ verloren is gegaan, valt lastig te traceren.
De laatste expliciete verwijzing in ‘125 jaar KZBM’ naar een dergelijke
karakteristieke daverende feestavond in de eigen zaal stamt in ieder geval uit
1965: Onder leiding van de onvolprezen Cees Sips werkt men een wervelend
programma af, dat als naar gewoonte geheel door eigen krachten wordt
verzorgd. Hoogtepunten zijn het optreden van Cees van Gurp als parodist, van
Jan Willemsen als zanger-gitarist en van de onvergetelijke bas-bariton Bart van
Heusen met zijn legendarische Dunkelrote Rosen.
Bij de foto uit 1963: Een stralende Bart van Heusen tijdens de receptie t.g.v. zijn 40jarige bruiloft. Bart overleed in oktober 1974 waarna hij onder grote belangstelling
werd begraven. Die belangstelling (ook van de zijde van de pers) kwam niet uit de
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lucht vallen, zoals blijkt uit de in de krant geciteerde woorden die president Marcel Smits van
Waesberghe op de begraafplaats Zuylen sprak: Niet alleen het Breda’s Mannenkoor, maar heel
Breda heeft een zeldzaam figuur verloren. De stad verliest in hem een van haar beste ambassadeurs.
Hij was een van de mensen, die een gemeenschap levendig kon maken en door zijn talent mensen
gelukkig kon maken. Zijn talent werd al vroegtijdig ontdekt door toenmalig BM-dirigent Henri van
Nieuwenhoven die hem als 16-jarig knulletje (!) wist over te halen om bij BM te komen zingen:
Gedurende bijna 60 jaar ontwikkelde hij zich tot een ongeëvenaard natuurtalent; met zijn volle
bariton een geboren solist-acteur, die altijd en overal zonder microfoon zong. Een uniek mens, een
levenskunstenaar, een bon vivant en een geweldige zanger (citaat uit ‘125 jaar KZBM’). Dat Bart tot
kort voor zijn overlijden de stersolist van BM was, moge duidelijk zijn. Zijn laatste optreden met BM
was in juni 1974 in de volgepakte St. Remigiuskerk te Dortmund tijdens de Deutsch-Niederländische
Kulturtage. Dit concert staat, mede door de solo’s van Bart, als een grandioos succes geboekstaafd.
Maar ook buiten BM om beleefde Bart triomfen. Zo soleerde hij meermaals in bijvoorbeeld het
Amsterdamse Tuschinski Theater. In recensies werd hij vaak de grootste professionele amateur
genoemd, een betiteling die hij als een groot compliment beschouwde. Zijn niet-professionele
zangscholing is ook nooit een belemmering geweest voor professionele gezelschappen om samen
met hem op te treden. Tot deze gezelschappen behoorde het destijds beroemde ensemble van
Gregor Serban. Bart onderbrak het lidmaatschap enkele jaren om zijn geluk bij De Bredase Opera te
beproeven. Toen de stersolist op zijn schreden terugkeerde werd hij vanzelfsprekend als ‘de
verloren zoon’ ontvangen. Bart stond in zijn tijd ook bekend om een reeks gevleugelde
uitdrukkingen. Een daarvan was: Dit zijn goeie berichten’. Met deze woorden reageerde Bart, die
nogal eens (zoals hij dat uitdrukte) ‘op de voering zat’, steevast wanneer hij een borreltje kreeg
aangeboden. Als eerbetoon aan deze kleurrijke zanger is de quote ‘Dit zijn goeie berichten’ (op enig
moment ingekort tot ‘Goeie Berichten’) gebruikt als titel voor een verenigingsblad dat tot in de jaren
negentig van de vorige eeuw heeft bestaan.

Ná 1965 is er vanzelfsprekend nog talloze keren gefeest aan Haven 7, maar steeds minder traditioneel in de beschreven zin. Feesten werden steeds vaker ook alleen nog maar georganiseerd rondom
speciale gelegenheden. Bovendien kregen de feestavonden zelf gaandeweg meer het karakter van
culinair omlijste dansavonden op live (veelal jazz) muziek. Lustrumjaren vormen natuurlijk bij uitstek
een speciale gelegenheid om feest te vieren. Deze ‘kansen’ liet men ook nooit liggen, maar de bijbehorende fuif vond niet altijd plaats aan Haven 7. Wél die van de 125e verjaardag van BM. Dit lustrum
werd groots gevierd met onder andere een concertreis naar Parijs en de opname van een jubileum
CD. Door alle hiermee samenhangende drukte vond het jubileumfeest pas op 31 augustus 1991
plaats. Dit was in de tijd dat Grand-Café ‘Het Koor’ aan Haven 7 was gevestigd. De uitbater ervan had
gezorgd voor een uitgebreid buffet. De feestvierders konden zich onder meer te goed doen aan
gerookte heilbotfilet, exotische kip/kerriesalade en een keur aan Franse en Hollandse kazen.
Bijzonder aan deze gebeurtenis was een kort optreden van de BM-Girls, een gelegenheidskoortje van
zo’n stuk of vijftien partners van leden. Ook stond er een, eveneens kort. optreden van het Klein Koor
(waarover later meer) en het gezamenlijk zingen van
Oude Nederlandse liedjes op het programma. De avond
werd evenwel gedomineerd door vier optredens van het
dansorkest ‘De Baronnen’.
2 juli 2005: Ut Biks Kabaol (kabaal uit Prinsenbeek) tijdens
het laatste grote BM-feest aan Haven 7 | Op de achtergrond
Bart Vermeeren en Rob Bezemer; op de voorgrond: Jon de
Wit en Chris Schneijdenberg | Foto Hans Slockers | Vóór WO
II stond ‘dansen’ nooit op het programma om het simpele
feit dat de feestavonden louter een ‘mannen-onder-elkaar’
aangelegenheid waren. Vanaf 1946 waren ‘de vrouwen’ wel
welkom en kon er dus ook gedanst worden. Tien jaar lang
geschiedde dit ‘op plaatjes’. In 1956 maakten echter de
Chiquitaband hun opwachting en kwam er een einde aan het
pick-up tijdperk. Na deze eerste live band in de BM-historie
volgden o.m. het Birdlandquintet, The Shooting Stars, het
Rainbowkwartet en The (sinds 1924 nog altijd actieve)
Original Victoria Jazzband.
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Het laatste grote feest in ons eigen pand betrof de viering van ‘100 jaar Koninklijk’ in 2005 (zie ook bij
hoofdstuk 3 onder ‘Honderd jaar Koninklijk’). Een initiatief om in 2006 ter gelegenheid van ‘Honderd
jaar Haven 7’ een op de oude leest geschoeide feestavond te organiseren, dat wil zeggen met een
wervelend programma, dat als naar gewoonte geheel door eigen krachten zou worden verzorgd,
moest worden afgeblazen. De animo onder de zangers om muzikaal of cabaretesk voor het voetlicht te treden bleek namelijk erg
gering. Podiumvrees? Faalangst? Wie zal het zeggen. De gelegenheidsfeesten die ná 2005 werden georganiseerd vonden in elk
geval (‘in navolging’ van Het Gevelconcert) elders plaats.
Rothenburg, 2008 | In 2002 maakte BM een unieke concertreis naar Rome met
o.m. een optreden in de St. Pieter. Hierop komen we uiteraard in een geëigend
hoofdstuk nog uitgebreid terug. In dit chapiter is ‘Rome - 2002’ interessant,
omdat er tijdens een buitenlandreis voor het eerst een bonte avond werd
georganiseerd in de sfeer van de eertijdse ‘geheel door eigen krachten’ verzorgde feestavonden. Dergelijke feestavonden waren er sindsdien ook in Vilnius
(2005), Rothenburg (2008), Barcelona (2010) en in Desden/Leipzig (2015). Bij de
laatste twee concertreizen bleek belangstelling onder de zangers om individueel
dan wel met een groepje een optreden te verzogen nogal tanende. Het is dus de vraag of de bonte avond traditie
nog stand zal houden. Die van Rothenburg - 2008 was nochtans, mede door de hilarische conference van Piërre
Bogmans, een overweldigd succes. Piërre, die in 2004 lid werd, maar in 2020 o.m. om gezondheidsredenen
bedankte, past ook anderszins in dit hoofdstuk. Jarenlang bestierde hij namelijk als aanvoerder van de
barcommissie de toog van Haven 7.

Het optreden van De straatmuzikanten met liederen van Schubert (zie afbeeldingtekst bij het
feestprogramma van 3 februari 1912) vond plaats
in lang vervlogen tijden. Vervlogen is ook de tijd
waarin BM onder het mom van DE HAVENZANGERS
of HET KIELEGATS MUSSENKOOR muzikaal (geheel
of gedeeltelijk) betrokken was bij verschillende
carnavalsevenementen in ‘t Kielegat. ‘De Havenzangers’ duiken voor het eerst op in een krantenartikel onder de kop Jammerklachten en tranen
bij afscheid baron Jacquet (de Sale le dernier du
Moment) uit 1974. Ruim tien jaar zongen De
Havenzangers, die vanwege de Franse titulatuur
van de successievelijke baronnen ook wel Les

chanteurs du port werden genoemd, de treurliederen bij de symbolische begrafenissen van de
successievelijke baronnen van Ut Ginneke op de
Ginnekenmarkt. Onder andere Jan Willemsen (zie
bij hoofdstuk 4 ‘Het koor van de brouwerij’)
schreef daarvoor toepasselijke teksten op gekende repertoirestukken zoals: Litanei van Franz
Schubert, Wiegenlied van Johannes Brahms of
Kolj Slaviem van Dimitri Bortnjanski. 1974 was
trouwens ook het jaar waarin BM, onder leiding
van interim-dirigent Wim Koch, meewerkte aan
de opname van een (in 1975 uitgebracht) carnavalsplaatje met als titelsong Eé Kul, het volkslied
van Ut Ginneke.

BM-Interim-dirigent Wim Koch | Na het vertrek van Otto Deden per 1 januari 1974

werd Gerard van Buul als nieuwe dirigent aangetrokken (over de betekenis van deze
beide mannen voor BM elders meer). Gerard was echter pas per 1 januari 1975
beschikbaar. De uit Etten-Leur afkomstige Wim Koch werd bereid gevonden om 1974
te overbruggen. Hij paste niet alleen op de winkel, maar verrijkte het repertoire ook
met zes liederen. Twee daarvan hielden verband met de diverse carnavalsoptredens
van BM, te weten het anonieme Engelse kroeglied If the glasses boy are empty en de
Lucky Luke tune Poor lonesome cowboy van Sidd Tepper en Roy Bennet. De werken
werden voorzien van toepasselijke teksten onder de titels ‘Als de glazen jongen leeg
zijn’ en ‘Arme eenzame baron’. Beide liederen zijn in de vergetelheid geraakt. Dit geldt
niet voor Ich fahr dahin van Johannes Brahms. Sinds dit minnelied op het BM-repertoire terecht kwam, werd en wordt het immers vaak gezongen bij afscheidsdiensten
van overleden zangers.

Het laatste krantenartikel in de BM-archieven over een begrafenis van de baron van Ut Ginneke
waarbij BM wordt genoemd dateert uit 1985. Mogelijk dat toen het doek over De Havenzangers viel,
maar dat betekende niet dat daarmee het ‘leutvirus’ binnen de koorgelederen de kop was ingedrukt.
Op 2 maart 1987 deed namelijk (aldus de schrijvers van ‘125jaar KZBM’) een nieuwe traditie haar
19

intrede: een carnavalsviering in eigen zaal. Lang heeft deze traditie niet bestaan, want de laatste
verwijzing ernaar werd gevonden in ‘Goeie Berichten’ | Jaargang 1991 - No. 1:
Maandag 26 februari.
Om 14.00 uur is onze zaal open voor een spetterende carnavalsviering. Gezelligheid
- diverse kapellen - warme soep - iedereen welkom. En ze waren er…….
BM was in de periode 1974 - 1991 niet alleen betrokken bij de ludieke begrafenissen in het Ginneken,

maar eveneens bij de jaarlijkse aftrap voor een nieuw carnavalsseizoen op den elfde van den elfde én
bij het Gulden Bal, het slotevenement van ’t Kielegatse carnaval. Tijdens het 11e van de 11e feest (dat
haar oorsprong vond in de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918) wordt
traditioneel het ‘Gulden Ballied Songfestival’ gehouden ter verkiezing van het officiële carnavalslied
van het nieuwe seizen. Aansluitend is er een gevarieerd amusementsprogramma met optredens van
blaaskapellen en dergelijke én met regelmaat ook van ’t Kielegats Mussenkoor onder leiding van
repetitor Nico Jongenelen. De eerste keer dat BM werd uitgenodigd voor een optreden bij het
inluidingsfeest was in 1976. Dat was niet toevallig, want in dat jaar bestond het koor 111 jaar. In
datzelfde jaar werd Nico bovendien benoemd tot prins Nico de Mus, graaf de Mussiek (waarmee
‘Mussenkoor’ is verklaard).

09-02-1980 | Nico Jongenelen dirigeert het Kielegats Mussenkoor in de grote brouwzaal aan de
Ceresstraat t.g.v. de officiële bierproeverij door destijds prins Diederick I, prins Peer de Leste en baron
Louis Charpente. De brouwerijdirectie stelde het optreden van de oud-prins Nico de Mus met BM
speciaal in dat jaar “bijzonder op prijs” ( ) omdat het ons bekend is, dat de voorgangers van onze Directie
e
in 1865 Uw koor mede hebben opgericht en U dus dit jaar Uw 115 jaardag herdenkt (citaat uit de
uitnodiging). Voor deze bijzondere gelegenheid had Jan Willemsen een tekst geschreven op de
aanstekelijke melodie van Kellermeisters Weinbrandlied van Hubert Tegeler. Het niet mis te verstane
refrein (met sluikreclame) ervan luidt: Hou ’t Kielegat goed in de gaten | daar zijn wij voor, bij ’t
mannenkoor | geen gezeur en niet te lang praten | wij zingen/zakken liever door | hoe meer dagge
zingt, des te droger g’oe voelt | op tijd dus de kelen met skol bier gespoeld | Ja, zo’n glaasje, … zou
heerlijk zijn.

De carnavalsdagen in februari worden sinds 1969
officieel afgesloten met het Gulden Bal. In 2014
vond de 45e editie van dit slotevenement voor
piepjong tot stokoud plaats in Het Chassé

Theater. In het grijze verleden konden jong en
oud, tegen betaling van f 1,-- entree, terecht in
het (in 1998 afgebroken) Turfschip aan het Chasséveld. Verschillende BM-zangers waren oor-
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spronkelijk als lid van het Gulden Bal Comité
betrokken bij de organisatie ervan. Optredens
van ‘de mussen’ lagen daarmee natuurlijk voor
de hand. Erg populair daarbij werd de door Nico
samengestelde meezingpotpourri van inmiddels
allang vergeten liedjes zoals Pinda, pinda, lekka,

lekka van Willy Derby uit 1933. Na de primeur
ervan was het enthousiasme onder vooral het
oudere deel van het publiek van dien aard dat de
volgende dag in de plaatselijke krant te lezen
stond: Dit onderdeel mag nooit meer op het
programma ontbreken.

De carnavalsoptredens van BM kregen in 1989 een extra accent, want toen vond de ‘seizoensaftrap
1990’ plaats aan Haven 7. In eigen huis zullen de zangers zich tijdens het amusementsprogramma
vast niet onbetuigd hebben gelaten. Het leeuwenaandeel daarvan werd echter geleverd door ’t
Ploegeske. Deze club (die in 1980 werd opgericht door BM-tenor Ynte Postma) herbergde een bont
gezelschap aan oud-muzikanten, ex BM-zangers en gewezen cabaretiers. Bij uitstek een geschikte
formatie dus om voor het juiste sfeertje aan de Haven te zorgen. Eén van haar succesnummers uit
die dagen -Im Prater blühn wieder die
Bäume- zal ook toen vast wel door hen uit
volle borst gezongen zijn. Sinds 2015
behoort dit aanstekelijke lied van Robert
Stolz eveneens tot het BM-repertoire.
Amusementsgroep ’t Ploegeske in haar eertijdse
thuishonk café ‘De Ploeg’ a/d Korte Ploegstraat. Op de
foto uit 1980 staan enkele befaamde BM-zangers uit
vervlogen tijden. De man op de achterste rij aan de
e
rechter kant is 2 bas Lou Cools. Evenals Bart van
Heusen, trad Lou vaak op als solist bij BM-concerten.
e
De man op dezelfde rij aan de linkerzijde is 2 bas
Jacques Dillisse. Zijn broer Henk zit links op de rand
e
van het podium, naast Henk zit 1 tenor en oprichter
van het gezelschap, Ynte Postma en rechts van Ynte de
voordrachtskunstenaar in het gezelschap, Jan Krijn. Op
de vijf (!) muzikaal begaafde gebroeders DillIse (die als
vaklui ‘uit de bouw’ ook heel wat vrije tijd gestoken
hebben in herstelwerkzaamheden en verbouwingen
aan en van Haven 7) komen we in een ander hoofdstuk
nog een keer terug. Hun kameraad Jan Krijn was geen
lid, maar kende het mannenkoor als zijn broekzak. In het dagelijkse leven was hij namelijk journalist bij Dagblad
De Stem en van zijn hand verschenen er destijds uitgebreide stukken over optredens van BM in de toen nog
regionale krant voor Breda en omstreken. In 1975 werd Jan zelfs door zijn werkgever met BM meegestuurd op een
vijfdaagse koorreis naar Cork om van daaruit verslag te doen van de verrichtingen van BM tijdens een
internationaal korenfestival in deze Ierse stad. Het was trouwens wel een bijzondere reis, want het was voor de
eerste keer in de koorhistorie dat er werd gevlogen naar een plaats van bestemming.
.

De carnavalsoptredens behoren alweer zo’n 30 jaar tot de kleurrijke BM-historie. Dat daaraan een
einde kwam, is niet verwonderlijk. In de hoogtijdagen van alle feestneuzerij bestond er nog een
stevige band tussen het koor en de brouwerij, de hoofdsponsor van het carnaval. De op de brouwerij
werkzame bestuursleden (Jan Willemsen, Marcel Smits van Waesberghe en Toon Simons) behoorden
toentertijd bovendien tot de drijvende krachten achter ‘het carnavalsgebeuren’ in Breda. Die band,
en daarmee ook de verwevenheid met ‘het carnaval’, raakte niet alleen verloren (zie hoofdstuk 4
‘Het koor van de brouwerij’), de hele ‘BM-carnavalsgeneratie’ is bovendien letterlijk dan wel figuurlijk
uitgestorven. BM telt nog wel een handvol zangers die uit ervaring over deze markante episode in de
koorgeschiedenis kunnen meepraten, maar hun verhalen gaan dan dus wel over een tijd dat de
gemiddelde leeftijd van de zangers een stuk lager lag dan thans het geval. ‘Anno nu’ ligt die leeftijd
rondom de 70 jaar, geen leeftijd kortom waarop je je nog met een meter bier in de kraag van een
boerenkiel aan een polonaise waagt.

21

