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HET GOUDEN TIJDPERK

_________________________________________________________________________________________________________________

In historisch opzicht kan de periode waarin Franz Smits van Waesberghe met straffe hand de scepter
zwaaide (1902 - 1930) tot de meest markante in de geschiedenis van BM gerekend worden. Het was
de tijd waarin het koor muzikaal opklom tot “de hoogste eere-afdeling” van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond (KNZV). Een tijd waarin BM tot de grote drie behoorde en viermaal ‘goud’
in de wacht sleepte. Een tijd ook van uitbundige zangersfeesten, bacchanalen en schandalen. Tot de
verbeelding spreken de monumentale podia die in het gouden tijdperk door de zangers van BM
werden betreden. Hieronder bijvoorbeeld dat van het wereldberoemde Concertgebouw van
Amsterdam, de droom van menig musicus.

Het (sinds 2013) Koninklijk Concertgebouw ten tijde van de opening ervan op 11 april 1888

Opvallend voor die tijd zijn de grootse huldigingen, die de gelauwerde vereniging
bij terugkomst van de zijde van de Bredase bevolking te wachten staat. Te voet of
in rijtuigen gezeten trekt men vanaf het station naar de normale plaats van
samenkomst op de Grote Markt of in de Reigerstraat. De straten waarlangs de
stoet zich voortbeweegt (m.n. de beide Boschstraten en de Catharinastraat zijn
met vlaggen, guirlandes en groen versierd). In optocht lopen of rijden afgevaardigden van vele Bredase verenigingen mee, terwijl een of meer muziekgezelschappen met het spelen van vrolijke marsen aan de feestvreugde bijdragen.
Duizenden stad- en streekgenoten zijn bij die gelegenheden op de been en het is
niet ongebruikelijk dat leden van het gemeentebestuur met een officiële ontvangst
het belang van de behaalde overwinning nog eens benadrukken. De chauvinistische toespraken die op dergelijke momenten werden afgestoken doen in onze
tijd wellicht wat overdreven aan. Zij weerspiegelen evenwel een tijdgeest, waarin
lokale chauvinistische gevoelens eerder regel dan uitzondering zijn (Integraal
overgenomen uit: ‘125 jaar KZBM’ van Jan Willemsen en Harrie Gerritsen).
Toentertijd was er altijd ook grote belangstelling van de zijde van de pers. Journalisten reisden met
de zangers mee naar concoursen en schreven uitgebreide sfeerverslagen. Het Dagblad van NoordBrabant verspreidde zelfs extra bulletins wanneer BM zegevierde bij zangwedstrijden. En dat in deze
vervlogen tijden ook bij lokale krantenredacties chauvinisme eerder regel dan uitzondering was, blijkt
uit een thans niet meer voor te stellen incident in 1903. Een verslaggever van de Bredasche Courant
schreef toen in zijn recensie van het 2e BM-Winterconcert op 22 februari van dat jaar in
stadsschouwburg Concordia dat een bepaald werk te hoog werd ingezet en gezongen. Een collega-
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journalist had hetzelfde geconstateerd met behulp van een stemvork. De eindredacteur vond
evenwel dat zoiets niet gepubliceerd mocht worden en veranderde de tekst eigenmachtig in: “Er is
steeds op den juisten en zuiveren toon gezongen”. De betreffende journalist protesteerde daartegen
en werd op staande voet ontslagen.

1922 | Staatsiefoto voor het gemeentehuis op de Grote Markt na ‘goud’ in Rotterdam | Uit het verslag daarover:
Bij terugkeer in Breda is de bevolking als vanouds in groten getale ter verwelkoming aanwezig. Gezeten in open
landauers en begeleid door een drietal harmonieën trekken de overwinnaars via de Willemstraat, Sophiastraat,
beide Boschstraten en Veemarktstraat naar de Grote Markt. Het vrijwel voltallige college van B. en W. is op het
stadhuis ter begroeting aanwezig; bij het betreden van het pand worden vanuit de bovenramen bloemen
geworpen. Na afloop persen de duizenden zich door de Brugstraten naar de Haven. Hier worden in besloten
kring nog vele toespraken gehouden en felicitatietelegrammen voorgelezen (waaronder een van koningin
Wilhelmina}.

In de crisisjaren die aan de Tweede Wereldoorlog
voorafgingen, verdwenen de thans onvoorstelbare uitingen van chauvinistische volksvreugde
uit het straatbeeld. Een van de redenen daarvan
was de opkomst van het voetbal. Na de Tweede
Wereldoorlog verloren de competitieve toernooien gaandeweg aan betekenis. Voor de zangwedstrijden op het scherpst van de snede
kwamen steeds vaker gemoedelijke festivals in
de plaats. De laatste keer dat BM zich ‘de maat
liet nemen’ was in 1987. In dat jaar werd deelgenomen aan het Internationaal Koorfestival (IFK).
Vol goede moed reisde BM af naar Arnhem, waar
het door een tienkoppig internationaal panel
werd gewogen en te licht bevonden. “Alle Werke
waren noch nicht fertig”, luidde samengevat het
oordeel van een van de Duitse juryleden en zijn
mening over de uitvoering van Pie Jesu van Luigi

Cherubini -“teils verbrüllt”- kon BM eveneens in
haar zak steken. Het eerste grote en aansprekende festival na het IFK waaraan BM deelnam
was het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen tien
jaar later. Op 28 september 1997 oogstten koor,
dirigent en solisten een ovationeel applaus in de
volgepakte, monumentale Sint-Baafskerk van
Aardenburg. Bij dit evenement kwam geen jury
aan te pas. Evenmin als bij het Spanjaardsgatfestival Breda of het VÓLkoren Koorfestival in
Middelburg waaraan BM in meer recente tijden
deelnam. Bij dergelijke festivals draait het niet
om winnen, maar ‘om de eer van het vaandel’
zou je kunnen zeggen. Elders meer over dergelijke eendaagse, culinair omrande concertreisjes
voor zangers, partners en Vrienden. In dit chapiter maken we een uitstapje met Ludwig Felix
Brandts Buijs.

‘Goud in de wacht slepen’ is een uitdrukking die zich gemakkelijk laat associëren met mondiale
topsportwedstrijden zoals de Olympische Spelen. Het motto van deze Spelen (die in oorsprong alleen
voor amateursporters waren bedoeld) luidt: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. De averechtse
praktijk vol dopingschandalen en staatsamateurisme zal bekend zijn. Bij de prestigieuze
zangwedstrijden tussen de eertijdse nationale en internationale amateurtopkoren werd onsportief
gedrag echter ook niet geschuwd. Zo speelde bijvoorbeeld het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang
en Vriendschap in 1908 (mede ten nadele van BM) vals spel bij een concours in het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam.
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‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. Voor BM op 28 juli 1928 wel
in ieder geval, want bij de openingsceremonie van de Spelen te
Amsterdam waren ca. 1200 zangers, waaronder die van BM, betrokken. Er valt niet meer te achterhalen wat er toen (waarschijnlijk
alleen maar massaal) gezongen werd. Voor de toenmalige BM-leden
moet het echter vast een imponerend gebeuren zijn geweest. In de
historie van de moderne Olympische Spelen zijn ‘de 9e van
Amsterdam’ van belang, omdat er toen voor de eerste keer de
Olympische Vlam werd ontstoken. “Dat gebeurde niet door een beroemdheid maar door een eenvoudige beambte van het gemeentelijk gasbedrijf”. Ook was er sprake van “een doorbraak op het
gebied van vrouwelijke sporters. Ondanks protesten deden vrouwen voor het eerst mee aan de atletiek en gymnastiek” (citaten
nocnsf.nl m.b.t. O.S. 1928).

Heel wat gemoedelijker ging het er op 21 oktober 2017 aan toe bij
het door Zang en Vriendschap georganiseerde Holland Mannenkoren Festival in de Sint Bavo kathedraal van Haarlem. Het betrof een eenmalig, maar heus concours
waaraan het gastkoor zelf -heel sportief- buiten mededinging deelnam. Vooraf hoopte BM stiekem
natuurlijk wel een beetje op ‘goud’, maar het werd slechts (gedeeld) ‘zilver’. Het dagje uit naar
Haarlem werd daar evenwel niet minder gezellig om. Achteraf bleek trouwens dat de jury zich
verrekend had en dat BM wel degelijk bovenaan het ranglijstje had moeten prijken. Meer dan wat
schouderophalen had deze vergissing van de jury niet tot gevolg. Dat was in 1936 wel iets anders,
want toen zegde BM naar aanleiding van in haar ogen “ernstige onregelmatigheden ( ) ten aanzien
van jury-rapporten” bij een zangwedstrijd in Rotterdam haar lidmaatschap van het KNZV op (zie bij
‘Zangersfeesten, bacchanalen en schandalen’). Maar ja, dat waren ‘andere tijden sport’ zeg maar.
‘Om de eer van het vaandel’ | 1997, St. Baafskerk te
Aardenburg | Marcel Verhoeff dankt Laura Gabriela
Feier (sopraan) en Robert Nagy (tenor). In zekere zin
vormde de periode Marcel Verhoeff (1992-2006) ook
een gouden tijdperk in de BM-historie, d.w.z. een tijdperk waarin er bij grote concerten louter met professionele orkesten, vrouwenkoren en solisten werd
opgetreden. In Aardenburg traden, behalve Laura en
Robert, ook nog de eveneens uit Roemenië afkomstige bariton Vladimir Dragos en de Nederlandse
sopraan Elisabeth Damen op. De begeleiding werd
verzorgd door “een van de beste orkesten van Roemenië” volgens het programmaboekje en wel het
‘Banatul Filharmonisch Orkest Timisoara’. Het programma doet sterk denken aan een Opera en
Belcanto concert uit vroegere tijden (zoals het
radioprogramma op de zondagnamiddag), aldus een
recensent in haar persverslag onder de titel: Belcanto
Promsconcert: opera zoals vroeger. BM zong destijds:
La Vergine degli Angeli uit La Forza del Destino van
Giuseppe Verdi; Jägerkoor uit Der Freischutz van Carl
Maria von Weber; Scorrendo uit Rigoletto (Verdi);
Soldatenkoor ‘Gloire immortelle’ uit Faust van Charles
Gounod; Pilgerchor uit Tannhaüser van Richard Wagner; Soldatenkoor ‘Or co dadi’ uit Il Trovatore (Verdi)
en Allegri Beviam uit Ernani (Verdi). Over het koor
schreef de verslaggever: Het Breda’s Mannenkoor
beschikt over mooi stemmateriaal, vooral bij de hoge
tenoren en lage bassen.
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Over ‘De Grote Drie’ en viermaal ‘goud’
Wanneer we het over ‘de grote drie’ hebben, dan
hebben we het over het Rotte’s Mannenkoor (uit
1854), het Breda’s Mannenkoor (uit 1865) en Die
Haghe Sanghers (uit 1917). Al deze drie verenigingen hebben de tand des tijds overleefd, in de
loop van de historie een koninklijke status verworven en op grote toernooien geschitterd (want
anders behoorde je natuurlijk niet tot de ‘top-3’).
Van de grote drie van weleer is alleen BM nog
groot in de zin van ‘omvang’, want het telt anno
2020 méér zangers dan die van de beide andere
koren tezamen. Dit mag best heel bijzonder genoemd worden in (mannen)korenland waarin de
ene na de andere vereniging door vergrijzing en
gebrek aan aanwas omvalt. Wat dat betreft
verkeert ook het ooit 160 man sterke Rotte’s

Mannenkoor na 166 jaar in de gevarenzone, want
ondanks een fusie met het Hillegersbergs Mannenkoor in 2014 staan er op de staatsiefoto van
het betreffende koor nog geen 30 leden en is er,
volgens een oproep op hun website, “dringend
behoefte aan nieuwe zangers”. Wat betreft
‘uitstraling’ (zie de foto’s) hebben de koren veel
met elkaar gemeen. Wanneer we in de repertoiregeschiedenis van de betreffende koren duiken, dan vallen ook daarin nogal wat overeenkomsten op. Zeker wat het Rotte’s Mannenkoor
aangaat ligt dat voor de hand, want evenals BM is
haar Rotterdamse ‘broertje’ een typisch kind van
de 19e eeuw. Veel van hetgeen dienaangaande in
hoofdstuk 2 is opgemerkt, is dan ook van toepassing op dit koor.

Juni 2019, TimPhoto | Het Koninklijk Breda’s Mannenkoor in afwachting van het derde en laatste optreden tijdens het
VÓLkoren Koorfestival te Middelburg | Op de achtergrond de in aanleg uit de 16 eeuw stammende Nieuwe Kerk.

Behalve dat ‘de grote drie’ elkaar regelmatig ‘op leven en dood’ beconcurreerden op grote internationale zangwedstrijden, organiseerden zij in de twintiger jaren van de vorige eeuw ook een vriendschappelijk, over drie jaar uitgesmeerd, onderling toernooi. Hierbij speelden de koren bij wijze van
spreken om beurten ‘een thuiswedstrijd’. Na jaren van voorbereidingen en daarmee gepaard gaande
briefwisselingen, waarbij menige moeilijkheid moest worden overwonnen, beet ‘Breda’ in april 1926
de spits af. Ter illustratie van ‘andere tijden, andere zeden’ wederom een lang citaat uit ‘125 jaar
KZBM’: Als de gasten op 4 juli in Breda aankomen, gaat het eerst richting stadhuis, waar burgemeester van Sonsbeeck iedereen welkom heet. Bij deze gelegenheid biedt president Franz Smits ten
behoeve van de nieuwe raadszaal een aantal zetels aan, zodat “door den burgerzin van de familie
Smits raadsleden en pers comfortabel kunnen zitten”. Aldus het Dagblad van Noord-Brabant. Tijdens
de vriendschappelijke krachtmeting zitten in Concordia vertegenwoordigers van de landelijke,
regionale en plaatselijke pers op de frontgalerij. Zij en het talrijke publiek zijn in de namiddag getuige
van een optreden in de eredivisie van de Nederlandse mannenkoorzang. Na afloop is er voor de
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besturen, autoriteiten en pers een feestelijke maaltijd in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, terwijl de
zangers in De Schuur onthaald worden.

FaceBook omslagfoto van het Rotte’s Mannenkoor

In april 1927 waren de Bredase en Rotterdamse
zangers te gast in Den Haag. Na aankomst bracht
BM eerst een bezoek aan het Vredespaleis, waarna in de Dierentuin de inwendige mens wordt
versterkt. Het treffen vond ’s middags plaats in
het Haagse Gebouw voor Kunsten en Weten-

schappen, waarbij voor de aanwezigen veel te
genieten valt. Navolgende opmerking in eerder
aangehaalde jubileumboek zal niet verbazen: Na
afloop wordt de verbroedering tussen de zangers
elders in de stad op meer intieme wijze voortgezet.

FaceBook omslagfoto van Die Haghe Sanghers

Over het derde en laatste treffen in oktober 1928 in Rotterdam weten we niet meer te melden dan
dat het Rotte’s Mannenkoor zich een voortreffelijke gastheer toonde. Het hele gebeuren zal echter
ongetwijfeld op dezelfde officiële, muzikale en bourgondische leest geschoeid zijn geweest als in Den
Haag en Breda. Van de verbroederingstaferelen na afloop van de optredens in de Maasstad kan men
zich dus wel een voorstelling maken. Wat de muzikale leest betrof, gold de algemene afspraak (zoals
ook te doen gebruikelijk op officiële zangwedstrijden): Een verplicht nummer, een koorwerk naar
keuze en een lied in den volkstoon, dat wil zeggen een compositie die ook voor muzikaal minder
ontwikkelden bevattelijk is. Over wát er precies zoal werd gezongen in de drie steden, wordt in de
BM-archieven echter nergens gerept. Over uitslagen en eventueel daaraan gekoppelde prijzen eveneens niks. Mogelijk werd slechts ‘de eer van het vaandel’ verdedigd (zie verderop) en, wie weet,
geprobeerd om elkaar op gebied van gastvrijheid en chauvinisme af te troeven.
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1904 | Kunstenaar bij de Gratie Gods
Op 3 juli 1904 was het Rotte’s Mannenkoor de
organisator van een groot internationaal zangconcours in het enkele maanden voordien in
gebruik genomen Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. In de grote zaal ervan konden 4700
stoelen geplaatst worden. Tijdens de zangwedstrijd in het toen hypermoderne gebouw waren
er daarvan maar liefst 4000 (!) nodig om het zang
minnende publiek te herbergen. Er is een handgeschreven ooggetuigenverslag bewaard geble-

ven van werkend lid kapitein de Jongh en volgens
deze enthousiaste schrijver, klonk na de vertolking van het eerste nummer een jubelkreet, vergezeld van een daverend applaus, waarbij een
groot deel van het publiek zich verhief en wuivend
met hoeden en zakdoeken de armen naar het
koor uitstrekte. Na nog twee nummers en de optredens van de concurrerende verenigingen was
het woord aan de jury:

Eensklaps werd het stil in de zaal met duizende menschen en duidelijk klonk de stem
van de voorzitter: Eerste prijs aan het Breda’s Mannenkoor met 5 tegen 2 stemmen
en toen brak daar een jubel los, zoo overweldigend, dat geen pen haar mag
beschrijven. Luide wenschten de zangers elkaar geluk en namen hunnen Directeur
op, die nog niet geloven kon dat zijn arbeid zóó bekroond was, en toen hij het
begreep even dol en enthousiast was als zijne zangers. Opgewekt togen we nu naar
den Doelen, waar we geestdriftig werden ontvangen en gelukwenschen en toasten
elkaar opvolgden, tot al te spoedig de tijd aanbrak om naar ’t Station te gaan, van
waar de extra trein zou vertrekken, die allen naar Breda zou terugvoeren.
Foto uit het Stadsarchief Rotterdam van het
interieur van het Gebouw van Kunsten en
Wetenschappen. Het multifunctionele complex (dat bijvoorbeeld ook dienst kon doen als
schaatsbaan) werd op zondag 22 mei 1904
feestelijk geopend met een concert door het
Rotte’s Mannenkoor en brandde op zaterdag
11 juli 1936 tot de grond toe af.

De extra trein die werd ingezet om de circa 250
zangers waaruit BM destijds bestond naar huis
te brengen, kwam om 2.00 uur op het station
aan. Ondanks dat late tijdstip stond er een
aardige schare BM-fans zijn idolen op het
Stationsplein op te wachten. Dit mede omdat
het Dagblad van Noord-Brabant meteen na de
uitslag een extra bulletin had verspreid over ‘de victorie’. De grote huldiging vond acht dagen later
plaats en bracht duizenden mensen en enkele tientallen verenigingen met vaandels en deputaties op
de been. Na ettelijke speeches, toasten, lauwerkransen en bloemstukken ging het vervolgens in
optocht van het Stationsplein (nadat het bestuur met de behaalde en die dag opgehaalde gouden
plak en f 400,- in Breda was gearriveerd) langs de bevlagde straten naar het verenigingslokaal. In dit
lokaal, dat in 1904 ‘De Poort van Kleef’ zal zijn geweest, konden de zangers genieten van een
uitgebreid souper en werd er (aldus de kronieken) tot 3.00 uur in de nacht uitbundig gefeest.
Vanzelfsprekend verscheen er in voornoemd dagblad ook een uitgebreid verslag van de grootse
ontvangt van BM op het Stationsplein en op het stadhuis door locoburgemeester Scheltus. Hieruit
een opmerkelijke passage die illustreert hoezeer de tijden van toen anders waren dan die van nu:
Een zeer goede attentie was het van de gemeente-autoriteiten, voordat de stoet zich
in beweging zette, de straten, waarlangs de stoet zich voortbewoog, eene extra
sproeibeurt te geven. Van stof was nu niets meer te bekennen; de vele toeschouwers
zullen van dezen genomen maatregel zeker zeer dankbaar zijn geweest.
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Maar om nog even terug te komen op het enthousiaste verslag van kapitein de Jongh. Deze stak
uiteraard ook uitbundig de loftrompet over onzen Jan die reeds met het zonder spoor van
onbeholpen- of linksheid dirigeren van het eerste nummer, en getuige de staande ovatie, een lauwer
om den slapen had gevlochten. De gevierde man waarnaar wordt verwezen is de jeugdige Jan
Nieuwenhoven (zie bij hoofdstuk 3), volgens de kapitein een kunstenaar bij de Gratie Gods, ofwel
onzen eenvoudigen Jan den koordirigent, zooals zich nog geen had geopenbaard.
Wat destijds precies zo’n grote indruk op publiek
en jury maakte, valt niet meer te achterhalen.
Goed mogelijk dat het Pilgerchor tot de drie ‘vrije
werken’ behoorde. Dit sublieme mannenkoorwerk uit de opera Tannhäuser van Richard
Wagner werd namelijk in 1904 door Jan Ingenhoven (zie bij hfd.4 onder ‘De ferme hand van
Franz’) aan het BM-repertoire toegevoegd. Vanaf
dat moment behoort het Pelgrimskoor tot de
‘evergreens’ waarmee het koor in wisselende

samenstelling en onder leiding van verschillende
dirigenten meermaals indruk wist te maken op
het publiek. Hans de Wit, onze huidige dirigent
sinds 2008, programmeerde het koorwerk voor
het Lustrumconcert 145 jaar BM in 2010. De pers
liet het afweten. Tot het publiek in het Chassé
Theater behoorden evenwel ene Leo en Elly Elst
die per e-mail lieten weten: Geacht bestuur. Wij
hebben enorm genoten van uw zang en muziek.
Chapeau!!!

Bij het 1e Night of the Proms Breda concert in 1996 zat er wel een verslaggever van
Dagbad de Stem in de zaal. Breda’s Mannenkoor overtreft zichzelf, luidde de kop boven
een enthousiast verslag waarin hij schreef: Het hoogtepunt van de avond was het
unisono gezongen ‘Pelgrimskoor’ uit Wagners Tannhäuser. De lage en de hoge stemmen van het Breda’s Mannenkoor bereikten hier -fortissimo- een prachtig gemengde
klank.
Portretschilderij van Richard Wagner van de hand van Franz von Lenbach. Wagner (1818 - 1883)
wordt gerekend tot de componisten uit de vroege Romantiek. Hij ontbreekt dan ook niet op de
repertoirelijst van een door romantiek gedreven mannenkoor. Op de top-10 lijst van ooit (t/m
2015) door BM gezongen weken bezet hij een gedeelde 9e plaats met Ludwig van Beethoven,
Dimitri Bortnjansky, Charles Gounod, Francis Poulenc en Zoltán Kodály. Van deze componisten
voerde BM in de loop van haar geschiedenis 5 werken uit. Wagner werd dus in 1904 door Jan
Ingenhoven met het Pelgrimskoor op ‘de BM-kaart’ gezet. In 1905 voegde Henri van Nieuwenhoven (zie bij
hfd. 3 ‘Ingevolge de bevelen van Hare majesteit’) enkele fragmenten uit Tannhäuser daaraan toe. Waaruit
deze potpourri precies heeft bestaan, is onbekend. In 1906 studeerde Henri ook Wagner’s lied Weihegruss
in. Willem Robert jr. (zie verderop) introduceerde in 1934 het Matrosenchor uit Der fliegende Holländer en
in 1999 volgde Marcel Verhoeff met Einzug der Gäste, eveneens uit Tannhäuser. Kodály (een Hongaarse
componist uit de 20e eeuw) is na de première van diens The Peacock in 1975 van de BM-radar verdwenen.
Hetzelfde geldt voor Poulenc van wiens hand BM in 1970 voor het eerst O, mes très chèrs frères uitvoerde.
Dit lied is een van de liederen uit de cyclus Quatre prières de Saint François d’Assise. De huidige dirigent
Hans de Wit heeft deze cyclus in 2019 ‘even aangeraakt’, maar na enkele repetities is het (niet eenvoudige)
werk weer van de repetitielijst afgevoerd. Bortnjansky, de grootmeester van de Russische Romantiek,
beleefde o.l.v. Hans evenwel een revival. T.g.v. onder meer het jubileumconcert 145 jaar BM werden
eveneens de partituren van het Matrosenchor
en het Pilgerchor ‘opgezocht en afgestoft’. Die
Vesper van Ludwig van Beethoven (in 1983 geïntroduceerd door Peter Hermans) behoort tot
het vaste repertoire van de sinds 2012 gebruikelijke Adventsconcerten. En zijn Gevangenenkoor uit Fidelio (in 1996 geïntroduceerd door
Marcel Verhoeff) stond, voordat BM door Covid
19 werd platgelegd, op de nominatie om (in het
kader van het Beethovenjaar 2020) op-nieuw
ingestudeerd en uitgevoerd te worden. Kortom,
BM blijft door romantiek gedreven.

Alte Städliche Tonhalle (d.d. 1863) op een
prentbriefkaart uit het begin van de 20e eeuw
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Maar ook in 1927 werd het (door 170 zangers uitgevoerde!) werk al eens bestempeld tot het hoogtepunt van een Morgen-Konzert in de Städtische Tonhalle in Düsseldorf. Volgens een verslaggever
van de Düsseldorfer Nachrichten bereikte het koor destijds met de
uitvoering ervan wat betreft zuiverheid, nauwkeurigheid en evenwichtigheid van de omvangrijke, brede koorklank een ongekend
hoog peil.
Poster van het Morgen-Konzert dat BM op 5 juni 1927 in de Kaisersaal van
de Städtische Tonhalle van Düsseldorf gaf. Het concert maakte deel uit
van een vierdaagse jubileumreis t.g.v. de 25e verjaardag van de
reorganisatie in 1902 en daarmee ook 25 jaar presidentschap van Franz
Smits. De reis per boemeltrein nam zo’n kleine zes uur in beslag, maar dat
zal de (voor)pret van de zangers niet gedrukt hebben. Na een officiële
ontvangst op het station door o.m. toenmalig burgemeester Knopp van
Düsseldorf lag er namelijk ’s avonds een verbroederingsfeest met de gastheren van Männersangverein Arion in de Mathäser Biergarten in het
verschiet. Omdat Franz zijn pappenheimers ongetwijfeld door en door
kende, stond er in het reisprogrammaboekje de volgende waarschuwing:
Met het oog op den drukken Zondag wordt sterk aangeraden om niet te
lang te blijven plakken. Om 12 uur moeten allen in diepe rust zijn. De
Directeur zal strenge controle uitoefenen!!! Met die controle zal het wel
losgelopen zijn, want de zangers sliepen op zeven verschillende adressen
in de stad. En mocht het al uit de hand gelopen zijn, dan was dat tijdens
het ochtendconcert (aanvang 11.00 uur) niet te merken, want (aldus het
Düsseldorfer Tageblat): Al hun voortreffelijke muzikale eigenschappen, als geschooldheid van ademhaling en
frasering, vocale uitspraak en declamatie, klankwarmte en zuiverheid van intonatie, volheid van toon en ritmische
precisie, agogische en dynamische uitdrukkingskracht brachten zij in het spel. BM maakte kortom haar faam als
‘top-3’ koor meer dan waar.

1907 | Een boulevardcafé te middernacht
In 1907 zorgde BM opnieuw voor enige deining in
de Nederlandse koorwereld. Het koor had zich
namelijk ingeschreven voor een internationale
zangwedstrijd die door de Amsterdamse Zangvereniging Apollo in juni van dat jaar werd georganiseerd. Na uitvoerig beraad in eigen gelederen
besloot men evenwel af te zien van deelname in
Amsterdam en in te schrijven voor een concours
in Brussel dat een maand later op de kalender
stond. De afmelding werd begrijpelijkerwijs niet

in dank afgenomen, maar vloeide voort uit het
verplichte koorwerk dat door alle deelnemende
koren diende te worden ingestudeerd. BM ging er
ook driftig mee aan de slag om er spoedig achter
te komen dat de compositie onmogelijke eisen
stelde aan de zangers. Van de tenoren werd
namelijk een hoge es verwacht en van de bassen
een contra-bes. ‘Onmogelijk’ omdat beide noten
ruim twee tonen boven het respectievelijke
stembereik van de gemiddelde tenor en bas ligt.

Het ‘grote gelijk’ van BM bleek uit hetgeen een muziekrecensent over het betreffende nummer in het
Rotterdamsch Nieuwblad onder andere te melden had: We hebben het verplichte koorwerk viermaal
over ons hoofd laten gaan, viermaal de onmenselijke geluiden gehoord van tenoren, die met giraffehalzen naar de hooge tonen stonden te happen en van diepe bassen, die trachten een contrabas uit
hun magen of buiken te pompen. Toen werd het ons te machtig.
Een gouden greep bleek het ook, want BM won
met algemeene stemmen en met felisitatie van
de jury de éérste prijs, zoals Dagblad van NoordBrabant dat (wederom) via een extra bulletin
wereldkundig maakte. De zangers van weleer
waren dan ook meteen door het dolle heen toen
dat bekend werd gemaakt. Omdat het toentertijd
heel gebruikelijk was dat er een journalist van de
genoemde krant meereisde, weten we hoe het

eraan toeging. Het liveverslag werd per telegraaf
naar Breda geseind. Naar verluidt ‘vorderde’ een
van de bestuursleden een automobiel en liet zich
daarmee door een bereidwillige Brusselaar naar
het telegraafkantoor vervoeren. Uit het verslag
van het tweede huzarenstukje van BM onder
leiding van Henri van Nieuwenhoven, de opvolger
van Jan Ingenhoven:
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Da’s een herrie. Men danst en springt, steekt stoelen in de
hoogte, neemt den directeur op den schouderen, en de jury
moet tenslotte om bedaardheid verzoeken. Hossend en zingend
gaat Breda’s Mannenkoor de zaal uit. Lang zal-ie leven, brullen
de Hollanders rond Nieuwenhoven. En weer hoera. Alweer van
Lang zal-ie leven. De vloer dreunt onder het dansen, zoodat
schrijven onmogelijk wordt. Het is onbedaarlijke geestdrift.

Boulevard Anspach rondom 1907

’s Avonds was de betreffende journalist mede van de partij om Brussel onveilig te maken. Ook hiervan
maakte hij een beeldende reportage. Hieruit enkele hoogtepunten:
Denk u zoo’n Boulevardcafé te middernacht. Ge
hoort in de verte al dat Mannenkoor er is, want
boven een geweldig lawaai uit hoort ge een
schreeuw uit “Israel” of een schorre herinnering
aan de “Hymne”. En met ziet ge een troepje achterblijvers met vlaggetjes en andere feestattributen gewapend de Boulevard oversteken op het
Mannenkoorlawaai af. Eerst een gebrul, als had
men elkaar in jaren niet gezien. Dan bijschuiven.
En meedoen. Die aan den buitenkant zitten,
schreeuwen de nieuwsgierig staande blijvende
Brusselaars toe: den iertsen prijs, zulle; le premier
prix. En ze slepen zoo’n straatmuzikant nabij om

op geleide van diens jankende vioolsnaren te
zingen en te schreeuwen, tot meer midden uit de
klub een smeekend schor geluid om stilte roept.
Er wordt gespeecht. Voor de honderd en zoveelste maal gespeecht. Hij is toch zoo gelukkig de
spreker, die nu het woord voert, zoo gelukkig en
blij (crescendo. Wij hebben den eersten prijs
(steeds crescendo), den eersten prijs (forto, we
staan in de hoogste eere-afdeeling (fortissimo), in
de hoogste (hier haalt de spreker een hooge c),
hoogste eere-afdeeling. Champagne, champagne, champagne…

In zijn aanstekelijk relaas toont de verslaggever ook alle begrip voor het uit de band springen van de
werkende leden. Hij haalt het maandenlange week in week uit hetzelfde repeteren aan en de
spanning die gepaard ging met de ‘uitwedstrijd’ op het hoogste niveau. Hij prijst de ernst van de 120
mannen op weg naar Brussel en schrijft daar verder over:
Men achtte het niet licht; op een Zondagmorgen een reis maken naar Brussel en dan in
’t geheel niet rooken en geen bier drinken nergens, en geen bittertjes. De directeur is
een verstandig man, die weet dat de kelen gespaard moeten worden en dat hij slechts
winnen kan met een koor dat kalm is en niet opgewonden door alcohol.
Ook de dag daarop zal (al dan niet brak en bleekjes) in een gelukzalige roes beleefd zijn. Die dag was
de prijsuitreiking en konden de gewonnen gouden medaille en 1200 francen opgehaald worden;
maakte het koor in 28 volgrijtuigen een rondrit door Brussel en omgeving; stond het in Breda als
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naar gewoonte zwart van de belangstellenden toen de trein om 21.00 uur arriveerde; werden de
zangers door 14 verenigingen in optocht begeleid naar het gemeentehuis voor een korte ontvangst
door (wederom) locoburgemeester Scheltus, waarna aan Haven 7 nog een receptie werd gehouden.
Interieurfoto van het Koninklijk Circus dat in 1878
werd gebouwd. Deze evenementenzaal in het hartje
van Brussel werd in 2017 nog voor 3.6 miljoen euro
verbouwd. De Hymne die BM destijds in deze
imposante arena ten gehore bracht, was die van
een vergeten componist uit de Nederlandse
Romantiek, Anton Berlijn (1817-1870). Dit was toen
al een ‘oud werk’, want werd al in 1869 door Gerard
Rosu ingebracht. Het Israël waarnaar in het
liveverslag wordt verwezen, werd geschreven door
Alfred Tilman en voor het eerst in 1905 door BM
uitgevoerd. Mogelijk dat ‘Israël’ om strategische
redenen op het BM-lijstje stond, maar waarschijnlijker is dat het lied het voorgeschreven verplichte
nummer betrof. Tilman was immers een 19e eeuwse
Belgische componist die naam gemaakt had met zijn kerkelijke composities, cantates en concerthymnen.
In de loop van haar geschiedenis heeft BM trouwens, behalve die van Anton Berlijn, nog vijf lofzangen op
haar repertoire gehad en wel: Hymne an die Musik (1877) van Franz Lachner; Hymne aan den vrede (1880)
van Richard Hol; Hymne à la paix (1890) van Johann Ernst von Sachen-Weimar; Hymne aan den vrede van
Henri van Nieuwenhoven en tenslotte Hymne an die Nacht van Ludwig van Beethoven. Aan dit lijstje dient
nog tweemaal Te deum laudamus toegevoegd te worden. De tekst van deze lofzang dateert van
vermoedelijk 400 jaar na Christus en wordt toegeschreven aan de Servische bisschop Sint Nicetas de
Remesiana. Deze tekst werd nadien door heel wat componisten op muziek gezet. Hieronder bijvoorbeeld
Haydn, Mozart, Bruckner en Berlioz. Ook door de Nederlandse toonkunstenaars Theodoor Verheij en
Johannes Verhulst van wie hun Te deum ooit door BM werd gezongen. Beide werken kunnen tot het
‘Liedertafelrepertoire’ worden gerekend. Dergelijke, door eigentijdse componisten geschreven, liederen
hebben ‘per definitie’ een nationalistisch, romantisch of religieus karakter. Het ‘Te deum’ is een religieus
voorbeeld. Nationalistisch van aard is Wien Neêrlands bloed van Johann Wilms dat in 1868 op het BMprogramma werd gezet. Een romantisch lied uit de vroege BM-historie is het Wanderlied van Cornelis de
Vliegh, een compositie voor tenorsolo en vierstemmig mannenkoor. Verheij, Verhulst, Wilms en De Vliegh
zijn in de vergetelheid geraakte Nederlandse componisten die bij leven hoog in aanzien stonden. Dit geldt
zeker voor Johannes Verhulst die het in zijn tienerjaren al
schopte tot 1e violist in de hofkapel van Koning Willem !. Felix
Mendelssohn bewonderde zijn compositorisch talent en nam
hem daarom in Leipzig als leerling onder zijn hoede. Leipzig was
in die tijd het centrum van o.m. het Duitse muziekleven.
Johannes dompelde zich graag hierin onder, zo blijkt uit het
volgende citaat: In den gezelligen kring van kunstenaars, dichters,
geleerden en wetenschappelijke mannen, die geregeld ’s avonds
bij Poppe ‘Zum Coffe Baum’ bijeenkwamen, waren Schumann en
Verhulst altijd te vinden; zij waren stamgasten (uit: ‘Mannen van
beteekenis in onze dagen’, dr. E.D. Puzel – 1868).

Johannes Verhulst (li.) en Robert Schumann

1922 en 1923 | Plat als een scholleke
Na de triomf in 1907 werd het geduld van de
Bredase bevolking lange tijd op de proef gesteld.
Tot 1922 om precies te zijn. Maar toen BM na een
wederom in Rotterdam gewonnen grote internationale zangwedstrijd met een gouden plaquette, een lauwerkrans en 1000 gulden huiswaarts
keerde, was de bevolking als vanouds in groten
getale ter verwelkoming aanwezig. De in de
inleiding onder de staatsiefoto beschreven tafe-

relen zijn thans onvoorstelbaar. Dit geldt ook
voor het plaatsen van uitgebreide sfeerverslagen
in de krant over de verrichtingen van BM door
meereizende journalisten. Over het concours zelf
schreef de betreffende verslaggever destijds het
volgende: Als het koor -153 man sterk- op het
podium van de grote schouwburg verschijnt,
wordt het op voorhand door het talrijke publiek
toegejuicht. Na afloop is de pers unaniem in haar

10

beoordeling over de geleverde prestatie. Men de jury de eerste prijs () aan de vereniging toespreekt van magnifieke tenoren, heerlijke bari- kent. Bovendien ontvangt directeur Robert de
tons van mooie en ruige bassen. Geen wonder dat directeursprijs voor zijn uitstekende directie.
De Grote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat op een oude prentbriefkaart. Bij het
bombardement op Rotterdam in mei 1940
raakte de schouwburg zodanig beschadigd
dat het neoclassicistische bouwwerk uit
1887 moest worden gesloopt.

De titel boven dit hoofdstukje slaat echter
op de daverende overwinning op 2e Pinksterdag 1923 in het Concertgebouw te Amsterdam. Zoals toentertijd gebruikelijk stapte er
ook bij deze gelegenheid een verslaggever
van het Dagblad van Noord-Brabant mee op
de trein met de volgende vermakelijke journalistiek tot gevolg: Doch nauw zijn de wie-len aan het
rollen of de tongen raken los: de reisrooster wordt bediscussieerd en uit het tekstboekje wordt
opgediept, dat de Amsterdamsche zangers met 184 man zijn. “Als die maar niet…”. “Ben je gek”
riposteert een grapjas, we slaan ze plat als een scholleke, al waren ze met duizend”. En de luim werkt
aanstekelijk, de Bredasche jovialiteit viert weer den boventoon en onder gezelligen kout en scherts
wordt Tilburg - Den Bosch - Utrecht gepasseerd en is de Weesperpoort bereikt, voor men er erg in
heeft.
De Grote Zaal van het wereldberoemde Concertgebouw. Voor Willem Robert jr. was dat
een bekende plek, want hij begon zijn muzikale
loopbaan als violist in het al even beroemde
Concertgebouworkest ten tijde van een van
Nederlands meest befaamde dirigenten, Willem Mengelberg. Wat destijds op het ‘wedstrijdprogramma’ stond, viel wederom niet
meer te achterhalen. Wanneer we echter de
repertoirelijst raadplegen van alle ooit door BM
gezongen werken t/m 2015, dan valt op dat de
liederen die in 1921 en 1922 voor het eerst
door BM ten gehore werden gebracht louter
nog tot het specifieke ‘liedertafelrepertoire’
behoorde. In de genoemde jaren vond de
première plaats van onder andere: Les esprits de la nuit van Pierre Francois Riga; De Ruïne van Ludwig Brands
Buijs, L’âme du soldat est immortelle van Raoul de Montalant en Gloria van Theodoor Verheij. Goed mogelijk dat
destijds met name een van de Franstalige liederen in de strijd werd geworpen. Willem Robert jr. was namelijk erg
gesteld op het Franse repertoire. Hij trad aan in februari 1917 en gaf in februari 1918 een concert dat bestond uit
louter Franstalige werken van Franse en Belgische componisten.

BM bestond destijds uit maar liefst 170 zangers en als het koor tegen 22.30 uur ( ) is uitgezongen,

staat de uitslag voor het publiek al vast. En inderdaad maakt de jury korte tijd later bekend, dat aan
Breda met vrijwel algemene stemmen de eerste prijs, bestaande uit een gouden plaquette, een
zilveren lauwerkrans en f 1250,-- is toegekend. Tevens ontvangt directeur Robert een kleine gouden
draagmedaille. Zangers en de talrijk aanwezige supporters trekken daarna naar De Pool waar nog
lang wordt nagefeest citaat uit ‘125 jaar KZBM’).
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Ongedateerde foto van de in Haarlem geboren Willem Robert jr. uit een onbekend
gedenkboek waarin hij als Tiefen Bass, Haarlem (Holland) wordt voorgesteld. Willem jr. (die
in 1905 o.m. zijn conservatoriumdiploma solozang behaalde) kwam uit een zeer muzikale
familie. Als violist in het Concertgebouworkest en dirigent trad hij in de voetsporen van zijn
vader Willem Robert sr. die o.m. een periode dirigent was van Zang en Vriendschap. Zijn
broer Louis groeide uit tot een internationaal vermaarde organist. Bijna had Willem jr. het in
1923 op moeten nemen tegen zijn broer, want deze dirigeerde tot 1922 de door BM
gevreesde Liedertafel Amstels Werkman. Maar er waren destijds nog wel een stuk of wat
meer Roberts met een klinkende muzikale carrière. Die van Willem jr. mag er dus ook zijn.
Met o.m. ‘2x goud’ was hij de meest succesvolle dirigent in het gouden tijdperk van BM. Met
31 jaar is Willem Robert jr. de langst dienende dirigent geweest in de BM-historie. Voor zijn
vele verdiensten in die periode (1917-1948) werd hij op 12 januari 1949, tijdens een
algemene ledenvergadering waarbij hij zelf niet aanwezig was, benoemd tot Ere-directeur.
Uit een bewaard gebleven verslagje van president Tony Smits van Waesberghe blijkt dat
Willem een geliefde dirigent en bijzondere man moet zijn geweest. Heel anders in elk geval
dan een strenge onvriendelijke man zoals Ad Takx hem typeerde n.a.v. zijn ballotage als
‘werkend lid’ (zie bij hoofdstuk 2 onder ‘Statuut 1895 | Zangvereeniging Breda’s
Mannenkoor’). Uit de overlevering van Ir. A. Smits van Waesberghe: Nauwelijks had ik het
woord uitgesproken, of er volgde een reactie, zó spontaan, zó begeesterd, zó unaniem, als
men vrijwel alleen in de zangerswereld kan meemaken! En zo is dan dit afscheid geen
afscheid voor goed, waardige en hooggeachte Ere-directeur! De naam Robert, immers, zal verbonden blijven eershalve- aan de vereeniging. Die gij gediend hebt, te tij en te ontij, in glorierijke en sombere dagen, altijd met
volle overgave en volledige inzet van uw persoon, meermalen teleurgesteld door de laksen, meermalen
onbevredigd als het niet ging. Zoals gij en ik het zo gaarne zagen, maar altijd hoffelijk en hoofs, altijd hopende op
een nieuwe bloei van zang en lied, een ware chevalier, sans peur et sans reproche.

In 1919 kon het Kurhaus in Scheveningen toegevoegd worden aan het illustere rijtje van monumentale panden waarin BM
in ‘het gouden tijdperk’ opgetreden heeft. Op 2e Pinksterdag van dat jaar kwam BM, in aanwezigheid van koningin
Wilhelmina uit tegen vijf concurrenten uit de hoogste ere-afdeling. Meer dan een derde prijs zat er toen niet in. Vanwege
voortdurend stijgen zag de jury zich namelijk genoodzaakt om af te bellen en opnieuw te laten beginnen. Het is volstrekt
gissen naar het betreffende lied, maar het zou toch zomaar kunnen dat het ging om Todtenvolk van de destijds eigentijdse
Zwitserse componist Friedrich Hegar. Deze ballade voor mannenkoor werd namelijk in dat jaar (mogelijk als verplicht te
zingen werk) door Willem Robert aangeleerd.

Tot hoe laat er werd nagefeest in De Pool aan het
Damrak staat nergens opgetekend. Verondersteld mag echter worden dat er ’s morgens vroeg
veel zwarte koffie zal zijn gedronken alvorens
men weer in de trein richting Breda stapte. Ruim
voordat deze arriveerde stond er, zoals te doen
gebruikelijk, een grote menigte de zangers op te
wachten. Alle eerder beschreven blijken van eerbetoon zijn ook van toepassing op de overwinning in 1923 en laten we hier verder maar buiten
beschouwing. Achteraf bleek de massale volks-

oploop in dat jaar overigens de laatste te zijn
geweest in de BM-historie. In de inleiding wezen
we reeds op enkele oorzaken van de afnemende
belangstelling voor de prestaties van BM. Wat
volgens de schrijvers van ‘125 jaar KZBM’ wellicht
ook een rol speelde, was het wegvallen van het
station als centraal aankomst-punt. Medio jaren
twintig van de vorige eeuw raakte namelijk (ook
bij BM) de bus voor groepsvervoer steeds meer in
zwang. Ná 1923 werd er trouwens ook nooit
meer ‘goud’ gewonnen.
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Onder begeleiding van vijf harmonieën en de vaandels van tenminste twaalf verenigingen begeeft men zich onder de
toejuichingen van duizenden stadgenoten naar het verenigingslokaal. In 1923 althans. Deze foto van BM-fotograaf Ben
Kaanders is uit het jubileumjaar 2015. Eén van de vele feestelijkheden t.g.v. het 150-jarig bestaan was een rijtoer en
voettocht langs alle monumentale panden in het stadshart waarmee BM historische banden heeft gehad, zoals het
voormalige Hof van Holland aan de Reigerstraat, Die Porte von Cleve op de grote Markt en Het Gouden kruis aan de
Veemarktstraat (zie hfd. 1 ‘Breda Nassaustad, bakermat van BM’). Nee, geen duizenden stadgenoten langs de kant, wel
enkele tientallen passanten die verbaasd toekeken en bleven staan luisteren wanneer het koor Ja, wij zijn jarig op de
melodie van Mnogajaleta van Dimitri Bortnjaski aanhief.

Over zangersfeesten, bacchanalen en schandalen
Liedertafel Breda’s Mannenkoor was een van de
vele liedertafels (mannenkoren) die in de loop
van 19e eeuw als paddenstoelen uit de grond
schoten. Eén van de redenen van dit uit Duitsland
overgewaaide verschijnsel (zie bij hoofdstuk 2
‘BM, kind van de negentiende eeuw’) was zeg
maar de ongedwongen Wein, Weib und Gesang
Kultur van mannen-onder-elkaar. Niet verwonderlijk dus dat de tweejaarlijkse zangersfeesten
die de Nederlandse Zangersbond voorschreef erg
populair waren. De belangrijkste doelstelling van
deze in 1853 opgerichte bond was de verbetering
van het meerstemmig mannengezang en verbroedering van de Nederlandsche zangers. De zangersfeesten werden beschouwd als een geschikt

middel daartoe en een lidmaatschap van de bond
verplichtte tot deelname. Daarover zullen de BMleden zich echter vast niet beklaagd hebben. Bij
die ‘jamborees’ stond er namelijk weinig op het
spel. We zien dan ook, aldus de schrijvers van
‘125 KZBM’, dat het gezelligheidsaspekt bij die
gelegenheden vaak zodanig de overhand heeft,
dat de vokale prestaties er onder te lijden
hebben. Een verslaggever van het destijds toonaangevende muziektijdschrift Caecilia zag deze
trend met lede ogen aan. Naar aanleiding van het
zangersfeest in 1869 in het Paleis voor Volksvlijt
te Amsterdam schreef hij tenminste: Met leedwezen gevoelen we ons al dadelijk temidden van
den gewonen oude slender der zangersfeesten.
Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam
Foto van Jacob Olie uit 1892 | Het eerste zangersfeest waaraan BM deelnam was dat van 1867 in
Dordrecht. Ongetwijfeld zullen de jongens uit het
koor van de brouwerij geen moeite gehad hebben
om zich aan te passen aan de gebruikelijke slender
die de aangehaalde muziekrecensent een doorn in
het oog was.

Wat de betreffende journalist onder ‘den oude
slender’ verstond, wordt duidelijk uit zijn ver-slag
van het zangersfeest in 1867 te Dordrecht. Het
komt neer op een gebrek aan ernst bij veel
zangers, want (zo schrijft hij), behoudens de
eerste helft der Vrijdags-avond repetitie, schenen toch de meeste hunner van meening, dat
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repeteeren overtollig was. Tevens verwijt hij hen geen begrip van tijd te hebben, getuige het feit dat
zij soms met luider stem op het orchest (podium) moesten worden geroepen, hetgeen zeer hatelijk en
volstrekt niet artistiek is. Verder maakt hij gewag van aan bij dergelijke feesten stereotype
opluisteringen, als daar zijn: optogten, eerewacht, eerewijn, vauxhall, bal, alsmede aan geestdrift van
de bevolking (die met den geheelen optogt medetoogt). En van geestdrift onder de bevolking
gesproken, het zangersfeest van 1869 in en om het Paleis voor Volksvlijt trok maar liefst 14.000 (!)
bezoekers.
Als publieksevenement waren de tweejaarlijkse
zangersfeesten met andere woorden een groot
succes. In muzikaal opzicht doorgaans beduidend
minder, want het moge duidelijk zijn dat de zangers op die dagen meer toegewijd waren aan de
wijngod Bacchus dan aan Sint Caecilia, de patroonheilige van de muziek. In de kronieken treffen we dan ook steevast verzuchtingen aan
betreffende de bekende zangmarathon met alle
tekortkomingen, die deze manifestaties vanaf het
begin kenmerken. Met regelmaat was een groot
deel van de zangers niet, of slechts met de grootste moeite te bewegen op het podium plaats te
nemen, hetzij voor een repetitie, hetzij voor een

uitvoering. Boekdelen spreekt ook de overlevering: Evenals twee jaar eerder zijn de gemeenschappelijk repetities een ramp, terwijl het sociale
gedeelte als naar gewoonte meer dan geslaagd
is. Kortom, de volhardende Cecilia-correspondent
die jaar in, jaar uit de vinger op de zere plek
legde, voerde een gevecht tegen de bierkaai. Op
enig moment lijkt hij zich dan ook neer te leggen
bij het feit dat zulk een zangersfeest, waarbij
matinees en vauxhalls een hoofdrol spelen, meer
als een gelegenheid moet worden beschouwd
voor een aantal liedertafels om zich eens
gezamenlijk te amuseren.

Bacchus, de Romeins god van de wijn, de roes en de dronkenschap | Afbeelding van
een olieverfschilderij uit 1848 van de hand van de Barokschilder Jan van Dalen | Een
bacchanaal was oorspronkelijk een orgastische eredienst op geheime plekken in
dichte wouden. Ten tijde van het Oude Romeinse Rijk ( 509 v.Chr. tot 27 v.Chr.).
Tegenwoordig is het een synoniem voor een zuipfeest of een slemppartij. Het hoeft
geen betoog dat er sinds 1865 door het ‘(zuip)koor van de brouwerij’ heel wat glazen
bier achterover geslagen zijn. Het echte slempen is er al een tijdje vanaf. De kat wordt
wat dat aangaat ook niet meer op het spek gebonden en de generatie zangers die na
de repetities de kroeg in dook voor een afzakkertje is uitgestorven (zie ook bij hfd. 4).
Verdwenen zijn daarmee ook de zangers die met een glas bier in de hand een heel
arsenaal aan aanstekelijke liederen uit de mouw konden schudden. Voor een koor
met De Drie Hoefijzers als bakermat staan er overigens maar betrekkelijk weinig
‘drankliederen’ op de BM-repertoirelijst vanaf 1865. Het eerste werk in dit verband,
Wein, Weib und Gesang van Johann Strauss, werd ook pas in 1932 door Willem Robert
jr. aangeleerd.
Wein, Weib und Gesang | Litho (Kimmel & Voigt, 1893) met daarop de aan
Maarten Luther toegeschreven spreuk: ‘Wie niet houdt van vrouwen, wijn en
gezang | Die blijft een ezel, zijn leven lang’ | De wals ‘Wein, Weib und Gesang’ is
vooral bekend als orkestwerk. Strauss componeerde het werk echter eveneens
voor mannenkoor en orkest. Op het palmares van Willem Robert wat betreft het
aanleren van aan drank of drinken gerelateerd repertoire kunnen nog het
Matrozenkoor uit Der fliegende Holländer van Richard Wagner (1935), Het liedt
van den Rijnschen wijn van Henk Badings (1936) en Drincklied op de Pekelharingh
van Herman Strategier (1947) worden geschreven. Na Robert volgden Louis
Suijkerbuijk met het anonieme oud Nederlandse lied Het haentgen van de wijne
en Allegri! Beviam! uit Ernani van Giuseppe Verdi; Jo Frijters met What shall we
do with the drunken sailor (anoniem - 1962) en Weinland van Robert Pracht
(1962); Otto Deden met het door hemzelf gecomponeerde Drinklied (1972); Wim
Koch met If the glasses boy are empty (anoniem-1974); Peter Hermans met
Kellermeisters Weinbrandlied van Hubert Tegeler (1981) en Marcel Verhoeff
tenslotte (in 2007) met zes oude Duitse Trinksprüche van onbekende oorsprong.
Eén daarvan, die begon met ein donner’nd hoch, dem gold’nen Bier, werd
indertijd nog wel eens aan de toog van Haven 7 aangeheven wanneer er een ‘vers
rondje’ door deze of gene diende te worden besteld.
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Eén lied ontbreekt nog aan het opgesomde lijstje en wel het, door Otto Deden geschreven en aan BM opgedragen,
CHANSON BACHIQUE. Naar verluidt putte Otto zijn inspiratie voor het schrijven van dit werk voor mannenkoor,
bariton en orkest (of piano) uit zijn ervaringen met BM in zijn algemeenheid en met die van de toenmalige
stersolist Bart van Heusen (zie bij hfd. 5 onder ‘Over Straatmuzikanten, Havenzangers en Mussenkoor’) in het
bijzonder. De tekst was de mannen, die evenals Bacchus hun dorst opwekten door eerst te zingen, in elk geval op
het lijf geschreven. Vertaald uit het Frans luidden de eerste zinnen: Laten we zingen en drinken | Drinken van den
goeden wijn | Al onze zorgen, ons verdriet en onze smart | Worden als rozen | Als zij in een goed glas wijn worden
gegoten | De première van het chanson was op 20
november 1975 in Theater De Schalm te Veldhoven.
Dáár omdat Gerard van Buul (zie bij hfd. 4 onder ‘Au
revoir meneer Marcel’) inmiddels de dirigent van BM
was en dat tevens van twee koren in Veldhoven. Hij
wilde zijn mannen wel eens bij elkaar zien en dat
leidde tot een gezamenlijk concert aldaar. De
plaatselijke pers repte van een uniek werk en een
aanwinst voor de Nederlandse mannenzang. Bart
van Heusen heeft de première niet meer mogen
beleven, want hij stierf in het daaraan voorafgaande
jaar.
Theater De Schalm (anno 1963)

De aansporing ‘chant et bois, chant et bois’ uit het
Chanson Bacchique van Otto Deden (over wie in
het volgende hoofdstuk meer) dateert uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw, maar zingen en
drinken deden de BM-zangers eigenlijk al vanaf 1865. Het ‘uit de band springen van werkende leden’,
zoals in 1907 in Brussel, was in elk geval zeker geen uitzondering. Op 20 augustus 1905 bijvoorbeeld
moet (volgens verslagen in de Antwerpse pers) meerdere keren het verkeer zijn lamgelegd, wanneer
het koor spontaan langs de openbare weg een koorwerk ten gehore werd gebracht. Dit gebeurde
onder meer langs de Scheldeoever en de Keijzerlei in ‘de uitloop’ van een concert dat BM ter
gelegenheid van haar 40e verjaardag in de dierentuin aldaar had gegeven. Opstoppingen waren er in
1923 ook in de Kalverstraat na de zege in het Concert-gebouw. En in april 1933, na een gezamenlijk
optreden met Die Haghe Sanghers in het gebouw van
Kunsten en Wetenschappen, namen de Brabantse
gezelligheid dusdanige vormen aan, dat op last van
de politie de ramen en de deuren (van hotel Victoria
waarin de zangers informeel bijeen waren gekomen)
moesten worden gesloten.

K & W Den Haag werd op 2 december 1874 officieel

geopend. In 1964 bestonden er plannen om het toen
verloederde pand geheel te renoveren, maar in
datzelfde jaar brandde het tot de grond toe af.

Heel opmerkelijk in dit verband zijn de Herinneringen aan een Zangersfeest. Deze stonden afgedrukt
in het zangersblad Euphonia van mei 1933. Het frappante daaraan is dat deze herinneringen het 14e
zangersfeest in 1879 te Deventer betroffen. Een toen inmiddels hoogbejaarde zanger uit het
Heerenveen’s Mannenkoor schreef 54 jaar (!) na dato daarover het volgende: Na afloop van het
concert zaten zangers en bezoekers aan tafeltjes verspreid op het terrein en toen de feestvreugde
tamelijk hoog was gestegen, verscheen plotseling een handkar waarin een drietal heeren, met zich
meevoerende een vaandel met het opschrift: ‘De club van Janus’. Dat stelletje, dat nu en dan stoelen
en tafeltjes omver reed, kwam uit Breda.
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Voor schandaal? Ach, wat heet. Wie zanger is begrijpt dat toch wel en wie geen zanger is, begrijpt dat
toch niet. Dit stond over ‘de nazit’ van een internationale zangwedstrijd in juni 1917 in de
Koopmansbeurs van Amsterdam in ‘De Bredanaar’ te lezen. En de slotzin van een recensie in ‘De
Stem’ van een duo concert met het Schiedam’s Mannenkoor in de herbouwde schouwburg van
Rotterdam op 23 november 1947 luidt: Is ’t verder
nodig te gewagen van de Brabantse leut vóór en ná
het diner?
Interieur van de Koopmansbeurs (ofwel de ‘Beurs
van Berlage’) die in 1903 in gebruik werd genomen. In deze monumentale entourage behaalt het
koor (123 man sterk) in de afdeling Uitmuntendheid een tweede plaats, zijnde een gouden medaille. Dit ondanks de enorme hitte, die in de volgepakte Koopmansbeurs de temperatuur tot ongekende hoogte doet stijgen. Tja, en dan snak je
natuurlijk wel naar een koel glas schuimend bier…

Nou waren er wel schandalen, maar de échte kwalijke gebeurtenissen deden zich voor bij de prestigieuze concoursen in de eredivisie van de KNZV
waarbij om ‘goud, geld en eeuwige roem’ werd gestreden. Een schandaal dat bijna leidde tot een
scheuring van de KNZV deed zich voor op 2e Pinksterdag 1908 in een uitverkocht Paleis voor Volksvlijt
te Amsterdam. Vier topkoren, waaronder BM met 215 (!) zangers bonden de strijd met elkaar aan,
waarbij (niet uitzonderlijk voor die tijd) ruim een uur gezongen moest worden. Een uitzonderlijke
prestatie leverde BM die dag echter niet, want het koor eindigde op een teleurstellende vierde
plaats. De overwinning ging naar Zang en Vriendschap, maar er ontstond een groot tumult onder de
zangers en het publiek toen de Mastreechter Staar heftig protesteerde tegen de beslissing van de
jury en weigerde haar 2e prijs in ontvangst te nemen. Het Haarlems Mannenkoor bestond namelijk
voor een groot deel uit zangers van buiten de vereniging, waaronder zelfs beroepszangers van naam.
Het vals spelen kreeg nog een staartje, want:
Het enige tijd later gepubliceerde juryrapport brengt verregaande nonchalance en
partijdigheid aan het licht en dit leidt ertoe, dat plannen worden uitgewerkt om te
komen tot een bond voor mannenkoren in Nederland.
De oorspronkelijke Zangersbond dreigde dus uiteen te scheuren. Bij het uitwerken van de plannen werd BM vertegenwoordigd door president
Franz Smits van Waesberghe zelf. Tot de doelstellingen van de ‘rebellenclub’, waarmee de
angel uit het kwaad werd getrokken, behoorden:
het uitsluiten van beroepszangers en de afschaffing van geldprijzen. De soep zal evenwel niet zo
heet gegeten zijn dan opgediend, want BM won
immers de ‘KNZV-concoursen’ in 1922 en 1923 en

Franz cum suis waren er ook niet vies van om de
daarbij behorende premies van respectievelijk
1000 en 1200 gulden op te strijken. Een derde
doelstelling was trouwens de hervorming van het
jurystelsel, maar ook daarvan zal niks terechtgekomen zijn, want in 1936 veroorzaakte BM zelf
een schandaal waarbij een jury aan de schandpaal werd genageld en BM haar lidmaatschap van
de KNZV opzegde.

De aanleiding was een zangwedstrijd tussen BM, het Rotte’s Mannenkoor en (het eveneens nog altijd
bestaande) Mannenkoor Venlona in 1936. BM werd tot overwinnaar uitgeroepen, hetgeen leidde tot
de gebruikelijke vreugdetaferelen, maar toen de volgende dag een fout in het juryrapport werd
ontdekt was het uit met de pret. Niet BM, maar het Rotte’s Mannenkoor kwam de 1e prijs toe. BM
wenste de nederlaag niet te slikken en schreef een uiterst giftige brief en zegde daarmee haar lidmaatschap van de KNZV op. De grove beschuldigingen aan het adres van deze vereniging en het
Rotte’s Mannenkoor in het bittere epistel liegen er niet om. Het maakt duidelijk dat binnen de
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mannenkorenwereld in ‘het gouden tijdperk’, al het ‘bacchanale broederschap drinken’ bij zangersfeesten ten spijt, zaken als prestige, eigenbelang en afgunst een bedenkelijke rol speelden. Ter
illustratie van het tijdsbeeld is de betreffende brief integraal overgenomen:
Naar aanleiding van ernstige onregelmatigheden, die plaats gehad hebben ten
aanzien van de jury-rapporten bij den eere-wedstrijd van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor op Zondag 12 Juli j.l. te Rotterdam, waardoor op de
eerste plaats door de jury zelve, doch daarnaast het bestuur van Rotte’s Mannenkoor en vooral het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, onder wier auspiciën
genoemde wedstrijd gehouden werd, op bedenkelijke wijze is gecompromitteerd,
ziet de Koninklijke Zangvereeniging Breda’s Mannenkoor zich genoopt om als lid van
de K.N.Z.V. te bedanken.
In een volkomen open wedstrijd heeft onze vereeniging op beslissende wijze, bij
volstrekt onaantastbare, onherroepelijke en ondubbelzinnige uitspraak der jury, onderstreept en gedragen door de communis opinio en van vele bij uitstek bevoegde
deskundigen, de gouden medaille veroverd en haar eer en aanzien verhoogd.
Vol begrijpelijke spijt en teleurstelling over de nederlaag in eigen stad tegen de
Zuidelijke zangers geleden en vol onbegrijpelijke afgunst en nijd op den overwinnaar, heeft Rotte’s Mannenkoor niet geschroomd, daarbij gesanctioneerd door
de K.N.Z.V, om met voorbijgaan aan ieder gevoel van eer, collegialiteit en goed
fatsoen, de beslissing van de jury -buiten de andere Zustervereenigingen om- te
trachten ongedaan te maken en door een serie publicaties in eenige Rotterdamsche
groote bladen het prestige en praestatie onzer Vereeniging afbreuk te doen.
De mededeeling van den secretaris van Rotte’s Mannenkoor aan den voorzitter van
Breda’s Mannenkoor, dat het met het oog op de Rotterdamsche verhoudingen absoluut noodig is, dat de nieuwe en jonge directeur van Rotte’s Mannenkoor volkomen
gerehabiliteerd werd om zijn invloed en reputatie in de Rotterdamsche Zangerswereld niet te verspelen, spreekt boekdelen.
Uiteraard blijft Breda’s Mannenkoor verheven boven deze onwaardige handelswijze,
die zij alleen wil zien als een bedroevend en beschamend teeken des tijds. Haar
overwinning en het symbool daarvan, de gouden medaille, kan haar op geen enkele
wijzen worden ontroofd of ontnomen: vrijwillig staat zij deze -rechtmatig verkregenniet af. Doch haar overtuiging, dat de vitale belangen van den Nederlandsche
Mannenzang in het algemeen door het gebeurde te Rotterdam -om licht te raden
motieven- via Rotte’s Mannenkoor door het K.N.Z.V. aan persoonlijke illusies en
desillusies wordt opgeofferd, heeft zeer tot haar leedwezen doen inzien, dat er in dit
milieu onder deze leiding voor haar geen plaats is.
Twaalf jaar later, dat wil zeggen in maart 1948, keerde BM terug in de
schoot van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, waar men allerhartelijkst welkom werd geheten; de affaire uit 1936 is vergeven en
vergeten (uit ‘125 jaar KZBM’). En ‘dus’ was ‘de verloren zoon’ in 1958 te
Vlissingen weer vrolijk van de partij voor de viering van het 105-jarig
bestaan van de ooit verguisde bond. Bij deze gelegenheid zong het koor
Canticum Psa-morum van Oscar van Hemel. Daarnaast werd medewerking verleend aan de uitvoering van de Veldmis van Bohuslav Martinu,
eveneens een componist ‘van de 20e eeuw’.
Oscar van Hemel (1892-1981) was een Nederlandse violist en componist van
Belgische afkomst. Tijdens het jubileumconcert t.g.v. het 90-jarig bestaan van
BM in 1955 werd zijn toen moderne werk (d.d. 1949) De Stad uitgevoerd.
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Een uitstapje met Ludwig Felix Brandts Buijs
Het 14e zangersfeest waaraan BM in augustus 1879 in Deventer deelnam, werd georganiseerd door een in 1863 aldaar opgericht mannenkoor. Dit nog altijd bestaande Deventer Mannenkoor is voortgekomen uit een kleine groep jongemannen van ongeveer twintig jaar
oud, vaak gezeten in een café, met flessen en bierglazen voor zich. In
deze ambiance bracht dit clubje haar repertoire ten gehore voor
andere gasten. Onze Deventer zangbroeders zijn met ander woorden
dus écht begonnen als een onvervalste liedertafel in een daartoe
geëigend etablissement (citaten uit het in 2020 verschenen boekwerkje ‘Deventer zingt in koor’ van Tineke Stein-Wilkeshuis). De
oprichter en dirigent van Liedertafel Deventer Mannenkoor was de in
zijn tijd gezaghebbende musicus Cornelis Alijander Brandts Buijs.
Hoewel zijn vader organist, beiaardier en muziekleraar was (en hij zijn
eerste pianolessen van hem kreeg), wordt Cornelis beschouwd als
stamvader van de muzikale familie Brandts Buijs. Drie zoons van hem
traden in zijn muzikale voetsporen. Hieronder Ludwig Felix, vernoemd
naar de idolen van zijn vader: Ludwig van Beethoven en Felix Mendelssohn. Bij leven was Ludwig Felix, evenals zijn vader Cornelis, een
veelzijdig musicus. Als componist raakte hij evenwel, evenals veel andere bij leven gevierde componisten, in de vergetelheid. In het ter gelegenheid van 150 jaar BM uitgegeven jubileumboekwerkje
1865 - 2015 | BM, door romantiek gedreven wordt Ludwig Felix aangeduid als ‘liedertafelcomponist’.
In werkelijkheid bestaat er geen officiële categorie ‘liedertafelcomponisten’. Gedoeld wordt op componisten die, naast het ‘grote werk’, speciaal ook liederen voor vierstemmig mannenkoor schreven.
In het tijdperk van de Romantiek (1820 - 1910) was dit, óók onder ‘onsterfelijke’ toondichters, heel
gebruikelijk. Franz Schubert bijvoorbeeld behoorde tot de grootleveranciers van het ‘liedertafelrepertoire’. Hij prijkt dan ook met 18 liederen op de 2e plaats van de eerder aangehaalde ‘top
tien lijst’ (zie fototekst bij Wagner). De vergeten Ludwig Felix staat echter, vlak achter de eveneens
vergeten Richard Hol, met 11 liederen op plek 4. Deze rangschikking deelt hij met
Carl Fischer, de grondlegger van de profane mannenkoorzang in West-Europa (zie
ook bij hoofdstuk 2: ‘BM, kind van de negentiende eeuw’).
Ludwig Felix Brands Buijs (1847-1917) | In Wikipedia wordt hij omschreven als een
Nederlands componist, organist en dirigent uit de befaamde muziekfamilie Brands Buijs.
Zijn vader leerde hem zingen en piano en orgel spelen. Tijdens zijn muzikale loopbaan
trad Ludwig Felix op als violist, organist en beiaardier. En als dirigent van o.m.
Liedertafel Rotte’s Mannenkoor (in de periode 1874-1891) verwierf hij landelijke
bekendheid. Als componist was hij een representant van de Nederlandse Romantiek.
Van zijn hand zong BM bijvoorbeeld de romantische liederen Avondrood en Een stem
aan het strand. De meeste uitvoeringen betroffen echte religieuze liederen, zoals Super
flumina Babylonis (psalm 137) en Groot is de Heer. Een nationalistisch getint lied, dat BM
voor het eerst in 1914 ten gehore bracht, heet De zegepraal. Ludwig Felix schreef dus
met andere woorden veel ‘liedertafelrepertoire’ dat, zoals we eerder aangaven,
nationalistisch, romantisch of religieus van aard was. | Noot: In de repertoirelijst die in het
hierboven aangehaalde jubileumboekwerkje is opgenomen, staat achter 11 werken de naam
Brandts Buijs. Achteraf is gebleken dat niet al deze werken door Ludwig Felix zijn geschreven. De
opera Albrecht Beiling werd in elk geval geschreven door zijn jongere broer Henri François. ‘Albrecht
Beiling’ was oorspronkelijk een concertdrama in vier taferelen dat nadien werd omgewerkt tot een
volwaardige opera. De première ervan, door de Nederlandse Opera, vond plaats op 29 maart 1891
in het Muziektheater van Amsterdam. De ‘Encyclopedie van de opera – A’ vermeldt daarover het
volgende: Met Albrecht Beiling schreef Brandts Buys een voor het Nederlandse muziekleven
opmerkelijk originele Wagner-navolging. Het effect van de dramatische en expressieve muziek wordt
echter verzwakt door momenten van overtrokken pathetiek en door een zwak libretto. ‘Schetsen’ uit
deze opera (dan wel uit het muziekdrama) werden evenwel al in 1889 door BM ten gehore gebracht.
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Gewogen en te licht bevonden

2 juni 1987 | BM tijdens haar IFK-optreden in Musis Sacrum te Arnhem

Successen in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Dat is bekend, maar toch
kwamen de BM-zangers op 2 juni 1987 met enigszins hangende pootjes terug uit Arnhem waar zij vol
goede moed waren heen getogen. BM eindigde namelijk ergens in de grauwe middelmoot van het
wereldwijd bekende Internationaal Koor Festival (IFK). De geschiedenis van dit oorspronkelijk tweejaarlijkse festival (beurtelings in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Arnhem) begon in 1967. Vanaf
1987, om de vier jaar, alleen nog maar in Arnhem. De laatste editie in 2005 liep uit op een groot
fiasco en betekende het einde van het IFK. De editie van 1987 was echter een overweldigend
spektakel. Maar liefst 80 gemengde, mannen-, vrouwen- en kinderkoren uit alle hoeken van de
wereld waren op het evenement afgekomen. Het gehele festival duurde vier dagen en speelde zich
alom in de stad af. Elk van de genoemde categorieën had zijn eigen concours die in de
eerbiedwaardige muziektempel Musis Sacrum werden gehouden. In haar categorie kwam BM uit
tegen koren die (behalve uit Nederland) afkomstig waren uit Polen, Frankrijk, Oost-Duitsland, Turkije,
Finland, Taiwan, Joegoslavië, Rusland, Hongarije, Bulgarije, Hongkong, Denemarken. Italië, Canada,
Israël, Amerika, Taiwan, Cyprus en Noorwegen
De zangwedstrijd zelf was traditioneel van opzet.
Een verplicht nummer (in dit geval Veni Creator
van Alfons Diepenbrock) en enkele vrije werken
waarvan er eentje een volkswijs uit eigen land
diende te zijn. BM koos in dit geval voor De
Yslandvaarders, een oud volksliedje van een anonieme componist. De kritiek op onder meer deze
beide nummers van juryvoorzitter Anton de Beer,
in die jaren een van de bekendste koorbeoordelaars in ons land, was niet mis te verstaan. Met
betrekking tot Veni Creator noteerde Anton:
Houdt balans!; Tempo is te langzaam; In het
diminuendo en forte domineren de baritons; bij
‘que utreus’ te langzaam en daardoor spanningsloos; Bij ‘lagmante’ geen tenoren; foute noten

aan het slot vanaf ‘paraclito. Wat betreft de uitvoering van de Yslandvaarders: tenoren niet goed
hoorbaar in 4e en 5e systeem - 8e systeem en slot
heel ongelijk. Zijn kritische noten ten aanzien van
Wassende Water van Joop Stokkermans en Ave
Maria van Leos Janacek betroffen het zakken van
respectievelijk bijna een hele en bijna anderhalve
toon. En over Pie Jesu van Luigi Cherubini noteerde Anton: is doorlopend dolce assai - u zingt
daar te luid. Kortom, gewogen en te licht bevonden, want ook andere juryleden kwamen met
opmerkingen zoals: ‘een aarzelende inzet’; ‘nogal
wat foutieve noten’; ‘onvast in tempo en intonatie’.
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De oorwassing leidde tot enige spanning binnen de koorgelederen. Achteraf werd de keuze van ‘te
moeilijke nummers’ door dirigent Peter Hermans bekritiseerd. Er werd gemopperd op zangers die
nogal eens verstek hadden laten gaan bij de extra repetities. Verder zoemden er hele en halve
excuses in het rond om het zwakke optreden goed te praten, zoals het gemis aan een aantal vakantievierende zangers, het krappe podium dat een niet vertrouwde kooropstelling tot gevolg had (en
‘Jantje’ derhalve de steun van ‘Pietje’ ontbeerde) en het moeten opnemen tegen ‘staatsamateurkoren uit het Oostblok die 6 a 8 p/w repeteren’. In een terugblik van Jan van Beers onder de titel
Arnhem…, een brug te ver? in het toenmalige verenigingsblad ‘Dit zijn Goeie Berichten’ stelde hij ook
de retorische vragen: Waren we te gespannen? Te geconcentreerd?
Foto van Musis Sacrum (anno 1847) uit
1907 | Het IFK van 1987 was een groot
succes voor de organisatie, zoals blijkt
uit het euforische verslagje van juryvoorzitter Anton de Beer in het september-nummer van MUSIS SACRUM: Het
was een ware happening daar in Arnhem, het Internationaal Koorfestival
1987. Koorzang van vroeg tot laat. Zowel binnen als buiten. Begunstigd door
schitterend zomerweer bleek de stad
omgetoverd tot één openluchtconcertzaal. Men zong op pleinen en in parken,
op de trappen van Musis Sacrum, de
concertzaal waar zich het concours afspeelde, men zong in de autobussen, in
café’s, op de Korenmarkt, krioelend van
publiek tot ’s nachts twee uur! Onhollands en toch zo vanzelfsprekend. Wat een plezier, wat een
genot in het muziek maken puur om het zingen zelf. Zingende mensen?... Gelukkige mensen! Van alle
gezelligheid in de stad zullen de BM-zangers echter weinig hebben meegekregen, want voor hen
gold er een straf tijdschema: om 13.00 uur in de bus, om 15.30 uur inzingen en om 16.30 uur ‘aan de
bak’.

Toch eindigde de dag allerminst in mineur, want: Na een prima koffietafel in het fraaie Sonsbeekpaviljoen konden we ons ’s avonds in de H. Geestkerk vrij bewegen met de Deutsche Tänze ( ). Op de
terugweg naar Breda werd bovendien nog een tussenstop gemaakt in Hotel Nuland waarin ongetwijfeld veel van de teleurstelling zal zijn weggespoeld. Ja…, zo besluit Jan zijn terugblik, 2 Juni is voor
mij, en ik neem aan voor alle BM-ers die meegingen, een ongelooflijk fijne dag geworden die ik niet
licht zal vergeten. Ook wijst hij nog op de opmerkingen van de jury die we ter harte kunnen nemen en
waaruit we lering kunnen trekken.

Franz Schubert schreef zo’n 450 Deutsche Tänze die
zich wat ritmiek betreft onderscheiden van het Franse
menuet (vandaar de benaming). Deze orkestwerken
waren in het Wenen van zijn tijd erg populair. Schubert schreef ook een beperkt aantal ‘Duitse Dansen’
voor mannenkoor en orkest. Zes daarvan behoren tot
het ooit gezongen BM-repertoire. Peter Hermans was
een groot liefhebber van Schubert. In een later
hoofdstuk komen we op Peter en zijn zeer succesvolle
Schubertiade op 6 mei 1983 in Stadsschouwburg
Concordia terug. De term ontstond begin 19e eeuw
naar aanleiding van de bijeenkomsten waarop Franz
Schubert met zijn vriendenkring van collegacomponisten en -musici samenkwam. Het waren
salonavonden met een huisconcert-achtige opzet
(bron: Wikipedia).
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Het concert in de H. Geestkerk maakte deel uit van het festival en behalve BM traden die avond ook
The Aris Choir of Limassol (een gemengd koor uit Cyprus) en het kinderkoor Kastanja Kuoro uit
Finland op. De dirigent van het kinderkoor toonde zich enkele weken nadien erg onder de indruk van
BM. Uit zijn uitgebreide brief de volgende loftuiting:
I have listened to your songs with great interest. In my opinion all the most
important element in choir singing like clearness, balance, nuances, use of volume
and use of rhythm have delicately been carried out in your performance. The choir
seems to have an enthusiastic attitude in making music. In Finland a choir like
yours would be among the best.
Een festival met twee gezichten, zou je dus kunnen zeggen. Maar
de complimenten had men destijds wellicht toch liever uit de
koker van Anton de Beer cum suis ontvangen. Op de afgebeelde
foto staat trouwens Andrew Lloyd Webber en dat is niet zozeer
vanwege ‘de twee gezichten’, maar vanwege de uitvoering van
zijn Requiem door een festivalkoor van 120 jonge (binnen- en
buitenlandse) zangers en zangeressen tijdens het IFK van 1987.
Deze uitvoering betekende een première voor Nederland.
De wereldpremière van het Requiem van Andrew Lloyd Webber
(1948) was in 1985. Het bekendste deel hieruit is het Pie Jesu dat
in 2007 door Marcel Verhoeff op de ‘BM-kaart’ werd gezet.
Webber is echter vooral wereldwijd bekend als componist en theaterproducent van o.a. ‘Jesus Christ
Superstar’ (1971) ‘Cats’(1981) en ‘The Phantom of the Opera’ (1986). Hans de Wit maakte in 2014,
met het oog op het jubileumconcert in 2015, een begin met het instuderen van Memory uit Cats. Na
enige weken verdween het stuk weer van de iets te overdadige repetitielijst en tot een uitvoering
ervan is het dus nooit gekomen. Op het concert t.g.v. 150 jaar BM werd, i.s.m. Harmonieorkest Amor
Musae, een uitvoering gegeven van Seventy Six Trombones uit The Music Man van Meredith Wilson.
Met in totaal slechts 5 nummers is het musicalgenre echter nogal stiefmoederlijk bedeeld op onze
repertoirelijst. Drie daarvan werden door Gerard van Buul, die in de jaren 1975-1976 kortstondig
BM-dirigent was (zie bij hfd. 4 onder ‘Au revoir ‘monsieur Marcel’), geïntroduceerd en wel uit ‘Porgy
and Bess’ van George Gershwin Oh, I can’t sit down en Oh Lord, I’m on my way. En uit ‘Oklahoma
van Richard Rodgers: Oh, what a beautiful morning. De primeur wat het genre betreft staat echter
op naam van Otto Deden die in 1969 I got plenty o’nuttin (eveneens uit Porgy and Bess) instudeerde.

Hotel Nuland – ’s Hertogenbosch was een van de eerste van het Van der Valk imperium
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