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C’est le ton qui fait la musique!  

Het is de toon die de muziek bepaalt, 

zeggen de Fransen. Zo kent elk land, 

streek of gebied haar eigen 

muziekinstrumenten, danspassen en 

zang.   

Muziek verrijkt immers, ontroert, 

inspireert en brengt mensen samen, 

waar dan ook ter wereld. Zo ook in het    

Brabantse land waar het Princenhage’s  

Mannenkoor met regelmaat een       

harmonie aan klanken laat horen. Soms 

overweldigend luid en soms 

adembenemend stil, maar altijd 

gepassioneerd en strevend naar 

perfectie.  En dat al 100 jaar lang! 

Als beschermvrouwe van het  Princenhage’s Mannenkoor voel ik mij 

dan ook een rijk mens dit voorwoord voor u te mogen schrijven ter ere 

van haar 100-jarig Jubileum. 

100 jaar is meer dan een mensenleven! Als we terug kijken in de tijd 

dan gaan vele namen aan ons voorbij, van oprichters, bestuursleden, 

beschermheren, dirigenten, ere- en koorleden. Door de bijzondere 

onderlinge band, de toenemende professionaliteit en tomeloze inzet    

hebben zij het Princenhage’s Mannenkoor gebracht tot waar zij nu 

staat. 

Een mannenkoor met 65 leden onder bezielende leiding van componist 

en dirigent  Paul van Gulick voor wie muziek een communicatiemiddel 

bij uitstek is om bruggen te slaan tussen mensen en culturen. Het zijn 

65 markante persoonlijkheden op een rij, ieder met een eigen 

stemgeluid en een eigen verhaal. Samen klinken ze harmonieus tot in 

elke toonhoogte en streven ze naar perfectie tot op de laatste noot. 

Maar het is vooral ook het plezier en de onderlinge vriendschappen die 

hen met elkaar verbindt, tijdens de wekelijkse repetities, de optredens 

en   de vele koorreizen naar het buitenland.  
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Het Princenhage’s Mannenkoor heeft thans een bijzondere plek        

veroverd in de culturele gemeenschap van Nassaustad Breda, maar ook 

daarbuiten en inmiddels ver over de Nederlandse grenzen heen.  

In de loop der jaren is zowel in binnen- als buitenland  menig          

toehoorder  ontroerd en geïnspireerd geraakt en is hun zang eens te 

meer   universeel gebleken. Daarvan getuige dit Jubileumboek. 

Lieve mensen voor u ligt een prachtig verzamelwerk van 100 jaar rijke 

historie van het Princenhage’s Mannenkoor in woord en beeld. Ik doe 

graag met u een stap terug in de tijd en wens u daarbij ontzettend veel 

lees- en kijkplezier. Laten we dit bijzondere Jubileumboek niet alleen 

een ereplaatsje geven, maar laten we vooral ook met elkaar zeggen  

‘Op naar het volgende jubileum! Châpeau!’ 

Ria van Eijndhoven 
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Inleiding. 
 

Het is weer enkele jaren geleden dat binnen Princenhage’s Mannenkoor 

stemmen opgingen om de geschiedenis van de vereniging op een  

verantwoorde manier op te tekenen. Er waren nog veel leden die al 

jarenlang bij het koor zongen en uit eigen ervaring veel over de 

vereniging konden vertellen.  

 

Helaas is het koorarchief over de periode vóór 1940 beperkt. 

 

In 1999 werd een poging ondernomen door Paul van Gulick om tot een 

boek te komen. Hiertoe had hij , met diverse oudere koorleden 

interviews die hij zorgvuldig vastlegde. Tot een boek kwam het echter 

niet. Dat neemt niet weg dat de auteurs dankbaar gebruik hebben 

gemaakt van het werk dat Paul heeft verzet. 

In de aanloop naar het 100-jarig bestaan werd de wens weer actueel 

een boek te schrijven over een eeuw wel en wee van het mannenkoor. 

Dit hebben we uitgewerkt. 

De auteurs hebben geprobeerd een beeld te schetsen van 100 jaar 

Princenhage’s Mannenkoor:  

100 jaar vereniging,  

100 jaar vriendenclub. 

 

De verschillende hoofdstukken nemen u mee door de rijke geschiedenis 

van de vereniging. Uiteraard zijn in het boek veel foto’s opgenomen. 

 Als pepernoten zijn verschillende anekdotes door het boek gestrooid. 

Het boek sluit af met een kroniek, waarin hoogte- en dieptepunten 

systematisch zijn gerangschikt. 

 

De auteurs hebben met veel zorg geprobeerd u een leesbaar geheel te 

presenteren. 

 

Jan Hagemans 

Ad Schets 

Wim van Seters  
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10 augustus 1911 – 10 augustus 2011 

 
Princenhage’s Mannenkoor een eeuw oud.  

Honderd jaar muziek en verenigingsleven vormt een mooie gelegenheid 
voor een uitgebreide terugblik.  
 
We nemen u in dit boek mee door de geschiedenis van een 
toonaangevend mannenkoor in Breda.  
De geschiedenis proberen we in een breder historisch perspectief  te 

plaatsen. 

 
De maatschappelijke functie van het verenigingsleven is in 100 jaar 
veel  veranderd. 
Het dorp Princenhage anno 1911 neemt een heel andere plaats in dan 
nu “het dorp van Breda” anno 2011. 
 

Ga met ons mee naar het Princenhage van 1911.  
Maak kennis  met de initiatiefnemers die het  Princenhage’s 
Mannenkoor oprichtten.  
Ontmoet markante personen die de vereniging gekend heeft. 
Denk hierbij aan de verschillende muzikaal  leiders die het koor sinds 
zijn oprichting leidden. 
Iedere muzikaal leider heeft immers door eigen kennis en opvattingen 

zijn betekenis  gehad voor de ontwikkeling van  het koor zoals dat       

op  dit moment bestaat Allen hebben bijgedragen aan het  uitgebreide 
en veelzijdige koorrepertoire. 
Het huidige koor is het resultaat van de zienswijze der dirigenten. 
 
Welke plaats nam het Princenhage’s Mannenkoor in binnen het culturele 
leven in de stad Breda. 

U leest erover. 
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Welke  betekenis heeft  het koor  binnen de gemeenschap van 
Princenhage en de stad Breda. 
 
Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling van het Princenhage’s 

Mannenkoor tot een vereniging die leden heeft uit de verre omtrek van 
Breda. 
 

U leest over belangrijke hoogtepunten  (groots opgezette nationale en 
internationale concerten en concertreizen) maar ook dieptepunten.   
(de oorlogsjaren) 

 
Natuurlijk staan we  stil  bij het gegeven dat het Princenhage’s 
Mannenkoor  niet alleen van betekenis is op muzikaal gebied.  
 
Ook in sociaal opzicht  is de vereniging zeker de moeite waard.  

Muzikaliteit, gezelligheid en vriendschap vormen in het koor   

belangrijke waarden. 
 
 
De zakelijke en bestuurlijke leiding is in de loop der jaren steeds      
belangrijker geworden.  
Op  bestuurlijk gebied is een zekere professionalisering opgetreden. 
Ook hier gaan we op in, waarbij   aandacht  besteed wordt  aan de 

noodzaak  van subsidiëring en sponsoring om grote projecten te      
realiseren. 

De stampofoon. 

Meerdere keren ging het koor op bezoek bij muziekvrienden in Oberbexbach, Duitsland. 

Wij werden gastvrij ondergebracht bij onze zangvrienden, wat leidde tot jarenlange     

vriendschapsbanden. Louis Beglinger, de vader van Hidde, is hiervan een mooi voorbeeld. 
Naast de zang werden feestavonden georganiseerd in de feestzaal van “Zum Lamm”. Hier 

was Frans Mulder het stralende middelpunt met zijn stampofoon. Met deze houten staf 

waaraan allerlei bellende en klinkende attributen hingen, trok hij stampend met zijn stok 

door de zaal en verzamelde achter zich een stoet feestvierders. U begrijpt dat dit het begin 

was van de polonaise waaraan  tenslotte iedereen deelnam. 
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De geschiedenis van Princenhage. 
 

De wortels van ons koor liggen in Princenhage. Daar heeft een groepje 

enthousiaste mannen de vereniging opgericht. 

 

Bekend is dat de initiatiefnemer van beroep tuinder was.  

Niet toevallig, het dorp kende al in de 14e en 15e eeuw de warmoezerij. 

W a r m o e s  ( e e n  O u d n e d e r l a n d s  w o o r d )  b e t e k e n t 

moeskruid :Bladgroente, koolsoorten e.d. (vergelijk ons woord 

moestuin). 

 

Fiets je nu door de dreven rond Princenhage dan tref je nog steeds 

overal tuinbouw aan.  

Dit prachtige gebied viel vroeger allemaal onder de Heerlijkheid Hage 

( later Princenhage). 

Kijk eens naar de afgedrukte kaart: Een enorm grondgebied, begrensd 

door de vesting Breda, de rivier De Mark en de gemeentegrenzen van 

Etten-Leur en Zundert.  

 

Aan de haven van Breda stond in de 

14e eeuw een kapel op het 

grondgebied van Princenhage en 

onder gezag van zijn pastoor! 

Princenhage, Prinsenbeek, Haagse 

Beemden, Effen, Vuchtschoot, De 

Rith, het Liesbosch en het 

Mastbosch (gedeeltelijk) bevonden 

z i c h  a l l e m a a l  b i n n e n  d e 

gemeentegrenzen. 

Deze verzameling dorpjes telde 

begin 1900 ca. 10.000 inwoners: de 

bron voor het koor. 

 

Juist omdat het zo’n groot gebied 

was moet een aantal zangers van 

behoorlijk ver gekomen zijn. Hoe 

kwamen ze naar de wekelijkse Op de motor. van Hulten, hier samen met P.Wolski 

(fiets) en B.Joling. 



13 

 

 

                                               Collectie Princenhage’s museum 
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Met de fiets? Mogelijk want dit –toen nog dure- vervoermiddel bestond 

al. De tram dan? Die deed al die dorpjes niet aan. Nee, er zullen stevige 

wandelingen nodig geweest zijn.  

En dan te bedenken dat de werkdag toen lang was! 

 

Vaak was de stichting van een kerk het begin van een dorp.  

Welnu, in 1316 had Princenhage al zijn eigen parochie, Sint Martinus, 

en in de 15e eeuw stond op de huidige locatie een kerk die na de brand 

(1402) vervangen werd door het huidige gotische kerkgebouw. 

 

Met verbazing las ik dat de Geuzen in de 80-jarige oorlog via de rivier 

De Mark deze kerk geplunderd en vernield hebben. 

 

Een ander opmerkelijk feit: 

Princenhage kreeg in 1792 pas 

kort voor de komst van       

Napoleon  zijn gemeentehuis.  

Honderden jaren lang heeft 

men vanuit een gehuurde 

ruimte de gemeente bestuurd. 

Een periode van weinig, heel 

weinig bestuurlijke bemoeienis. 

Heerlijk! 

 

Maar, één overheidsmaatregel was ook toen al grondig uitgewerkt:  

Belastingheffing. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de tolheffing aan de Steenweg.  

(nu Haagweg)  

Wie in 1683 naar Breda wilde, moest bij Het Duitenhuis tol betalen:  

1 persoon: 2 penning, 1 persoon met paard: 1 stuiver!  

De inwoners van Princenhage waren onder bepaalde voorwaarden  

vrijgesteld. 

 

Het bleek geen succes, want de goederenstroom verplaatste zich via 

Terheijden naar Breda. 

 

 

 

 

  

 

       Het Duitenhuis. Collectie Princenhaags Museum 
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Rond 1900 beleefde Princenhage een bloeiperiode. 

De tuinders en anderen maakten zich sterk door coöperatieve          

samenwerking met  de Boerenleenbank (sinds 1910).  

Er kwam een melkfabriek (sinds 1911): inderdaad, St. Martinus. 

 

Kortom economisch ging het goed,  

De directeur van een zeepziederij kon het zich veroorloven een    

prachtige villa te laten bouwen. De villa kreeg later een andere naam 

en andere bestemming: hotel/restaurant Princeville. 

Princenhage trok in deze periode ook veel toeristen en dagjesmensen. 

Hotel Mastbosch en Boschhek en aan de Liesboschlaan hotel De Kroon 

en hotel Burck dateren uit die tijd. 

 

In betrekkelijke rust die nog heerste voor de 1ste wereldoorlog, leefde 

men tevreden in dit “fraaie en voorname” dorp, waarvan Henk Nuijten 

gezegd moet hebben: “God schiep Princenhage op een zondag, maar 

hij vergat het hek te sluiten”. 

 

Inderdaad, het hek stond open en Breda, eindelijk uit zijn benauwde 

vesting bevrijd, had grondgebied nodig.  

Na kleinere annexaties hield de gemeente definitief op te bestaan op  

1 januari 1942. 

 

Wij, het Princenhage’s Mannenkoor hopen de naam van dit prachtige 

dorp nog lang te dragen.  

Oud-papieractie. 

Iedere vereniging heeft een chronisch tekort aan geld. Alleen de contributiegelden laten 

geen extra’s toe. Dus, inzamelacties! 

Het werd ( in 1975) oud-papier. 
Het resultaat was alleszins bevredigend. Maar…… de opslagplaats werd geteisterd door een 

rattenplaag! 

Het zuur verdiende geld moest besteed worden aan rattengif!  

Alleen “op papier” maakten we winst.  
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 De Oprichting van het Princenhage's Mannenkoor.  
 

In dat “fraaie en voorname”dorp, zoals Princenhage in het vorige 

hoofdstuk omschreven werd, waren meerdere verenigingen actief. 

Een mannenkoor ontbrak echter nog, terwijl in Ginneken en Breda al 

geruime tijd een mannenkoor bestond. Daar moest verandering in 

komen! 

Het was op maandagavond  

17 juli 1911 dat Adrianus Dirven  

o m s t r e e k s  n e g e n  u u r 

belangstellenden in café "Hof 

van  

Holland" van harte welkom  

 heette. Het café Severijnen, 

zoals het ook werd genoemd, 

stond destijds op de hoek van 

de Princenhaagse Markt en de 

Heilaarstraat. Het straatje werd 

in de volksmond ook wel het 

Kerkstraatje genoemd. 

 

Adriaan Dirven was tuinder van 

beroep en woonde in De Rith. 

Overigens duikt de naam Dirven 

al eerder op: De geschiedenis 

vermeldt dat in 1585 een zekere 

Henric Dirven de eerste notaris 

van Princenhage wordt. Een van   

zijn voorvaders?  

Zijn naamgenoot Adriaan hield zich in ieder geval bezig met muziek en 

zang. 

 

Zoals uit het korte verslag van die avond blijkt, heeft Adrianus Dirven 

als initiatiefnemer de belangstellenden het doel van de samenkomst 

uitgelegd: Onderzoek naar de mogelijkheid om tot  het oprichten van 

een mannenkoor te komen.  

In het notulenboek staat letterlijk: 

 "Dat het oprichten van een zangvereniging naar zijn dunken in zo'n 

gemeente als Princenhage best kan !! "  

 

 

  

Hof van Holland. Foto stadsarchief Breda 
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Op deze eerste bijeenkomst waren 21 personen aanwezig.  

 

Na enig overleg werd besloten een commissie van onderzoek in te        

stellen die opdracht kreeg op zoek te gaan naar een kandidaat-

directeur.  

U begrijpt dat met directeur de dirigent bedoeld wordt, wat iets zegt 

over het gezag en aanzien van de dirigent! 

De commissie, bestaande uit Jos van Riel, Antonius Sprangers en Janus 

Severijnen, moest naast deze opdracht tevens onderzoeken wat de 

hoogte van het honorarium van een directeur is.  

 

Afgesproken werd dat zij zo snel mogelijk verslag van hun onderzoek 

zouden uitbrengen. 

Verder werd vastgesteld dat in dit stadium nog geen bestuur kon    

worden  benoemd, maar dat men het lidmaatschap openstelde voor 3 

categorieën:  

Honoraire leden, donateurs en werkende leden.  

Honoraire leden waren notabelen van Princenhage, die vanuit hun    

beroep of functie de vereniging regelmatig ondersteunden met een  

( financiële) bijdrage. De aanschaf van bladmuziek of een 

tegemoetkoming in de portokosten zijn voorbeelden. 

Honoraire leden betaalden daarnaast 2 gulden contributie per jaar.   

De contributie voor donateurs bedroeg  5 gulden. 

De zangers ( de werkende leden) betaalden vijf cent per week. 

Bij het niet bijwonen van een repetitie moest een boete van vijftien 

cent betaald worden en tweeënhalve cent  bij te laat komen op de   

repetitie, d.w.z. als het eerste nummer gezongen was. 

Een rekensommetje. 
Haast achteloos, zo lijkt het, werd tijdens de oprichtingsbesprekingen ( 1911) 
besloten dat de contributie 5 cent per week bedroeg, afwezigheid 15 centen 
kostte en te laat 3 cent. 
Laten we deze bedragen eens afzetten tegen de huidige contributie. We betalen 
14 euro per maand, dus 168 euro per jaar, dus 3,25 euro per week. 
Die 15 cent van toen wordt dus omgerekend 9,70 euro! Te laat komen kost je, 
naar de maatstaven van toen  2 euro.  
Voor wie nog verder wil rekenen: Het weekloon van een geschoolde arbeider 
bedroeg rond 1910 slechts  10 à 11 gulden. ( Bron: Geschiedenis van Breda, 
deel III, pag. 196) 

U had het al geraden: Het boetesysteem was een kort leven beschoren. 
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 Uiteindelijk gaven 13 aanwezigen zich op als werkend lid-zanger van de 

nieuwe zangvereniging.  

Ruim een week later, op woensdagavond 26 juli 1911, kwam men    

opnieuw in eerder genoemd café bijeen. 

De commissie had informatie ingewonnen en kon melden dat zij twee 

kandidaat-directeuren kon voordragen, namelijk  P. Stoop uit         

Princenhage en H. Kuijlaars uit Breda.  

 

Na uitwisseling van relevante informatie ging men tot stemming over. 

Met 12 tegen 1 stem werd uiteindelijk voor H. Kuylaars gekozen.  

Besloten werd  hem voor de volgende bijeenkomst uit te nodigen. 

 

Dat gebeurde een week later op 3 augustus 1911. 

De heer Kuijlaars werd aan de zangers voorgesteld. 

De aspirant-leden gaven te kennen het reglement van het Ginnekens 

Mannenkoor als basis te willen gebruiken voor de opzet van hun koor.  

De kersverse directeur-dirigent  werd gevraagd zijn mening te geven 

over het genoemde reglement.  

De Heer Kuijlaars kon zich zeer wel vinden in dit reglement en legde uit 

dat de nieuwe zangvereniging daar uitstekend gebruik van kon maken. 

 

Nu de grondslag gelegd was moest er natuurlijk een bestuur gekozen 

worden, een bestuur met een voorzitter, secretaris-penningmeester, 

commissaris Werkende leden en een bibliothecaris. 

 

En zo gebeurde het, dat op die avond Jos van Riel tot de eerste     

voorzitter van het Mannenkoor werd gekozen. 

Wat restte was de daad bij het woord voegen: Beginnen! 

 

 

 

 
Alle begin is …vrolijk. 
Als voorbereiding op de oprichting van het koor kwamen de zangers bijeen om 
kennis te maken met de nieuwe dirigent. Na een nuttige en positieve bespreking 
vertrekt de dirigent, de heer Kuijlaars. 
Het verslag van die bijeenkomst vervolgt dan: 
“De zangers blijven gezellig na, tot zij ten laatste zoo vol van ambitie zijn dat zij 
al zonder directeur gingen stemmen!” 
“Vol ambitie”, noemden ze dat vroeger zo? 
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Donderdag 10 augustus 1911 kwam het mannenkoor voor de eerste 

repetitieavond bijeen: 

Het Mannenkoor was een feit! 

 

 

 

 

 

 

 

Omtrent de naam van de nieuw op te richten zangvereniging werden 

enkele voorstellen gedaan.   

Tenslotte koos men de verenigingsnaam "Streven naar Vooruitgang". 

Deze naam zou ruim 10 jaar later gewijzigd worden in                         

" Katholiek  Princenhage's Mannenkoor" en dat had een reden.   

 

Daarover verder in het boek meer.  

Een ondeugend trekje. 
Elke vereniging kent het probleem: Er zijn personen die je om allerlei redenen 
niet tot je vereniging wilt toelaten. 
Maar wat moet je als zo iemand lid wil worden? Je kunt moeilijk zeggen dat hij 
ongewenst is omdat ……………en dan volgt een keiharde/stevige/ontluisterende 
argumentatie.  
De vereniging vlucht dan vaak in termen van ongeschiktheid of beroept zich op 
een ballotagecommissie. 
Het op te richten mannenkoor loste dat fijntjes, maar ook een beetje ondeugend 
op: 
“Wie na donderdag zich opgeeft voor werkend lid moet een examen afleggen, 
dat is meer om hen die men liever niet erbij heeft er zonder kwestie uit te    
houden!” 

  

 

     Dagblad van Noord Brabant. 3 augustus 
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Princenhages mannenkoor 1921.Vlnr: H. Graumans,A.Bakkeren, S.Dreessens, A.de 

Kroon,M.Bakkeren, B.E.Joling, J.van Helden,Kapelaan Nelissen, Cicot, K.Wermenbol, 

A.v.Hulten, Th.Willemsen, D.de Krom, onbekend,onbekend, B.Ansems, Ant. v.d. Wijngaard, 

C.Blom,C.Stevens, onbekend, M.Kop, A.Tielen, J.Muijsenberg, onbekend, J.v.d.Smissen, 
Fr.v.Thoor,J. Rutten, onbekend, Wouters, P.Seegers, onbekend,C.Naalden, J.v.d.Wijngaard, 

onbekend, onbekend, J.Dirven, M.v.Rijsbergen, J.v.Poppel, P.v.Hulten, C.v.d.Corput, 

Schoenmakers, J.v.Baal, onbekend,P.Wolsky, onbekend, Chr.Graumans, onbekend, 

onbekend, S.van Stokkum. 

Reis naar Brussel in 1924. Helaas zijn hierbij geen namen bekend 
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De worsteling met de naam. 
 

Bij de oprichting van een vereniging komt van alles kijken.  

Allerlei zaken moeten doorgesproken, beslist en vastgelegd worden.   

De Statuten vormen uiteindelijk de neerslag. 

Een van de beslissingen die genomen moet worden is de naamgeving 

van de vereniging. 

Zo ging het uiteraard ook in 1911 toen het Mannenkoor opgericht werd. 

Ja, er werd duidelijk en vol vertrouwen een naam gekozen!  

Maar wat blijkt ? 

Op 27 april 1937 publiceert het koor zijn herschreven statuten. 

De titel in schoonschrift luidt:”Statuten van de Mannen-Zangvereniging 

Katholiek Princenhage’s Mannenkoor”. 

 

Artikel 1: De zangvereniging is opgericht de 10e Augustus 1911. 

Dit werkstuk suggereert dat de naam “Princenhage’s Mannenkoor”  

vanaf de oprichting gebruikt werd. Dat is echter volstrekt onjuist! 

 

De notulen die de oprichtingbesprekingen vastlegden vermelden      

duidelijk dat gekozen wordt voor de naam: “Streven naar Vooruitgang”. 
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Een opmerkelijke naam, een opmerkelijke beslissing! 

 

Het lag toch voor de hand het mannenkoor net als in Breda en         

Ginneken ( die mannenkoren bestonden toen 

al) naar de standplaats te  

vernoemen: Princenhage’s Mannenkoor.  

 

De statuten van het Ginnekens Mannenkoor 

werden zelfs als leidraad gekozen. En 

toch….de leden kozen een andere naam. 

 

“Streven naar Vooruitgang” is een          

ambitieuze naam.  

Er spreekt optimisme uit, het verwoordt 

vertrouwen in een (zang)wereld die met 

inzet op een hoger  niveau gebracht kan 

worden.  

 

Het past ook in het vooruitgangsdenken dat in een maakbare wereld 

geloofde. Helaas, de verschrikkingen van de 1e wereldoorlog maakten 

aan dit geloof een hartgrondig einde. 

Opmerkelijk is ook de beslissing bij de oprichting in 1911 niet voor een 

R.K. koor te kiezen.  

Ook hier vinden we in de notulen geen motivering van deze keuze.  

Is het toeval of toch een welbewuste beslissing? 

Het is onwaarschijnlijk dat er “gewoon” niet aan gedacht is, maar    

misschien was de vereniging er nog niet aan toe.  

Immers: Het blijkt slechts een tijdelijk uitstel. 

 

Ruim 10 jaar later besluit het toenmalige bestuur dat het koor alsnog 

R.K. wordt.  

Argument van het bestuur: 

Alle leden zijn toch katholiek! 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering (29 juli 1922) stemmen de    

leden in met de R.K. signatuur.  

Er komt echter een heel ander argument bij :  
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Door ons huidige oefenlokaal, “Hof van Holland”, verliezen we leden, 

laten we naar het Patronaatsgebouw gaan, dat is een betere locatie.  

Ja, inderdaad dit verenigingsgebouw is uitsluitend bestemd voor R.K. 

verenigingen!.  

 

 

Dan,12 jaar na de 

oprichting, wordt op  

2 januari 1923 tijdens 

d e  a l g e m e n e 

j a a r v e r g a d e r i n g 

besloten dat het koor 

verder gaat onder de 

naam: 

R.K. Princenhage’s 

Mannenkoor.  

 

Veranderde inzichten, andere doelstelling of gewoon aanpassing aan 

een gangbare naamgeving?  

We weten het niet! 

Vanaf dat jaar werd het R.K. mannenkoor bijgestaan door een       

Geestelijk Adviseur die meedacht en meebesliste.  

Kapelaan Van Gastel werd de eerste adviseur.  

 

De vereniging maakte dankbaar gebruik van de externe deskundigheid 

en invloed binnen de gemeente die de Adviseur meebracht. 

Anderzijds was voor iedere beslissing instemming van de Adviseur c.q. 

de Bisschop nodig! 

“Neen, een oratorium met een gemengd koor mocht niet” en  

“houd jonge zangers onder uw hoede bij een reisje”,  

“neen, getrouwde dames mogen niet meespelen in een toneelstuk dat 

Princenhage’s Mannenkoor instudeert”.  

 

Zo eindigde de “worsteling met de naam”! 

In de loop der jaren veranderde het een en ander, maar pas 23 jaar na 

de 2e wereldoorlog, in 1978, besloot het bestuur  het huishoudelijk  

reglement te herschrijven. Een van aanpassingen was de beslissing dat  

het Princenhage’s Mannenkoor niet langer een R.K- koor zou zijn. 

 

Patronaatsgebouw De Doelen collectie  Princenhaags museum 
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De WIFRA’S. 
 
Weer zo’n prachtige creatie op een 
feestavond. 
Twee Wimmen ( Wim van Noort en 
Wim van Nijnatten) en twee    
Fransen ( Frans Haans en Frans 
Luijken) vormden de Wifra’s. 
Toen playbacken nog in de 
kinderschoenen stond “zongen”zij 
al nummers uit de toenmalige      
hitparade. Verkleed als de Dolly 
Dots “zongen”ze hun repertoire 
( we hebben de foto nog!). 
En wat te denken van een      
schitterende balletuitvoering van 
“Het Zwanenmeer”? 

Princenhage’s Mannenkoor 1924.V.l.n.r:J.Muijsenberg, D.de Krom, Th. Willemsen, A. v. 

Hulten, K. Wermenbol, Kap. A. Verryt, J. v. Helden, A. de Kroon, H. Graumans, B. Ansems, 

M. Kop, onbekend, J. v.d.Brüle, onbekend, Ant.v.Poppel, C. Naalden, v.d.Wijngaard, Ant. 

V.d. Wijngaard, onbekend, C. Stevens, J. Dirven, B. Joling, onbekend, J. Rutten, onbekend, 
Schoenmakers, onbekend, onbekend, Chr. Graumans, J. v.Poppel, A. Dekkers, onbekend, M. 

Joosen, J. van Baal, onbekend, onbekend. 
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Muzikale leiding van 1911 tot 1952 

 
Bij de oprichting van Princenhage’s mannenkoor wordt door de         

algemene ledenvergadering van 26 juli 1911 de heer H. Kuijlaars     

benoemd tot directeur.  

Directeur was toen de gangbare benaming voor de muzikaal leider.  

Het aantal leden van het koor bedraagt bij de    

oprichting 13, waarvan 12 voor de benoeming 

van de heer Kuijlaars stemmen.  

 

Tijdens de oprichtingsvergadering van  

8 augustus 1911 wordt van alles en nog wat 

geregeld:  

de grootte van het bestuur,  

de hoogte van de contributie,  

wel of geen boeteregeling voor het niet       

bijwonen van repetities,  

een piano,  

een lessenaar…. totdat de dirigent vraagt of er 

ook muziek is. 

 

Dat is iets waaraan de oprichters nog niet hebben gedacht!! 

Gelukkig is de heer Kuijlaars geen onbekende in de koorwereld van 

1911 (dirigent van “de Bredase dubbelkwartetvereeniging”, die tussen 

1900 en 1914 bestond en van het toenmalige Ginnekens mannenkoor) 

en dus kan hij wel aan muziek komen.  

En zo vindt dan op 11 augustus 1911 voor het eerst een repetitie van 

het koor plaats. 

 

Binnen de huidige vereniging bestaat een duidelijke scheiding tussen 

zakelijke leiding (bestuur) en muzikale leiding (dirigent) .  

Die scheiding is tot na de tweede wereldoorlog niet zo duidelijk 

aanwezig.  

Als de heer Kuijlaars, over wie in de vergaderverslagen uit de 

beginjaren nauwelijks iets geschreven is, dan ook in 1920 wordt 

opgevolgd door de heer J. van Helden, blijken de werkzaamheden die 

de nieuwe dirigent in de praktijk vervult, zich ook nogal eens op  

bestuurlijk vlak te bewegen.  

 

 

Dirigent H. Kuijlaars foto: Bredaas 
Museum 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princenhage’s Mannenkoor 1936. 

Vlnr: 1e rij: Fr.van Thoor, Theo Willemsen, Kapelaan Koopmans, A. de Kroon, J.v.Helden, 

H.Graumans,  A.Lambrechts, E.Arnold. 

2e rij: van Gurp, J.Rijvers, A.Bliek, A.Comperen, Chr.Rombouts, Jan van Baal, J. Reijnen, 
H.Snels, 

 Chr. Van Poppel, P.Wagenmakers, Christ  Graumans, Toon  Dekkers, W. Balemans, L. 

Bartels, Fr.v.d. Burgt, P.Dekkers en H. Reijnen. 

3e rij: Jan  Dekkers, Tinus  Kop, Taks, G.v.Dorst, J. Kop, H. Nooijens, H. Krul, H. 

Wagenmakers, J.Reijnen, Aarts, J. Roks, J. Helderman en J. Heeren 

4e rij: Cees  Naalden, onbekend, J.Wouters. 

           Grote vreugde na het behalen van de 1e prijs op een concours in 1923 
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Onder leiding van dirigent van Helden doet het koor in 1921 voor de 

eerste keer (10 jaar na de oprichting) mee aan een concours.  

Een prachtige 2e prijs in de afdeling mannenkoren wordt behaald.  

Met grote regelmaat bezoekt het koor vervolgens in omliggende    

plaatsen concoursen , waarmee regelmatig 

successen worden behaald.  

In 1926 organiseert het R.K. Princenhage’s 

Mannenkoor een concours in Princenhage, 

dat wordt omschreven als “een groot 

succes, waarbij de naam van het 

mannenkoor naar buiten werd hoog 

gehouden en ook bevorderd”. 

 

Het repeteren voor en meewerken aan 

concoursen blijkt vanaf 1921 het 

belangrijkste, steeds terugkomende 

optreden 

te zijn waarmee het koor zich bezig houdt. 

Dat niet iedereen daarmee gelukkig is, blijkt duidelijk wanneer leden 

tijdens een vergadering vragen om      eindelijk eens een andersoortige 

uitvoering dan een concours te      verzorgen . 

 

De invloed van directeur Van Helden beperkt zich niet tot de keuze van 

het repertoire en de aanwijzing van solisten en begeleiders.  

In 1928 wordt opgetekend : “De directeur wenscht niet met te jonge 

krachten te beginnen, doch dat nieuwe leden  in ieder geval menschen 

moeten zijn, waarvan men een zanger maken kan”.  

Doordat door de jaren heen het voorzitterschap van de vereniging zeer 

frequent wisselt en soms niet zo snel een goede opvolger kan worden 

gevonden, is de dirigent regelmatig ook in beeld als waarnemend 

voorzitter. 

 

Is het koor daar slecht mee af?  Zeker niet.  

Van Helden, van beroep onderwijzer maar zoals alle dirigenten in die 

jaren, een amateurdirigent, schrijft voor het koor de eerste (eigen)  

statuten. Tot 1936 is namelijk gewerkt met statuten van het Ginnekens 

Mannenkoor.  

 

De dirigent zet zich op alle mogelijke manieren in voor zijn koor.  

 

        Dirigent J. van Helden 
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 Wanneer hij  in november 1951 aangeeft om gezondheidsredenen te 

moeten vertrekken, slaat dat in als een bom.  

In het verslag van 1952 wordt de heer van Helden omschreven als “de 

ziel van het koor”. 

 

Het afscheidscadeau dat het koor aan de heer van Helden geeft, steekt 

naar de huidige maatstaven uiterst schril af bij alle energie die hij 32 

jaar lang  in de vereniging stak.  

Onder de leden werd een collecte gehouden om hem als afscheid een 

kistje sigaren aan te bieden. Daarvoor werd een bedrag van 13 gulden 

en 63 cent opgehaald.  

Door het koor wordt hij tot eredirigent benoemd. 

 

Een nieuwe dirigent is snel gevonden.  

Al op 3 december 1951, nog voor het vertrek van de heer van Helden, 

wordt een nieuwe dirigent benoemd, de heer A.A. (Dré) van Dongen. 

Onder de roos. 

Er zijn zaken die beter geheim gehouden kunnen worden! 

De contributie voor het koor werd heel lang wekelijks betaald. De penningmeester inde voor 

aanvang het geld en stempelde op de contributiekaart van het koorlid zijn betaling af. 
Een goed systeem dat ieders instemming had. 

Maar……..in de crisisjaren waren veel werkelozen, ook onder de zangers. 

Gelukkig werd besloten dat werkeloze zangers, mits dat aan het bestuur meegedeeld werd, 

geen contributie hoefden te betalen. Dat je werkeloos was hoefde niemand te weten, maar 

als je niet betaalt krijg je ook geen stempel!! 

Daar springt de oprichter van het koor, Adriaan Dirven , op in: “Ik zag graag dat deze   

werkeloze leden toch een stempel op hun kaart krijgen, daar andere leden er niets mee te 

maken hebben of iemand al of niet contributie betaalt!” 
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 Er wordt meer gedaan dan alleen gezongen. 

 
Princenhage’s Mannenkoor staat tegenwoordig uitsluitend bekend als 

een mannenkoor. 

Dat was in het verleden wel anders. 

Toen het koor werd opgericht formuleerden de oprichters “dat een 

gemeente als Princenhage groot genoeg was  om een eigen  

mannenkoor te hebben”.  

In de eerste jaren komt de vereniging in de boeken dan ook uitsluitend 

voor als koor. 

 

De eerste vermelding van een toneeluitvoering komen we tegen in een 

verslag van een vergadering op 6 januari 1924.  

 

Bij de voorbereiding van de viering van het koperen jubileum wordt 

door directeur Jan van Helden het voorstel gedaan om het feest over   

vier avonden te verdelen.  

Op de eerste avond zou dan een uitvoering worden gegeven voor zang 

en piano, met koor en twee bekende solisten.  

Op de tweede avond was  een toneeluitvoering door de feestvierende 

vereniging gepland.  

De derde avond werd een feest aangeboden aan het publiek en tot slot 

de vierde avond, potverteren met een 

tombola voor de zangers. 

 

 

 

 

Hoedjesparade. 

De jaarlijkse feestavond van het koor is ieder jaar 

een hoogtepunt. Steeds duiken weer nieuwe,   

creatieve vondsten op. 
Zoals de Hoedjesparade: 

Gezeten aan een lange tafel zingt het gezelschap: 

“In 1880 kwam tante Jans te sterven. 

Ik keek in ‘t  kabinet en had nog wat te erven! 

En in dit  kabinet , daar vond ik deze pet 

Ik zette hem op mijn buurmans hoofd 

 En die stond hem zo net!” 

Zo ging de pet onder luid gejuich van hoofd naar 

hoofd. 

Of de dames met hun zorgvuldig opgemaakt kapsel 
niet geprotesteerd hebben, vermeldt het verhaal 

niet. 
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Vanaf die avond komen de toneeluitvoeringen regelmatig in de        

geschiedenis van het koor voor.  

De toneelafdeling is niet alleen een artistieke uitlaatklep binnen de   

vereniging. De uitvoeringen worden ook nadrukkelijk gebruikt om met 

entreegelden de tekorten die in de kas ontstaan te dekken. 

 

Verscheidene keren wordt gesproken over splitsing van het koor en de 

toneelafdeling in twee afzonderlijke verenigingen.  

 

Zover komt het echter niet en 

dat is gunstig voor Princenhage's 

Mannenkoor. Niet alleen de    

financiële ondersteuning was  

belangrijk, maar ook de instroom 

via de toneelafdeling. 

Vaak stroomden de acteurs door 

naar het koor. 

De toneelafdeling heeft helaas 

verzuimd haar activiteiten   

schriftelijk vast te leggen. Onze enige bron is 

derhalve de notulering van het mannenkoor. 

 

Zo weten we dat de toneelafdeling over een 

eigen regisseur beschikte en soms meerdere 

malen per jaar een stuk opvoerde.  

Ook waar de uitgevoerde stukken vandaan 

komen, of ze worden gehuurd, gekocht of 

misschien wel zelf geschreven, vermeldt de       

geschiedenis niet. 

 

Na de tweede wereldoorlog zijn de uitvoeringen 

nog zeer populair. Toneelstukken als  De witte 

non, Vliegtuig vermist en Maria Goretti trekken 

zoveel publiek dat de zaal waarin gespeeld 

wordt steeds uitverkocht is en belangstellenden teleurgesteld moeten 

worden. 

 

Voor de uitvoering van die stukken moeten extra avonden worden   

gepland om het  publiek aan zijn trekken te laten komen.  
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Niet alleen leden van het koor treden op, want vanaf 1947 wordt     

gemengd toneel gespeeld. 

Voor het eerst maken dames deel uit van die club.  

Ongehuwde dames, dat wel.  Als  het de geestelijk adviseur  in 1949 ter 

ore komt dat een getrouwde dame heeft  meegespeeld, komt  dat de 

vereniging op een reprimande te staan.  

Immers, de  toestemming van de bisschop  om gemengd te mogen 

spelen bevat de voorwaarde dat er geen gehuwde vrouwen zullen   

meespelen. 

 

Of de bisschop begrip op kon brengen voor het feit dat tussen 

koorleden en toneelspeelsters een bepaalde chemie kon ontstaan is niet    

bekend.  

Maar het is wel een feit dat een van de ongehuwde dames, Toos Arnold,   

die in 1949 voor het eerst meespeelt,  de  echtgenote wordt van     

Bernard van de Klundert, een man die later voorzitter wordt van  

Princenhage’s Mannenkoor. 

 

De toneelactiviteiten verminderen zo rond 1954 om vervolgens geheel 

te verdwijnen.  

 

Oud-leden, die actief aan de toneelclub hebben deelgenomen, hielden 

daar zeer prettige herinneringen aan over.  

 

 

 

 

 

 

Zwaan kleef aan. 

Het koor gaat op concertreis naar Duitsland. Kees Kop ( nee, niet onze voorzitter!) volgt 

met eigen auto. Zonder TomTom kiest hij er voor achter de zangersbus aan te rijden.      

Een slimme oplossing! 
Toen de bus de bestemming bereikt had, stapten Kees en zijn vrouw moe maar voldaan uit.  

Vol verbazing zien ze een heel ander gezelschap de bus verlaten: Ze hadden onderweg de 

verkeerde bus gekozen!! 

Een moeizame zoektocht van 150 km. was het gevolg. 



32 

 

Als in 1989 ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Princenhage’s 

Mannenkoor in 1986 Toon Dekkers door Dagblad De Stem wordt      

geïnterviewd meldt hij daarover: 

 

 “ De toneelgroep zorgde voor een hoop spektakel.  

Om de kas te spekken werd tweemaal per jaar een uitvoering verzorgd. 

Die moesten gerepeteerd worden en we waren meer van huis dan bij 

moeder de vrouw”.  

 

Wat overblijft is de muzikale activiteit, de core business van een    

mannenkoor. 
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Een honderdjarige doorstaat 2 wereldoorlogen. 

 
Vol vertrouwen en enthousiasme startte in 1911 het mannenkoor.  

Er was ook alle aanleiding om een zonnige toekomst te verwachten. 

Economisch en maatschappelijk ging het goed en een oorlog leek     

onwaarschijnlijk: sinds 1870, de Frans- Duitse oorlog, heerste er vrede 

in West-Europa. 

Helaas, in 1914 begon toch die vreselijke oorlog.  

De Nederlandse politiek van neutraliteit bleek succesvol, al lagen in 

Berlijn ook plannen om via Limburg naar België en Frankrijk door te 

stoten. 

 

Ter verdediging van onze neutraliteit volgde een algemene mobilisatie. 

Ja, en dat trof natuurlijk ook het mannenkoor. “Veel leden ontbreken 

wegens dienst voor het vaderland”, zo vermelden de notulen. Het    

bestuur probeerde toen zangers uit Breda aan te trekken. Blijkbaar was 

het ongebruikelijk buiten je eigen woonplaats te gaan zingen. Of het 

succes gehad heeft wordt niet vermeld, maar enkele jaren na de oorlog 

vermelden de notulen wel dat Bredase zangers de repetities slecht   

bezoeken! 

 

Het mannenkoor raakt door de oorlog ook in de schulden. Voor een  

optreden in Rotterdam wordt een behoorlijk bedrag overgemaakt, maar 

die “rampzalige oorlog” maakt een optreden onmogelijk en het geld 

was weg! 

 

Overigens stortte het hele land in een financiële crisis, omdat massaal 

spaartegoeden  bij de bank werden opgenomen. ( Dit herkennen we als 

we denken aan de crisis van 2009 en de teloorgang van de DSB-bank). 

Er werden zelfs “zilverbonnen” uitgegeven om de geldcirculatie weer op 

gang te brengen.  

 

Toch werd er gezongen, want op 31 augustus 1917 verzorgde het koor 

een concert op de Haagse Markt ter gelegenheid van de verjaardag van 

koningin Wilhelmina. 
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Slechts 22 jaar later breekt de 2e wereldbrand uit. 

 

Op 23 januari 1940 blijken tijdens de jaarvergadering van de             

41  zangers er 10 onder de wapenen te zijn geroepen. Een geduchte     

aderlating!  

Natuurlijk hoopten we neutraal te kunnen blijven, maar Hitler besliste 

anders . We weten hoe het afliep! 

 

Al in 1941 richtte Duitsland ook in Nederland de “Kultuurkamer” op.  

Het duurde even voor de maatregelen geëffectueerd konden worden, 

maar vanaf dat moment was er complete censuur. 

 

Wat behelsde de Kultuurkamer?  

In Maart 1940 werd, van wat men noemt “hooger hand” het besluit  

uitgevaardigd dat alle verenigingen wier werkzaamheden zich op      

cultureel terrein bewogen zich moesten aansluiten bij de Kultuurkamer.  

PRINCENHAGE’S  MANNENKOOR 1945. 

V.l.n.r: L. Raats, Jos Rijnen, J. de Krom, G.v.d.Smissen, W. v. Thoor, C.Kop, J. Rutten, W. 

Arnold, Fr. V. Thoor, J. v. Helden, A. Lambregts, H. Rijnen, A. Dekkers, A. Ansems, M. Peys, 
onbekend, J. de Rooij, J. Rijvers, Chr. V. Poppel, P. Wagemakers, H. Nooyens, C. Naalden, 

H. Crul, C. Melis, J. Rijnen, onbekend, J. v. Baal, W. Joppen, Fr. V.d. Burgt, H. Graumans,  

J. Kop, J. Rombouts, J. Dekkers, Pol Schouten, Dr. Graumans, Fr. Crul, W. Balemans, H. 
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Door de Kerkelijke Overheid was het toetreden tot deze Kultuurkamer 

verboden, dus besloot ons mannenkoor het woord van de              

Geestelijkheid te volgen. 

 

Een stevig en dapper besluit van de kerk dat al onze achting verdient! 

 

Op de daartoe  uitgeschreven vergadering waren allen het dan ook met 

dit besluit volkomen eens! 

 

“Het kleine, armoedige saldo van het koor werd omgezet in bier, de 

muziek opgeborgen en Princenhage’s Mannenkoor dook onder”. 

 

Reeds 10 dagen na het einde van de oorlog, op 15 mei 1945, kwam het 

bestuur in oude functie bijeen en besloot de leden na een gedwongen 

stop van 5 jaren voor een eerste ontmoeting uit te nodigen.  

 

Van de aangeschreven 29 leden  waren 22 op de bespreking aanwezig!  

 

Als dan vervolgens gemeld wordt dat 4 leden met kennisgeving afwezig 

zijn en 1 lid zich verontschuldigt, omdat hij bij een vergadering van het 

Oranjecomité moet zijn, dan kunnen we zonder enige                       

terughoudendheid zeggen dat het Mannenkoor de oorlog wonderwel 

doorstaan heeft. 

  

Daarom ook vieren we het 100-jarig bestaan! 
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Muzikale leiding van 1952 tot 1982 

 
Met de komst van dirigent Dré van Dongen in 1952 begint een nieuw 

tijdperk voor het koor. Elke dirigent heeft eigen opvattingen en eigen 

muzikale voorkeuren. Zo ook Dré van Dongen. Dat resulteert in het 

aanschaffen van nieuwe en modernere muziek, zoals De fluit van Pan 

van componist Jos de Klerk en De nar en de spiegel van Kees Kef. 

 

Hoewel geen beroepsmusicus, had Dré van Dongen een opleiding piano 

en directie aan het Maastrichts conservatorium voltooid.  

Onder zijn leiding geeft het koor al in 1953 een 8-tal concerten,    

waaronder een concert voor de Bredase Federatie van                   

zangverenigingen, een concert in het diaconessenziekenhuis en in de 

schouwburg in 's-Hertogenbosch.  

Dat was nieuw, dat was voordien nooit  voorgekomen. 

 

Meer aandacht wordt besteed aan het repetitiebezoek.  

Van leden die langere tijd niet op de repetitie verschijnen wordt het 

actief  lidmaatschap beëindigd . De repetities worden ook  intensiever.  

Tijdens het concours in 1954 worden beide concoursnummers uit het 

hoofd gezongen zodat beter op de dirigent kan worden gelet. 

 

De repertoirekeuze van Dré van Dongen betekent dat Princenhage’s 

Mannenkoor bij andere verenigingen de naam krijgt  moeilijke muziek  

ten gehore te brengen.  

Hoe dan ook, er was zeker geen sprake van platgetreden paden bij de 

keuze van te zingen liederen. 

 

Wanneer in 1962 het repetitiebezoek dramatisch daalt en er zelfs leden 

thuis opgehaald moeten worden om te zorgen dat zij naar de repetitie 

komen, stopt  Dré van Dongen ermee. 

 

Op 1 oktober  1962 wordt de heer  Van den Bosch uit Oosterhout  als 

dirigent aangesteld. Een succes voor het koor wordt dat helaas door 

ziekte van dirigent Van den Bosch niet.  
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Met enige regelmaat moet hij op concerten worden vervangen door  

Dré van Dongen en Jo Frijters, terwijl de repetities vaak door een van 

de koorleden moet worden geleid.  

 

Op 26 november 1964 overlijdt de heer van den Bosch. Piet van      

Ginneken volgde hem op.Ook zijn dirigentschap is van korte duur.  

In 1969 bedankt de heer van Ginneken als dirigent in verband met 

drukke werkzaamheden Kort voor het vertrek van dirigent van        

Ginneken was de voorzitter van Princenhage’s Mannenkoor, Louis     

Voesenek, benaderd door het gemengd koor Volksadel met de vraag of 

hij wellicht een dirigent voor hun koor wist.  

 

 

 

 

PRINCENHAGE’S MANNENKOOR 1978 

V.l.n.r: 1e rij:Ad Vergouwen, Toon Dekkers,Frans de Meulder, Louis Beglinger, Pauke 

Ansems, Wim van Schaik, Joop Hondeveld, Cor Fens, Christ v.d.Zanden, Huub Kuijpers, Cas 
Martens,Cees Kop, Gerard van Dorst, Piet van Poppel, Herman de Klerk,2e rij:Willem van 

Praat, Huib Feijnenbuik, Ad v.d. Boom, Piet Ermens, Jan Neüs, Jan Bastiaansen, Ad de 

Leeuw, Wilco de Ruijter, Jan Dekkers, Bernard v.d. Klundert, Theo Meuleman, Frans Cruels, 

Wim Cadee, Pater Boonman, Peter Schets. Derde/vierde rij:Henk van Dongen, Frans 

Luijken, Jan Kerremans, Ton Hoogstraten,Henk Bulkmans, Jan Gommeren, Hidde Beglinger, 

Frans van Langen, Janus van Duren, Cor Krijnen, Frans Haans, Thieu Lips, (net zichtbaar) 

Martin Esser, Jan Hendriks, Harrie van Thoor, Kees Daas, Koos Roovers, Piet van Beek. 

laatste rij: Ad Schets, Frits Loyens, Broer Besems, Jef Lambermon,Ben Schulte, Wim van 

Nijnatten, Piet van Gurp, John Pieters.    
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 De voorzitter had daarop voorgesteld met Herman de Klerk contact op 

te nemen. Toen onze dirigent, Van Ginneken, vertrok werd Herman de 

Klerk nu ook gevraagd het Princenhage’s Mannenkoor te gaan 

dirigeren.  

Dat betekende wel dat ons koor  de repetities, die altijd op de         

vertrouwde dinsdagavond plaats vonden, naar  de woensdagavond  

moest verplaatsen. 

 

De aanstelling van Herman de Klerk blijkt voor het koor een goede  

keuze.  

 

Het zelfvertrouwen komt terug,  het aantal leden (bij het aantreden van 

Herman de Klerk waren er nog maar 34!! leden) neemt sterk toe  

en de kwaliteit van de uitvoeringen verbetert zienderogen. 

 

Het enthousiasme van de nieuwe dirigent werkt aanstekelijk en is dan 

ook binnen het koor duidelijk  voelbaar.  
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Dat Herman kan dirigeren  staat als een paal 

boven water.  

Een pianist is hij overigens niet.  

 

Om dat euvel te verhelpen wordt  Ad       

Vergouwen aangetrokken die als  pianist-

begeleider  het koor, aanvankelijk incidenteel 

en na enige tijd permanent, gaat versterken.   

Dat zal hij vele jaren tot volle tevredenheid 

van alle partijen  voortzetten. 

 

Het Princenhage’s Mannenkoor gaat         

optredens  verzorgen  in  schouwburg     

Concordia en in het toenmalige Turfschip.  

Concerten worden gegeven met 

medewerking van bekende solisten  als 

Marco Bakker. 

Er wordt zelfs voor het eerst in de           geschiedenis van het koor een 

grammofoonplaat opgenomen. 

 

Ook wordt het Princenhage’s Mannenkoor enkele malen gevraagd om, 

samen met Breda’s Mannenkoor, in de finale van  de taptoe Breda op te 

treden.  

 

 

 

Europa verenigt u, zingend! 

Als de regeringsleiders van Europa bijeen 

komen om een gemeenschappelijke aanpak 

te realiseren op economisch en politiek 
gebied, blijkt dit steeds weer een moeizaam 

gevecht. 

Toch zijn er indrukwekkende resultaten 

geboekt. 

 Wat vindt u hiervan: 

Koren uit heel Europa kwamen bijeen om een 

grammofoonplaat ( ja, zo was dat toen nog) 

vol te zingen met bijdragen uit alle hier 

onder te noemen landen: 

Italië, Duitsland, Finland, Rusland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje, Engeland, Tsjecho-

Slowakije, Polen en natuurlijk Nederland. 

Wij waren met ons koor onder leiding van 

Herman de Klerk aanwezig. 

Een schitterende plaat, een prachtig 

resultaat en een voorbeeld voor onze politici! 

  

 

Dirigent Herman de Klerk 
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Het koor organiseert enkele jaren achtereen  samen met de             

Baroniemuzikanten  in Princenhage een koren- en kapellenfestival. 

 

Kortom het Princenhage’s Mannenkoor timmert steeds meer aan de 

weg. 

 

In 1982, één jaar na het 70-jarig bestaan van het koor, neemt Herman 

de Klerk afscheid.  

Hij wordt  opgevolgd door dirigent, Paul van Gulick. 



41 

 

  
 
 

Hoe financier je een vereniging. 

 

Om een koor draaiende te kunnen houden  is  geld nodig, veel geld.  

Dat was direct na de oprichting niet anders.  

De contributie bedroeg 5 cent per week, dus per jaar 2 gulden 50 cent! 

Het salaris van de dirigent was 150 gulden per jaar.  

 

Om dat te kunnen opbrengen uit contributies  was dus een koor nodig 

van    60  zangers!! 

Maar het  koor begon met minder dan 30 leden! 

 

Gelukkig waren er andere bronnen van inkomsten.  

Het koor had immers naast werkende leden ook honoraire leden, de 

plaatselijke notabelen, die ervoor zorgden dat de vereniging kon 

bestaan en aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen.  

 

Later kwamen daar ook de bijdragen van donateurs bij.  
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 Veel concerten gaf het koor in de beginperiode niet.  

De kronieken maken slechts melding van concerten voor donateurs en 

genodigden.  

 

Ook werden  concoursen door verenigingen uit de regio en  

Princenhage’s Mannenkoor georganiseerd.  

Meedoen aan concoursen kostte geld, het organiseren ervan leverde 

geld op. 

 

Als een concert werd gegeven, dan werd dit bekostigd  uit de opbrengst 

van kaartverkoop.  

Van subsidies was nog geen sprake.  

 

Integendeel,  er werd belasting  geheven  over de opbrengst van de 

verkochte kaarten! 

In 1951 hief de gemeente Breda nota bene zelfs 

vermakelijkheidsbelasting over de door de leden betaalde contributie en 

over de inkomsten die het koor had van donateurs. 

 

Gelukkig had Princenhage’s Mannenkoor al vanaf 1924 een vaste bron 

van inkomsten: Naast zingen werden toneelstukken ingestudeerd.  

 

 

  



43 

 

De uitvoeringen van deze toneelvereniging trokken volle zalen. In 1951 

bedroeg de entree voor zo’n toneelvoorstelling   1 gulden. 

 

De groeiende ambities van het koor leidden  ertoe dat grotere          

concerten op het programma kwamen waardoor de schouwburg moest    

worden afgehuurd. 

 

Het geven van concerten in de 

voormalige schouwburg Concordia 

te Breda was op zich nog 

betaalbaar omdat hier voor 

amateurgezelschappen uit de stad 

lagere   

tarieven golden dan voor 

beroepsgezelschappen. Moeilijker 

werd het   wanneer uitgeweken 

moest worden naar Het Turfschip 

aan het     Chasséveld, of later, 

naar het Chassé-theater.  

 

Dergelijke concerten konden niet 

mee r  u i t s l u i t e nd  u i t  d e    

entreegelden worden betaald.  

Gelukkig had de gemeente Breda 

nu een goed subsidiebeleid, 

waardoor een concert in een 

schouwburg tot de mogelijkheden ging behoren. 

 

 

Vroeger was alles beter. 

De huidige regering (Rutte) ziet zich genoodzaakt een aantal pittige bezuinigingen door te 

voeren. 

Bezuinigen, bezuinigen! 
Dus worden ook de subsidies tegen het licht gehouden en (wel of niet terecht) gekort. Dan 

blijkt hoe omvangrijk de subsidiestroom is, dan blijkt hoeveel instellingen, maar ook      

individuen subsidie ontvangen. En dan blijkt hoe gehecht aan en afhankelijk van subsidie 

men is. 

In schril contrast hiermee vermeldt het hoofdstuk Hoe financier je een vereniging”dat over 

ieder verkocht kaartje belasting geheven werd. 

Nog erger, over de contributie van de zangers en de bijdragen van donateurs moest      

vermakelijkheidsbelasting betaald worden. 

Neen, dat zijn geen vooroorlogse toestanden, tot in de 50-er jaren was dit het beleid van de 

overheid. 
Was vroeger alles beter? 

Tel uw zegeningen! 
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Turfschip Breda, 1983.  

v.l.n.r 1e rij dirigent Paul van Gulick, penningmeester Toon Dekkers, Frans de Meulder, Ad v.d. Boom, Rini 

Leemput, Wim Stofmeel, Jan Neüs, Paul Ansems, Wim van Schaik, Christ v.d. Zanden, Wim Graumans, Jan 
de Vet, Hans Bogaerts, Jan Dekkers, René Paes, Jan Bastiaansen, Albert van Beek, Toon van Poppel, 

Gerard van Dorst, Piet van Beek, Cees Daas. Tweede/derde rij: Jan Kerremans, Henk Bulkmans, Jac Neüs, 

Huijb Feijnenbuik, Henk van Dongen, Frans Luijken, Gerard van Oers, Johan Kuhlman, secretaris Ad Schets, 

Guus Ververs, Hidde Beglinger, Cor Fens, Piet van Poppel, Bert v.d. Brüle ,Wilco de Ruijter, Tini Ambags, 
Gerrit Haans, Huub Kuijpers, Frans Haans, Piet van Gurp, Martin Esser, David Sterrenberg, Anton van 

Gaalen, Peter Ermens, Wim Nuijten, Remie Storimans, Harrie van Thoor, Wim Cadee, 4e rij: Willem van 

Praat, Frits Loyens, Broer Besems, Joop Hondeveld, Jef Lambermon, Piet Ermens, Thieu Lips, Ben Schulten, 

Christiaan Roovers, Wim van Noort, Wim van Nijnatten, voorzitter Bernard v.d. Klundert, Frans Cruëls, Cas 
Martens, Koos Roovers, Michel van Thoor, John Pieters, Jan Hendriks. 

De ambities van het koor gingen verder.  

Zo werd in de Antoniuskerk te  Breda , onder leiding van Herman de 

Klerk een grammofoonplaat opgenomen. Dit werd een financieel      

succes, waaruit een  concert ter gelegenheid van het  70-jarig bestaan 

kon worden  gefinancierd. 

 

Nu zorgt al jarenlang de Club van 100 voor extra inkomsten.   

Deze laatste vorm van sponsoring betekent dat de leden van de club 

van 100 een bedrag van honderd gulden ( nu 45 euro) per jaar        

doneren.  

                 

In het kader van het 100-jarig  bestaan zijn door koorleden, in 

samenwerking met de RABO bank, spaarpotten bij relaties uitgezet om 

de feestelijkheden in 2011 te kunnen bekostigen. 
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Muzikale leiding van 1982 tot heden. 

 

Na het vertrek van Herman de Klerk wordt de muzikale leiding  van het 

koor tijdelijk waargenomen door Ad Vergouwen.  

Hij verzorgt dan al jarenlang, zowel tijdens repetities als op              

uitvoeringen van het koor de  

pianobegeleiding  en kent het 

koor  als geen ander .  

 

De repetities kunnen dus gelukkig 

doorgang blijven vinden, terwijl 

het koor op zoek gaat naar een 

nieuwe dirigent. Op de vacature 

komen meer dan 20 sollicitaties 

binnen, waaronder die van Paul 

van Gulick, een nog net niet    

afgestudeerde dirigent uit Tilburg. 

 

Er wordt een proefrepetitie gehouden met de twee overgebleven      

kandidaten en twee deskundigen, Ad Vergouwen en Nico Schrama, de 

toenmalige directeur van de stedelijke muziekschool, brengen advies 

uit. 

 

Het werd Paul van Gulick. 

 

Voor het eerst in zijn geschiedenis wordt Princenhage’s Mannenkoor 

geleid door een jonge, ambitieuze beroepsdirigent. Niet iedereen was 

daar gelukkig mee, maar dat veranderde snel toen Paul van Gulick zijn 

eerste repetities had gehouden.  

 

De interactie met het koor bleek uitstekend en iedereen ging met     

plezier naar de wekelijkse oefenavond. De repetities werden intensiever 

en het niveau van het koor verbeterde zienderogen. 

 

Ad Vergouwen bleef als vaste pianobegeleider Paul assisteren en de 

samenwerking tussen die twee rasmusici  zorgde binnen het koor voor 

een geweldige sfeer. 
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Hadden we onder de vorige dirigenten uitsluitend kortere stukken    

uitgevoerd, nu gingen we tot grotere, soms avondvullende werken 

over. 

Als eerste proeve van bekwaamheid  werd  het Requiem van Cherubini, 

een werk voor mannenkoor en orkest, ingestudeerd. 

 

Het was voor het koor even  wennen en het zingen van zo’n moeilijk, 

maar prachtig muziekstuk leverde  soms ook weerstand op.  

Maar zie, naarmate het werk vorderde werden steeds meer mensen 

enthousiast en toen in 1985 het Requiem voor het eerst was             

uitgevoerd, beschouwde iedere zanger 

dat als een mijlpaal binnen de            

vereniging. 

 

Naast klassieke muziek werd op het 

repertoire ook plaats ingeruimd voor 

hedendaagse componisten.   

We zongen het werk Zwartbaard van de 

Tilburgse componist Jan van Dijk,  

lieten ter gelegenheid van het 70-jarig 

bestaan het werk Sterrenhemel       

componeren door de Bredase componist 

Henk Stoop en zongen ook het werk  

Exaudi Nos- van onze eigen dirigent Paul 

van Gulick. 

 

De doorgaans zeer kritische recensent, 

Dré van Dongen, zelf oud-dirigent van             

Princenhage’s Mannenkoor bleek zeer 

enthousiast over het resultaat dat Paul 

van Gulick met het koor wist te bereiken. 

 

Voor het eerst sinds lange tijd deed het koor weer mee aan een groot 

buitenlands concours. We gingen naar Llangollen (Wales) en behaalden 

daar een uitstekend resultaat. 

 

Het koor ging samenwerken met andere koren, waarbij niet meer 

uitsluitend  mannenkoorwerk ingestudeerd werd.  
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 Grote muzikale werken met koren uit Den Haag, ’s-Hertogenbosch en 

Breda werden gezamenlijk uitgevoerd waarbij Princenhage’s           

Mannenkoor opging in een gemengd koor! . 

En…het koor groeide! 

 

In 2009 presteerde Princenhage’s Mannenkoor het, om samen met het 

toonkunstkoor Breda en het Jeroen Boschkoor uit ‘s-Hertogenbosch, op 

uitnodiging van de Stichting Tinelconcerten, een viertal uitvoeringen te 

geven van het muziekdrama Godelieve van de Belgische componist  

Edgar Tinel, een drie uur durend werk voor gemengd koor, orkest en 

solisten. 

 

In 1995 vertrok Ad Vergouwen bij het koor om zijn carriere als dirigent 

voort te zetten. Het koor moest  een 

andere begeleider  

aantrekken.  

 

Die werd gevonden in de   persoon 

van Charlotte Matthijssen, later  

opgevolgd door Marlous Nypels, die 

als enige vrouw binnen een      

mannenkoor haar mannetje staat. 

 

Voor het 100-jarig jubileum schrijft 

Paul van Gulick opnieuw een werk, 

dat, in delen,  op de concerten door 

het jaar heen en integraal op het 

laatste jubileumconcert wordt 

uitgevoerd. 

 

Ondanks z i jn 100 jaar  i s        

Princenhage’s Mannenkoor nog 

springlevend en blijft het aan de 

weg timmeren. 

 

                       Marlous Nypels 
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Compositie 

Natuurlijk is het primaire doel van  het Princenhage´s Mannenkoor 

kwaliteit op zanggebied te leveren. Maar er is meer. 

 

Het koor is ook een vriendengroep.  Graag wil men dan ook 

geïnformeerd worden over het wel en wee van de  koorleden en het 

thuisfront. 

Het pauzepraatje van de voorzitter tijdens de wekelijkse repetitie over 

alles was ons aangaat, is daarbij leidend. 

 

Deze behoefte aan informatie moet ook de reden geweest zijn , dat in 

de Jaarvergadering van  1983  koorlid Ton Hoogstraten het voorstel 

deed een informatie- dan wel een verenigingsblad te gaan maken.   

 

Samen met Rini Leemput en Ben Schulte bracht Ton al in september 

1983 het eerste verenigingsblad uit.  

Na 72 jaar beschikte PM  over een eigen orgaan. Een belangrijke stap. 

 

De redactieleden  waren van mening dat het verenigingsblad een naam 

moest krijgen  die tot ver in de toekomst nog altijd een klinkende naam 

is. Uiteindelijk werd voor  Compositie  gekozen en die naam draag ons 

verenigingsblad nog steeds.  

  

In de afgelopen 28 jaar zijn er inmiddels 108 edities van  Compositie 

uitgebracht met  steeds vier  uitgaven per kalenderjaar. 

 

In 1991 riepen Peter Velrath en Jan Hagemans  meerdere commissies 

binnen de vereniging in het leven die regelmatig een artikel schreven. 

 

Vanaf de eerste uitgave levert Hidde Beglinger  iedere keer een        

zelfgemaakte  kruiswoord-puzzel of sudoku voor het blad. Iedere     

uitgave bevat een uitgebreide verjaardags- en evenementenkalender.  

Met grote belangstelling kijkt men ook steeds uit naar de rubriek waarin 

een van de koorleden zich aan de hand van 10 vaste vragen voorstelt.  

 

Verder informeert de secretaris over allerlei zaken die in het bestuur 

besproken zijn   
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De secretaris geeft tevens een terugblik over concerten en andere 

evenementen die het afgelopen kwartaal hebben plaatsgevonden.  

 

Naast deze terugkerende bijdragen en een vaste column van David 

Sterrenberg  staat het iedereen vrij zijn zegje in het blad te doen.  

Dit verlevendigt  de inhoud waardoor er een afwisselend 

verenigingsblad ontstaat, dat terecht de naam  Compositie  draagt. 
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Markante personen. 

Elke vereniging kent leden, die voor de vereniging van groot belang zijn 

of waren, vooral wanneer het een vereniging betreft die 100 jaar oud 

is. 

 

“Markant” is zeker niet altijd synoniem aan alom bekend. 

Kent niet elke vereniging mensen die, vaak achter de schermen, veel 

werk verrichten waarvan de totale groep profijt heeft ?  

  

Als we kijken naar Princenhage’s 

Mannenkoor, dan hebben wij veel 

mensen gekend die van grote betekenis 

waren voor het koor. 

 

Voor de hand liggend zijn dat de 

dirigenten, maar die hebben wij in 

eerdere stukken al belicht. 

 

Helaas minder bekend zijn de oprichters, 

maar dankzij hun initiatief vieren we nu 

ons eeuwfeest! 

Janus Dirven, een boomkweker uit 

Princenhage, die samen met Harrie       

Graumans (hij werkte bij de Etna) en 

modelmaker Driek de Krom het voortouw 

nam om een koor op te richten.  

 

Geen van hen had een muzikale achtergrond, maar zonder hen was er 

geen Princenhage’s Mannenkoor geweest.   

Tot zijn overlijden in 1968 bleef Janus Dirven (ere)lid  van het koor.  

 

En wat te denken van de heer A.H. Severijnen, de kastelein van Hof 

van Holland en Hotel pension restaurant De Koepel. 

 

Hij stelde de ruimte beschikbaar waar het koor kon repeteren en     

vervulde vanaf de oprichtingsvergadering tot 1923 verscheidene      

bestuursfuncties, waaronder die van voorzitter.    

 

 

                Harrie Graumans  
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 Een van Princenhage’s notabelen, de heer De Kroon, directeur van de 

zuivelfabriek St.Martinus, maakte jarenlang deel uit van het bestuur. 

Notaris Esser was gedurende vele jaren beschermheer van de          

vereniging. 

 

Het koor heeft leden gekend, die jarenlang deel uitmaakten van het 

bestuur. 

  

Louis Voesenek, vanaf 1949 lid, was gedurende 25 jaar voorzitter van 

het koor. Een man met een enorm charisma en een bindende factor in 

de vereniging. 

Gepokt en gemazeld was hij binnen het Bredase muziekleven en     

daarnaast nog actief voor de Princenhaagse voetbalvereniging Groen-

Wit.  

 

Hij schroomde  bijvoorbeeld niet om koorleden thuis te gaan ophalen, 

wanneer hij vond dat er te weinig zangers waren komen opdraven bij 

een uitvoering.  

 

 

Op de eerste rij derde van links Toon Dekkers, vervolgens Louis Voesenek, Janus Dirven, Dré van Dongen 

en  
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Tijdens zijn voorzitterschap werden voor het 

eerst in de geschiedenis van Princenhage’s 

Mannenkoor buitenlandse koorreizen 

ondernomen. Ook de echtgenotes van de 

koorleden mochten hieraan deelnemen!  

 

Louis Voesenek was bovendien voorzitter van 

de Bredase zangersfederatie en bestuurslid 

v an  he t  Ko n i nk l i j k  Nede r l a nd s 

Zangersverbond.  

 

Voor al zijn verdiensten kreeg hij de 

pauselijke onderscheiding “Pro ecclesia”.   

Een ongeluk, waardoor hij in een rolstoel belandde, maakte een einde 

aan zijn dadendrang, maar zingen bleef hij. 

 

Gerrit Haans, meer dan 40 jaar lid. 

Toon Dekkers, 57 jaar lid .  

Beide zangers genoten binnen het koor groot aanzien.  

Gerrit als bestuurslid, aanvankelijk secretaris, daarna vicevoorzitter 

bleef Princenhage’s Mannenkoor tot zijn dood toe trouw.  

 

Toon vervulde maar liefst 40 jaar de functie van  penningmeester!  

Terecht dat voor hem een Koninklijke onderscheiding werd              

aangevraagd. 

Helaas stierf hij enkele maanden voor de uitreiking. 

  

Een prominente zanger is zeker Gerard van Oers. Tot voor kort nog 

werkend lid. Gerard trad met zijn prachtige tenorstem ook als solist op. 

Als gevolg van zijn zangkwaliteiten werd hem een baan in Eindhoven 

aangeboden, waaraan de voorwaarde was verbonden dat hij als tenor 

bij het Eindhovens Dubbelmannenkwartet kwam zingen.  

Die mogelijkheid pakte hij met twee handen aan.  

 

En wat te denken van Willem van Thoor, een bijzonder diepe bas die, 

tijdens een reis van het koor naar Bonn werd “ontdekt” door een 

dirigent van een Russisch koor en uitgenodigd werd om in Rusland te 

komen zingen.  

 

 

         Gerard van Oers 



53 

 

Willem maakte hem echter duidelijk dat hij één keer in de week voor 

een repetitie naar Rusland reizen toch wel erg ver weg vond. 

 

Een lidmaatschap van het koor bleek nogal eens een familiekwestie. 

Vaders brachten zonen mee en schoonvaders hun schoonzoon.  

Het ging vaak van generatie op generatie over.  

Een mooi voorbeeld daarvan zijn vader en zoon   Ansems, die samen 

88 jaar in het koor zongen.  

 

Zo ook vader en zonen Graumans die vanaf de oprichting in het koor 

zongen. 

 

Markant, ja zeker, dat waren ze! 

 
Een verhaaltje met een staartje. 

Al in de dertiger jaren was het worstenbroodje een vast en gewaardeerd onderdeel van de 

feestavond. 
Iemand kwam op het idee om rond dat broodje een wedstrijd te organiseren: 

In één worstenbroodje werd de worst vervangen door een varkenstaartje. Er is weinig   

fantasie nodig om het gezicht te zien van degene die in dat varkenstaartje bijt: Na een vies 

gezicht de blijde lach, want hij/zij had het staartje en dus de prijs gewonnen!  
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Concertreizen 

 

In de beginjaren van zijn bestaan trad het Princenhage’s Mannenkoor 

bijna uitsluitend op in de regio.  

Van optredens in het buitenland was nog nauwelijks sprake.  

Bij het 12 ½ jarig bestaan was er een reis naar Brussel.  

Ook  Antwerpen komt in de verslagen een enkele keer voor. 

 

Pas onder het voorzitterschap van Louis Voesenek kwam daar        

langzamerhand verandering in.  

In 1955 ging het koor op reis naar Luik, samen met de echtgenotes van 

de leden. 

 

Door zakenrelaties van de voorzitter kwam het koor in aanraking met 

Duitse verenigingen en ontstonden uitwisselingsconcerten met         

verenigingen uit dat land. 

In Duitsland heerste immers een koorcultuur, waar veel Nederlandse 

verenigingen jaloers op waren. 

Elke stad had wel een of meerdere (mannen)koren die steevast een 

groot publiek trokken. 

 

Het Princenhage's Mannenkoor trad 

onder meer op in Bonn,  

Oberbexbach, Siegen, Giessen en   

Gütersloh.  

 

In Gütersloh werden in 1978 in het 

kader van "Europa Singt" grote      

concerten georganiseerd waaraan   

koren deelnamen uit onder andere     

Finland, Italië, Hongarije,  Noorwegen, 

Engeland,  Duitsland en Nederland. 

In een uitverkochte Ostwestfalenhalle 

in Kaunitz stonden de koren van die landen gelijktijdig op het podium.  

 

Dat alléén al moet een imposant gezicht geweest zijn.  

Het enthousiaste publiek vond het prachtig.  
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Uit “Europa Singt” kwamen weer contacten voort met het Italiaanse   

La Montanarakoor, die ertoe leidden dat het Princenhage's Mannenkoor 

op 15 juli 1980 begon aan een 5-daagse koorreis naar het Italiaanse 

Fivizzano.  

 

Het aantal personen dat kon worden ondergebracht was beperkt en dat 

betekende dat deze koorreis bijna uitsluitend voor de zangers          

gereserveerd was.  

Gereisd werd met de trein, die het gezelschap naar Milaan bracht.  

 

Daar werd het koor opgehaald en met een bus naar de stad Fivizzano 

gebracht, waar spandoeken over de gehele breedte van de straat waren 

opgehangen om het koor uit Breda te verwelkomen.  

 

Op het  knusse marktplein van Fivizzano werkte het Princenhage's  

Mannenkoor mee aan een groot openluchtconcert, waarbij zo'n 1500 tot 

2000 toehoorders aanwezig waren.  

Het koor werd ontvangen door de burgemeester en de plaatselijke   

pastoor, die beiden het koor uitnodigden voor een diner, waarbij zij 

(het zou zo uit een Don Camillo-film met Fernandel kunnen komen)        

probeerden te imponeren door een zo uitgebreid mogelijke maaltijd 

voor te zetten.  

Zingen in de plaatselijke kerk was er niet bij. Die kerk had een dermate 

slechte staat van onderhoud, dat een optreden daarin een te groot   

risico was.  

 

Het koor schreef zich ook  in voor internationale concoursen in         

Engeland.   

In Teesside (North Yorkshire) werd deelgenomen in het kader van 

"Cleveland Inter-Tie", maar vooral onze  deelname  aan het Llangollen 

International Musical Eisstedfordd in de stad Llangollen (Wales) , een 

ook nu nog bestaand jaarlijks evenement, sprak enorm tot de 

verbeelding.  

Het optreden in een immens grote hal waar iedere dag voor aanvang 

van het concours diverse hymnes en volksliederen door de duizenden 

toehoorders uit volle borst werden meegezongen, was een belevenis 

om niet meer te vergeten.  
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Het optreden voor een zeer groot publiek werd opgenomen en 

uitgezonden door de BBC.  

 

Het bezoek aan Wales vond plaats gelijktijdig met de finale van het 

Wereldkampioenschap Voetbal 1994.  

Op de avond  dat  Nederland tegen Brazilië speelde werd 's middags op 

verzoek van de BBC door Princenhage’s Mannenkoor met leden  van 

een Braziliaans gemengd koor een balletje getrapt. 

Voorafgaand aan ons optreden werd die opname uitgezonden.   

 

 

 

 

 

V.l.n.r: 1e rij Henk Bulkmans(staand)Ad Schets, Jac Neüs, Hidde Beglinger, Ton Neüs, 

Christiaan Roovers, dirigent Paul van Gulick, Jan de Vet, voorzitter Huub Kuijpers, Kees de 

Wilde, Wim Nuijten, Peter Ermens, pianist/begeleider Ad Vergouwen,. 2e rij Gerard van 

Geel, Wim van Noort, René Sprenkels, Joop Hondeveld, Paul van Adrichem, Ad Coppens, 
Peter Velrath, Cees Hop, Bert van Weert, Frans v.d. Wiel, Kees Hoosemans,. 3e rij Piet de 

Brouwer, Gerard van Oers, Piet Ermens, Frits Loyens, Christ Rens, Piet Mulders, Frans 

Haans, Kees Suijkerbuijk, Ko Jaquet, David Sterrenberg, Geert de Beer, Maarten van Eeden, 

Jan Hagemans. 
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Dat ook het muzikale niveau bijzonder goed was bleek wel uit het feit 

dat het Princenhage's Mannenkoor van de meer dan 20 koren toch 

maar mooi de 7e plaats bereikte. 

We moesten twee koren uit Wales, één uit Japan en één van de Faeröer 

Eilanden voor laten gaan.  

 

Ook in het recente verleden werden succesvolle koorreizen en         

concerten gegeven: Naar Rothenburg a/d Fulda  

In het Hemelvaartweekend van 2001 in Praag.  

We zongen in de  St.Michielskerk  te Gent, in de Musikhochschule in  

Detmold en op uitnodiging van het Rode Kruis in de L'église de la 

Madelaine van Aix-en-Provence in 2005.  

 

Aan de koorreizen naar Fivizzano, Llangollen en Rians  is verderop in 

reisverslagen uitgebreid aandacht besteed. 

Ook in het jubileumjaar wordt weer een buitenlands concertreis       

georganiseerd. 

  

 

                                                       PRAAG 2001 

Lunchpakket voor hongerlijders. 

Van Praag per bus terug naar Breda duurt een lange, vermoeiende dag. 

Geen nood, de gastheer had voor een lunchpakket gezorgd. Toen de eerste honger zich 

aandiende werd vol verwachting het pakket geopend: Stevige, harde broodjes en heerlijke 
cupjes honing en jam. Maar……het mesje was vergeten!! Het gevolg laat zich raden: Het 

werd een verschrikkelijke knoeiboel en plaktroep. Zelfs toevallig aanwezige plastic        

koffielepeltjes werden als mes gebruikt. 

Maar ja, we hadden zo’n honger! 
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 Fivizzano (Italië) 

 
Na een eerste kennismaking tijdens Europa Singt wordt Princenhage’s 

Mannenkoor door het La Montanarakoor uit Fivizzano uitgenodigd om 

naar Italië te komen. 

 

Europa Singt was een in Gütersloh, Duitsland, georganiseerd concert, 

waaraan koren uit verschillende landen meewerkten. 

 

De reis vindt plaats in  juli en dat is voor een aantal mensen best een 

probleem. Immers, vakanties zijn dan al besproken. 

Bovendien zijn de overnachtingsmogelijkheden voor de koorleden in 

Fivizzano zeer beperkt.  

 

Dat betekende dat de  

echtgenotes van de     

koorleden in principe niet 

mee kunnen. Er is zelfs 

voor alle 60 koorleden 

onvoldoende ruimte. 

 

Verscheidene koorleden 

bes l u i t en  op  e igen 

gelegenheid af te reizen en 

een    Italiaanse trip aan hun   vakantie te koppelen. 
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 Het koor vertrekt op 15 juli 1980 met de trein vanuit                          

’s-Hertogenbosch naar  Arnhem, om daar in de internationale trein naar   

Milaan over te stappen.  

We hadden slaapcoupés maar van 

slapen komt niet veel.  

 

De meesten hebben voor de hele 

nacht volop proviand, dus het feest is 

al kort na het vertrek uit Arnhem in 

volle gang. 

 

Vooraf waren we van alle kanten gewaarschuwd om op te passen voor 

zakkenrollers in Italië.  

 

Dat leidde ertoe dat op het station in Milaan de koffers bij elkaar      

werden gezet en door verscheidene koorleden prima werden bewaakt.  

 

Dan komt de bus om ons verder naar de eindbestemming te brengen.  

 

Een busrit met aan het stuur een chauffeur, die met het gaspedaal 

maar een kant op kon: “vol gas”.  

Gelukkig bereiken we heelhuids  Fivizzano. 

 

Na onze aankomst worden we met een aantal volkswagenbusjes naar 

een gebouw op een berg buiten het dorp gebracht.  
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Het gebouw was splinternieuw en zou spoedig in gebruik worden      

genomen als  psychiatrische inrichting.  

 

Voor het koor is dat gebouw 

zo gek nog niet. 

 

Ons “hotel” heeft  veel weg 

van een jeugdherberg.  

Er wordt wel voor ons gekookt 

door de zeer gastvrije dames 

van het La Montanarakoor, 

maar de afwas moeten we wel 

zelf verzorgen.  

Dat doen we met enorm veel 

plezier. 

 

Fivizzano ligt in een wijnstreek en dat betekende dat steeds volop wijn 

werd aangedragen, zodat we zeker niet op een droogje zitten. 

 

Verrassend is dat we in het stadje overal spandoeken tegenkomen, 

waarop de naam van Princenhage’s Mannenkoor prijkt.  

 
Als we zien dat we op een verhoging op het marktplein moeten        
optreden, vraagt   menigeen zich af of dit een goede uitvoering          
mogelijk maakt.  

In de open lucht zingen is nu eenmaal niet zo gemakkelijk.  
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Met geluidsversterking blijkt het uiteindelijk geen  probleem. 

 

Als het concert begint zijn op het marktplein alle plaatsen bezet.  

 

Vele honderden toehoorders verwelkomen de deelnemers met een   

hartelijk applaus.  

 

De openingsceremonie is zeer bijzonder. Uit verschillende delen van 

Italië zijn koren gekomen om aan het zangfestijn deel te nemen. 

Zes leden van elk gezelschap dragen de vlag van hun landstreek en 

uiteraard draagt Princenhage’s Mannenkoor de Nederlandse vlag. 

Achter elke vlag komt telkens het koor. 

 

 

Toeval bestaat niet, of toch?? 

Joop Hondeveld werd in 1979 lid van het koor en reisde dus in 1980 als broekie mee naar 

Fivizzano. 

In het gezellige dorpje sloot hij al gauw vriendschap met de plaatselijke postbode, Fulvio. 
In augustus 1993 ( dus 13 jaar later) besluit Joop om samen met zijn vrouw terug te gaan. 

Puttend uit al die mooie herinneringen laat Joop aan Martha alles zien ( de dames waren 

immers niet mee geweest). De rondleiding eindigt op het dorpsplein. Gezeten op een bankje 

mijmert Joop: “Wat zou het leuk zijn als ik nog eens  iemand van het koor zag”!  

Op dat moment horen ze een gil: “Hé, Joop, ben jij het?”  

Toeval? Fulvio op zijn brommertje ontdekt Joop! 

Er volgen heerlijke dagen en prachtige uitstapjes onder leiding van de postbode! 
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Het wordt een leuk concert, waarbij Princenhage’s Mannenkoor zijn   

bijdrage afsluit met het slavenkoor van Verdi. Dit tot groot genoegen 

van het Italiaanse publiek. (Nostalgie wil ook wat) 

 

Zo’n 20 kilometer buiten Fivizzano geeft het koor een dag later nog een 

tweede concert. 

 

Het optreden begint om 21.00 uur. Een kwartier voor aanvang gaat de 

zaal open, 10 minuten voor aanvang wordt de piano gebracht en pas   

5 minuten voor aanvang komt het publiek binnen.   

 

Voor de zenuwen van dirigent Herman de Klerk is dat korte termijn 

werk niet al te best.  

Maar we zingen geweldig!! 

 

Natuurlijk maken we uitstapjes in de omgeving.  

Pisa en Carrara zijn geweldig.  

Als we uiteindelijk terug moeten naar Nederland vloeit menig traantje 

bij de Italiaanse gastgevers. 

 

We hebben daarna nog veel reizen gemaakt, maar vraag een van de 

koorleden die Italië heeft meegemaakt naar zijn beste ervaringen met 

koorreizen en meestal zul je Fivizzano  als eerste horen. 
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Llangollen (Wales) 

 
Als je aan de wat oudere koorleden vraagt:  "Aan welke koorreis heb je 

mooie herinneringen", dan zullen zij die dertig à veertig jaar lid zijn  

Fivizzano en Isny noemen, maar voor hen die “pas” zo'n twintig jaar lid 

van het koor zijn, is het ontegenzeggelijk Llangollen  in Wales. 

 

Deze koorreis vond plaats van 8 tot en met 11 juli 1994.  

Hadden  de meesten van ons moeite met het goed uitspreken van de 

plaatsnaam Llangollen in het Welsch, de naam van het concours had 

dat zeker: Het  Llangollen International Musical Eisteddfod.  

 

Naast dirigent Paul van Gulick en pianist Ad Vergouwen namen          

35   zangers aan de koorreis deel. Een tweetal koorleden was al in   

Engelend op vakantie,  Vier koorleden kwamen met de auto en de    

overigen reisden per trein en vliegtuig.   

 

De vier zangers met partners die met de auto kwamen, vertrokken al 

op 7 juli 1994 met de boot vanuit Zeebrugge naar Felixstowe.  

De reis per trein en vliegtuig vanaf Schiphol verliep voor de overige 

zangers ook gesmeerd 

en bijna gelijktijdig   

kwamen we in de middag 

van de 8ste juli aan op 

the festival ground  in 

Llangollen. 

 

Na aankomst bezochten 

we  he t  immense 

festivalterrein, waarop, 

naast een groot gebouw 

dat later de concerthal  

bleek te zijn, ook vele 

luxe tenten stonden.  

In deze tenten was de   organisatie, een exclusief restaurant, een   

keuken met een eenvoudige eetgelegenheid, bank- en 

verzekeringsinstellingen, souvenirwinkels en een radio- en 

televisiestation             ondergebracht.   
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Kortom er was een compleet dorp voor het Muziekfestival opgetrokken. 

Dit festival wordt ieder jaar herhaald !  

 

Voorafgaand aan een optreden  is er overal op het terrein muziek te 

horen, omdat groepen, veelal in klederdracht, aan het repeteren zijn. 

 

Het is één bonte pracht!  

Het festival was onderverdeeld in muziek- en dansgroepen, naar           

leeftijd, grootte van koor en muziekvorm.  

Op 5 juli namen kinderen aan het festival deel.  

Op 6 juli jongerenkoren kleiner dan 50 zangers en volksdansgroepen, 

op 7 juli grote kinderengroepen en folksonggroepen 

Op 8 juli solisten, kamerkoren en gemengde koren.  

Wij traden op zaterdag 9 juli 1994 op, samen met dameskoren.  

 

Het centrum van Llangollen, gelegen aan de wildstromende rivier Dee is 

maar klein, maar tijdens het jaarlijkse Musical Eisteddfod overvol met 

zangers, dansers en natuurlijk toeristen.  

Parallel aan de rivier loopt het kanaal van Llangollen. Over dit kanaal 

maakten we met P.M. een boottochtje. Vanaf "the Wharf" werden we 

met trekschuit en paard naar de ongeveer 2 kilometer verderop       

gelegen Cahain-bridge getrokken.  

Onderweg werd onder andere het "Plovi,plovi" en "Weinland"gezongen, 

dat - zoals we later hoorden-  tot in het dorp te horen was.  

We bezochten de horseshoe-waterfalls en waren op tijd terug op het 

festivalterrein om daar kennis te maken met onze gastgezinnen. 

Ja, we werden bij verschillende gezinnen ondergebracht in het dorp   

St. Martins.  
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Het dorp ligt ongeveer 15 miles ten oosten van Llangollen en nagenoeg 

op de grens van Wales en Engeland.  

Met acht zangers  overnachtten we in "Plas Warren" , in het gehucht 

Dudleston.  

 

Plas Warren was een 16de eeuws farmhouse, dat opgedeeld was in 

twee onderkomens. In de oude boerderij woonde Mrs. Olive  Egerton 

met haar man en in het andere kleinere gedeelte haar schoondochter 

Jeanette met 3 kinderen.  

Haar echtgenoot hebben we niet gezien, want die was met vrienden op 

stap.   

 

Het huis was oud en er was erg veel kapot, maar het was wel een    

gezellig onderkomen. 

 

Vanuit een typisch Engelse telefooncel annex brievenbus, waar het   

onkruid rondom bijna een meter hoog stond, belden we collect-call om 

het thuisfront te vertellen dat we het goed maakten.  

 
Die avond brachten we in de gigantische tuin rondom de boerderij door.  
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In het kerkje van St. Martin, dat dateert uit de 12de eeuw, werd op 

zaterdag 9 juli 1994, de dag waarop wij moesten optreden, een           

generale repetitie van een uurtje gehouden.  

We besloten de drie liederen uit het hoofd te zingen.  

 

Tegen het middaguur waren we weer 

op het festivalterrein en daar   troffen 

we vele dameskoren in klederdracht 

die ’s morgens hadden   gezongen.   

Zo maakten we kennis met een      

Braziliaans dameskoor , waarmee we  

afspraken om na ons optreden samen 

een soort  zangwedstrijd te houden.  

 

Die avond speelde het Nederlands 

voetbalelftal ook tegen Brazilië in het kader van het 

Wereldkampioenschap Voetbal in Amerika .   

De B.B.C.-televisie maakte van ons optreden opnames.  

 

Na de lunch verzamelden we ons bij de zijingang van de concerthal, die 

gedeeltelijk van steen en zeildoek was opgetrokken. Het met zeildoek 

overkapte gedeelte kon, 

afhankelijk van het 

aantal bezoekers, 

groter of kleiner        

gemaakt   worden.  

 

Toen wij om half drie 

het teken kregen om op 

te  treden, bleken er 

z o ' n  5 0 0 0 

muziekliefhebbers in de 

zaal te zitten.  

Het Pr incenhage's  

Mannenkoor was het 

enige Nederlandse koor dat aan dit festival mocht  deelnemen.     

 

Ons eerste nummer was een verplicht lied, namelijk “With a Voice of 

Singing” van Martin Shaw.  
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De jury complimenteerde ons met de uitspraak: “De beste van een niet

-Engelssprekend koor”. Het lied kreeg een waardering van 8,3, goed 

voor een 5de plaats van de 15 deelnemende mannenkoren.  

 

Het tweede lied was, “Der träumende See” van Robert Schumann.  

Met een waardering van 7.8 was dat goed voor een 13de plaats.  

Met “Zwartbaard” van Jan van Dijk besloten we ons optreden.  

 

De jury was lovend en beoordeelde het met een 8.4, opnieuw een    

eervolle 5de plaats.  

 

Met totaal 245 punten behaalde het Princenhage´s Mannenkoor een 

gedeelde 7e en 8ste plaats. Een resultaat waar we erg trots op waren. 

 

Om vier uur was er de muzikale ontmoeting met de Braziliaanse         

dames. Zij waren het die de show maakten met hun bossanovamuziek 

ondersteund door trommels en andere ritme-instrumenten.  

 

Alles werd door de B.B.C. opgenomen en die avond in het Engelse   

Journaal uitgezonden .  

Het werd een ludieke, plezierige happening  waar veel toeschouwers 

getuige van waren.  

 

De uitslag van het Mannenkorenfestival werd pas om zes uur bekend 

gemaakt, zodat we konden luisteren naar de mannenkoren die na ons 

optraden.  

 

We waren onder de indruk van een Japans mannenkoor  en een     

mannenkoor van de Faeröer-eilanden.  
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Het Welsh mannenkoor “Côr Meibion Froncysylite” maakte er een     

fantastische show van, maar door hen wordt er dan ook 2 tot 3 keer 

per week gerepeteerd.  

Dit koor uit Wales werd eerste en het Japanse koor tweede.   

 

De avond sloten we in stijl af in één van de vele  pubs.  

Overal ontmoetten we zangers, dus werd er veel gezongen. In één van 

die Llangollense pubs zagen we hoe het Nederlands voetbalelftal  door 

Brazilië  met 2-3 uit het W.K. werd gespeeld.   

 

De volgende ochtend namen we met enkele liederen afscheid van onze 

gastgezinnen.  

 

Met de trein van 13.39 uur vertrokken we vanuit Chester naar Londen 

om vandaar naar Schiphol terug te vliegen.   

 

Degenen die in Engeland op vakantie waren, reden weer naar de    

camping en de zangers met de auto gingen via Cambridge naar      

Felixtowe om vandaar met de boot van 23.59 uur terug te varen naar 

Nederland. 

Een geweldige koorreis met een prachtig korenfestival. 

 

Tijdens onze koorreis naar Llangollen (Wales) leerden wij enkele 

“`triads”. Dat zijn spreuken die druïden en bards van buiten moesten 

leren. Een ervan was “ Ni wyr dyn nid  êl o´í dy “,  hetgeen in het    

Nederlands wil zeggen :   “Een man die thuis blijft, leert niets.” 

   

 

De lusten, de lasten. 
 
Ja, de lusten van dirigent en muzikale begeleiding genoten we maar al te graag! 
Toen geëist werd ook hun sociale lasten op ons te nemen was dat een          
misplaatste grap. 
Het werd een lastig juridisch gevecht, maar de bedrijfsvereniging delfde het  
onderspit. 
Onze penningmeester, Ad Schets, redde met dit pilot-proces tevens alle andere 
verenigingen van een gewisse financiële ondergang! 
Wij de lusten, maar –terecht- zij de lasten. 
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Saint-Maximim la Sainte Baume en Rians  

(Frankrijk) 
 
Op uitnodiging van onze beschermvrouwe, Ria van Eijndhoven werd 

van 3 tot en met 7 juni 2005 een concertreis gemaakt naar Rians in de 

Franse Provence.  

Het Rode Kruis had ons uitgenodigd een concert te geven in de        

Basilique van Saint/Maximin La Sainte Baume.  

 

Evenals de koorreis naar Llangollen (Wales) reisden verschillende   

koorleden met hun partners op eigen gelegenheid naar Zuid-Frankrijk, 

maar een grote groep vertrok vanuit Breda met de touringcar naar het 

zuiden.  

 

Acht koorleden met hun partners waren al enkele dagen eerder met de 

caravan naar Rians gekomen. Op de kleine en wat verouderde camping 

met slechts 17 staanplaatsen, vonden zij een goed onderkomen. Een 

groot deel van de camping werd door de P.M.-caravans in beslag     

genomen en omgedoopt tot “Klein Princenhage”. 

 

Zeven koorleden met partners die ook met eigen vervoer waren       

gekomen, hadden kamers gehuurd en/of verbleven in een van de    

vakantiehuisjes op het landgoed waar Ria en Bas van Eijndhoven     

wonen.  

 

Een enkeling verbleef bij de Nederlandse buren die beneden op de  

heuvel wonen.  
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De riante woning met zwembad van Ria en Bas ligt prachtig tegen de 

westzijde van de heuvels met zicht op het dorp Rians.                                      

 

Al snel werd het domein door ons omgedoopt tot “Villa Van            

Eijndhoven”, vanwege de opmerkelijke gelijkenis met Villa  Felderhof.    

 

De overige drieëntwintig koorleden en partners werden ondergebracht 

in het kasteel ”Saint Maurin”, zoals Ria het noemde. Saint Maurin is 

echter geen kasteel, maar een oud klooster, dat nu verhuurd wordt om 

van de opbrengst het onderhoud van het gebouw te kunnen betalen.  

 

Terwijl de kampeerders en zij die bij Ria en Bas verbleven al op 1 juni 

in Rians waren om alles op “Villa Van Eijndhoven” en Saint Maurin in   

orde te maken, kwam de touringcar met de overige zangers op 3 juni 

tegen 22.00 uur bij het klooster aan.  

 

Wij hadden in Saint Maurin alle vrijheid en dat hield in dat we een eigen 

bar moesten opzetten en ´s morgens een eigen keuken ingericht moest 

worden. Ria en haar vrienden zorgden voor brood en beleg, want alles 

en iedereen kwam ´s morgens naar Saint Maurin om daar gezamenlijk 

te ontbijten, alvorens aan het dagprogramma te beginnen. 

 

Het eerste gezamenlijk ontbijt was op  zaterdagochtend 4 juni  en    

tegen half elf reden we naar Saint-Maximin la Sainte Baume, kortweg 

Saint Maximin genoemd. Daar hadden we een stadswandeling onder 

leiding van een gids die   onder andere vertelde, dat Saint Maximin 

lange tijd bezet was geweest door de Catalanen uit Spanje.  
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We bezochten uiteraard de basiliek, waar we die avond een concert 

zouden geven, liepen langs de oude stadsmuren en hoorden dat het 

Quartier Médiéval, de oude Joodse wijk van de stad was geweest. 

 

De lunch gebruikte   

ieder voor zich op een 

van de vele sfeervolle      

terrasjes in de stad.  

Tegen vier uur reden 

we terug naar Rians om 

daar nog even van de 

zon te genieten en ons 

om te kleden voor het 

concert in de basiliek. 

 

Het concert begon om 

negen uur.  

Deze prachtige oude 

kerk, vanwege het graf van Maria Magdalena speelt de kerk een rol in 

de    bekende roman van Dan Brown “De Da Vinci Code”, was voor ons 

concert tot de laatste plaats bezet.   

 

Het Princenhage´s Mannenkoor trad voor de pauze op.  

Ons repertoire bestond uit kerkelijke liederen, waarbij ruime aandacht 

werd besteed aan delen 

uit de Mis van Perosi en 

Schubert. 

  

H e t  F r a n s e 

gelegenheidskoor uit de 

Provence dat ongeveer 

150-man telde zong na 

d e  p a u z e  e e n 

lichtvoetiger, bekend 

repertoire dat bij het  

publiek zeer in de smaak 

viel. Het werd een mooi 

twee uur durend concert. 
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Na afloop werd ons in  Hotel de Ville een heerlijk buffet aangeboden.                         

Daar kon onze Franse gastheer horen dat P.M. niet alleen kerkelijke  

liederen kan zingen.  

Het vaste feestrepertoire werd ingezet en het werd een gezellige avond. 

Pas na middennacht reden we terug naar Rians. 

 

Na opnieuw een goed 

ontbijt op zondag 5 juni, 

in ons kasteel Saint   

Maurin, werd in de 15de 

eeuwse Saint Laurant 

basiliek van Rians de 

hoogmis gezongen.  

Deze oude kerk ligt op 

de heuvel in het centrum 

van Rians en is van verre 

als een markant letterlijk 

hoogtepunt van het dorp 

te zien.  

Vanwege het speciale karakter van de dienst deden enkele kinderen 

hun Eerste H.Communie en werd tijdens de dienst een kind gedoopt.  

De Poolse pastoor was erg in zijn nopjes over onze bijdrage, zeker toen 

we aan het eind van de dienst Gaude Mater Poloniae zongen.  

 

Die zondagmiddag brachten we een bezoek aan de stad                    

Aix-en-Provence.  

‘s-Avonds was het gehele koor door Bas en Ria van Eijndhoven        

uitgenodigd voor een heerlijk buffet in hun achtertuin. 

We genoten van allerlei heerlijke hapjes uit de Provence.  

 

 

 

 

 

Parijs. 

De opwinding moet voelbaar geweest zijn: Het koor gaat naar Parijs. De wereldstad waar 

zoveel te beleven is, een stad met een verleidelijk uitgaansleven en spraakmakende      

theaters. 
Wie schetst de verbazing en teleurstelling toen aan het begin van de avond de bus richting 

overnachtingadres, een klooster buiten Parijs, wilde vertrekken. Na een verhitte discussie 

kon gekozen worden: De stad in of naar het klooster. Een overweldigende meerderheid koos 

voor “Parijs bij nacht”. En…och, het viel eigenlijk niet mee. De bus reed zijn rondje, er werd 

niet uitgestapt en toen ze later die avond in het klooster terugkwamen bleek er ook geen 

druppel alcohol aanwezig te zijn.  

Ja, ja “Vader gaat op stap!”. 
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 Rondom het zwembad, in de tuin en op de jeu de boulesbaan waren 

tafeltjes en stoelen gezet voor een heerlijke en gezellige avond. 

 

De laatste dag in Zuid Frankrijk begon weer met een uitgebreid ontbijt 

in de eetzaal van het klooster. Daarna reden we met touringcar en 

enkele auto´s naar het dorp Manosque om daar de L´Occitane-fabriek 

te bezoeken.  

Hier wordt uit lavendel op plantaardige wijze parfum, zeep en andere 

cosmetica gemaakt.  

 

Een rondrit door de   Gorges du Verdon sloot onze concertreis af.  

Met een afsluitend etentje en een gezellige avond in Saint Maurin    

werden Ria en Bas van Eijndhoven bedankt voor hun gastvrijheid.  

Namens het koor werd een door Jan de Vet gemaakt kunstwerk      

aangeboden. We zongen Ria en Bas en de laatste in het klooster      

wonende Soeur  Nicole met een eigen gemaakt lied toe en namen    

afscheid. 

 

De volgende ochtend om half vijf vertrok de bus weer richting Breda en 

bleven de kampeerders en enkele andere gasten achter om de boel op 

te ruimen. Opnieuw een koorreis samen met onze beschermvrouwe, Ria 

van Eijndhoven georganiseerd, waarover nog lang met veel waardering 

gesproken zal worden.  
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Een terugblik vol dierbare herinneringen. 
 
Aan het einde van de vorige eeuw heeft Paul van Gulick met enkele   

PM-ers gesproken over hun muzikale ervaringen bij PM. 

Deze gesprekken zijn opgenomen en hieronder volgt een impressie. 

 

Wat in alle gesprekken steeds naar voren kwam is de grote, belangrijke 

plaats die het koor in hun leven innam.  

Het was hun wekelijkse avondje uit. Maar bovendien genoten de     

zangers van hun hobby, het instuderen en zingen van mooie liederen. 

En, niet te vergeten, na afloop spoedde niet iedereen zich onmiddellijk 

huiswaarts! 

 

Ja, er werden mooie liederen gezongen, maar die moesten wel in de 

smaak vallen van de zangers. 

Zo vertelde Pauke Ansems dat toenmalig dirigent Van Helden het koor 

voorstelde mooie koormuziek van Scarlatti in te studeren. 

Het gezegde “onbekend maakt onbemind” gold hier zeker. 

”Neen, zulke moeilijke muziek willen we niet” en zonder kennis van  

zaken werd dit voorstel afgewezen. Het koor wilde een goed en        

gemakkelijk in het gehoor liggend repertoire zingen. Gezelligheid ging 

boven kwaliteit! 

 

Nog een bijzonderheid. 

De leden van het koor vormden één grote familie.  

Het was gebruikelijk dat vaders hun zoon meenamen naar het koor. 

Die zoon had dan al tijdens verjaardagvieringen de nodige verhalen 

over het koor gehoord.  

Vaak immers was een broer of een zwager van zijn vader ook  lid van 

het koor.  

Familienamen als Van Thoor, Van Gurp, Graumans of Kop doken      

regelmatig op. 

 

Maar er was in die periode (de eerste jaren na de 2e wereldoorlog) nog 

een andere saamhorigheid.  

Veel zangers kwamen uit dezelfde buurt van Princenhage. Volgens   

Pauke Ansems leverde deze buurt ( rond de Esserstraat) maar liefst   

22 zangers van in totaal 39 PM-ers!  
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Een sterk sociaal gebonden groep die grote invloed had op het reilen en 

zeilen van het koor. 

 
Tot na de 2e wereldoorlog was Janus Dirven, de oprichter van het koor, 

lid van PM. 

Pauke Ansems vertelt over deze Janus Dirven het volgende. 

 

Janus Dirven zong toen, in 1911, al in het kerkkoor van Princenhage. 

Bovendien kende Princenhage het “‘s Maandags gezelschap” waar    

Dirven ook lid van was. Dit gezelschap bestond uit middenstanders uit 

het dorp ( schilder, schoenmaker, timmerman, smid, tuinder e.d.) die 

op   maandagavond zaken van belang doorpraatten. 

Dit gezelschap nam, onder aanvoering van genoemde Dirven, het    

initiatief tot oprichting van een mannenkoor en werd aldus de 

grondlegger van PM. 

(Een onderzoek naar het beroep van deze zangers leverde inderdaad al 

die genoemde beroepen op).  

 

Interessant is ook de duidelijke relatie tussen de waardering van de 

dirigent en de omvang van het koor. Toen dirigent Van Ginneken     

benoemd werd daalde het ledental bedenkelijk. 

Anderzijds, Herman de Klerk, dirigent van onder meer het Etnakoor en 

van Princenhage’s Mannenkoor bracht,  toen het Etnakoor ophield te 

bestaan, de zangers onder bij zijn andere koor, Princenhage’s 

Mannenkoor.  

En Cor Fens, hij zong bij dit Etnakoor, vroeg en kreeg alle bladmuziek 

mee voor zijn nieuwe koor, PM! 

Overigens waren de koren van de Etna en HKI bedrijfskoren, die      

vergeleken met PM over ruime financiële middelen beschikten. Toen 

kon de directie nog vrij over het(familie)kapitaal beschikken! 

 

Er bestond ook een gedegen scoutingsysteem! 

De kerk werkte goed samen met het onderwijs. 

Zo verging het Gerrit van Oers. 

Kapelaan Van Mechelen kwam luisteren in de klas. Gerrit, 7 jaar oud, 

werd geselecteerd. 

Hij kreeg van een juffrouw het notenschrift geleerd en werd lid van het 

knapenkoor. 
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Zo begon zijn carrière met als hoogtepunt professioneel zanger in een 

dubbel mannenkwartet. 

Pro forma werd hij magazijnchef, maar zijn muzikale baas verlangde 

alleen zangkwaliteit. 

En dat leverde Gerrit! 

 

De afscheiding. 

In het begin van de 50-er jaren maakte PM roerige tijden mee. 

Binnen het koor gingen stemmen op  het mannenkoor om te vormen 

tot een gemengd koor.  

Aan de basis stond onenigheid binnen het bestuur en enkele leden   

verlieten PM. 

Die opzet tast de kern van een mannenkoor aan, je wordt immers    

bewust lid van een koor zonder vrouwen. 

Maar toch, enkele uitgetreden  PM-ers richtten het gemengde koor  

Cantabile op!  

Een ongewone en opmerkelijke  stap die PM  leden kostte. 

 

PM herstelt zich echter van deze aderlating. 

Een nieuwe generatie zangers ontwikkelt zich, neemt afstand van de 

opvattingen die heersten en daarmee verandert het koor. 

Een ander type zanger meldt zich. De gezelligheid probeert men vast te 

houden, maar PM kiest voor een ander repertoire, kiest voor kwaliteit. 

Als dan in 1981 Paul van Gulick als dirigent aangesteld wordt en Ad 

Vergouwen de pianobegeleiding voor zijn rekening neemt,breekt een 

vruchtbare en succesvolle periode aan. 

Als u de kroniek van PM bekijkt ziet u dat dan jaren aanbreken waarin 

grote en kwalitatief hoogstaande werken uitgevoerd worden. 

Ook slaat PM nadrukkelijk zijn vleugels uit en treedt op in vele landen.  

Een glanzende, succesvolle, muzikale periode die in het 100-jarig 

bestaan van PM zijn bekroning vindt. 

 

Houd de dief! 

Het koor heeft in de 80-er jaren in  café Heuvelzicht”haar wekelijkse repetitieavond       

gehouden. 
Tijdens het instuderen van een nieuw nummer stormde de eigenaresse het oefenlokaal  

binnen en riep: “Help, help, twee mannen hebben zojuist de kassa gestolen, al het geld 

hebben ze meegenomen. Help me alsjeblief!” 

Zo’n  roep om hulp in een stoer mannengezelschap vindt natuurlijk gehoor. Nog mooier, een 

van de zangers werkte bij de politie, precies David Sterrenberg, en dan is er ook nog John 

Pieters, een boom van een vent. Ze aarzelen geen moment en gaan achter de dieven aan. 
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Besturen  
 

Voor de instandhouding en de ontwikkeling van een vereniging zoals 

het Princenhage’s Mannenkoor is uiteraard een goede muzikale leiding 

van groot belang. Daaraan is al voldoende aandacht besteed. 

Minstens zo belangrijk voor een vereniging is een goed bestuur.       

Immers zonder zakelijke leiding kan een vereniging nu eenmaal niet. 

 

Toen het Princenhage’s mannenkoor koor Streven naar vooruitgang 

werd opgericht, gebeurde dat door een drietal mensen waarvan we   

nadat de oprichting een feit was, nog maar een van de oprichters     

terugzien als bestuurslid:  

De kastelein van Hof van Holland A. Severijnen. 

 

In de eerste officiële vergadering van het koor werden drie              

bestuursleden benoemd: een voorzitter (Jos van Riel) een secretaris/

penningmeester (A. Severijnen) en een commissaris.  

 

Hoe lang bestuursleden in functie mochten blijven, was niet vastgelegd. 

Op de agenda van elke algemene vergadering (voor zover daarvan al 

sprake was) stond een bestuursverkiezing.   

Kortom het ontbrak aan bestuurlijke structuur. 

 

Pas zes jaar na de oprichting van het koor begint zich enige structuur af 

te tekenen en nadat het koor in 1923 beschikt over eigen statuten, 

wordt enige continuïteit zichtbaar.  

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar en        

wisselen elkaar in hoog tempo af. Slechts enkelen blijven langere tijd in 

het bestuur, zoals bijvoorbeeld de secretarissen Dolf Lambregts        

(23 jaar)en Evert Arnold (10 jaar). 

Na de 2e wereldoorlog maakt het koor een nieuwe start 

en wordt al snel een voorzitter benoemd in de persoon 

van Jan van Baal. 

 

Jan van Baal wordt in 1949 als voorzitter opgevolgd door 

Louis Voesenek: De tiende voorzitter in het 38 jarig 

bestaan van het koor.  

 

 

Louis Voesenek 
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Voor het eerst heeft het koor een voorzitter die gedurende lange tijd in 

functie zal blijven. Hij blijft het koor zakelijk leiden tot 1974. 

Louis is niet alleen actief binnen Princenhage’s Mannenkoor, maar ook 

als voorzitter van de voetbalvereniging 

Groen-Wit.  

 

Mensen die hem als voorzitter hebben 

meegemaakt herinneren hem als een 

man met een enorm charisma en een 

enorme liefde voor zijn koor.  

 

Door zijn zakelijke contacten wordt 

onder zijn leiding begonnen met   

concerten in het buitenland.  

Uitvoeringen worden onder meer   gegeven in Luik en Bonn.  

 

Het vele werk dat hij verrichtte 

voor de, toen vooral nog 

katholieke verenigingen in 

Princenhage, werd beloond met 

de pauselijke onderscheiding Pro 

Ecclesia. 

 

Wanneer Louis na een ernstig              

auto-ongeval genoodzaakt is om 

na 25 jaar zijn voorzitterschap 

te beëindigen, wordt hij 

o p g e v o l g d  d o o r  z i j n 

vicevoorzitter Bernard van de 

Klundert. 

 

Bernard neemt de feitelijke 

leiding vanaf 1971 over, kort 

voor het 60 jarig bestaan van 

het koor.  

Het koor is dan tot 62 leden  

gegroeid en groeit nog steeds.  

Niet alléén de verdienste van Bernard als voorzitter, maar ook aan zijn 

uitstekende samenwerking met dirigent Herman de Klerk.  

Bernard is niet in de wieg gelegd als een begaafd redenaar zoals zijn 

 

 

                     Bernard van de Klundert 
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voorganger, maar dat wordt meer dan goed gemaakt door zijn         

tomeloze inzet voor de vereniging.  

 

Net zoals Louis heeft Bernard uitstekende contacten met bureau       

Culturele Zaken. Dat helpt het koor zeker bij het verkrijgen van       

subsidie voor grote concerten.  

 
Princenhage’s Mannenkoor gaat optreden in de Stadsschouwburg, een 

cyclus van jaarlijkse concerten (een avond vol muziek), waarvoor     

bekende presentatoren zoals Eugénie Herlaar worden aangetrokken en 

waarbij het koor met solisten gaat werken. De concerten zijn voor het 

koor een succes en dragen er bovendien toe bij dat het koor binnen 

Breda een niet weg te denken factor wordt. 

 

Voor het eerst gaat het koor zich presenteren in uniforme  kleding, wat 

het aanzicht ten goede komt.  

Het koor wordt vaker gevraagd voor concerten in en buiten Breda.      

In zijn voorzittersperiode wordt Bernard geconfronteerd met een      

dirigentenwisseling: Herman de Klerk vertrekt en wordt opgevolgd door 

Paul van Gulick. 

 

Met een nieuwe (beroeps)dirigent ontstaat ook een andere manier van 

besturen. Bestuur en dirigent hebben duidelijk een eigen taak binnen 

de vereniging.  

De dirigent draagt ideeën aan en het bestuur organiseert en faciliteert. 

Dat vraagt de nodige afstemming. 

 

Na 13 jaar vertrekt Bernard als voorzitter. 

 

 

 
  
Kleren maken de man. 

Het rode, te warme uniformjasje van het koor werd in 1981 afgeschaft. 

De kleermaker van “Man Boetiek” op de Grote Markt, zorgde voor het nieuwe, huidige   
uniform. 

Alle zangers gaven hun maat op. De standaardpakken moesten ter plekke gepast worden en 

de kleermaker bracht de nodige aanpassingen aan. Ziet u de koorleden keurig hun beurt 

afwachten om zich de maat te laten nemen?  

Via een vriendelijk financieringssysteem werden de 70 kostuums eigendom van PM. 

Vertrok je bij PM dan leverde je het pak in met de officiële bon van de reiniging! 

Meldde een nieuwe zanger zich aan bij PM dan moest hij uit de bestaande voorraad zijn 

maat vinden. Dat lukte soms ( zichtbaar!) niet!  
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Huub Kuijpers wordt in 1976 in het bestuur gekozen, aanvankelijk als 

tweede secretaris en vanaf 1979 als vice voorzitter. 

 

Als Huub in 1984 voorzitter wordt heeft het koor zich verder ontwikkeld 

op het gebied van mogelijkheden en prestaties.  

Er komt meer behoefte aan inspraak en er worden naast het bestuur 

commissies in het leven geroepen. 

Voor het bestuur maakt dat het werken niet altijd gemakkelijker. 

 

Het voorbereiden van concerten vraagt van de bestuursleden een    

grotere inspanning. De druk op zowel koor als bestuursleden neemt 

toe. 

Meerdere bestuursleden zijn met projecten bezig en Huub coördineert 

dit voortreffelijk. 

 

Huub leidt het bestuur gedurende ruim 10 jaar op een bekwame       

manier, steekt hierin veel tijd en presteert het zelfs om tijdens zijn   

vakantie voor het koor een meerdaagse buitenlandse reis naar Isny te      

organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

In Isny werden we door de 

burgemeester ontvangen. 

Uiteraard werden cadeaus 

 

                      Huub Kuijpers 
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Tijdens zijn voorzitterschap gaat het koor voor de eerste keer naar een 

internationaal zangconcours  in Teesside (Engeland).  

 

Samenwerking met andere koren komt 

van de grond en vertaalt zich in een 

driestedenconcert.  

 

Een groot werk wordt uitgevoerd: het 

Requiem van Cherubini. 

 

Princenhage’s Mannenkoor organiseert 

in het kader van het 70-jarig bestaan 

de zangersdagen van het KNZV, een 

CD wordt opgenomen en nieuwe   

bronnen worden aangeboord om het 

koor aan financiële middelen te      

helpen.            

P e n t e k e n i n g e n  e n 

v e r j a a r d a g s k a l e n d e r s  m e t  

beeltenissen van oud-   

P r i n cenhage  wo rden  h i e r t oe 

vervaardigd. 

 

Cees Hop komt via Joop Hondeveld  in 1989 in contact met   

Princenhage’s mannenkoor. Na het beluisteren van een bandje is hij om 

en gaat in café Heuvelzicht , het repetitielokaal, voor de eerste keer 

naar de repetitie. Daar is hij verbaasd dat er nogal wat koorleden zijn, 

die hem kennen. 

Als speler in het betaald voetbal en later als trainer van verschillende 

amateurverenigingen, is hij voor veel mensen geen onbekende. 

 

Cees is niet alleen sportief bezig maar zingt ook al vanaf zijn jeugd. 

Mede daardoor en door zijn muzikale opleiding in de harmoniewereld,  

is hij op muzikaal gebied goed onderlegd. 

 

Binnen de vereniging wordt hij al snel lid van de muziek- en 

concertcommissie en later vice voorzitter in het PM bestuur. 

 

 

                     Cees Hop 



82 

 

In 1994 wordt hij tot voorzitter benoemd. 

 

Zijn leiderschap als voorzitter wordt vooral gekenmerkt door zijn     

coachende kwaliteiten. Gewend om te motiveren houdt hij wekelijks 

zijn praatje voor de vereniging, waarbij hij niet schuwt de leden,  bij 

activiteiten zoals bijvoorbeeld de verkoop van kaarten voor een concert, 

op niet mis te verstane wijze op hun verplichtingen ten opzichte van 

het koor aan te spreken. 

 

In de beginperiode moet Cees als voorzitter vooral  steunen op ervaring 

van zittende bestuursleden. De kwaliteit van de bestuursgroep vindt hij 

dan ook zeer belangrijk.  

Als voorzitter hecht hij aan een goede verstandhouding met de        

muzikaal leider, reden ook, waarom hij naast zijn voorzitterschap deel 

is blijven uitmaken van de muziek- en concertcommissie. Hij vindt dit 

een ideale manier van werken en houdt zo de lijntjes kort. 

Binnen het bestuur heeft hij een luisterend oor. Hij leidt de 

vergaderingen strak, is in staat knopen door te hakken, maar hecht aan 

breed gedragen besluiten. Zo nodig spreekt hij mensen aan op hun 

verplichtingen. Zelf kan hij goed met kritiek omgaan.  

 

Als voorzitter is hij niet alleen een leider, maar ook een echte “doener”. 

Dat betekent ook dat hij van tijd tot tijd moeite heeft met delegeren, 

eigenlijk altijd de touwtjes strak in handen houdt maar ook zaken die 

hij belangrijk vindt, naar zich toetrekt. Moet er een podium gebouwd 

worden voor een groot concert, dan is hij daar vanaf de eerste minuut 

zelf bij. 

 

Zijn vrouw, Tineke, moet hem nogal eens missen als het koor vlak voor 

een groot evenement staat. Cees zegt daarover: “Als je zo’n functie als 

voorzitter aanneemt is dat alléén mogelijk als het thuisfront hier achter 

staat. Zonder die medewerking lukt het niet”. 

 

Door zijn contacten krijgt het koor (weer) een beschermvrouwe, in de 

persoon van Ria van Eijndhoven  en een beschermheer in de persoon 

van Peter van der Velde, burgemeester van Breda. 
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Bovendien leert hij veel mensen kennen in kringen die belangrijk zijn 

bij het nemen van beslissingen. Het gezegde: het maakt niet uit wat je 

kent, maar wie je kent is hierbij zeker van toepassing. 

 

Niet alleen voorzitters zijn voor dat Princenhage’s Mannenkoor  van 

groot belang geweest.  

Uit het recente verleden kennen we diverse   bestuursleden met een 

behoorlijke staat van dienst. 

 

Jan Hagemans,  al vanaf januari 1992 onafgebroken secretaris van het 

koor,  kwam in 1990 bij het koor.  

Als secretaris hield Jan zich onder meer bezig met het verenigingsblad 

Compositie, waarin hij telkens weer uitgebreid verslag doet van het wel 

en wee binnen de vereniging.  

Jan is de initiatiefnemer en een van de auteurs van het boek over 100 

jaar Princenhage’s Mannenkoor. 

 

Frans Haans, die in 1974 als bestuurslid aantrad en een jaar later tot 

penningmeester werd benoemd. Een functie die hij 16 jaar  

onafgebroken bekleedde.  

Dat gebeurde nog zonder computerprogramma’s, maar niettemin op 

een vakkundige manier.  

Hij kwam in 2005 weer als penningmeester terug in het bestuur.   

Al 23 bestuursjaren dus.  

Frans heeft niet alleen verstand van financieel beheer, maar gaf  

meerdere malen blijk van een groot artistiek inzicht bij de organisatie 

van concerten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jan Hagemans         Frans Haans 



84 

 

Hidde Beglinger bekleedde 4 jaar een bestuursfunctie, maar houdt zich 

al jaren bezig met belangrijke werkzaamheden voor het koor.  

Als hulp bij het instuderen van nieuwe werken zorgt hiij steeds weer 

voor  studiemateriaal dat de leden bereikt via de computer, zodat ook 

thuis gestudeerd kan worden.  

 

Bij afwezigheid van Paul van Gulick heeft Hidde diverse malen een   

repetitie geleid. Hij was ook de muzikale man achter  Chant-huit. 

 

Ad Schets,  inmiddels al 44 jaar lid van PM, kwam in juni 1971 als 2e 

secretaris in het bestuur en beheerde vanaf 1977 acht jaar lang het 

secretariaat. Bij de organisatie van veel activiteiten van het koor was 

hij betrokken. Na het bestuurslidmaatschap werd hij voorzitter van de 

muziekcommissie om vervolgens in 1991 weer tot het bestuur toe te 

treden: nu als penningmeester. Dat bleef hij doen tot 2005. Hij kreeg 

achtereenvolgens de zilveren en gouden speld van verdiensten en werd 

tot erelid van de vereniging benoemd. Bij zijn 40-jarig jubileum als   

zanger van PM werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 

 

 

 

 

              Hidde Beglinger                   Ad Schets 
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Anton Hendrikx zit inmiddels al 12 jaar in 

het bestuur.  

Wanneer het koor een feest organiseert, 

dan kom je  Anton steeds als organisator 

tegen.  

 

Bovendien heeft Anton ervoor gezorgd 

dat het  belangrijkste financiële 

steunpunt van de vereniging, de club van 

100”, van de grond kwam.  

 

Die club van donateurs telt inmiddels 80 

leden.  
               Anton Hendrikx 
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Onderscheidingen. 

 

Princenhage’s Mannenkoor beschikt  in ieder geval al vanaf 1921 over 

een onderscheiding, waarmee werd duidelijk gemaakt dat iemand lid 

van het koor is. Op foto’s  uit die tijd is dat duidelijk zichtbaar.  

 

Het  koor droeg, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een harmonie, geen 

uniforme kleding maar het insigne gaf aan dat iemand bij de vereniging 

hoorde . 

 

De leden van Princenhage’s Mannenkoor droegen een insigne met het 

logo van de vereniging, ontworpen in de kleuren van Princenhage,  

groen en wit. 

 

Kennelijk vond men het nodig ook duidelijk een onderscheid te maken 

tussen gewone leden en bestuursleden. De bestuursleden droegen dan 

ook een insigne waarop onder het logo met grote letters BESTUUR was 

te lezen. 

Tot na de tweede wereldoorlog werden de bestuursinsignes nog       

gebruikt . 

 

Onderscheidingen aan leden, die langere tijd lid van de vereniging   

waren bestonden niet. Natuurlijk kon iemand worden benoemd tot 

erelid,  maar voor de buitenwacht was dat onzichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Bestuursinsigne Zilveren of gouden speld van 

verdienste 

Draagspeld    koorleden 
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Dat veranderde toen het koor te maken kreeg met meerdere zangers, 

die 40 jaar lid van het koor waren.  

Niet alleen voor het betreffende lid een feit om trots op te zijn, maar 

niet minder voor de vereniging. 

 

Voor die leden werd door voorzitter Van de Klundert voorgesteld een 

ereteken te ontwerpen: de gouden speld van verdienste. 

Door zijn opvolger, Huub Kuijpers, werd de zilveren speld van           

verdienste ingevoerd voor hen die 25 jaar lid van het koor zijn. 

 

Beide onderscheidingstekens bestaan nu nog en Princenhage’s 

Mannenkoor mag zich gelukkig prijzen met een aantal koorleden die 

deze    eretekens met trots mogen dragen. 
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Paul van Gulick, dirigent van 1982 tot 2011. 

 
Het Princenhage’s Mannenkoor zocht eind 1981 een nieuwe dirigent. 

Na een zorgvuldige procedure – er moest o.a. een proefdirectie ( een 

proeve van bekwaamheid) gegeven worden – koos het koor voor Paul. 

Hier al speelt Ad Vergouwen een belangrijke rol: Hij meldde zijn vriend 

dat er een vacature was bij PM.  Hij was goed op de hoogte want als 

begaafd pianist begeleidde hij het koor. 

Een uiterst bekwaam en sterk koppel dat het koor tot grote daden   

inspireerde! 

 

Paul van Gulick koos na zijn middelbare school toch niet voor een    

studie wiskunde ( niet creatief genoeg), maar ging naar het             

conservatorium. 

Als uitstekend pianist en begiftigd met een prachtige stem leek  

specialisatie van piano of zang voor de hand te liggen.  

Het werd  echter…..schoolmuziek! 

 

De pedagogische verdieping mondde uit in 22 jaar muziekdocentschap. 

Er werd zelfs tijd en inspiratie gevonden voor het schrijven van een 

muziekmethode: Klankbord”. 

 

In de 90-er jaren komt een eind aan het docentschap:  

Nieuwe uitdagingen zijn nodig! 
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Paul legt zich toe op componeren, werkt hard met zijn koren en is als 

beleidsmedewerker enkele dagen per week werkzaam. 

Wat bewerkstelligde deze professionele musicus bij PM? 

Met het koor en gesteund door het bestuur slaat Paul nieuwe wegen in. 

Hij durft het aan een groot ( en moeilijk) werk op te pakken:  

Het Requiem van Cherubini! 

Ja, er was weerstand, dat waren de zangers niet gewend, maar toen 

het werk uitgevoerd was werd iedereen enthousiast. 

De doorbraak was een feit en de volgende stappen volgden. 

 

De première van de Compositie Sterrenhemel van Henk Stoop 

speciaal aan het Princenhage’s Mannenkoor opgedragen- en uitgevoerd 

in Breda en Tilburg, werd door de provinciale overheid zeer positief   

ontvangen. 

In Oisterwijk  volgde een prachtige uitvoering van werk van Martinu. 

De 3-stedenconcerten waren muzikale hoogtepunten.  Den Haag bracht 

het Residentiekoor in, Den Bosch nam deel met het Jeroen Boschkoor 

en Breda uiteraard met PM. 

We noemen in dit kader werken als Canticum Psalmorum van Oscar van 

Hemel en het Requiem van Liszt. 

 

De keuze van in te studeren werken hield risico in, maar als je de     

betrouwbare, maar geijkte route verlaat krijgt het nieuwe, het 

onverwachte een kans. Je gaat de uitdaging aan! 

Nadrukkelijk vermeldt Paul in dit verband dat het bestuur hem altijd 

volledig in deze aanpak gesteund heeft! 

Alles klopte ,alles liep: een groot en gemotiveerd koor, een uitstekende 

muzikale begeleiding door Ad Vergouwen en een gedreven dirigent! 

 

Bij zoveel euforie komt al snel de vraag: Wat valt er nog te wensen, te 

verbeteren! Is de top bereikt? 

Zo’n vraag  stel ik me niet, zegt Paul.  

 

Mijn motivatie en mijn doelstelling is niet succes en aanzien na te  

streven. 
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Daarom koos Paul ook niet voor een professionele muziekcarrière, maar 

volgde zijn hart: 

 

De VERENIGINGSMENS koos voor een sociale en muzikale aanpak: 

Samen ( muzikale leiding en koor) werken aan een zo goed mogelijk 

eindproduct. Dit proces te begeleiden, te sturen en te motiveren vormt 

zijn drijfveer. 

 

Als we Paul vragen naar het mooiste moment uit zijn PM- carrière sluit 

dit naadloos aan op het voorafgaande. Niet de uitvoering van een    

muziekstuk, maar……… de feestavond ter gelegenheid van het 70-jarig 

bestaan: Iedereen was aanwezig en iedereen deed iets! 

 

Is er in zo’n druk bezet leven- alle avonden afwezig-  nog wel plaats en 

tijd voor een gezinsleven? 

Ja, volmondig ja. Er is zelfs nog tijd voor zijn grote passie: Lezen! Grote 

belangstelling voor geschiedenis, maar zeker ook voor literatuur en   

gedichten! 

 

Na een interessante uitleg over het creëren van inspiratie voorafgaand 

aan het componeren van een muziekstuk belanden we in de actualiteit: 

 

Is er toekomst voor koren? 

 

Ja, er is altijd gezongen en die behoefte blijft. 

Of dat betekent dat alles gewoon volgens het geijkte patroon blijft, is 

een andere vraag. 

De tijd waarin we nu leven biedt zoveel mogelijkheden op alle gebied, 

dat het lidmaatschap van een vereniging steeds minder                  

vanzelfsprekend wordt. Bovendien, van mei tot oktober vieren we    

uitgebreid vakantie, met dank aan de vakantiespreiding en de         

pensionada. 

De verdergaande democratisering maakt ons allen tot “deskundigen” : 

We weten het zo goed! 
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Waar is de tijd gebleven dat binnen het koor enkele wijze mannen met 

gezag spraken. Er werd naar ze geluisterd, hun mening deed ertoe. 

Kent u ze nog: 

Gerrit Haans en Toon Dekkers? 

 

Natuurlijk is er toekomst voor PM. 

Nog steeds een koor met een prachtige klankkleur, nog steeds een koor 

met ambities. 

Welke vorm, welke inhoud? De tijd zal het leren! 

 

We sloten het interview af met een discussie over de bezuinigingen op 

cultureel gebied. 

Paul was duidelijk in zijn mening: Subsidie door de overheid maakt  

gemakzuchtig, maakt lui!. We leunen achterover en houden onze hand 

op. 

We moeten weer leren zelf te investeren in onze ( culturele) hobby. 

Een koor wordt geleid door professionele musici, voor concerten worden 

locaties gehuurd en wordt externe deskundigheid aangetrokken     

( orkest, solisten e.d.). 

En daarvoor betaalt een koorlid nog geen 2 euro per uur! 

 

Welke kant gaat het op? De tijd zal het leren! 
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Chanthuit. 
 

Tijdens de koorreis in 1981 naar Fivizzano, maakten we kennis met 

verschillende Italiaanse koren. Choro La Montanara  bracht een      

nummer op de planken, waarbij  de zangers een harmonieorkest      

Marcia Aquila  imiteerden.  

Dat werk kreeg Hidde in handen en op de eerstvolgende feestavond 

van het koor (het 70 jarig bestaan) werd onder andere dat nummer 

door zangers van het Princenhage’s Mannenkoor uitgevoerd. 

Het werd een succes, zodanig zelfs dat het Paul van Gulick inspireerde 

tot het schrijven van 

een soortgelijk werk 

voor P.M. :   

Souvenir uit Italië. 

 

Met de zangers zich op 

de feestavond in 1982 

presenteerde, werd in 

de daarop      volgende 

jaren verder gewerkt.  

De behoefte ontstond 

om toch wat serieuzer 

met muziek bezig te 

zijn.  

Het vaste clubje was geboren, vooralsnog zonder naam. 

De groep bestond uit            

8 personen en ze zongen.   

Zingen met z’n achten  werd in 

het Frans vertaald en Chanthuit 

was geboren. 

 

Het was een zanggroepje met 

ambities, maar kende ook veel 

verloop. Dat betekende steeds 

weer hetzelfde repertoire              

instuderen omdat een of meer 

leden nieuw instroomden.  

 

 

                                  Feestavond 1986 

 

Chanthuit. Onder: Anton Hendrikx, Guus Ververs, Frans 

Haans, Ad Schets. Boven Hidde Beglinger, Maarten van 

Eeden, Walter Bakx Wim van Noort. 
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Daardoor had de groep, die onder leiding stond van Hidde Beglinger, 

moeite de kwaliteit die het zeker bezat, op peil te houden en kon ze ook 

het repertoire maar mondjesmaat  uitbreiden. 

 

Voornamelijk zong  Chanthuit  Barbershop-liederen, waarmee het zelfs 

voor een promotieoptreden in het kader van het Jazzfestival in het 

Chassé-theater in Breda werd uitgenodigd. 

 

Ook trad Chanthuit  in het kader van het Jazzfestival samen met de 

Blue Rhythm Jugglers op in de spiegeltent en tijdens een concert bij 

een jazztreffen in Wageningen. 

 

In de kersttijd werd enkele malen opgetreden in het winkelcentrum  De 

Barones  in Breda.  

De groep werd gevraagd voor concerten in een bejaardenhuis, voor  

tuinconcerten, door PM- leden om een optreden te verzorgen tijdens 

een jubileumviering of een bruiloftfeest. 

 

In 2007 hield Chanthuit op te bestaan. 
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KRONIEK van het Princenhage's Mannenkoor 
 
 

1911 Op 17 juli komen 21 jonge mannen in café Hof van Holland te 

Princenhage op initiatief van Adrianus Dirven bijeen om de 

mogelijkheden te onderzoeken een mannenkoor op te richten.    

Na verschillende bijeenkomsten, wordt uiteindelijk op 

donderdag,  10 augustus het mannenkoor Streven naar 

Vooruitgang opgericht. 

 

1912   Het eerste concert wordt op 8 februari gehouden in café 

           Hof van Holland, op de hoek van de Haagsche Markt en         

   Heilaarstraat. Bij dit concert door het mannenkoor worden   

   slechts twee liederen uitgevoerd. 

 

1913   Eind van dat jaar wordt voor f. 35,= een vaandel en  

   bladmuziek van het  Ginnekens Mannenkoor aangekocht.    

   Bij de ALV van 10 december wordt afgesproken dat voor  

           f. 15,= gouden borduurletters aangeschaft worden om de  

 tekst op het vaandel eventueel te kunnen wijzigen.  

 

1916 Het eerste lustrum wordt door de slechte financiële positie van 

de vereniging niet gevierd. Bovendien zijn door de Eerste     

Wereldoorlog veel leden gemobiliseerd.  

 

1917 Op de Markt van Princenhage wordt op 31 augustus, ter       

gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina, een 

groots concert gegeven. 

 

1921 Ook het tienjarig bestaan wordt niet gevierd. Wel neemt het 

koor dat jaar voor de eerste keer deel aan een concours. Op   

15 en 16 mei  kan het mannenkoor zich meten met de 

zusterverenigingen op een door Kunst en Vriendschap 

uitgeschreven concours.  

 Notaris Esser wordt als eerste beschermheer van het koor 

benoemd. 
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APRIL 1922 

1927 
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 1923 Op 2 januari  wordt besloten de naam van de vereniging     

Streven naar Vooruitgang te  veranderen in R.K. Princenhage's 

Mannenkoor" 

 

1924 Het koperen bestaan wordt op een bescheiden wijze gevierd. In 

het najaar van 1924 wordt naast het mannenkoor ook een   

toneelvereniging opgericht. Het gezelschap, dat toen nog 

uitsluitend uit mannen bestond, voert als eerste toneelstuk De 

koerier van Lyon op. 

 

1925 Geestelijk adviseur J. van Gastel neemt afscheid van het koor 

en wordt opgevolgd door kapelaan Verrijt. De Heer Karel    

Wermenbol wordt de nieuwe voorzitter van P.M. 

 

1926 Het 15-jarig bestaan van het R.K. Princenhage's Mannenkoor 

wordt op 28 februari met een zangconcours gevierd op het    

terrein Nelissen te Princenhage.  

 Dat het koor steeds succesvoller gaat concerteren, blijkt uit het 

volgende citaat in dagblad De Stem: “´t Was een schone avond, 

enkele uurtjes van hoogstaand kunstgenot, ver verheven boven 

de gewone sleur van het dagelijkse leven”.  

 

1928 Er is een slecht repetitiebezoek en op 15 februari wordt 

besloten om leden met veel repetitieverzuim te royeren. Het      

mannenkoor zingt momenteel in de 1ste klasse en er moet  

beter gerepeteerd worden.  

 Door het verzuim is er ook een grote contributieachterstand. 

Voor het concert in Oisterwijk, spoort de Geestelijk Adviseur 

het bestuur aan, de jongere leden beter in toom te houden. 

 

1928 Veel nieuwe leden melden zich bij P.M. aan. Om deze nieuwe 

leden eerst beter op te leiden worden er in schoollokalen      

cursussen gegeven.  

 Op 8 december volgt een duidelijke scheiding tussen de zang- 

en toneelafdeling van PM. 

 

 

 

 



97 

 

 1929 Veel leden vinden  het Patronaatsgebouw niet gezellig en     

stellen voor naar Hotel De Kroon te gaan.  

 De Geestelijk adviseur en pastoor zijn tegen! Daarnaast wil de 

Geestelijk adviseur het toneelstuk  Offerande, dat op             

14 november zal worden uitgevoerd eerst doorlezen en        

wijzigingen aanbrengen, alvorens het uitgevoerd kan worden. 

 

1930 Er wordt op 17 februari een speciale contributiebetaling voor 

militaire en werkeloze koorleden ingesteld. Alleen zij mogen 

een achterstand hebben.  

 Het roken tijdens de repetitie wordt verboden.  

 

1931  Er is geen geld om het 20 jaar bestaan van het koor te           

organiseren.  

 

1932 In de loop van 1931 blijkt dat zich via de toneelvereniging veel 

nieuwe koorleden  aanmelden. Mede om die reden kan de  

Teeravond, zoals de feestavond genoemd wordt, op               

22 november doorgaan. Echter er kan maar één 

worstenbroodje en 3 of 4 consumpties door de vereniging 

worden verstrekt.  Het verenigingsjaar wordt weer eens 

afgesloten met een batig    saldo van  f. 122,30. 

 

1933 Het R.K. Princenhage's Mannenkoor maakt moeilijke tijden 

door. Er is veel verloop en op 19 november zijn er nog maar   

19 zangers bij het koor. Heel toepasselijk is dat de toneelgroep 

in december van dat jaar toch het stuk Bergafwaarts op de    

Patronaatsplanken brengt. 

 

1935 De repetities worden vanaf 26 februari in Hotel De Kroon     

gehouden.  

 Al snel is er meer sfeer en betrokkenheid waardoor het 

ledenaantal weer stijgt tot 35 leden. Veel van de koorleden zijn 

ook lid van de voetbalvereniging  Groen-Wit en daardoor 

schommelt het ledenaantal gedurende het seizoen. 
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1936 Het 25 jarig bestaan van het R.K. Princenhage's Mannenkoor 

wordt op 2 en 3 juni  gevierd. De Geestelijk Adviseur verbiedt 

de deelname van gemengde koren aan het Jubileumconcours! 

 

1937 In samenwerking met de Harmonie Cecilea Princenhage wordt 

op 19 januari op de Markt een concert gegeven naar aanleiding 

van het huwelijksfeest van Juliana en Bernhard.  

 Het koor telt 48 leden. 

 

1938 In verband met een wielerronde in Princenhage staat de 

deelname aan een korenfestival in Rijen op losse schroeven.  

Wel wordt op 19 januari een groot Oranje-muziekfeest 

gehouden. De subsidie van de gemeente Princenhage, die was 

stopgezet, wordt op 25 januari weer toegezegd. 

 

1939 In dit jaar staan er maar liefst zeven concerten in Breda en   

Princenhage op de evenementenkalender.  

 Op 1 januari telt het koor 41 leden. 

 

1940 Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 januari blijkt dat 

er veel zangers gemobiliseerd zijn in verband met de naderende 

Tweede  Wereldoorlog.                      

 Al het materiaal van Princenhage’s Mannenkoor moet uit het 

Patronaatsgebouw, dus ook het vaandel. Er zijn dit jaar geen 

uitvoeringen. 

 

1941 Vanaf 1 maart worden alle kooractiviteiten in verband met de 

Tweede Wereldoorlog stopgezet.   

 

1942 tot en met 1944  

   Het R.K. Princenhage´s Mannenkoor is ondergedoken. 

 

1945 De doorstart van het koor vindt plaats op 15 mei met 22 leden. 

Inmiddels is Princenhage op 1 januari 1942 door Breda         

geannexeerd en moet aan de gemeente Breda toestemming 

worden gevraagd om weer concerten en festivals te mogen    

organiseren.  

 Op 22 september telt het koor 45 leden. 
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1946 Op de jaarlijkse feestavond van 19 april in Restaurant           

"De Posthoorn" te Princenhage zijn ook de dames voor de eerste 

keer aanwezig. Voor de toneelgroep vraagt men aan de 

Geestelijk Adviseur of dames aan de toneeluitvoeringen mogen 

meedoen. Als tussenoplossing stelt men voor dan gescheiden te 

repeteren.  

Op de bestuursvergadering van 19 augustus wordt besloten dat 

er tijdens de repetities geen borrel meer geschonken mag 

worden. Veel leden blijven vanwege dat besluit weg van de        

repetitie, waarna het verbod wordt teruggedraaid.  

Men gaat wandelliedjes instuderen, om het gezamenlijk       

wandelen naar uitvoeringen in Breda of Ginneken wat op te   

vrolijken.  

 
1947 Het 35-jaar bestaan van Princenhage’s Mannenkoor wordt pas 

dit jaar van 21 t/m 24 juni 1947 gevierd met een                 

Jubileumconcours op het Haagsche Sportpark. Op de algemene 

ledenvergadering van 19 juli wordt een gemengde toneelgroep 

in stemming gebracht, evenals het overgaan tot een gemengd 

koor.  Een gemengd koor wordt afgewezen, maar een           

gemengde    toneelgroep kan wel, maar dan onder toezicht van 

het bestuur.  

 

1948 P.M. treedt toe tot het Koninklijk Nederlands Zangersverbond en 

tevens tot de Federatie van Bredase Zangverenigingen.         

Besloten wordt om alsnog het 35-jarig bestaan te vieren.   

 

1949 Op veler verzoek wordt op 13 februari nogmaals het toneelstuk   

De Witte Non opgevoerd. Maar….. door de geestelijk adviseur   

wordt verboden een getrouwde vrouw met de koorleden in het   

toneelstuk mee te laten spelen.  

 Hij had daarover overleg gehad  met de bisschop. Dit jaar wordt 

het toneelstuk Vliegtuig vermist uitgevoerd in zowel             

Princenhage, Breda als Hoeven.  

 Het koor telt nu 45 leden. 
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1950 In januari wordt deelgenomen aan een zangavond in zaal    

Concordia te Breda. De jaarlijkse Zangersdag van het K.N.Z.V is 

op dezelfde dag als het bloemencorso te Zundert, maar wordt 

desondanks een groot succes. Dit jaar voert PM het toneelstuk 

Maria Goretti op en dat is precies in het jaar waarin zij heilig 

wordt verklaard.                                                                   

 Het wordt zo’n succes (ook financieel), dat het stuk zelfs 5 keer 

in Princenhage en Breda wordt opgevoerd. 

 

1951 Het jaar begint met een grote verloting ten bate van het koor 

Die brengt ongeveer f.260,= netto op. Op 22 juli verleent    

Princenhage’s Mannenkoor wederom medewerking aan de 

jaarlijkse Sacramentsprocessie te Breda.  

 P.M. viert het 40-jarig bestaan met een koorreis naar Nijmegen 

en Arnhem.  

 Op 1 november treedt P.M. op bij de onthulling van een       

gedenkraam in de St. Martinuskerk ter nagedachtenis aan de in 

de oorlog van 40-45 gevallen jongemannen van Princenhage.   

 

1952 Op 1 januari neemt Jan van Helden om gezondheidsredenen 

ontslag bij P.M. na bijna 32 jaar dirigent en ook diverse keren 

voorzitter te zijn geweest.  

 De toneelgroep brengt dit jaar de klucht de tante van Charlie 

voor het voetlicht.  

 Met Ritters Abschied en De Zee concerteert P.M. met nog zeven 

andere koren tijdens de feesten van Breda Oranjestad.          

Het concert vindt plaats op het voorplein van de K.M.A. te   

Breda. P.M. telt nog maar 39 koorleden. 

 

1953 Het Princenhage’s Mannenkoor geeft maar liefst 8 concerten. 

Mede door de nieuwe dirigent melden zich nieuwe leden en 

waait er een frisse wind door het koor.  
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1954 In de maand mei blijkt een Duits mannenkoor uit Ennepetal 

(omgeving Wuppertal) in Nederland op koorreis te zijn. Samen 

met hen geven we op 8 mei in Princenhage een concert en 

daarna volgt de uitnodiging naar Duitsland te komen.  

 Dit jaar treedt het koor ook op tijdens de uitvoering van het 

toneelstuk Bernadette, dat achter de St. Martinuskerk bij de 

grot wordt opgevoerd. 

 

1955  Het tegenbezoek aan het Duitse mannenkoor in Ennepetal moet 

   in verband met een besmettelijke ziekte in de omgeving van 

   Ennepetal op het laatste moment worden afgezegd.  

                                                                                        

Desondanks, de bussen zijn toch al besteld, organiseert PM een 

reisje naar Luik. Na een bezoek aan de Citadel in Luik, de     

watervallen in Coo en het centrum van Diest komt een einde 

aan een geslaagde, alternatieve koorreis.  

 

1956 Naast een rikconcours, wordt ook een cabaretavond 

georganiseerd en het blijkt een groot succes. Voor deze avond 

zijn ook de vele Middenstanders die Princenhage’s Mannenkoor 

steeds een warm hart toedragen, uitgenodigd.  

 Op 21 oktober verzorgt P.M. in het Ignatiusziekenhuis te Breda 

de radio-uitzending Zondagmorgen, zonder zorgen.  

 

1957 Het koor neemt deel aan het Zomerfestival in het Valkenberg.  

 P.M. telt 42 leden. 

 

1958  Op 16 november doet P.M. mee aan de Zangersdag van het 

K.N.Z.V., die dit jaar door het Ginnekens Mannenkoor te Breda , 

ter gelegenheid van hun 60 jarig bestaan is georganiseerd .  

 

1959  Op 10 mei treedt P.M. te Vlissingen op voor het 21ste lustrum 

van de jubilerende K.N.Z.V. Met drie overige koren en de     

Koninklijke Militaire Kapel wordt een fantastisch concert 

verzorgd. Het K.N.Z.V. nodigt ons vanwege het succes uit om 

hetzelfde concert nog eens in Eindhoven te geven, maar nu met 

het Brabant Orkest. 
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1960 Op 20 maart geeft P.M. een geslaagd concert in het               

Diaconessenziekenhuis te Breda.  

 

1961 Princenhage’s Mannenkoor bestaat 50 jaar en het zou een   

overvol zangersjaar worden !! Op 25 juni zingt P.M. mee in het 

sluitstuk van de show Breda Nu 1961.  

 Het 50-jaar bestaan van het Princenhage’s Mannenkoor wordt 

op 28 en 29 oktober gevierd. Met geld ingezameld door de 

dames van de koorleden krijgt het jubilerende P.M. een 

prachtig uitgevoerd vaandel aangeboden.  

                                                                                       
                                                                                                   

1962 In de kantine van de Etna wordt in samenwerking met andere 

Bredase koren op 10 maart een concert gegeven, georganiseerd 

door de Federatie. Op 24 juni maken de koorleden en hun     

dames een busreisje naar Amsterdam.  

 

1963 De activiteiten van het Princenhage’s Mannenkoor staan op een 

zeer laag pitje. 

 

1964 De ziekenboeg blijft vol en dat heeft zijn terugslag op het      

repetitiebezoek en concerten.  

 

1965 Er zijn weer activiteiten en concerten te melden en P.M. zit   

weer in de lift na enkele mindere jaren met veel tegenslag en 

verdriet om overleden vrienden. Op 13 en 20 maart neemt P.M. 

weer deel aan de federatieconcerten,  

 samen met de Vereenigde Zanghers, de H.K.I. en het Etna’s 

Mannenkoor. 

 

1966 Op 8 maart geven we een concert in Huize Ruiterbos in       

Boeimeer. In de kerk van Hoge Vucht III verlenen we 

medewerking aan het spel met zang Pascha Brood en Wijn. 

 Het koor telt inmiddels weer 41 koorleden. 

 

1967 Tijdens de jaarvergadering van 31 januari besluit men niet 

meer aan de concerten van de Federatie Bredase 

Zangverenigingen deel te nemen.   
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 1968   Op 4 mei overlijdt Janus Dirven, de oprichter van 

 het Princenhage’s Mannenkoor. Samen met het kerkkoor wordt 

de drukbezochte uitvaartdienst verzorgd.  

 Op zondag, 22 december wordt in de St. Martinuskerk te 

Princenhage samen met gemengd koor Cantabilé en de Kon 

Harmonie Cecilia een kerstviering gehouden. Een succes dat 

herhaald zal worden.  

 

1969 Nog in de maand januari wordt Herman de Klerk als dirigent 

van P.M. aangesteld en al op 8 februari dirigeert hij het koor bij 

een Federatieconcert in de kantine van  de Etna.      

 

 

1970 Het gaat weer goed met P.M., het ledenaantal stijgt en er zijn 

meer concerten. De wens wordt uitgesproken om in 1971 bij 

het 60 jaar bestaan ook 60 leden te hebben. Op 12 en           

13 september is het koor te gast bij Der Männergesangverein 

Bonner Liedertafel.  In Bonn wordt samen met het Duitse koor 

een concert gegeven.  

 

1971 Op 5 juni viert gemengd koor Volksadel te Breda het 40-jarig   

bestaan en omdat onze dirigent Herman de Klerk daar ook   

dirigent is, wordt in het Turfschip van Breda een groot concert 

gegeven. Aan dit concert nemen naast 3 andere koren uit 

Breda ook het bekende Westlands Mannenkoor deel, met als 

solist Marco Bakker. Op zaterdag, 6 november viert P.M. de 

lang voorbereide feestelijkheden van het 60 jarig bestaan.  

 Het Princenhage´s Mannenkoor is dan voor de eerste keer in 

zijn bestaan in uniform. 

 

1972 Op 3 februari wordt een dankbrief ontvangen van het Stedelijk 

Museum te Breda voor de schenking van het vaandel uit 1911. 

 

1973 In november neemt P.M. sinds lange tijd weer deel aan een 

concours, deze keer in Siegen (Duitsland). Het koor komt uit in 

de “Meisterklasse”, en behaalt een 5de plaats.   
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PRINCENHAGE’S MANNENKOOR IN ITALIË 

Een held op sokken. 

Als je met het koor aangekomen bent in Ootmarsum en je komt tot de ontdekking dat je de 

schoenen vergeten bent, dat heb je een probleem. 

Dat overkwam Ad Schets. 
 Gelukkig was David Sterrenberg in de buurt. Hij toog met Ad naar de plaatselijke       

schoenenzaak om, zoals hij zei, “voor zijn zoon die morgen communie moet doen” een paar 

zwarte schoenen te kopen. 

 Vader David en zoon Ad slaagden naar tevredenheid. 

 Bij het concert de volgende dag zat de winkelier op voorste rij en dacht er het zijne van! 
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 1974  Tijdens de Jaarvergadering treedt de voorzitter Louis  

 Voesenek, af en op 5 juni wordt hem de pauselijke               

onderscheiding Pro Ecclesia verleend. Het voorzitterschap wordt 

overgenomen door Bernard van de Klundert.  

 

1975  P.M. is op 8 mei te gast bij de Männer gesangverein  

  Liedertafel 1885 e.V te Oberbexbach. Op 14 juni komt  

  het Schubertchor uit Eitorf-Mühleip op bezoek. Samen     

  met dit Duitse koor, het gemengd koor Volksadel uit Breda,  

  het Etna’s dameskoor en een gemengd koor uit Ulvenhout wordt 

  in de Stadsschouwburg te Breda een concert gegeven.   

 

1976 Bij de Torenhaanfeesten in Princenhage verzorgt het koor op  

16 mei een matineeconcert  in de grote tent achter                

De Posthoorn. 

Tijdens het Hemelvaartweekend is het mannenkoor uit          

Oberbexbach bij P.M. te gast.  

Vier dagen lang worden concerten gegeven, uiteraard gefeest 

en zelfs  een interlandvoetbalwedstrijd gespeeld.  

P.M. telt 61 leden. 

 

1977 Op 19 t/m 27 augustus neemt P.M. deel aan de Taptoe Breda. 

           We hebben aan het eind van het jaar 59 leden. 

 

1978 Opnieuw zijn er Statutenwijzigingen. De wijziging betreft de 

naam Katholiek Princenhage’s Mannenkoor. De naam wordt 

gewijzigd in Princenhage's Mannenkoor, opgericht te 

Princenhage op 10 augustus 1911.  

 Werkende leden hoeven niet katholiek te zijn, maar moeten wel 

de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  

 Op 27 juli vertrekt het koor naar Teesside, waar het optreedt in 

het kader van de Cleveland Inter-Tie, een internationaal 

zangconcours.  

 Op 13 oktober vertrekt P.M. voor de tweede buitenlandse 

koorreis in dat jaar naar Gütersloh. Daar werkt P.M. mee aan de   

opname van een grammofoonplaat, met deelname van         

verscheidene koren, waaronder het Montanarakoor uit Italië en 

een koor uit Finland. Er zijn dan 52 leden. 
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                              Zuid-Nederlands Mannenkorenfestival Meijel 27-5-2000 
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 1979 Ter ere van de 70ste verjaardag van de Koningin wordt op       

30 april een concert gegeven in de Protestante Kerk van 

Ginneken. Het eerste Avond vol Muziek wordt uitgevoerd in het 

Turfschip te Breda. In november komen de Buchfinken uit 

Gütersloh in Breda op bezoek. P.M. telt 71 koorleden. 

 

1980 P.M. telt 72 koorleden. Feestavond in De Tunnel, met o.a. de 

Wifra’s. In juli koorreis naar Fivizzano in Italië.  Optreden op de 

Vloeiweide en het Jaarconcert in Het Turfschip.  

 

1981 In april wordt voor de VARA een radio-opname gemaakt in zaal 

De Vlieren te Breda. Eind mei vindt de koorreis naar Parijs 

plaats, met een concert in de St. Germain l’Auxerois kerk in 

Parijs. Van 9 t/m 14 september brengt het Italiaanse             

La Montanarakoor uit Fivizzano een tegenbezoek aan Breda.  

                                                              

 Met hen concerteren we  in Het Turfschip te Breda en              

De Nobelaer te Etten-Leur. De vereniging telt aan het eind van 

1981 maar liefst 76 leden. 

 

1982 Tijdens een bijzondere ledenvergadering op 14 april wordt Paul 

van Gulick tot nieuwe dirigent van het Princenhage’s 

Mannenkoor benoemd. P.M. telt dan 74 leden. Op 8 mei  treedt  

het koor onder leiding van Ad Vergouwen op in Heerhugowaard 

op uitnodiging van de culturele raad .  

 

1983 Het verenigingsblad Compositie verschijnt in september voor de 

eerste keer met daarin een vaste rubriek van de dirigent en een 

puzzel van Hidde Beglinger. Deze laatste verzorgt nog altijd de 

P.M.-puzzel in het blad. 

 

1984   Opname van een Langspeelplaat in de Kerk van St. Jan de    

   Doper in Breda. De LP krijgt als titel Breda Muzikaal en    

   meerdere Bredase verenigingen werken aan deze LP     

   mee. .  
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Driestedenconcert 1995 met Gemengd koor Jeroen Bosch uit ‘s-Hertogenbosch, Het residentiekoor uit Den Haag en het Princenhage’s 

Mannenkoor. Solist Alex Vermeulen 
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1985 De inzending van Frans Haans met “Alleen een stem” wordt de 

tekst voor het nieuwe  clublied. Dirigent Paul van Gulick schrijft 

de muziek. Ter financiële ondersteuning van  het 75 jarig      

bestaan van P.M. worden pentekeningen van Princenhage in 

1911 verkocht. In de Sacramentskerk voeren we het Requiem 

van Cherubini uit.  

 

1986 Het Princenhage's Mannenkoor bestaat 75 jaar. Het hele jaar 

staat bol van concerten. Een vierdaagse koorreis van 8 t/m 11 

mei volgt naar Isny in  Algau. (Z.W.Dld) Het jubileumconcert 

wordt in de Stadsschouwburg van Breda uitgevoerd. We zingen, 

naast Sterrenhemel van Henk Stoop ook de Altrhapsodie van 

Brahms. Dit is zo ‘n succes dat  P.M. voor de Brabantse     

Componistendagen een uitnodiging krijgt om nogmaals      

Sterrenhemel van Henk Stoop uit te voeren. In het              

jubileumjaar telt P.M. 75 leden. 

 

1987   De Veldmis van Bohuslav Martinu wordt zowel in Breda als  

 Oisterwijk uitgevoerd. Samen met de Koninklijke Militaire Kapel 

neemt P.M. deel aan een concert in de Doelen te Rotterdam.  

P.M. telt 68 leden. 

 

1988   Ook dit jaar de gebruikelijke concerten. 

 

1989  In april vindt weer een buitenlandse concertreis plaats, namelijk 

een tweedaagse reis naar Wuppertal. Daar geeft P.M. samen 

met het plaatselijke mannenkoor een concert in de               

Jugendakademie van Wuppertal.  

 

1990   Dit jaar nemen we deel aan de Zangersdagen in Someren    

   en ook een concert in Huize Stefana te Delft staat weer    

   op het programma.                                                                                                                                                   
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Ze had er geen oren naar. 

In 1986 ging de koorreis naar Isny, Duitsland. 

Het koor werd op diverse adressen ondergebracht. Zo verbleef een groepje van 6 zangers 

en dirigent Paul van Gulick naar volle tevredenheid in het pension van mevrouw Penker. Aan 
het einde van hun verblijf drukten ze hun tevredenheid – logisch- zingend uit. Uit volle borst 

klonk “Heb je van de zilveren vloot wel gehoord”. De reactie van mevrouw Penker was zeer 

opmerkelijk: Ze vluchtte naar binnen. 

Wat bleek, mevrouw Penker was stokdoof! 
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1991 Het 80-jarig bestaan wordt weer groots gevierd met een koor- 

en concertreis naar Monschau. Van enkele leden komt het 

voorstel om meerdere commissies in te stellen. Zo komt er een 

nieuwe redactie voor Compositie, een P.R.-commissie en een 

Reiscommissie. Tijdens het Jubileumconcert wordt Zwartbaard 

van Jan van Dijk uitgevoerd en is het Wuppertaler Mannenkoor 

onze gast. 

 

1992 Ook dit jaar maakt P.M. een tweedaagse koor- en concertreis, 

nu naar Luxemburg. Opgetreden wordt in de basiliek van     

Echternach en in de stad Luxemburg.  

 

1993  Bisschop Mgr. Ernst neemt afscheid van de Sint 

Martinusparochie en op zijn verzoek zingt P.M. tijdens de 

eucharistieviering  de Deutsche Messe van Franz Schubert.  

Naast optredens van het mandoline-orkest Estrellita uit 

Molenschot en het gemengd koor Cantabilé voert P.M. de Berg 

van de drie lichten van Bohuslav Martinu uit. 

 

1994 Het hoogtepunt van dit jaar is ongetwijfeld de koorreis en 

deelname aan het 48ste Llangollen International Musical 

Eisteddfod in het stadje Llangollen (Wales). Met drie liederen 

neemt Princenhage’s Mannenkoor aan dit indrukwekkend 

zangconcours deel en behaalt daar een verdienstelijke 7de plaats 

tussen 14 geweldige mannenkoren uit o.a. Amerika, Japan, 

Duitsland, de Faeröer Eilanden en uiteraard Wales en Engeland.  

 

1995 In maart en april worden twee uitwisselingweekends gehouden 

met het Koninklijk Mannenkoor Gruno uit Groningen.               

Op 8, 9 en 10 december  vindt een driestedenconcert plaats in 

samenwerking met het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint 

Caecilia uit Tilburg,  en het gemengd koor Jeroen Bosch. 

Opgetreden wordt in  ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en  de  

 Stadsschouwburg Breda. 
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Frühschoppen. 

Frühschoppen is een opmerkelijk gebruik in 

Duitsland. 

Op zondagochtend staat moeder de vrouw 
uren in de keuken om een heerlijke     

maaltijd klaar te maken. En , let wel, die 

maaltijd wordt in Duitsland om 12 uur  

opgediend. 

De man is niet welkom in de keuken en er 

wordt  in de loop van de ochtend ook geen 

kopje koffie meer gedronken. Kortom, voor 

de man is thuis niets te halen. Dus, precies, 

dan maar  naar het (dorps)café om daar,  

samen met al die andere mannen onder het 
genot van een drankje  de nieuwtjes door 

te nemen: Dat is “Frühschoppen”. 

In Gütersloh maakte het koor met dit   

fenomeen kennis. De afspraak was om ‘s 

morgens de mis in de plaatselijke kerk te 

zingen. Een klein aantal zangers voelde 

zich geroepen – ’s lands wijs,’s lands      

eer- aan frühschoppen deel te nemen. 

Betrouwbare bronnen meldden later dat de 
zang er niet onder geleden heeft! 
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1996 In juni zingt P.M. in het kader Muziekfestival West Brabant in 

Bergen op Zoom, Eindhoven, Oosterhout en Breda het  

 Requiem van Berlioz.  

 

1997 In de St. Martinuskerk te Princenhage geven we een concert  

met het Kwansei Gakuin Club Mannenkoor uit Kobe. (Japan) Dit 

koor hadden we in 1994 tijdens het Korenfestival in Llangollen 

(Wales) leren kennen. 

 

1998  Tijdens het West Brabant Festival wordt samen met vijf andere 

koren, vijf keer het Requiem van Verdi uitgevoerd, begeleid 

door het Symfonieorkest uit Krasnoyarsk.(Rusland) De 

uitvoeringen vinden plaats in Breda (2 keer), Bergen op Zoom,     

Oosterhout en Roosendaal.  

                                                                                                                                                                                 

 

1999  P.M. geeft een benefietconcert ten behoeve van de Stichting 

Breda helpt Hunedoara. Samen met het Roemeense 

folkloristische dansensemble Baluta en het orkest van Nicolae 

Pirvu wordt in het Chassé-theater van Breda een najaarsconcert   

gegeven. 

 

2000 Voor de Stichting Gebouwenbeheer Muziekinstituut Breda 

wordt, om het voortbestaan en behoud van de kerk financieel te 

kunnen waarborgen. een promotieconcert gegeven in de      

Sacramentskerk te Breda. 

 Het Polewetzer Tanze van A. Borodin wordt tijdens de          

Korenmiddag Annex-50 in het Ginneken uitgevoerd.   

 

2001 Het 90 jaar bestaan van het Princenhage’s Mannenkoor vieren 

we groots. 

.  De 5-daagse koor- en concertreis naar Praag vormt in dit     

Jubileumjaar het hoogtepunt Een Jubileumconcert in de Grote 

Kerk van Breda sluit het jaar feestelijk af. We zingen samen 

met het Kamerorkest Colla Voce e Colla Parte en de alt-mezzo 

Christianne Stotijn  de Alt-Rhapsodie van Johannes Brahms en 

het Requiem van Luigi Cherubini.  
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2002  In de botanische tuin van de stad Delft wordt voor de 50-jarige 

Soroptimistenclub een tuinconcert gegeven.  

 Op verzoek van het Made’s Mannenkoor luisteren we hun 

feestavond op met een gezamenlijk concert. De jaarlijkse 

feestavond staat dit jaar in het teken van “smartlappen”.  

 

2003 Het koor zingt in augustus tijdens een huwelijksdienst in de 

N.H. Kerk    van het Ginneken liederen uit het liederenboek van 

de Church of Scotland. Bij deze Keltisch-Schotse dienst, die ook 

opgeluisterd wordt door drums en pipers is het bruidspaar en 

diverse familieleden in Schotse klederdracht.  

 Op 30 september, 1 ,2 en 3 oktober wordt het Requiem van 

Mozart uitgevoerd in samenwerking met het gemengd koor  

Jeroen Bosch uit’ s-Hertogenbosch, het Residentiekoor uit                   

‘s-Gravenhage en het Acadamisch Symfonisch Orkest     

Krasnoyarsk. Uitvoeringen vinden plaats in ‘s-Gravenhage,      

‘s-Hertogenbosch en twee maal in de Grote Kerk in Breda.    

  

2004 Met de PTT Harmonie Breda voeren we de Greenpeace Cantate    

van Marc van Delft  uit in het Chassé Theater van Breda. De 

driedaagse koor- en concertreis gaat dit jaar naar Paderborn   

en Detmold in het Teutoburger Wald. In de Hochschule für  

 Musik te Detmold geven we een concert met gastheren en  

dames van Camerata Vocale Detmold, maar ook op de  

   Marienplatz te Paderborn en in het Fürstliches Residenzschloss 

   van Detmold wordt gezongen. 

 

2005   Het Lenteconcert geven we dit jaar in de Sacramentskerk te  

 Breda met liederen van Franz Schubert m.m.v. Lucie Hillen,  

 Jelena Bazova en het hoornkwartet van de Nieuwe Veste. Op 

uitnodiging van het Residentiekoor wordt in de Lutherse Kerk te 

’s-Gravenhage een gezamenlijk concert gegeven met opnieuw 

veel liederen van Schubert. Bij het 25-jarig heroprichtingfeest 

van het Schutsgilde Sint Hubertus te Leur, wordt in de            

H. Petruskerk van Etten-Leur Noord een gildemis gezongen. 
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2006 In de Sint Carolus Borromeuskerk in Antwerpen zingen we in 

het kader van de Artiestenmis, de Messa A 3 Voci Maschili van 

Lorenzo Perosi. In de nieuwe kapel bij de Zusters van Sint Anna 

te Oudenbosch wordt de CD Schubert, ongekend mooi 

opgenomen. In een overvolle Grote Kerk van Breda nemen we 

deel aan het benefietconcert muziek voor kinderen in nood, met 

de uitvoering van het Requiem van Franz Liszt. 

 

2007 In de Internationale gebedsweek voor de eenheid van de   

Christenen zingt P.M. bij de Zusters Franciscannessen te      

Oudenbosch de Messe zu Ehren der Heiligen Caecilia van   

August Wiltberger.                                                                                                                                                                                                                

 

 Op 1 mei is Paul van Gulick 25 jaar dirigent van het               

Princenhage’s Mannenkoor en tijdens een receptie in De 

Posthoorn te Princenhage wordt hij door P.M. in de bloemetjes 

gezet.  

 

2008 In de eerste week van mei maken we een driedaagse concert- en 

koorreis naar Koblenz en Horhausen in Duitsland.  

 In de Paterskerk te Breda luistert het koor de jaarlijkse 

Iconenwijding op met Oost-Europese liederen en kerkelijke 

gezangen                       Met het Vrouwenkoor Cantilare uit 

Tilburg geeft P.M. een       najaarsconcert in de Sacramentskerk 

van Breda. 

 

2009 De hoogtepunten van dit jaar liggen in het laatste kwartaal. Het 

begint met een concert in de Antoniuskathedraal van Breda met 

het Zeeuws Byzantijns Koor Sretenje. Daarna wordt  St. 

Godelieve van Edgar Tinel, eerst in de St. Catharinakerk te 

Sinaai (Kortrijk) en een week later in de O.L.Vrouwekerk in 

Gistel uitgevoerd. Het ruim drie uur durende oratorium, dat bij 

het tweede concert met bijna een uur ingekort is, zingen we met 

drie andere koren en solisten en het Tilburgs Begeleidingsorkest 

begeleidt ons. 
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2010  Na de twee uitvoeringen in België, wordt het muziekdrama  

St. Godelieve van Edgar Tinel ook twee keer in Nederland    

uitgevoerd, namelijk eind mei in de Grote Kerk van     

Gorinchem en een week later in de Grote Kerk van Breda.  

Een indrukwekkend muziekwerk van de Belgische componist  

Tinel. Nu breekt de tijd aan zich voor te bereiden op het          

HONDERD JAAR bestaan in 2011   

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



120 

 

Jubileumconcerten/Koorreis 2011 

 

Het 100-jarig bestaan van Princenhage’s Mannenkoor wordt uiteraard 

op een grootse manier gevierd met, hoe kan het ook anders, een reeks 

concerten in niet altijd voor de hand liggende ruimten. 

Op 13 februari 2011 vindt een eerste concert plaats in de showroom 

van het Audicentrum, van Tilburg Bastianen. Het tweede concert wordt 

gegeven op 22 mei 2011 bij Podium Bloos. Het derde op 11 september 

2011 in de Sacramentskerk en het vierde op 20 november 2011 in de 

Grote Kerk. 

Speciaal voor het 100-jarig bestaan componeert dirigent Paul van    

Gulick het werk Schipperskunst in Nassaustad. Van dit werk, waarvan 

de tekst wordt geschreven door Anne Borsboom, wordt elk concert een 

deel uitgevoerd. 

Bij het laatste concert wordt het werk integraal uitgevoerd, samen met 

het  orkest Brabant Sinfonia. 

Onderdeel  van  de activiteiten rond het 100-jarig bestaan is uiteraard 

ook dit boek over 100 jaar Princenhage’s Mannenkoor. 

Van het eerste, tweede en derde concert ziet u hierna een               

foto-impressie. 

Ook van de jubileum-concertreis is een foto-impressie opgenomen. 
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Discografie 

 
Van Princenhage’s Mannenkoor zijn de volgende geluidsopnamen     

verschenen: 

 

LP Princenhage’s Mannenkoor 
Onder leiding van Herman de Klerk opname 

1978 

LP Europa Singt. Een in Duitsland opgenomen 
LP met koren uit 11 verschillende landen. 
Opname 1979 

LP Wacht auf, wacht auf, mit heller Stimm 

singt Gott in allen Landen. Kerst-LP uit 

1982 met internationale koren. 

Princenhage’s Mannenkoor staat onder 

leiding van Paul van Gulick. 

LP Breda Muzikaal uit 1984 met diverse 

Bredase koren en orkesten  

CD Tussen Meierij en Baronie met Gemengd 
koor Jeroen Bosch uit ’s-Hertogenbosch, 
Kon.Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia uit    
Tilburg en Princenhage’s Mannenkoor.  

Opname uit 1992 
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CD Vanuit de Nieuwe Veste met het werk 

Canticum Psalmorum van Paul van Gulick.  

CD Glorious uit 1998 met Het Residentiekoor, 

Den Haag,  

Gemengd koor Jeroen Bosch uit Den Bosch en 

Princenhage’s Mannenkoor,  begeleid door 

LÉstro Armonico uit Waregem (België) 

CD Mannenzang is 

grandioos. Vijf, bij het KNZV aangesloten    

koren namen in 2000 deze CD op. 

Musicassette Princenhage’s Mannenkoor in 

Concert Een live-registratie van een concert in 

1996 

 
CD uit 2003 met o.m Requiem van Mozart.  

Medewerkenden: Residentiekoor  

(‘s-Gravenhage) Gemengd koor Jeroen Bosch r  

(‘s-Hertogenbosch) Toonkunstkoor (Breda)  

Princenhage’s Mannenkoor  het ensemble van 

het academisch Symfonisch Orkest Krasnoyarsk 

en diverse solisten. 
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CD opname Schubert ongekend mooi  uit 2006 

met Princenhage’s Mannenkoor o.l.v. Paul van 

Gulick, Marlous Nypels, Lucie Hillen, André  

Telderman en het Hoornensemble van De  

Nieuwe Veste, o.l.v. Marjolein Timmer. 

CD opname jubileumconcert 

2001 met Christianne Stotijn (alt 

mezzo) in de Alt-Rhapsodie van 

Johannes Brahms 
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Princenhage’s Mannenkoor anno 2011 
 
1e tenoren:   2e tenoren 
 

Henk Bulkmans  Hidde Beglinger 
Anton Hendrikx  Chris Dekker 
Rinus Joosen  Cor Fens 

Frans van Kasteren        Alex Grimminck 
Jan Kerremans  Joop Hondeveld 
Jan Kompier  Ko Jaquet  

Jac Neüs  Paul van Laarhoven   
Gerard van Oers  Paul Lagerwey 
Johan Oldenburg  Frits Loyens 
Ad Schets   Diel van Oorschot 
Jef Witte   Piet van Poppel 

   Angelo Potters 
   Wim van Seters 

   René Sprenkels 
   Peter Vermeulen 
   Guus Ververs 
   Gerrit Wolters 
 
 

Baritons   Bassen 

 
Paul van Adrichem  Fri Beenakkers 
Ad Bastiaansen  Michel Berkelmans 
Frans Haans   Karel van Campen 
Cees Hop   Ad Dierckxsens 
Emanuel Huijskens  Maarten van Eeden   

Piet Joosen   Cees van Esch 

Adrie Koeken  Jos de Graaf 
Huub Kuijpers  Jan Hagemans 
Theo Meuleman  John Hendrikx 
Chris Mol   Wim van Noort 
Piet Mulders   Wim Op de Laak 
Christ Rens   René Paes 

Hans Spapens  Ben Schulte 
Jan de Vet   Leon Segers 

Kees de Wilde  Willem Smit 
Christ van der Zanden  David Sterrenberg 
   Kees Suijkerbuijk 
   Bert van Weert 
   Frans Wiegeraad 

   Frans van de Wiel 
   Ton de Koning 
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Dit Jubileumboek werd gemaakt n.a.v. het 100 jaar bestaan van 
het Princenhage’s Mannenkoor uit Breda. Een mannenkoor dat in 

1911 werd opgericht in de voormalige deelgemeente 
Princenhage.  

Een mannenkoor met een breed repertoire, waarbij mooie 
mannen-koorzang, enthousiasme en vriendschap de pijlers zijn.  


