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Redactie: 
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Jef  Verouden.

Redactieadres:
Zevende Buitenpepers 12
5231 GC  ’s-Hertogenbosch

Emailadres:  
jverouden@outlook.com

Vocaliteiten verschijnt eenmaal 
per kwartaal.  
De volgende uitgave verschijnt
april 2022
Kopij dient uiterlijk 1 april 
2022 te worden aangeleverd 
bij het redactiesecretariaat, bij 
voorkeur via e-mail.

Colofon

18-08-2021 De eerste repetitie na een   
  heel lange vakantieperi-
   ode. (als de RIVM richt- 
   lijnen dit toelaten)
07-11-2021 H. Mis in de St. Jan voor 
12.00 uur  de overledenen als gevolg
   van de Coronapandemie.
   Medewerking wordt 
   verleend door het Ros-
   malens Mannenkoor, het
   Geldrops Mannenkoor
   en de Koninklijke 
   Harmonie uit Schijndel
  afgelast in verband met  
  Corona
09-01-2022 Nieuwjaarsconcert in de
 15.00 uur            Willem II Toonzaal
  afgelast in verband met  
  Corona

12-01-2022 Nieuwjaarsreceptie
   met partners
  afgelast in verband met  
  Corona
09-03-2022 Algemene Ledenver-
19.30 uur            gadering
  
16-03-2022 1e Repetitie 2022 
20.00 uur
  
  
  
  
  
  

Gerrit Derikx      12-1
Harry van Liebergen     12-1
Gerard van der Heijden       8-2
Jan de Wit      27-2
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Beste zangers,

Als eerste wens ik u en de uwen, mede namens uw 
bestuur, een geweldig goed en gezond 2022 toe en 

wij spreken de hoop uit dat 2022 weer een ‘’gewoon’’ 
zangvol jaar mag worden.

Er is weer perspectief  mannen; maar we blijven voorzichtig gedurende deze 
pandemie en de hogere aantallen besmettingen op dit moment.

Ons doel is om woensdag 9 maart om 19.30 uur te starten met een Algemene 
Ledenvergadering en de huldiging van 2 jubilarissen. Tijdens deze jaarvergader-
ing kunnen wij bijpraten over hetgeen de laatste twee jaar speelde en wat wij 
hopen en denken het komende jaar te kunnen gaan doen.

Daarnaast starten wij weer met onze repetities op woensdag 16 maart en hopen 
jullie in een blakende gezondheid aan te treffen. Het zal weer even wennen zijn 
om te zingen, maar we  hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt.

Wij kunnen weer ‘’aan het werk’’ zullen we 
maar zeggen.

Blijf  gezond en met vriendelijk groet uit een 
‘’weer levendige stad’’,

Frans Reyner
Preses



Van de Bestuurstafel
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Na de hoopvolle berichten in de vorige Vocaliteiten over de op handen zijnde 
concerten in de St. Jan en in de Willem II Toonzaal werden we al heel snel weer 
met beide benen op de grond gezet. 
De mis in de St. Jan hebben we twee dagen voor de uitvoering moeten afzeggen 
omdat op dat moment door de oplopende besmettingen met corona het niet ve-
rantwoord was met een groot aantal mensen bij elkaar te komen. Daarnaast was 
ook de indeling in de kerk op het laatste moment door het Kerkbestuur gewi-
jzigd waardoor ook geen optimale opstelling in koorverband meer mogelijk was.
In de week daarna hebben we met ons allen besloten om gedurende de rest van 
het jaar geen repetities meer te houden en af  te wachten wat in januari 2022 
mogelijk zou zijn.
Op 14 december werd bovendien met onmiddellijke ingang een lockdown af-
gekondigd. En nu is het wachten op het vervolg van deze lockdown. Wordt alles 
weer vrijgegeven of  kan dat dan nog steeds niet. 

    ***** 
Een ander punt dat toen aan de orde was is het gewijzigde parkeerbeleid in ’s-
Hertogenbosch. Konden we tot dan parkeren met gebruik maken van het gele 
kaartje wat voor 50 cent te koop was bij De Slinger, vanaf  17 januari 2022 moet 
voortaan € 3,20 per uur worden betaald. Dit is voor alle koorleden een exorbi-
tante verhoging. Dit geld niet alleen voor ons koor maar ook voor de leden van 
de andere verenigingen die in De Slinger hun vaste stek hebben.
Hiertegen zijn we als bestuur  tegen op gekomen en met name onze preses, 
Frans Reyner heeft hierin een grote rol gespeeld. Er is meteen een brief  naar het 
College van B&W gezonden met onze bezwaren daarin en een verzoek om een 
onderhoud waarin wij de bezwaren zouden kunnen toelichten. Omdat hierop 
geen antwoord kwam is door Frans ook contact gezocht met een bevriende 
journalist om dit ook in de krant te krijgen. Het heeft geholpen want na enige 
weken kwam er een artikel in de krant waarin de bezwaren die wij als vereniging 
hadden werden uiteen gezet. Frans heeft bovendien begin vorige week nog een 
interview gegeven via de DTV wat regelmatig werd uitgezonden. Ook de ge-
meentelijke politiek heeft zich er mee bezig gehouden en na een laatste aanman-
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ing aan het College van ons koor om eindelijk eens antwoord te geven op onze 
brief  van 24 augustus 2021 is afgelopen week  een oplossing voorgesteld waar 
we als vereniging prima mee kunnen leven. Wij moeten als koor nagaan hoev-
eel uur er per maand ongeveer nodig zal zijn en die uren moeten dan betaald 
worden tegen een bedrag van € 0,05 per uur.
Hoe dit precies geregeld gaat worden krijgt u nog te horen.

    *****
Afgelopen maandag 31 januari 2022 is er een bestuursvergadering geweest om te 
bezien wanneer wij weer zouden kunnen gaan repeteren. Voorgesteld wordt om 
dit met ingang van 9 maart 2022 te gaan doen.
Die avond wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden en worden 2 jubilar-
issen eindelijk gefêteerd namelijk Alfred van Egmond 40 jaar lid en Harry Arens 
25 jaar lid .  
                                                     *****

Weet u het nog ? Dit was 5 januari 2020, 2 maanden voor de uitbraak van Covid-19.
Wij hopen als het even kan om dit jaar weer zo’n geslaagd optreden te kunnen verzorgen, 



Diefstal
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Onlangs hoorde ik tijdens een life-uitzending op de radio de uitvoering van het 
concert voor twee piano’s van Max Bruch (1838-1920). Het werk werd uitgevo-
erd door het Koninklijk Concertgebouworkest en twee vrouwelijke pianisten: de 
zusjes Mariëlle en Katia Labèque. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat 
dit concert ruim honderd jaar geleden op verzoek van twee andere pianospel-
ende zusjes werd gecomponeerd.

Rond 1900 woonde  en werkte Max Bruch in Berlijn en 
kwam hij een tweetal in die stad studerende dames 
tegen. Toen nog dames! De zusjes Rose en Ottilie 
Sutro uit het Amerikaanse Baltimore. Zij waren 
een van de eerst optredende pianoduo’s, waar we 
er nu wel meer van kennen zoals de Nederlandse 
broers Lucas en Arthur Jussen en de eerderge-
noemde zusjes Labèque. Het contact met de 
dames Sutro werd hechter nadat zij in 1911 Bruchs 
Fantasie voor twee piano’s volgens hem, zeer vakkun-
dig hadden uitgevoerd. 

   
Bruch was 
een enigszins 
gedesillusioneerde man, omdat hij meende 
in Europa niet de erkenning te krijgen, die 
hem volgens hem toekwam. Kunnen we 
ons nu niet meer voorstellen, omdat zijn 
Eerste vioolconcert momenteel als een van 
de meest uitgevoerde en populaire vioolcon-
certen ter wereld wordt beschouwd en zijn 
schitterende Kol Nidrei - een aantal variaties 
voor cello en orkest op een joods gebed - 
dezelfde populariteit geniet. 

Door het contact met de zusjes Sutro, dacht 
Bruch een nieuwe impuls aan zijn muziek 
te kunnen geven en via die twee in Amerika 
zijn naamsbekendheid te vergroten. Miss-

De zusjes Rose en Ottilie Sutro

Nac Bruch  (1838-1920)
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chien ontstond daardoor ook de mogelijkheid een nieuw publiek te verwerven 
en er fi nancieel ook iets op vooruit te gaan. Bruch raakte een beetje in de ban 
van de meisjes Sutro, en de relatie werd dus steviger. De Sutro’s vroegen voor 
hen een speciale compositie te schrijven waarmee ze Bruch in Amerika konden 
promoten en daarmee de door hem zo gewenste naamsbekendheid en/of  roem 
te bezorgen. Zogezegd zo gedaan en Bruch componeerde het Concert voor 
twee piano’s, dat dus onlangs  op de radio werd uitgezonden. 

Maar bij de gezamenlijke eerste repetities, waarbij Bruch op een derde piano de 
orkest- partij speelde, ging het al mis. De dames Sutro waren 
niet tevreden en eisten een aantal aanpassingen in de 

partituur. Bruch bracht die schoorvoetend aan en 
het werk werd vervolgens onder diens leiding 

door de twee zussen - volgens muziekcritici -  
matig uitgevoerd. Het verdween vervolgens na 
maar twee uitvoeringen, voorlopig in de lade.

Ondertussen hadden de twee zussen het ook 
nog voor elkaar gekregen, dat ze voor een 
habbekrats eigenaar werden van de parti-
tuur van het Eerste vioolconcert van Bruch, 
waardoor hij later ook nog eens de revenuen 
hiervan misliep. Na enige tijd vertrokken de 
gezusters Sutro weer naar Amerika waar ze 

helemaal losgin-
gen op het voor 

hen geschreven én 
meegenomen 

manuscript 
van de piano 
compositie. Ze 
herschreven 
(mishan-

delden) het werk door solopartijen aan te 
passen, veranderingen in de orkestpartij aan 
te brengen en het werk ook nog eens fors in te 
korten. En om de brutaliteit van de vrouwen te 
illustreren - U merkt wel dat ik ze geen dames 
meer noem - publiceerden ze het concert vervol-

Bruch aan de gevel van de 
Dom van Keulen

Graf  van Max Bruch in Berlijn
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gens ook nog eens onder eigen naam. 
Bruch aan de gevel van de dom van Keulen.

Over hun motieven is lang gespeculeerd. Waren ze misschien niet goed genoeg 
en was het stuk wellicht te moeilijk? Maar 
ondanks de aanpassingen, misschien ook 
aangebracht om het Amerikaanse publiek 
te behagen (?),  fl opte het concert. 

Bruch die ondertussen op erkenning 
én royalty’s uit Amerika zat te wachten, 
bleef  hierover gedesillusioneerd achter 
en overleed in 1920.  Het werk verdween 
voor een aantal jaren uit het zicht, totdat 
na het overlijden van de laatste der zusjes 
Sutro: Ottilie, het ‘origineel’ plotseling 
weer teruggevonden werd. Het werk was 
praktisch volledig ‘verkracht’ door de vele 
aanpassingen die de gezusters Sutro had-
den aangebracht. 

Tijdens de veiling van de eigendommen 
van de laatste overleden Sutro, kocht een twintigjarige pianist: Nathan Twin-
ing, een doos met daarin een aantal ogenschijnlijk, waardeloze paperassen. En 
hiertussen zat het voornoemde en verminkte dubbelconcert voor piano. 

Het werk werd door Twining en zijn collega Berkofsky gereconstrueerd en zo 
goed mogelijk in de originele staat, waarin Bruch het aanvankelijk had ge-
schreven, teruggebracht. Tijdens de restauratie telden Twining en Berkofsky 
meer dan duizend (!) aanpassingen. In 1973 kon de wereldpremière van het 
pianoconcert alsnog plaatsvinden met Twining en Berkofsky als solisten. Het 
Londens Symfonieorkest dat het werk uitvoerde, stond onder leiding van diri-
gent Antal Doraty. Helaas kregen de twee restaurateurs ruzie over hoe met deze 
nalatenschap moest worden omgegaan, en werd het stuk voor de tweede keer, 
het middelpunt van een controverse. 

Diefstal van composities en die onder eigen naam uitbrengen, komt niet vaak 
voor. Wel wordt er eens plagiaat gepleegd en worden klassieke composities 

Rick van der Linden (1946-2006)
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soms verwerkt in andermans composities, zoals de groep Exeption met Rick 
van der Linden (1946-2006) dat in Nederland in de jaren zeventig succesvol 
deed. En tijdens Carnaval willen carnavalsvierders  nog wel eens vrolijk hossen 
op muziek van Giuiseppe Verdi  of  Johann Strauss. 
         
Maar om nu te spreken van diefstal: laten we het een hommage noemen aan de 
grote  namen uit de wereld van de klassieke muziek. Wat wél als diefstal kan 
worden bestempeld, is het downloaden van muziek zonder de componist of  
uitvoerenden daarvoor te betalen. Daarnaast kennen we ook de diefstal van pep-
erdure instrumenten als een Stradivariusviool die dan later voor losgeld wordt 
aangeboden. 

Een variant van plagiaat fraude in de muz-
iek kwam aan het licht in 2007, één jaar na 
het overlijden van de Engelse pianiste  Joyce 
Hatto (1928-2006). Haar man, die een eigen 
muzieklabel had, gaf  kort na haar dood een 
groot aantal cd’s van zijn toen al doodzieke 
vrouw uit, bewerkt in zijn eigen studio. Critici 
roemden de opnames die van een ongekende 
virtuositeit zouden getuigen. Vreemd was wel 
dat mevrouw Hatto nooit in het openbaar 
optrad. Ze kon echter volgens haar man, nog 
wel opnames in een studio maken. Soms zelfs 
gezeten in een rolstoel…. Later bleek dat haar 
man, opnamen van beroemde orkesten en 
pianisten zodanig bewerkte, waardoor het leek 
alsof  Joyce de stukken uitvoerde. De informatie op de cd’s werd ook vervalst.  
Hiermee werd het grootste muzikale schandaal ooit, door het plagiaat van 
diverse componisten, orkesten en toppianisten blootgelegd. Diefstal zoals die 
door de dames Sutro ongestraft werd uitgevoerd, is zeldzaam. Met Max Bruch 
is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Hij werd een erkend componist, 
kreeg diverse eredoctoraten en zijn werken werden en worden wereldwijd, nog 
dagelijks uitgevoerd. Van de dames Sutro en Hatto hoorden we eigenlijk nooit 
iets meer, totdat ik erover begon…. 

HvL                      

Joyce Hatto  (1928-2006)
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Uitnodiging van de redactie

Het staat iedere keer weer vermeld in de Colofon dat ook u 
als lezer artikelen kunt aanleveren aan ons, alleen gebeurt 

dat helaas nog zelden.
Daarom nog maar eens een oproep aan wie iets te vertellen 

heeft, stuur dat verhaal in zodat we het in Vocaliteiten 
eventueel verluchtigd met wat foto’s en/of  tekeningen. 

kunnen opnemen.

De volgende 
 Vocaliteiten verschijnt 

april 2022
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Vocaliteiten van Koninklijk ‘s-Hertogenbosch Mannenkoor

Redactieadres:    Zevende Buitenpepers 12
   5231 GC ‘s-Hertogenbosch
  info@boschmannenkoor.nl

Sociaal Culturele Accomodatie
‘De Slinger’

Repetitielokaal van ons koor aan de
Jan Schöff erlaan 3 in ‘s-Hertogenbosch


