
KONINKLIJK 
‘SHERTOGENBOSCH MANNENKOOR

JAARGANG 24                                 4                                 OKTOBER 2022    
                                                                                                                                     



2

Verjaardagen Agenda 2022-2023 

Redactie: 
Alfred van Egmond
Harrie van Liebergen     
Jef  Verouden.

Redactieadres:
Zevende Buitenpepers 12
5231 GC  ’s-Hertogenbosch

Emailadres:  
jverouden@outlook.com

Vocaliteiten verschijnt eenmaal 
per kwartaal. De volgende uit-
gave verschijnt januari 2023
Kopij dient uiterlijk 
1 januari 2023 te worden aan-
geleverd bij het redactiesecre-
tariaat, bij voorkeur via e-mail.

Colofon

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
  
15-05-2022 H. Mis in de St. Jan voor 
12.00 uur  de overledenen als gevolg
   van de Coronapandemie.
 Medewerking door het  Rosmalens Mannenk-
oor, en de Koni.Harmonie   St. Caecilia uit 
Schijndel
06-07-2022 Laatste bijeenkomst voor 
 14.30 uur              de vakantie; bezichtiging
  Provinciehuis.

24-08-2022 Eerste repetitie na de
20.00 uur  vakantieperiode

18-11-2022 Optreden in Podium 
 16.30 uur              Azijnfabriek

23-11-2022 Openbare repetitie in Soc.
  20.00 uur Cult. Centrum De Slinger
   Jan Schöfferlaan 3, met
  Salonorkest Prelude

 08-01-2023 Nieuwjaarsconcert in 
 14.30 uur Podium Azijnfabriek

11-01-2023 Nieuwjaarsreceptie

Ton van Elten    2-10
Alfred van Egmond 31-10
Jef  Verouden  13-11
Lambert Kerkhof  21-11
Sjoerd Pels Rijcken   4-12
Toon Kooijmans 11-12
Niek van  Oijen    24-12
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Beste zangers,

Wij zijn volop aan het repeteren voor het nieuwjaarscon-
cert dat gehouden zal worden op 8 januari 2023 in Podium 

Azijnfabriek aan de Triniteitstraat te ’s-Hertogenbosch.

Aan dit concert wordt ook deelgenomen door Salonorkest Prélude met viool, 
klarinet, piano, contrabas en zal het kwartet een gevarieerd repertoire ten gehore 
brengen. 

Op 18 november 2022 zullen wij een spontaan optreden verzorgen in het nieuwe pand 
van Podium Azijnfabriek tijdens de vrijdagmiddagmatinee.

Ons koor is na de Corona periode enigszins uitgedund en wij zijn op zoek naar nieuwe 
zangers die zich willen aansluiten bij ons koor. Vandaar dat wij op woensdag 23 no-
vember om 20.00 uur een openbare repetitie houden, in Wijkgebouw De Slinger.
Wij hopen op grote belangstelling. 

Zeg het voort, zeg het voort.

Blijf  gezond en met vriendelijke groet,

Frans Reyner
Preses



Van de Bestuurstafel
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Op vrijdag 5 augustus jl. ontvingen wij een email van de heer P. Fokkelman met de 
vraag of  wij als koor nog geïnteresseerd waren in wat memorabilia van Peter Kallen-
bach. Het bleek dat hij bij het opruimen van zijn huis een en ander was tegengekomen 
wat nog van zijn moeder afkomstig was. Zijn moeder bleek de dochter van Peter Kal-

lenbach te zijn die dit alles zorgvuldig had bewaard. Het betrof  voornamelijk spullen uit 
de periode 1920-1940.
Hierop hebben wij direct positief  gereageerd omdat uit die periode bij ons nog niet erg 



5

veel bekend was.
Enkele dagen later werd een grote envelop bezorgd met deze spullen.

Het betrof  onder meer het receptieboek bij het 25-jarig jubileum van Peter Kallenbach 
als dirigent van ons koor dat aangeboden was door de werkende leden van het koor.
Over het algemeen is een receptie boek niet erg interessant want meestal staan er alleen 
een heel stel handtekeningen in.
Ditmaal was het toch wat interessanter voor de historie van het koor want de verdeling 

van de bestuurs-
functies in die 
periode stond 
er in. Daarvan 
is namelijk geen 
duidelijk beeld. 
Er zijn verschil-
lende opgaven 
van de verdeling 
maar dan met 
verschillende 
namen.
Maar op de 
eerste pagina´s 
van dit receptie-
boek stonden de 
handtekeningen 
van het voltallig 
bestuur in 1928 
met de functie 
erachter.

Een ander mooi 
aandenken is 
een origineel 
affi che van de 
uitvoeringen van 
de Missa in Die 
Festo die werd 
uitgevoerd in 
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samenwerking met de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Afd. ‘s-Hertogen-
bosch. door o.a. leden van het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor o.l.v. Peter 
Kallenbach in de kathedrale basiliek van de St. Jan.
Medewerking hieraan werd verleend door de tenor Louis van Tulder uit Den Haag en 
voor de orgelbegeleiding H. Hermans uit Maastricht.  
De eerste uitvoering was op 26 juni 1921 en daarna ook nog op 3 en 7 juli 1921.

In de loop van 1968 werd deze mis voor het eerst door ons koor op het programma 
gezet om deze samen met het Brabants Orkest uit te voeren. De toenmalige dirigent 
Louis Arons, die het geheel zou leiden, liet echter eind van 1968 aan het bestuur weten 
dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie als dirigent van ons koor op gaf. 
Hierdoor werd ook het contact met het HBO beëindigd en werd deze mis weer in het 
archief  gestopt. Het was nu eerst zoeken naar een nieuwe dirigent die we vonden in de 
1e  concertmeester van het HBO: Anton Koene.  
Voorwaarde was wel dat we ‘onze’ vrijdagavond moesten opgeven en verhuizen naar 
de woensdagavond. Dat was namelijk de enige avond dat Anton Koene vrij was. Maar 
de mis van Diepenbrock bleef  in het archief.
Inmiddels na ruim 50 jaar is iedereen wel gewend aan ‘onze’ woensdagavond.  

           *****

In de komende maanden bereiden we ons voor op het Nieuwjaarsconcert op 8 januari  
2023 in het Podium Azijnfabriek in de Triniteitstraat, alhier.

Tot die tijd hebben we eerst een optreden daar op vrijdag 18 november bij het vrijdag-
middagmatinee. Daar zullen we met begeleiding van een pianist een aantal liederen 
zingen. Het is geen groots concert maar het is bedoeld om de omgeving waarin wij 
straks het Nieuwjaarsconcert gaan geven te leren kennen. 
Daarnaast en dat is toch heel belangrijk men kan ons weer eens horen zingen. Wij zul-
len daar geen nieuwe kandidaatleden opdoen maar je weet maar nooit.

Meteen de woensdag er na 23 november 2022 wordt ‘sávonds in de grote zaal van De 
Slinger een openbare repetitie gegeven met medewerking van Salonorkest Prelude.
Hierbij moeten we ook ons beste keeltje opzetten want deze avond is wel bedoeld om 
liefst jongere mannen te interesseren voor ons koor.
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Wandrer’s Nachtlied

Een van de bekendste gedichten van 
de Duitse dichter, wetenschapper, 
fi losoof  en staatsman Johann Wolf-
gang (von) Goethe (1749-1832) is 
het gedicht met bovenstaande titel. 
Veel mensen weten niet dat Wan-
drer’s Nachtlied de titel is maar ken-
nen het gedicht eerder van de eerste 
regel: ‘Über allen Gipfeln ist Ruh.’ 
Goethe schreef  het gedicht op zes 
september 1780 op de wand van een 
berghut in Thüringen. Deze hut bev-
ond zich op de helling van de Kick-

elhahn, in de omgeving van Illmenau. In een brief  aan een vriendin vertelde Goethe dat 
hij het gedicht daar had achtergelaten. 

Hij kwam vaak in die omgeving, en ging regelmatig kijken of  het gedicht nog leesbaar 
was…. In 1870 brandde de hut echter gedeeltelijk af  omdat bosbessenplukkers onvoor-
zichtig met vuur waren omgesprongen. Het bouwsel kon echter worden gerestaureerd 
en is nu een toeristische bestemming. 

Maar wáárom is dit gedicht nu zo bekend geworden? Het wordt gezien als een van de 
fraaiste lyrische gedichten in de Duitse taal. Daarnaast of  daardoor, siert die eerste regel 
ook vaak overlijdensadvertenties… Über allen Gipfeln ist Ruh, synoniem voor De eeu-
wige rust. Maar de belangrijkste reden van die bekendheid of  verspreiding van het gedi-

Goethe voor de hut in Kickelhahn-Illmenau.

Über allen Gipfeln     Boven elke bergtop
Ist Ruh,     heerst rust,
In allen Wipfeln    in elke boomkruin
Spürest Du    bespeur je
Kaum einen Hauch;    amper nog een zucht;
Die Vöglein schweigen im Walde.  De vogels zwijgen in het loof.
Warte nur, balde    Wacht maar, spoedig
Ruhest Du auch.    Rust jij ook.
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cht is het feit, dat veel componisten het de moeite waard vonden, om het van muziek te 
voorzien. Het meest bekende voorbeeld van zo’n verklanking is het Wandrer’s Nachtlied 
D 786 van Franz Schubert (1797-1828). 

De reden om een artikel in Vocaliteiten aan dit gedicht te wijden 
is het gegeven, dat óns koor het gedicht, in dit geval getoonzet 
door de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock (1862-
1921), ook op het repertoire heeft/had staan.

Alvorens wat uitgebreider op de diverse composities of  mak-
ers in te gaan, zullen we eerst de tekst van het korte gedicht op 
ons laten inwerken.  We doen dat met een vertaling van Menno 
Wigman (1966-2018).

De lijst van componisten is lang. Zoals gezegd werd Schuberts 
versie de meest uitgevoerde. Op die lijst treffen we verschil-

lende grote namen aan. Hieronder Hugo Wolf, Robert Schumann en Franz Liszt. Naast 
Diepenbrock, enkele onbekende toondichters, die het gedicht ook op muziek hebben 
gezet. Waaronder: Carl Loeuwe, Carl Friedrich Zelter en Hans Rott. Omdat het voor de 
lezers van Vocaliteiten waarschijnlijk ook onbekende namen zijn, is het wellicht interes-
sant, iets over hún achtergrond te lezen, en vervolgens hún bewerking van het gedicht 
op internet op te zoeken en te beluisteren.

Carl Loeuwe (1796-1869), was naast componist ook organist, pianist en zanger. Ont-
moette Goethe, en voorzag diverse van zijn gedichten van muziek. Was lang als organist 
werkzaam in Halle, de geboorteplaats van Georg Friedrich Händel. Is ondanks zijn wel-
luidende- en brede oeuvre, waaronder enkele opera’s en oratoria, toch grotendeels in de 
vergetelheid geraakt. 

Van Carl Friedrich Zelter (1758-1832), waar we eigenlijk ook 
nooit meer iets van horen, kan vermeld worden dat hij ooit 
begon als metselaar…. Later ging deze stenenlegger alsnog 
componeren, en werd daar in zijn tijd behoorlijk bekend 
mee. Was afkomstig uit Berlijn en kon later o.a.: Felix Men-
delssohn Bartholdy, zijn zus Fanny en Giacomo Meyerbeer 

tot zijn leerlingen rekenen. Geen kleine jongen dus.
Tot slot Hans Rott (1858-1884). Rott was afkomstig uit Oos-

Alphons Diepenbrock.

Carl Loewe.
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Hans Rott

John Ottman.

tenrijk, en ook zijn werken worden bijna niet meer uitgevoerd. Echter, onlangs was op 
de radio een programma met enkel zijn interessante muziek, waarin ook iets werd verteld 
over het korte, en dramatisch verlopen leven van Hans Rott. Hij stierf  op vijfentwin-
tigjarige leeftijd. Op het conservatorium was Gustav 
Mahler een van zijn medestudenten. 

.Om een studiebeurs te kunnen bemachtigen, moest 
hij een compositie insturen die door een commissie 
zou worden beoordeeld. De commissie, waarin o.a. 
ook Johannes Brahms zat, beoordeelde het werk ech-
ter als onvoldoende, en kenden daarom de beurs niet 
toe! Om een lang verhaal kort te maken: Rott werd 
o.a. hierdoor zó gefrustreerd, dat hij psychisch volledig 
doordraaide en zelfs enkele pogingen tot zelfdoding 
ondernam. 

Toen hij een keer in een trein zat, wilde een mede-
passagier een sigaar opsteken. Rott werd enorm woest en richtte een pistool op zijn 
medereiziger, omdat hij vermoedde dat de trein, die volgens Rott door Brahms was 
volgestopt met dynamiet, zou ontploffen. Na dit incident werd hij opgenomen in een 
psychiatrische kliniek, waar hij dus pas vijfentwintig jaar oud, aan tuberculose zou over-
lijden. 

Ook nú nog worden componisten geïnspireerd door het gedicht van Goethe. Zo schreef  
de Amerikaanse fi lmcomponist John Ottman (1964) in 
2008 het boeiende werk: They’ll remember you, op tekst 
van voornoemd gedicht. Geschreven voor de fi lm The 
Valkyrie. Een fi lm over de mislukte aanslag op Adolf  Hit-
ler door Claus Graf  von Stauffenberg (1907-1944) op 20 
juli 1944.
Misschien een idee, om de composities van deze acht 
toondichters in één concert ten gehore te brengen: Acht-
maal: Über allen Gipfeln ist Ruh. Het Koninklijk ’s-Herto-
genbosch Mannenkoor met Wandrer’s Nachtlied.       

HvL
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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 niet vaak.
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.
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De volgende 
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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


