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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.
      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
  
15-05-2022 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, 
   en de Koninklijke 
   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

Albert van Roessel 10-9
Geert Voets 16-9
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Beste zangers,

De viering in de Sint Janskathedraal op 15 mei hebben wij 
achter de rug en daar was muzikaal, tot ons aller plezier, 
niets aan af  te dingen.

Ons koor, met aanvulling van een aantal leden van het Ros-
malens Mannenkoor, heeft meer dan zijn best gedaan en wij zijn 

blij dat ook de Koninklijke Harmonie Cecilia Schijndel uit Schijndel 
een zéér mooie bijdrage heeft kunnen leveren. Inhoudelijk hadden wij ons de dienst 
iets anders voor-gesteld, maar het was fi jn om voor ruim 1000 aanwezigen ons koor 
weer eens te laten stralen.

Voorzichtig zijn wij begonnen ons te richten op het nieuwjaarsconcert in januari 2023 
dat ditmaal in de Azijnfabriek in de Triniteitstraat zal worden gehouden. Dit zal nog 
een leuke uitdaging worden om alle muziek goed in te studeren maar wij doen ons best.
 
Wij hebben op woensdagmiddag 6 juli jl. het provinciehuis van Noord-Brabant mogen 
bekijken met aansluitend een gezellige borrel als afsluiting van de eerste helft van 2022. 
Maar nu gaan wij eerst vakantie houden.

Graag wens ik u allen een fi jne vakantie in een 
mooie zomer toe en wij zien elkaar 2e helft 
augustus weer.

Blijf  gezond en met vriendelijk groet,

Frans Reyner,
Preses



Van de Bestuurstafel
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De laatste bijeenkomst van het koorseizoen 2021/2022 
werd ditmaal in het Provinciehuis van Noord-Brabant 
gehouden. Het was geen repetitie die we normaal 
gewend zijn maar een rondleiding door het gebouw 
en de daaronder gelegen atoombunker die in de jaren 
60 van de vorige eeuw is aangelegd voor het geval dat 
een kernoorlog zou uitbreken. Deze rondleiding was al 
afgesproken voor juli 2020 maar moest in verband met 
corona uitgesteld worden. Ook waren een aantal leden 
van het Rosmalens Mannenkoor daarbij, die met ons de 
mis ter herdenking van de Corona slachtoffers in de St. 
Jan muzikaal hebben opgeluisterd.

Onder leiding van 2 ervaren VVV-gidsen, ons koorlid 
Gerard van der Heijden en Jan Lensen, werd na een kop 
koffi e met koek de rondleiding in twee groepen gestart.
Deze duurde tot ongeveer 16.00 uur. 
Het provinciehuis van Noord-Brabant is offi cieel 
geopend op 12 november 1971 door koningin Juliana. Het is een ontwerp van de Rot-
terdamse architect Huig Maaskant. 
Het gebouw is met zijn 103,50 meter[1] het hoogste kantoorgebouw van de gemeente 
‘s-Hertogenbosch. Het gebouw is in 1971 opgeleverd. De bouw heeft in totaal achttien 
jaar geduurd.
Voor een uitgebreid verslag over de voorgeschiedenis en de bouw kunt u onderstaande
link gebruiken: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciehuis_(Noord-Brabant)

         *****
Overlijden Toon van Geldrop
Een erg triest bericht bereikte ons op 12 juni jl. dat ons koorlid Toon van Geldrop op 
11 juni was overleden.
De laatste paar weken was hij niet meer op de repetities in verband met problemen 
met zijn been. Dat dachten wij eerst maar later bleek dat zijn gezondheid om meerdere 
redenen erg snel achteruitging.
Dat het zo snel zou gaan hadden wij echter niet verwacht. Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende periode.

Het Provinciehuis van 
Noord-Brabant
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Verderop in deze Vocaliteiten wordt nog eens aandacht aan zijn leven, ook als koorlid, 
geschonken.
         ***** 

Eind november was een reis naar Lemé in Noord-Frankrijk gepland. Dit hebben we in 
overleg met Jacqueline Wezenberg uitgesteld naar mogelijk voorjaar 2023. 
Belangrijk blijft dat we daar naartoe kunnen gaan met voldoende stemmen voor alle 
partijen om een goed concert te verzorgen. 

              *****
Ons Nieuwjaarsconcert wordt ditmaal gegeven op 8 januari 2023 niet in de Toonzaal 
maar in Podium Azijnfabriek Triniteitstraat 19, ‘s-Hertogenbosch
Daar zullen we in het najaar een proefrepetitie houden zodat we kunnen wennen aan 
de akoestiek in deze voor ons nieuwe omgeving.

              *****
Ons repetitielokaal in De Slinger is tot en met 28 augustus 2022 in verband met va-
kantie gesloten. De vakantieperiode van ons koor eindigt op 24 augustus.  We zouden 
natuurlijk een week later kunnen beginnen maar omdat wij onze tijd hard nodig 
hebben om alles goed in te studeren hebben we naar een oplossing gezocht en deze 
gevonden. De eerste repetitie is dus op 24 augustus a.s. alleen niet in De Slinger maar 
in Station Zuid aan de Erasmusstraat 9 waar we ons koorjaar 2021/2022 hebben 
afgesloten.  
De repetitie begint om 19.30 uur 
              *****

Terras van Station Zuid Bar van Station Zuid



       Zicht op de foyer en het Trappenhuis met de “zwevende” Raadzaal     

De bouw van het Provinciehuis van Noord-Brabant in de jaren 60 van de vorige eeuw
was een uniek project waarbij het gehele gebouw vanaf  de begane grond werd opgebouwd. 

Eerst de bovenste verdieping. Als die klaar was werd deze opgevijzeld en werd
de verdieping eronder eraan gebouwd. De offi ciële opening was in 1971

Provinciehuis Noord-Brabant
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De vergaderzaal voor de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant

De Telefooncentrale van de Atoombunker
uit de 60-er jaren van de vorige eeuw

De “fi ets”centrale van de Bunker, een 
voorloper van de huidige mogelijkheden om 

electriciteit op te wekken ??? 
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De Bois-le-Duc zaal waar wij op 7 april 2018 onze openbare repetitie hebben gegeven
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Muziek en Oorlog
In ‘n eerdere bijdrage heb ik geschreven over de Marche Funèbre, de treurmars die 
vaak wordt gespeeld tijdens de uitvaart van hoogwaardigheidsbekleders of  militairen. 
De mars is duidelijk ‘n voorbeeld van ‘n compositie die gemaakt is voor militairen. Op 
de tonen van de mars kan/kon gedisciplineerd worden opgetrokken naar het slagveld 
en werd door de krachtig aandoende klanken, het moreel ondersteund. Bekend voor-
beeld van een opzwepende mars is die van Radetzky. 
De compositie van Johann Strauss sr. waarop enthousiast wordt meegeklapt tijdens 
het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert vanuit Die Musikverein in Wenen. Een mars gecom-
poneerd ter gelegenheid van het feit dat veldmaarschalk en houwdegen Radetzky in 
1848, op 82-jarige leeftijd, de Italianen versloeg en daardoor een deel van Italië bezet 
bleef  houden. In Italië zullen ze dan ook niet zo hartelijk meeklappen wanneer de mars 
op 1 Januari wordt gespeeld…..! 
Oorlogen hebben regelmatig tot composities geleid. Wel of  niet in opdracht, maar 
componisten waren vaak onder de indruk van de dramatische effecten van een oorlog 
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Plattegrond van de Atoombunker onder het Provinciehuis. die al voor de bouw van het Provincie-
huis in gebruik was



of  een imponerende veldslag. Kunstenaars, zoals Beethoven, zijn vaak ook politiek 
geëngageerd. De Turkse mars van Mozart daarentegen is gecomponeerd als antwoord 

op de Turkse mode die ten tijde van Amadeus in zwang was 
en heeft dus niets te maken met de strijd tegen de Turken die  
in 1683 voor de poorten van Wenen stonden. Op dit moment 
leven we in een wereld waarin volgens verschillende Inter-
nationale Vredesinstituten, een veertigtal grote en kleinere 
oorlogen worden uitgevochten. Onlangs hoorde ik iemand 
zeggen dat de Derde Wereldoorlog feitelijk al aan de gang 
was maar dat ‘wij’ het alleen nog niet in de gaten hadden. En 
eerlijkheidshalve heb ik soms ook die indruk. Oekraïne, de IS 
met de strijd rond de oprichting van een Islamitische Staat, 

Afghanistan en de diverse strijdgebieden in Afrika en (drugs) 
oorlogen in Midden Amerika. De dreiging of  angst voor aansla-
gen door zogenaamde ‘Lonely wolves’ - ook in ons land - door 

teruggekeerde en geradicaliseerde IS-strijders,  is bijna dagelijks 
voelbaar. 
Laten we het hierbij maar niet hebben over de dramatische effecten die al deze crisis-
sen hebben op de lokale bevolking van de gebieden waar deze oorlogen daadwerkelijk 
worden uitgevochten. 

Momenteel zijn er wereldwijd meer vluchtelingen onderweg naar een beter bestemming 
dan ooit tevoren en komen er dagelijks tientallen 
van die heilzoekers in de Middellandse Zee door 
verdrinking en uitputting om het leven. 
De huidige composities die de oorlog als thema 
hebben zijn anders van karakter, dan de composi-
ties van de grote componisten uit de zestiende 
t/m negentiende eeuw.  Dat komt doordat oorlo-
gen niet meer die uitstraling hebben zoals in de 
Middeleeuwen en ten tijde van Napoleon, waarbij 
confl icten vaak nog van man tot man werden 
uitgevochten. Meestal ook nog onder de heroïsche 
tonen van klaroen of  doedelzak. Hier leek het, alsof  aan oorlogsvoering nog enige ro-
mantiek was te ontlenen. De huidige oorlogen, en de Eerste Wereldoorlog was daarvan 
de start, worden gedomineerd door massaal geweld en technische overwicht met daar-
door enorme hoeveelheden slachtoffers. Diverse componisten hebben oorlogen dus als 
inspiratie gebruikt. Dat kan zijn door een verloren slag of  overwinning op de vijand. 
Beethoven is er daar een van.  Bekend zijn onderwerpen uit de Tachtigjarige oorlog 

     Johann Josef  Graf  
Radetzky von Raditz.

10

Vluchtelingen  op de Middellandse zee



(1568-1648) waarbij de Egmond ouverture ook ons als Nederlanders moet aanspreken. 
Het Wilhelmus is ook uit die oorlog voortgekomen. De Derde Symfonie (De Eroïca) 
gaat over de Franse Revolutie en de escapades van Napoleon, een man die Ludwig 
aanvankelijk zeer bewonderde. Beethoven was eigenlijk een ‘rooie jongen’ wanneer we 
kijken naar zijn politieke stellingnames. Oorlogsprotesten komen volgens mij nooit van 
rechts….! Wellingtons Sieg werd gecomponeerd n.a.v.  de overwinning van de Hertog 
van Wellington op Napoleon bij de Slag van Waterloo in 1814. Dit werk was tijdens 
het leven van Beethoven, die in 1827 overleed, zijn meest bekende compositie. De Ou-
verture 1812 van Tsjaikovski is gecomponeerd vanwege de overwinning op Napoleon 
rond de belegering van Moskou. De verschillende War-requiems buiten beschouwing 
latend, hebben met name de oorlogen uit de twintigste eeuw, in het bijzonder WO II, 
veel muziek opgeleverd. 
Muziek als aanklacht tegen deze ‘Moeder aller oorlogen’. Maar niet alleen in de klass-
ieke muziek. In alle genres komt oorlog terug.

De Poolse componist Krzysztof  Penderecki (1933)  componeerde in 1960 het stuk 
“Threnos” klaagzang  voor de slachtoffers van Hiroshima, een indrukwekkend stuk 
voor 52 strijkers waardoor hij meteen wereldwijd zijn naam 
vestigde. Gecomponeerd in de stijl van de seriële, atonale of  
minimal muziek en daardoor helaas niet erg toegankelijk voor 
een breed publiek. 

Het “We’ll meet again” gezongen door Vera Lynn, the Sweet-
heart of  the forcess, en “Trees heeft een Canadees” zijn 
natuurlijk van een totaal andere orde, maar werden door die 
oorlog regelrechte hits.  En in Duitsland werd Lili Marleen, in 
1915 door een Duitse soldaat geschreven en gezongen door 
Marlène Dietrich, pas in de Tweede Wereldoorlog bij zowel 
Duitsers als geallieerden, een kaskraker. Meest recente voorbeelden van muziek die 
naar aanleiding van een oorlogsconfl ict werden gecomponeerd zijn  natuurlijk de 
composities in het verlengde van de Vietnamoorlog. Hier werd niet zozeer muziek 
gecomponeerd die de moraal van de soldaten hoog moest houden, maar moest die 
muziek ook het tegenovergestelde bewerkstelligen. De jongens werden aangemoedigd 
de dienstplicht te ontwijken of  zelfs te deserteren. Mohammed Ali ofwel Cassius Clay, 
die de daad ook bij het woord voegde, werd daarmee de beroemdste dienstweigeraar 
van zijn tijd. 

Door die muziek kwam een grote protestbeweging op gang die er uiteindelijk mede 

Krzysztof  Penderecki.
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toe heeft bijgedragen dat die oorlog ook daadwerkelijk werd beëindigd. Blowing in the 
Wind van Joan Baez is wel een van de bekendste protestsongs uit die periode.  Mijn-
heer de President van Boudewijn de Groot is een goed voorbeeld van een vaderlands 
protest tegen die vreselijke oorlog. 

Oorlog is een onuitputtelijke inspiratiebron niet alleen voor 
componisten. Bijna alle grote kunstenaars, of  het nu schilders, 
beeldhouwers of  schrijvers zijn, bijna allemaal hebben ze wel een 
werk nagelaten waarin oorlog of  de effecten daarvan het thema 
vormden.  Dramatisch voorbeeld is natuurlijk “De verwoeste 
stad” van Ossip Zadkine in Rotterdam en de roman “Im Westen 
nichts Neues” over de Eerste Wereldoorlog van Erich Remarque.  
De ‘Guernica’ van Pablo Picasso is een krachtig voorbeeld van 
een oorlogsprotest op doek. Een opsomming van kunstwerken 

die oneindig is. De schrijver Harry Mulisch en kunstenaar Armando zouden zonder de 
oorlog niet zo’n groot oeuvre hebben kunnen nalaten. De vele  oorlogsmonumenten 
in praktisch alle grote steden en monumenten voor de gevallen -of  onbekende soldaat, 
getuigen daar ook nog van. Voor kunstenaars is het te hopen dat de Wereldvrede niet 
op korte termijn aanbreekt……

De Nederlandse componist Jacob ter Veldhuis (1951) en dus 
geboren na de oorlog, componeerde zijn drie Postnuclear Win-
terscenario’s met de bedoeling de mensen te laten ervaren hoe de 
wereld eruit zou kunnen gaan zien wanneer er een echte Derde 
Wereldoorlog zou uitbreken.  Een alles verwoestende oorlog, 
die waarschijnlijk met atoombommen beslecht zal gaan worden. 
Daarom komt in die compositie ook een deel voor, waarin weinig 
agressie of  confl ict hoorbaar is. 

Een verlate, desolate wereld? Of  is het een wereld zonder geweld? Een wereld die we 
ons allemaal wensen. Muziek kan daarbij een belangrijke rol spelen en daarom zullen er 
altijd componisten blijven die dit thema als uitgangspunt voor hun composities zullen 
gebruiken. 
Om met Beethoven te eindigen: hij heeft niet voor niets het gedicht “Ode aan die 
Freude” van Schiller getoonzet. Omdat de kreet “Nooit meer” verwijst naar de ver-
schrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, heeft de Europese Unie 
begrijpelijk, dit slotlied uit de Negende symfonie van Beethoven als Europees volkslied 

Boudewijn de Groot.

Jacob ter Veldhuis
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Op elf  juni j.l. overleed vrij plotseling ons zeer 
gewaardeerde koorlid en tweede tenor: Toon 
van Geldrop op 91-jarige leeftijd. Tot april j.l.  
bezocht hij nog trouw de repetities van ons 
koor en betreurde het, dat hij niet aanwezig 
kon zijn bij de Herdenkingsmis voor de Co-
ronaslachtoffers in de Sint Jan op vijftien mei 
van dit jaar. Vanaf  april begon zijn gezond-
heid in een steeds rapper tempo te verslech-
teren. Een proces dat hij maar moeilijk kon 
accepteren en er zich ook hooglijk over ver-
baasde. Want als er iemand van overtuigd was 

dat hij het ‘eeuwig leven’ had, of  althans royaal 
de honderdjarige leeftijd zou halen, was het Toon. En hij niet alleen. Eigenlijk 
iedereen in zijn omgeving.  Daarom kwam zijn tamelijk plotselinge overlijden 
dan ook voor veel mensen als onaangename verrassing.
Toon kwam in 1991 bij ons koor en was dus al 31 jaar een van de koninklijke 
zangers. Ondanks zijn hoge leeftijd, had hij toch nog een bijzonder krachtige- 
en om maar in termen te blijven, toonvaste stem, die hij met verve liet horen 
bij de tweede tenoren. Zijn muzikale belangstelling en kennis waren breed, en 
daarom was het ook niet verwonderlijk dat hij een gewaardeerd lid was van de 
muziekcommissie. Ons koor was niet het enige koor waar hij lid van was. Met 
name het Russische- en Gregoriaanse repertoire waren hem dierbaar, en hij 
is dan ook jarenlang lid geweest van gezelschappen die deze muziek op hun 
repertoire hadden staan.
Daarnaast was Toon zeer actief  op sociaal- en kerkelijke gebied, en was hij jar-
enlang de kartrekker van de organisatie Vluchtelingen In Nood de VIN. Door 
zijn prettige- en deskundige  manier in de omgang met mensen, was hij bij veel 
organisaties een gewilde vrijwilliger. Daarom ook zullen niet alleen wij hem 
gaan missen. Toon van Geldrop, een man waaraan we hopelijk nog regelmatig 
met genegenheid zullen terugdenken. 

In Memoriam Toon van Geldrop.     
 * 24-08-1931 - † 11-06-2022 * 24-08-1931 - † 11-06-2022
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Tekst van het bidprentje

Toon van Geldrop
 * 24-08-1931 - † 11-06-2022

Geboren, getogen en uiteindelijk in alle rust overleden in zijn geliefde stad Den Bosch. 
Maar Toon was niet alleen een Bosschenaar. Hij keek over de grenzen heen van het 
onmiddellijk nabije, had oog voor de wereld in al zijn veelzijdigheid met een open en 
onbevooroordeelde blik.
Maatschappelijk betrokken, geïnspireerd door een diep-verankerd geloof  dwong hij 
zich te handelen met betrekking tot de essentiële vraagstukken van het leven. In-
terkerkelijk Vredesberaad (IKV), parochiële activiteiten, vluchtelingenwerk, geloven 
was voor Toon niet alleen iets theoretisch.
Hij was altijd actief  en onderweg, banen bij verschillende werkgevers, de laatste 25 jaar 
tot zijn pensioen als Hoofd Personeelsadministratie van de Radboud universiteit in 
Nijmegen. Maar Toon kon ook stilstaan en genieten. Hij was een Bourgondíër in hart 
en nieren en met gevoel voor humor kon hij zaken relativeren. Toon hield van gezelsc-
hap. Samen met Lenie met wie hij 61 jaar getrouwd is geweest, zocht hij dat gezelschap 
ook regelmatig op. Maar hij kon zich ook afzonderen. Zingen en kaarten met anderen, 
maar schilderen en lezen in zijn eentje.
Toon was in alles wat hij deed nauwkeurig en precies, in zijn relaties met mensen maar 
ook in zijn administratie, zijn tuin, zijn werk etc. Dit alles gevoed door een sterke zelf-
discipline. Maar hij kon zich volledig onderdompelen in de geneugten van het leven zo-
als, onder andere het jaarlijkse Carnaval dat hij samen met Lenie en vrienden uitbundig 
kon vieren, tot vrij recent.
Een belangrijke karakteristiek van zijn persoonlijkheid was zijn vermogen de verschil-
lende facetten van die persoonlijkheid met elkaar in balans te houden. Nooit ging het 
ene te zeer ten koste van het andere. Ze lagen gelijkmatig verspreid op zijn innerlijke 
weegschaal. 
Toon van Geldrop, een mens vol positieve energie en optimisme met aandacht en zorg 
voor anderen.
Hij heeft een onuitwisbare vingerafdruk achtergelaten op deze aarde.
Wat zullen we hem missen...    Lenie van Geldrop-Gielisse
       Leon
       Stephan en Wendy
                 Elsje en Sjoerd
                 Peer



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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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


