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NUORD \'OORAF

EL'n musicus is cen d<,e-mens. In zijn gelukkigste momenten is hij bezig met \fat
I lenri de Regliier n(,emdc 'un plaisirdelicieuk et touj<,urs inutile ' op cen gel,ied dat
1 hi·cdor JI'. Ad(,rn<, betitclde met  'cin sanktic,nnierte$ Schuti.gebiet der Irrati„tiali
t,it''. Schrij,ers en Iii„sc,1,·n hebben er blijkhaar Keen mocitc mee de ha14/aak \an een
ander met nuttel(x,3 en on„ e,enlijk at te doen, zel Is al is het i an beiden bekend dat ,ij
de muziek van ganser harte,\·aren t(,egedaan.

\,wir zijn allergelukkigste moment had de muziekmaker Keen behc,eftc aan getui-
gen. \laar dichter en filos(*)1' hebben beiden Kelilk. ranneer ze dit nioinent in hit
mu/.iekmaken aanmerken als in sociaal opzicht van geen belang. Indien dc mu/iek
1),v,elening echter Keschiedt ,cx,r. met en om,i·ille ,·aL, anderen. ma,ikt Le aanspraak

op erkennitig. Net mu/iekmaken ,·c)(,r /.ich,elf en om zichielts  ·ille kan hier Keen
(inderifirp \an beschour,·ing uitmaken, althans niet in een studie mir lift Brabantse

mutiekle,en.  \\'ant in dit ge\·al  is het de bedc,eling um natist het opdiepen \ an liet
gebeuren de,erscheidenheid aan relaties na te g:ian tussen de muziek en de ieran-
derende maatschappij „·aarin /e beoefend iverd.

Dat de basis 0:in de hier scilgende studic cerder ,\·ordt ge·.ornicl dc)or praktisch-
mu,ikale en musicolc,gische als d<Jor historische uitgangspunten zal uit de:tan\·anke-
lijk gr(xitste belangstellingsfeer duidelijk Lijn. Het zou zelfs (ipgei·at kunnen worden
ills ecn Lei;er excuus. Pri\·6·-pianciles en kerkkoorzang gedurende de scho( Ijaren en

\er,cilgens het bezoeke,1 ;an de Nederlandse R.K. Kerkmu/ieksch,)01, de Stedelijke
Mu/ickscho,11 in Groningen, het Rilks- en Koninklijk Ccitiser,·at(,rium in Den Haag,
het Amsterdams Consenatorium in de ,\ccademia \lusicale Chigiana  le  Siena in
Italic. 1)epaalden in Lerste instantic  le gerichtheid ,<in de schriliver en de sfeer ,:in
I, aaruit hij dacht.

\Iaar uiteincielij k „ ord t de/e 4 tudie gesch raagd d(*,r een (,111:iding in de muzieki, e-
tenschappen.  Daarom gaat de dank behalve naar al degenen die mij  Lu seel  bijbrach-
te,1 up hit gebied van pianc,- en orgelspel. gregi,riaans, koor- en solozang. blokiluit-
spel. muziektheoric, comix,sitie en kennis ,·an de muziekliteratuur, 1,<*ir- en (,rkest-
directie cx,k uit naar de liciogleraren ,an de Rijksuni,ersiteit L trecht. prof. dr.  E.
Rceser. pr(,f. dr. R.  Lenaerts. me,roun· prof. dr.  11.  Wagenaar-Nolthenitis en prcif'.

cir. \1.1. l'ente. Zij allenondersteundinen ii,spireirder, mijn mutiek„etenschaplie
lijke sorming

If.en eerste kennismaking met het Brabantse mu/.iekle,en K·(,nd plaats door r·anuit
\msterdam naar (1,sterhout te reizen ,(lor een ian de allereerste uit,t,cringen man
Ilet Brabants Orkeht in saminzi·erking met het plaat4elijke kixir 'Aurc,ra'  .Na ge-
„,Mind  en ge erkt te hebben  iii  Amsterdam en  L'trecht n erden de contacten ierste-
\igd d<x,r aclitereen\(,lgens een rierkkring in Bergen „p Z(xim, Brecia en Den Busch.
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Afgezien van een zekere declname aan het muziekleven ;verd daarmeedegelegenheid

gelxiden om het muziekmaken in Noord-Brabant belangstellend te volgen
Het „as echter door een artikel in het tijdschrift Brabantia van mei 1974, waarin

een c,zerzicht n erd gel)(}den f an het Brabantse muziekle\·en sedert de Tweede
Wereldoorlog. dat tenslcitte de gedachte grocide aan een terugblik in een rerder
ierleden. Daar moesten de wortels ge,·onden worden van de uiteindelijke opgang naar

het rijkgeschakeerd en bloeiend muzieklezen ran thans. Doch tegenoverde algemeen

gangbare meningdat het Brabantse culturele leven sedert het eind van de achttiende

eeui,· nauwilijks ian enige betekenis z<,u zijn geurest, bc**1 dit onderzoek aam·:inke-

lijk Keen aanlokkelijk perspectief.
1 n hit midden gelaten of het aan de mens ofde omstandigheden ligt, de situatic kan

Lich voordoen dat al spetirend en verzamelend eerst geleidelijk klaarheid ,·erkregen
\,ordt ointrent /in en gerichtheid #an dit zoeken. Het onderzoek werd echter meer
dc,elgericht na een ontmoeting opde stoepic)(ir het depot van het Bredase gemeentear-

chief.  Enige tijd later resulteerde hieruit een gesprek dat leidde tot de all}akening z an

een  project en  tot de  bereidheid  ran  prc)1.  dr.  1-1. F.J. M.  s·an den Eerenbeemt  als
begeleider ran mijn studie op te „·i||en treden. Ik dank mijn promotor ioor zijn
,oortdurende· aansporingen en wor /Un uitermate attente en kritische ondersteu-
ning. 6,nder de ,·eelvuldige contacten met hem en ionder Lijn inspiratie iou het
ordenen ian zo zeer uiteenlopende aspecten tot een sluitend geheel r·rijif·el een
cinmogelijkheid /ijn gebleken. De wii ie #vaarop hij zich aan dit onder erp,erbond en
mij wist te stimille ren (,peen /(xlanigi wijzedat iedere keer een stap &·ooruit get.et k<in

worden zonder het ;oorafgaande als een misstap mijnerzijds te laten overkomen,
heeft mijn diepste respect.

Niet minder erkentelijk ben ik co-pri,motor prof. dr.  A.J. M.  Asselbergs uit Nijme-

gen die meer dee(i dan de musicologische aspecten van deze studie \an uitioerig
commentaar te roorrien. De genereuze s,·ilze waarop hij i ijn tijd ter beschikking stel-
de, de hulp die hij in moeilijke ogenblikken bc,od en het ontwapenend enthousiasme

waarmee zijn muzische begaanheid doortrokken is, blij,·en in aangename herinnering
bewaard en stemmen tot innige dankbaarheid.

Daarnaast zij het mij vergund grote waardering uit te spreken,oor de historische
opmerkingen en nuttigc raadgevingen met betrekking tot de tekst, die mij door dr.
W.Th.M. Frijhoff werden aangereikt. Gaarne dank   ik   ook   mevrou,v   M. E.

Belksma-Hiemstra ,·oor de hulp bij de samenstelling van het notenapparaat, het
"bijscha,en" s·an de bronvermeldingen en het samenstellen van de indices. 1'0orts zii
dank geiegd aan de heren S.H.A.M. Zoetmulder te Waaire en Pierre Beckers te

Dongen. die bereid bleken de Nederlandse tekst opjuistheid en bruikbaarheid door te

lezen, en merrou,r· H.  1.  Smit-Beeley te \'ught die de Engelse samematting v<x)r

haar rekening nam. Dat het nazien san de drukproeven kon geschieden in samen-

  ·erking met cira. A. M. Timmermans-,an der Hoff en mr. H.S. Bekius mag naast

alle waardering mijnerzijds. beschouwd Aorden als een treffend blij k van wat een

goede nabuurschap kan betekenen.
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1)(*ir het,eriamelen van gege, ens die dienstig konden Lijn \·cxir deze stuclie. k„am
ikals ,·an/ell'in contact met dir·erse instellingen en archie,·en die de prc  incie rijk is.
De  wmrkomendheid en  hulp,aardigheid die  mij  #an  hoog tc,t  laag telkens ten deel

r·ielen,  mt,gen hier in dankbaarheid #ermeld $,orden. Gemenioreerd dient cieneens

de bereid,f·illigheid die getiond zierd op de bibliotheek r·an het Instituut ecxir Mu-
iiekz,·etenschappen in L'trecht, op het Algemeen 11ijk4archiet, de bibliotheek i.in de
muziekhistorische aideling in het Gemeentemuseum en de Koninklijke Biblic,theck,
alle te Den 11aag. \ oorts noem ik het antiquariaat Lelie,eld in Den liaagdat mij cen
reertigtal oude jaargangen i·an het muziektijdschrift C,Ze'l ilia leende, wat als zen

bijainder comfc,rt beschou„·d mag \,·orden. E,eneens gaat mijn d.ink uit naar de

gemcentelijke archiefdiensten zan I)en 11aag, Delft. Amsterdam. Ltrecht. K.impen,
Rirrmond en Rotterdam.

:\iog blijft het ge,oel hangen, dat er bij al die bereidm,·illigheid „el de/.e 01 gene
vergeten zal zijn. Hoei,·el er personen op archieven (intmoet iverden die Lich 7(1

six,ntaan en telkens opnieuw tot hulp genegen ,#·aren dat een\·ermelding zeker op /ijn
plaats zou zijn, i#·Ing de huiver ,(*)r het risico anderen onbedoeld te zergeten
LA aarder.

Tenslotte rerheugt het mij bijzonder, dat er aanleiding gevorden kan worden deze

studie op te nemen in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis ran het Zuiden \·an
lederland. Redactie \an de/e serie en het bestuur ,"an de Stichting Zuidelijk
Historisch Contact ben ik daar zeer erkentelij k  vc)or.

Het is ons niet gegund oi·er de eindstreep van het leven heen te blikken. De dank
aan mijn ouders kan dus niet anders zijn dan een terugroepen in de herinnering \·an

„·at zij gar·en. De muzikale belangstelling komt \·an mijn moeder, de algemene
interessen zonder twijfel ; an mijn vader, iemand die zijn hart serpandde aan het

schilderen, schrijven, voordragen en discussieren met politieke en in sociale aangele-
genheden geinteresseerde \·rienden. De letteren en sociolcigie had hij zoe·olgaarne bij
een i·an zijn kinderen tot op een academische eindfase gedroomd. Het waren zeker

geen Wijzen uit het Oosten die hem dit helaas op de van hen bekende en afdoende
wijze zeer ontijdig hebben belet tijdens de moeilijke oorlogsjaren.

Iici\·oirt, oktober 1981 H.J. Zomerdijk
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148

§ 1  Militaire miciek in Franse tijd en Koilinkrijk 149
1·unctie van de militaire mwick in Ink·ger tijil 149; re,o|utionaire m<Mnster
manitestaties 150: de "\erbonclenen" al4 naic,lgers 151, bezetting jan de orkes-
ten (11' kapellen 152: ,%eningsproblemen bij de formatie 153: ne,entaken ,·an de
militaire mu/ikanten  154; kapelmeester Heber  154; intanteriemu/ick en Kc,-
ninklijke \lilitaire Academic 155; ger·(Ilgen ,·an de Belgische opitand, "suppri-
matie" , an de militaire muilek 156; het "ho(,rnmu/.ijk" 157

§ 2  ()tide ajkoinst eu militair rertoo,1 als muzikale inspiratie roor
de burgerij 158
Net Tilburgse ensemble \ an +  1820 159. het Bcisschi 'C',oncert' 160; het 'Evnd-
hcnensch (-:oncert' 161; het 'Harmonicaal C.(incert' te Gilze en de gerelschappen
Harmonie elders 162, 'Semper Crescendo' in Heusden en 'Diligentis' in Den
13(,sch 163; de samenhang ,·an mU,ikale activiteiten met de sixifteitsgedachte
164; 'Apcillo' in (kertruidenberg, Sen \·an de talk)/e mutiek,-erenigingen 165.
gunstige ge,(,lgen ;an 1843,ix,r Brabant 166, het socialeaspect \·andeoprich-
tinghijver 167.

§ 3 Stnibbelingen rond de Schittterijuiuziek 168
De Bossche schutteril en /ijn cerste k:ipelmersterb 168; pr<)bleincn in de \'cer
tiger jaren  169. de „'i*1CI\allige leiding 170. Tilburg en Breda  171; het Bergse
Harmcinic in debres vixirde schutterij 172. Eindhoven. ilordachende rol ,·an
·\11)1lcis 1.ust' 173: Acirt weder\·aren ,·an een r(,emrucht ge/c|hchal, 174.
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§   4    Feite,1.  problemen  en  raagheden  rond dirigent,  instruntent en
revertoire 175
Aan,ankelijk (}ntbriken ian bezettingsnormen 175; anonimiteitof (imissieian
lie leiding 176. intrede   an de  kapelmeesters  177, de kwestie harmonie of fan
fare  178, terugblik naar het blaasoctet en de mode van het "Turksch muzijk
178: ierbeteringenaan het inbtrumentarium  179; dedoublurewc,edeende weg
naar eengciecle instrumentatic 180; Hutschenruvters ideeen en de praktijk 181.

dc nis0('lende samenstelling  182, de lang/ame groei naar duidelijkheid omtrent
de categorieen 183.

§  5 //et kc,i,ze,i e,t gaa,1 l'a,1 miciekrere,ziginge,1 184
1\ isselialligheden in Bri·da 185, ,·em·ikkelingen en t.eedracht 185, de hitte
ian de ru/ie gelu\,d 186: Petrus A'umer ncemt de std' ,·an /ijn oudere broer
0\er 187, cle Philharmonic #1·ordt 'Ki,ninklijk' maar het strijkorkest lijdt blcled-
arniciedi 188, cle  plijtiF,am ian hit standsbeset' 189: het korte bestaan Ian
Ac,ede bedc,elingen 190, grcite idcalen en kleine \·erhc,udingen 191.

Hooidstuk VI

111.'r ON-rSTAAN \'AN DE /.ANC.\'1.RliNIGINGEN 193

\\'aar ii·as de k<*iriang in de  I Be eeu„ 7 194; discrepanties in de betekenis r'an
het i·roeg- 19c-ecuit·se kerkkocir 195; massazang en oratoriumzang  196.

§ 1  Nadering t'an het izieuuie 197
Een merk„·aardig document 197. kclor,ang als uiting van cen nieuwe tijd 198;
navolging van Franse massazang en Duitse liedertafel 199, de amateuristische
k,nriang rondc,m ons land 200. Langonderwij, als basis vocir de koorcultuur
201; in 1830 ncig i·rijA·el geen oratcirium/ang in (ins land 202.

§ 2  Belt'tistirordi,K i'an het eigen kunnen 203
Tc·,i·\·allig karakter van de aam·ankelijke \·ocale ensembles, wei Choeur of Cho-
rus maar n<,g geen  kixir  203,  omtrent  1830 groeit  de  belangstelling  \·(* r  het

kcxir 2()4, ,·cxirloper 1;allec in Den Bc,sch en initiatiefnemer Umland in Breda
205; het eerste oftkieuze en ditc, officiele koorconcert 206; een selzoen
ran uit,·ocringen 208, de w,or/ichtige Umland 210; de concurrentie boekt stle-
cessen 211: ondergang ,·an  C'oncordia' 2 12; incidentele koc,ri.ang in Den Bosch
na het \·ertrck \'an Fallee 212, de steun aan de Koninklijke M uziekschool
\alt terug 213

§ 3  De doorbraak ra,i de liedertafel 214
Na een langzame start siw)edig de Mnd  in di· zeilen 214; de eerste Brabantse
liedertafel in Den &,sch 215: de ene min brengt d'ander in 216; zangersteesten
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naar Duits ,oorbeeld en Brabantse mannenkoren op 7'n Frans 217; de 'Alaat-

schappil' en de Brabantse koor/ang 218, scciale aspecten, koorprincipes,an de
amateur en stilistische bedenkingen 219.

Hoofdstuk  VII

STAND Bo\'E  f,TAr D E\' ()NDERS I-AND 220

Standenonderscheid , an im·Ic,ed op de muziekbeoefening 220, armoede en,·er-
paupering 221, onderstand ,(mr de maatschappeli.jk z„akkere 221, muzikale
i,·eldadigheid een \(,ornaam sciciaal doel 222; de muziekbeoefening ,·oorrecht en
vanzelfsprekendheid \·Ixir de elite 223, nuttigheid en doelmatigheid vereend
223

§  1  /Jrerig get'en door mitziek en benard lei'en in stilte 224
Lucht ge\·en dan roerend mededogen 224, sterk beroep tot muzikaai i,eldorn op
militaire muzikanten 225; militairen in Breda assisteren bij burgerlijke wel-
dadigheid 226: bendicieconcerten met de regelmaat van de klok 227; traditione-
le structuilr ,·an het armenconcert 228, de groeperingen binnen het Bredase

'Vlijt en Volharding' 229. dirigent en concertmeester in ten verenigd 230,
lieinrich L'mland tcxint zijn ,·eelzijdigheid 231, de ,·erdeeldheid weer bijeen.
mede dankzij A'ieringa's kinderkoor 232, armenconcerten in Den Bosch en
Tilburg 233

§2 De it,eldaad als attractie z'oor de u,eldoener 234
Extra noten bij ernstige noden 234, banden tussen schuttersgilden en muziek-
ge/elschappen 235; het persoonlijk en rechtstreeks weldoen via de muziek 236.

§ 3 Weldailiglieid bij monde ran de vocaliteit 237
Via de "organieke" blazers keert de militaire muziek na de opheff'ing terug 237;
een militair concert met hoornblazers en k(}or/ang 238; ook de liedertafel op het
5,·eldoenerspad 239; het eerste tekstboekje tijdens het glansjaar van 'Oefening
en Uitspanning' 240.

§4 De keerzijde van de medaille 241
Devaluatie van de muzikale prestatie door de caritas 242; het gewicht van de
dilettant 242; de weldadigheid het alleenzaligmakend dod van het muziek-
maken 243, Dr. \\'ap's lof va,r zanger \'rugt 244; uiteenlopend repertoire van
de grote zanger 245; Boxtel presenteert de keerzijde van het weldoen 246.

§  5   De Bergzangers en de filantropie 247
De Pvreneese Bergzangers zorgen ,·oor een bijzondere gebeurtenis 247: pro-
gramma van het eerste optreden op diverse plaatsen in Brabant 248; smaak-
vorming of verwording 249; allengs meer effect dan muziek 250.
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§ 6 Ahciek alleen te ii'einig i'oor het losireken ran meded(,ge,1 250
D,' mstuitbare „cldadigheic! door de mu/iek alleen niet bil te benen 251:
(Mil, in J<'aaI  ijk en Tilburg Lingt men \uor de armen 252, in  Filburg stijgen
de rei·etta ietler iaar 253.

§ 7 Altizisch niededoge,1 steekt de gre,ize,1 orer 253
Jieldcrn als een uit#lucht \(*>r mutikalt acti\·iteit 253, cen (lpt·ra Mr 4
slachtc,ffers ;an de Krakatau-ramp 254.

§ 8 1111=ikale bedrijrigheid e,1 standenondersclieid 255
Net gc,ede doel blijft binnen clf· eigen gelederen 255. Den Bcisch op /ijn smalst
256;  cok  Bmla  kent  dilettant en ieders stand  257: de ge,% ichtige heren  ian
Apollo's Lust' 258, het deftige Frans en dc honoraire leden 259.

HOOFDSTLIK \'III

DILETTANTEN EN \IL'ZIKANTEN. BOLLEBOLEN EN m'IRTUOZEN 260

Termincilogie van de categorieen 260.

§ 1  Verstrooiing l,oor de ivelstand. Of van divertissement,mar
coticert 261
Spannende dagen 261: de muziek kan niet gemist worden bij kermissen en
t'eesten 262; meer dan alleen kermisvermaak 263; beroemde namen op de "Par-
tijen'' bij \'an Duuren 264, artiesten uit Brussel 265; beslotenheid en maat-
schappelijke toegankelijkheid 266.

§ 1  De eerste concerten e,i de franje van het sociaal gebeuren 267
Twee programma's ,·an rond 1820 267; de onbekende kapelmeester 268; gissen
naar gri,otte en bezetting 269; iciorkeur voor heldhaftige muziek 270; eerste

concerten in Brabant d(}or rondreizende artiesten 271; binnenskamers musice-
ren 272: konist van eersterangsartiesten 273: rust tijdens de roerigheden en de
cholera 274; de mu/ikale activiteit neemt toe na terugkeen·an de schutterijen
275; hoera's #·oor Chass6 in Bergen op Zc,om en ,·cior de "Broederschap" in Den
Bosch 276.

§   3    Nieuu,e  inoed na  de  strubbelingen  van 1830 276
Een trombonist uit Kassel brengt de gang er „·eer in 276: operazangers en "onze
eigen Vrugt" 277; Vieuxtemps' debuut in Breda 278; een solist Keen eenling
op een ai·(ind 279; slechte ,·oorbereiding maar groot enthc,usiasme 280; Lafont
en de tusjes Milanollo 281; kunstenaars, virtuozen en natuurtatenten 282;
 ladame Fink-Inhr en de concurrentie van het toneel 283. de eerste recensent
in Den Bosch 284; zangdi,a's en de betrekkelijkheid van hun beloftes 285.
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§ 4  Alitziek en ptibliciteit 286
lan\ankelijke toe\alligheid \an mededeling of \·erslag 286: de sociale beteke
nis ,·an het concert onderkend 287. le/erskringen anal fabetisme 287; stijgende
behcrfte aan opinie„,rming na 1830 288

§ 5 De kit,ist  itit het Zitide,1 fai'oriet 289
Artiesten vanuit Brtissel 289: operamelodieen bii de virtuo/en fa\(iriet 290;
sensatic docir cle tamilie Mulder 290, huispianiste \ari koningin \'ict(iria 291,
dilettant en , irtil(*,6 te/amen 292; \ rugt de "sublimo cantantc '. 1:rnst het
lichtpunt \:in de a,(ind 293, „ihsclwerking tussen mu,iek,ereniging en artiest
294; \'ieuxtemps. ncigmaal0 in Brabant, ook in Den Bosch 295; terugial in Den
Bc, ch 296.

§ 6 "Tableati de hi trottpe" 247
Grote pianisten in Brabant 297, Thalberg, Diihler, Drem·schock. Litolff. ilerz
298; de merk„aardige Dr. Het, 300, een ware ,·iolistenparade 301: de Lusjes
iii lanolloen de lei:endarische ()le Bull 302 de

'
t.eede garnituur'  uit eigen land

 03: de   eigi·n 1,\ eck in Breda 304; cellisten in Brabant 304: blaasinstrumen
talisten in alle scxirten 305, \(x,rliefde i·(x)r getokkel 306: #(,calisten in getel-
schap,an instrumentale scilisten 307. kwartet/angers 308. "lepelspel" en ande-
re merk„·aardigheden 308, tc,enarne \ an het ccincertleven 3 1 O.

HOOFDST/K IX

liA\DI,1- EX \\'ANI)EL 312

()vcr handelaars en kinstenmakers, knutselaars en makers. De betorering \·an

de klank. Len speeld(xis \DOr de zieke 312

§    1    - Natitra artis  magistra 312
Kunstig speeltuigen C'ornelis \'an Oeckelen 313; zijn musicerende And:dden
en andere uit,·indingen 314; de natuur "voorbeeldig  tekoop 316; de kunstraar-
digheid,an de navolging 317.

§ 1  Handel in tireedehands orgels 317
Grociende behc,efte 318, Paulus lerbeke als handelaar 318: handel do(ir \·er-
schui\ ingen in kerkenbeheer 320: kleine orgels en kahineti,rgels ge\,·ilde objec-
ten 321

§ 3 'De Orgelmaaker' en de orgelmakers 322
F.en belangwekkend orgelly,ek Ian een amateur 323, in\·1(,ed op cirgelbou\,·ers
als Smits, \'an Hirtum en anderen 328; bou,i·ers\·an buiten kregen veel kansen
324
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§ 4 Kopen. bekijken en maken lian piano's 325
Tweedehands is ook courant 325; Verbeke, vooruitstrevend pianoleraar (en)
of handelaar aan huis) 326; vond de groepsles verbreiding in Den Bosch? 327;
Weense piano's favoriet 329; Breda had de eerste pianobouwer van Brabant 329;
Smulders in Den Bosch bood de eerste "upright piano" aan 330; pianomakers
in Den Bosch 331;  larcel Tijtgat en het etablissement van Hutzen 332; De
Ruvter in Bre(la de grootste en meest gerenommeerde pianobouwer 333; attes-
tenjacht \·an de Ruyter 334; pianobouw in Roosendaal 335; muziekinstrumen-
tenfabricage in Tilburg 336.

§ 5 Musicits en mtiziekhandel 337
De Bossche handel zet niet dies op ten kaart 338; muzikale centrumpositie
\·an Den Bosch 339; muziekhandel in Breda 340; vakmuzikant en zakenman
341; de weduwe Wijmer zet het bedrijf van haar man voort 342.

Hoofdstuk X

MUZIEKONDERRICHT EN IETS OVER DE AFGEWORPEN VRUCHTEN 343

§  1 Oude practijken en niettive denkbeelden 344
Muziekmeester en speelman 344; onderrichtspractijken in het verloop van de
18e eeuw 345; nieuwe opvattingen; de eenvoud en het lied 346; de denkbeel-
den van Rousseau 346, Pestalozzi's vormingsideaal, liederenbundels en hand-
leidingen 347;

§ 2 De Koninkliyke Muziekschool in Den Bosch en de Bredase
instituten 348
Fallee's 'Meloplaste' 348; De Koninklijke Muzijkschool 349, hoog bezoek voor
de Maatschappij van Toonkunde 350; Wieringa's zangschool te Breda 351;
Umland en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Breda 352; prive-
karakter van het instrumentaal onderricht 353.

§ 3 Muziek,neester, dansmeester, klaviermethodiek en organist 354
De muziekmeester aan huis ontboden 354; muziek- en dansmeesters 355;
Schwanck, Stumpff en Kliebisch in Den Bosch 356; vele mogelijkheden 357;
muziekmeesters elders  in de provincie  358; de pianoproductie werkte de vraag
naar onderwijs in de hand 359; Franse en Duitse methodes 360.

§ 4 Ilverige leermeesters en de trots van hun werk 361
Hildebrand in Breda 361; Joh.Conr. Wijmer 362; de gebroeders Wijmer en de
Bredase voorkeur voor de viool 363, de leerlingen van J.C. Wijmers zonen Jo-
han en Petrus 364; Van Maanen, Van den Heuvel en Joseph Cramer 365;
Joseph Dado, een Bredaas talent 365.
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§  5  Docenten,nuzijk als reclame l'Oor de lespractilk 366

Hildebrands enige dochter 366: Baetens en Umland in Breda 367; Christiaans.
\\'eber en \'an Paeschen in Den Bosch 368; Mordach in Eindhoven 369: vader
en zoon Hartmann in Bergen op Zoom 370, Krever en Groenendael in Tilburg
371; onderricht in Oosterhout, te groot ,·oor het kleine Heus(len 372, muziek-
onderricht op Duitse leest 373; muziekonderricht alom in praktijk en geschrift
374.

§ 6  Muziek l'erheft de stand i·an burgerkostschool en pensionaat   374
Niwiekbecrfening een cinderdeel van de op,oeding 374; muziekles op de kost
school ;an Boe, 375: L.A. Kliebisch en de regels \an huis en studie 375,
Rutjes, Kilhne en Ragetli 376, de chique kostschool in Oirschot 377; Hein
van der Zanden in Eindho\·en 377, kostscholen in Cuyk en Oosterhout 378;
een kostschoc,1 iii K'erkendam en de Latijnse school te Gemert 379; de talloze
kostscholen in Brabant zoals in Zei·enbergen en Ravenstein 380; jezureten-
drama's op de kostschool in Rarenstein 381, de kwaliteit \an het onder\,·ijs
,alt moeilijk te peilen 382, muilek op de seminaria 383.

SAMEXIATTING EX CONCLLSIE 385

S L \1\1 ARY 392

1\'DEX \'Ar GEO(,RAFISCHE NAAIEN 399

INDEX VAN PERSOONSNAMEN 406

CL'RRICL LL \1 \'11'.AE 419
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ARCHI\'ALIA

Alge,itee,i Rijksarchief. 's-Grarenliage

Archief  Stamboeken  ran  o,iderofficieren  e,1  minderen  na  1813
Stamboeken , an underoilicieren en minderen (im.nrs. 259,270. 1425-1426.
7202).

Rijksarchief in  Noord-Brabant.  's- Hertogenboscli
Register Burgerlijke Stand tot  1902.  hu ·elijksregister Breda  1826 en  1845.
Tienjarige tafels 1821-1830; 1841-1850.

Cemeentearchief  Bergen  op  Zoom
Stadsrekeningen 1771-1810 (im·.nrs. 401-439).
Besolkingsregister 1812. 1830. 1859 en 1870.
Register van vertrokkenen 1842.

\'otaritle arc·hiez'en
Notaris Go,·aert Stempel (in,·.nr. 85).

Archief Parochie Heilige \laagd Maria
Resolutieboek 1715-1832(im·.nr. 101).

Archief  Hen·ormde  Gemeente   1796   1810

Notulen ,·an de Kerk,·oogdij Cim·. nrs. 233-235 en 250).
Collectie Documentatie en festiriteite,1

Programma 50-jarig besta,in  hocieteit  Harmonie  16 en  17 december  1866.
Programma herinneringsfeest 3 en 4 januari 1870.

Gemeentearchief Breda
Oid- Archief  Stad  Breda

Stadsrekeningen 1791-1792 Cim. Hingman nr. 1768).
Stadsrekeningen 1801-1809 (im·. Hingman nr.  1787).
Wijkregisters   1 8 1 1.
Patentregisters 1832-1836, 1839-1841.

Register ,·an ingekomen bevolking 1837-1841.
Handelingen der Raad ran de Gemeente Breda 1837 en 1845.
Gemeenteverslagen orer de jaren 1851, 1859 en 1869.
Bevc,lkingsregister  1848-1860.

Archief Kerki·oogdij der \'ed. Hen·. Gemeente Breda
Rekeningen 1810-1811 (in\.nr. 194-195).

Dirersen
Ingekomen stukken gemeentelijke archietdienst 1967, nr. 351.
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Gemeentearcltief Eindhove,1
Administratief Archief

Resoluties stadsbestuur 1795 (im·.nr. E 12)
Register notulen Raadsbesluiten 1809-1815 (im·.nr. 6).
Rekeningen 1807-1816 (in;.nrs. 621-626).
Litgegane stukken 1810 (im.nr. 1140)
Be,olkingsregister  1850.
Stukken betreffende de oprichting ran de Normaalschinl 1859.

Notariele Archiei·en
Notaris Ernest (im.nr. 3 1292-139).
3(,taris W. Iluijsmans, gemeente \Voensel (im .nr. X 81, nr. 182)

Gedeponeerde   Archieren

Begraail,oek Strijp  1798.
0,·erlijdensakten gemeente Stratum 1835.
Ber·olkingsregister gemeente Wc,ensel 1850-1860 (in\·.nr. 174, nr. 537).

Archief Boex
Rekeningen en \'erantmwirding (im·.nrs. 17 en 18).

Dc,climentatie collectie
\'erslag (,i·er de  Eindh(,rense Societeit Concordia, juni  1961,  typoscript (im'.
nr. 43).

Bibliotheek
Fr. N.  mits, Stanilijst en mijne herinneringen ,an de familie Smits uit het
huis de Oranjeboom  te  Eindho,en op den Demer, naast het ri, iertje de Kleine
C:ender. t>'poscript ongedateerd.

Gemeentearchief Geertmidenberg
Hiiwelijksakten 1835.

Archief hannonie Apollo
Notulenboek.
Statuten met tciege\·oegde ledenlijst

Genieentearchief 's-Grarenliage
Huz\'elijksakten 1836.
Register ingekomen personen  1840 (G  151)

Gemeentearchief Gilze
Gemeenteserslag over 1811.

Gemeentearchief 's-Hertogeitbosch
Oud- Archief

Register san ontlastbrie,·en  1804 (im.  \'an Zuvlen nr.  C 29) volgnr.  729.
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Collectie  aanrullingen  Orid- Archief
Poirtersboek der stad 's-Hertogenbosch  1788.
Register ,·an Patenten 1806, 1808, 1822, 1826 en 1834.
\'erbaal dir handelingen ,·an den maire 1810.
Ingekomen stukken le en te kwartaal 1813.

Archief Sint-Jan
Notulen,an de kerkmeesters z·an de Gerelormeerde Gemeente (in,·.nrs. A 3-51.

Dii'erseit

Dc)op- en trouwbc)eken St. Jacobsparochie 1807 en 1809.
Huivelijksregister 1822.
\'(,lkstelling 1830 (in\·.nr. 8-75).
Geboorteregister 1834 en 1842).

Bevolkings register 1850-1890.

Kranteknipsel  en   Documentatiererzameling
Diverse stukken (im.nrs. 783-789).

\'erzameling Calligrafie
Gecalligrateerde cx,rkimile van Alph. z·an Hoof, vioolboun·er.

Bi W ic,tizeek

Collectie Mosmans.
Ccillettie programma's en reglementen.
B.A. Fallee, Handboekje voor eerstbeginnenden in de Toonkunst volgens den
\Ieloplaste. 's-Hertogenbosch 1834.

Gemeentearchief Kai,ipen
Bevolkingsregister 1870-1880.

Genteentearchief Oirschot
Akten van woonplaatsrerandering 1853.

Gemeentearchief Oosterhout
()tid-Archief

Staat der landverhuizingen naar overicesche gebiedsdeelen (inv.nr. 1181)
Dhersen

O,erlijdensatten 1822.
I'c)lkstelling 1840.
Register van ,·ertrokken personen  1851-1864.

Gemeenteardlief Roermond
Be,·olkingsregister  1860-1870.

Gemeentearchief Rotterdam
Bevolkingsregister  1889.
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Gemeentearchief Tilburg
Burgerlijke  stand   1 8 1 5.

Overlijdensakten 1853.
Be,olkings register 1870-1880.

Notulen Raads,ergaderingen 1907.
Notariele  archieren

Notaris Cor.  Bles  1775 (nr.  100).
Kerkeliyke archiei·en

Parochie 't Goirke H. Dion\·sius, Registrum Afemoriale.
Parochie 't Heike, Registrum liemoriate.

\ eralmeling bidprentjes
\'an   Roy.

Gemeentearchief Utrecht
Berc)lkingsregister 1857.

Gemeentearchief Wolm'
Berolkingsregister

Lijst van gezinnen 1750-1810.

Wijkregisters wijk D: Hazelaar 1824-1826; 1826-1830; 1830-1837, 1837-1840;

1865-1880; 1880-1890.
Parochie   Sint  Gertnidis,   Heerle

Liber Matrimoniales en Doopboeken.

Stedelijk en Bisschoppelijk museuin, Breda
Affiches toneelvoorstellingen 1775.

Bibliotheek Proi,inciaal Genootschap in Noord- Braba,it,
'
s- Hertogenboscli
Collectie Schellen

Pianoalbums.

Gemeente,miseuin,   's-Gravenhage
Afd.  Muziekhistorie

ms. D.J. Balfoort. De geschiedenis van de Koninklijke Hofkapel 1820-1842,

september 1942.

Particuliere Collecties
Collectie   C.   Friedrichs,  ' s- Hertogenbosch

Lidmaatschapsbewijs  Schuttersharmonie  1846.
Collectie Heer Sluijter. Rai'enstein

Programma's en aankondigingen 1758-1777 en 1794.
Collectie H. Smout. Bergen op Zoom

Programma orgelinwijding d.d. 27 januari 1864.
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TERANTWOORDING EN BESCHOUN'ING

0Ier het Brabantse muziekleren in het niet al te rerre verleden is
zeer weinig gepubliceerd. Hoogstens rerschetien er fragmentarische

beschrijvingen ran plaatselijke toestanden op muziekgebied. Dit ge-
schiedde dan hoofdzakelijk naar aanleiding \an jubilea. \'astgesteld
kan zvorden, dat er slechts \veinig over het ivel en \\Te \·an het
regionale muziekleren, zeker in zijn samenhang, bekend is. Alede
daardoor heerst vrij algemeen de gedachte. dat het muziekleT en in dit
ge\vest nauwelijks van enige betekenis u as, ja zelfs \'rij\vel geheel
ontbrak. Welhaast unaniem in negatie\'e zin merkt men als oorzaak
aan, dat tot de Bataafse tijd het gebied beneden de ririeren cultureel
achtergebleven zou zijn geweest, hetgeen in ieder geval in niet-
reformatorische kringen geweten werd aan de uit de religieuze tegen-
stellingen ontstane achterstelling op politiek, maatschappelijk en
cultureel terrein.

In hoeverre deze soms jammerend-pathetische verkondiging van
een achteruitzetting als communis opinio naast de geringschatting
van eigen waarden en tradities gegrond is, behoort tot de problematiek
die een nader onderzoek rechtraardigde en het onderwerp van deze
studie vormt.

De nieuwsgierigheid met betrekking tot Brabants muzikaal rerle-
den werd gewekt na het schrijven van een artikel in het tweemaande-
lijkse tijdschrift Brabantia, verschenen in mei 1974. In dat essay is
getracht in kort bestek de opkomst van een gezvestelijk muziekleven te
schetsen als een soort inventarisatie van mogelijkheden en activitei-
ten zoals die zich sedert 1945 hebben roorgedaan. 1 De plannen die
daaruit successievelijk oprezen, waren aanvankelijk reel grootser dan
ze tenslotte in het hiervoor liggende werk gestalte hebben gekregen.
Het gehele project bleek te ambitieus, te veelomvattend. Allengs werd
het duidelijk, dat een gedeelte diende te worden afgestoten. In een
later stadium scheen zelfs een nieu\\'e afsplitsing van het tijdsbestek
noodzakelijk.  Het ligt echter in de bedoeling de beide voorlopig losge-

1) H.J. Zomerdijk, 11usicalia Brabantiae. in Brabantw, jrg. XXIII ( 1974 i. p. 82-88.



laten tijdsgewrichten in de nabije toekomst als verrolg op deze studie
aan te bieden. Het tweede deel - de periode r an omtrent  1850 tot liet
begin van de twintigste eeuw - is reeds in een vergevorderd stadium.
Het derde deel dat over de tijd daarna zal handelen, is in voorberei-

ding.

Zo min als er een behoorlijke documentatie over het muziekleven
van het Brabantse gewestbestaat, isdie er van andere provincies. Wel
bestaat er een uitvoerige studie over het Nederlandse muziekleren in
de vorige eeuw. Behalve het vastleggen van een grondig onderzoek,
het recht doen aan de historie en het bepalen van de muzikale
betekenis zag de schrijver zich echter genoodzaakt op te tornen tegen
een zeker dedain, waarmee, aldus Eduard Reeser, omtrent halfweg
deze eeuw de Nederlandse muziek en de beoefening daan,an in de
vorige eeuw doorgaans werd bejegend. 2 Evenals dit met het Brabantse
muziekleven het geval was, stuitte Reeser echter op een tot nu toe zo

fragmentarische documentatie van ons vaderlandse muziekleven, dat
hij zich genoodzaakt zag tot een zeker excuus, omdat door het be-
staande manco aan bronnen, archivalia en particle studies een volle-

dige samenvatting van het onderwerp onmogelijk kon worden onder-
nomen.3

Nu kan men zich afvragen, of Reeser onze muzikale positie van
weleer niet wat tekort gedaan heeft - en daarmee in de kaart speelde

van de velen die in koor het Nederlandse muziekmaken hebben
gebagatelliseerd - door te stellen dat onze muziek zich uit een volko-
men ondergeschikte positie moest bevrijden om tot zelfstandigheid te

geraken. Eveneens is het maar de vraag, of de betekenis van de eigen
toonkunst afgemeten moet worden naar de sterke persoonlijkheden
die elders in Europa werden aangetroffen: naarde genieen die in een
vruchtbare groeibodem wellicht gemakkelijker tot wasdom komen
maar als verschijnsel op zich toch iets autonooms of een unicum zijn,
los van een locale predispositie.

2) E. Reeser, Een Eettw Nederlandse Muziek (Amsterdam 1950), p. 7.
3) a.w.,  p.  11.
4) a.u'., p. 7.
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Niettemin kan men zich verlegen voelen met de lage inschatting
van ons vaderlandse muziekleven zoals deze al v66rde Bataafs-Franse
tijd bestond, ter,vijl dit \oor hetonbekende Brabantse cultuurleven in
nog  , eel sterkere  mate gold. Intussen iverd het pessimisme  met
betrekking tot de eigen toonkunst door buitenlanders overgenomen.
Na een hoogtepunt in de 16e eeu\v r,·as het muziekle\en in ons land
T'er\'allen tot een rriendelijk en burgerlijk muziekmaken, zegt Alfred
Einstein.5 Elders beschouwde men het nog resterende van een Ne-
derlands muriekle,en eenvoudigweg als eeti dependance van het
Duitse.6 Waarschijnlijk redeneerde onze 17e-ecuwsedichteren groot
erudiet Constantijn Huygens die als muziekliefhebber bijzonder on-
derlegd was en die ook componeerde, vanuit een min of meer elitaire
positie, wanneer hij zich in het beroep van de toonkunst tot zijn
ongenoegen voelde  als  de  66n-oog-koning  in  het  land der blinden.7
Hoe weinig respect men had en hoe weinig vertrouwen er gesteld
werd in de vaderlandse toonkunst, blijkt uit de smalende woorden die
de vroeg-19e-eeuwse schrijversbent van Beets en Da Costa tot De
Oude Heer Smits, en van Potgieter tot mevrourr Bosboom-Toussaint,
over hadden voor de muziek. De toonkunst heette zo laag gezonken,
dat iemand zich muzikaal kon voordoen door het gehoor van ons volk
voor  muziek  in  twij fel te trekken.8

Uit een dergelijke hypochondrische opvatting terugredenerend
moest de mening postvatten, dat onze scheppende toonkunst uit de
tijd van het Ancien Regime niets blijvends opleverde.9 Over onze
grenzen werd daardoor de indruk gevestigd, dat men hier toen in een

10muzikale Doornroosje-slaap was gesukkeld.
Intussen is er wel degelijk muziek gemaakt in de 18e eeuw; ook in

het Brabantse gebied. Daarom is de uitspraak van de befaamde mu-

s) A. Einstein, Afusic in the Romantic Era (Ne,#' York 1947), p. 322.
6)   H.  Halbreich,  la  musique en Hollande au X/Xe et au XXe sitcle, in Li musique, /es hommes,
les instruments, les oeurres, o.r.I·. N. Dufourcq (Parijs 1965}. p. 217.
') H. Viotta, 1/andboek tier kfuziekgeschiedenis. dl. Il (Haarlem 1916), p. 429.
s)  G.  Brom,  Romantiek en Katholicisine.  dl.  I: Kunst. (Groningen/Den  Haag  1926),  p.  418.
9) Viotta, a. w., di. 11, p. 429.
to) K. Honolka, 11/eltgeschichte der Musik. art. L'om Barock bis zur Gegenwart (Eltville am
Rhein 1976), p. 562.
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ziekvorser en globetrotter dr. Charles Burner, 11 die rond dat er in het
Holland van rond  1770-1775 niet veel anders te horen riel dan "the
jingling of bells and ducats", hoe aardig ook als typering \'an onze
roorkeur voor de beiaard en de verknochtheid van het vooraanstaande

volksdeel aan het kapitaal, wat al te kras.
Men heeft zich wel afge\,raagd hoe de schilderkunst zo'n hoge

rlucht kon nemen in onze Gouden Eeuw en schilders heeft : oortge-
bracht als een Vermeer, een Jan Steen en een Rembrandt, terwijl de
muziek naar het scheen op een zo reellager peil achterbleef.  len had
daar als verklaring de pessimistische benadering u an het mens-zijn

12van een als cultuurvijandigbeschouwd Calvinisme \ oor bij de hand.
Nu zou een dergelijke aantijging eerder in de richting dienen te

wijzen van het ferventste deel van een stug predikantendom dan op
het Calvinisme als zodanig. Maar bovendien zal de door een stugge
orthodoxie bernvioede officiele a-muzische stellingname nauwelijks
vat gehad hebben op een kunst die voor haar tot stand komen van een

werk kon volstaan met de eenvoudige verhouding van kunstenaar tot

opdrachtgever. Muziek daarentegen heeft behoefte aan een groepe-
ring van uitvoerenden zowel als belangstellenden. die beide talrijker

zijn naarmate de muzikale vorm een sterker beroep doet op medewer-
kenden. \/andaar dat men de muziekbeoefening van een zeker gehal-
te, \'an niveau, "top"-muziek zou men kunnen zeggen, slechts vond in

de grote cultuurcentra van Europa. Dat behoefde niet per se een grote
bevolkingskern te zijn. Evenzeer kon er sprake zijn van hofcultuur
dan wel van een bevordering vanuit de magistratuur van een stad die
zich zelf respecteerde. Geen van beide was het geval in Brabant.
Opzienbarende talenten op muziekgebied werden er trouwens gedu-

rendede 18eeeurvin de Lage Landen nergens aangetroffen.  logelijk
was de groeibodem daar niet muzisch genoeg voor. In ieder geval zou
men er nooit de ontplooiingsmogelijkheden gevonden hebben om tot
volle rijpheid te komen. Overigens belandde  er  wel  een  tak  van  de
Beethoven-familie vanuit A#lechelen in het Brabantse Wouw en het

11)  Ch. Burnev. The Present State of Music in Germany, the Netherlands and the United Provinces.

or, the Journal of a Tour through these Countries, undertaken to collect Materials fora General
History of Alusic (lon(len 17752), heruiig Percy Scholes, Londen 1959.
12) G. Adler. Handbuch der Musikgeschichte (Berlijn 19302), p  1081.
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nabijgelegen kerkdorp Heerle. 13 Nlaar tussen de bakkers, molenaars-
knechts, herbergier, wagenmaker of eerzame huismoeders van de
tegen het einde van de vorige eeuw uitgestorven tak van de Beethovens
is geen muzikaal talent naar voren gekomen.

Het ontbreken van grootheden mag echter nog geen reden zijn om
het niet-welvarende generaliteitsland in muzikaal opzicht een achter-
gebleven gebied te noemen. Dezelfde omstandigheden golden overal
elders in Europa, waar geen wereldstad of vorstelijk dan wel belang-

rijk adellijk hof de materiele en artistieke mogelijkheden schiep. WeI
kon de muziekcultuur onder leiding van Joseph Haydn een hoge
ducht nemen aan het landelijke hof in Esterhazy, concentreerde ze
zich rond muziektheaters zoals te Venetie, Milaan, Bologna, Napels,
Munchen, Wenen, Dresden, Hamburg, Parijs en Londen of rond
belangrijke kerkmuzikale centra als kathedraal of domkerk.

Waren dergelijke mogelijkheden in ons land onbekend - zelfs in
Amsterdam - de koopmansstad was wei de gehele  18e eeuw door een
toevluchtsoord voor musici die er doorgaans goed emplooi vonden als
speler, zanger of muziekmeester, dat wil zeggen als leermeester voor
de kinderen uit de gegoede burgerij. Men kende er bovendien, zij het
van bescheiden formaat, een zeer gevarieerd muziekleven, zoals dit op
kleinere schaal ook het geval was in Den Haag en Utrecht. Begun-
stigd door de nabijheid wist men daar te Haarlem en Leiden in vrij
ruime mate in mee te delen.

Buiten de voornaamste steden in de Republiek, waar, behalve zeker
niet onbelangrijke landslieden als Willem de Fesch, Sen'aes de Ko-
ninck, Albertus Groneman, Quirinus van Blankenburgh en Pieter
Hellendaal, musici van aanzien zoals Jean-Marie Leclair, Antonio
Vivaldi, Francesco Geminiani, Pietro Locatelli en de jonge Wolfgang
klozart met zijn vader Leopold zich voor korte of langere tijd hebben
laten horen, hield men zich ook op enige buitenplaatsen intensief met
de muziek bezig. Op het Friese platteland wisten de van Iminga's op
Wiardastate te Goutum een kring van toegewijde muziekvrienden

13) G.A. Wouw, Parochie Sint Gertrudis Heerle, Liber Matrimoniales en Doopboeken; Lijst
van gezinnen t 1750- + 1810; wijkregisters, wijk D Hazelaar 1824-1826; 1826-1830; 1830-
1837; 1837-1840; 1865-1880 en 1880-1890.
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rond   zich te verzamelen, waarbij de Duitser Johann Christian
Schickhardt 14 als de leidende en stimulerende figuur optrad. Een
ander trefpunt vond men  bij de Bentincks op kasteel Twickel.15

Dergelijke plaatsen waar de muziekcultuur van betekenis was,
kende men echter ook in Brabant. Dit valt af te leiden uit de aanwe-
zigheid van een welvoorziene muziekbibliotheek op kasteel Haan-
wijck tussen Vught en Sint-Michielsgestel 16 en het aantreffen van
een rrij uitgebreid instrumentarium voorzien van de nodige accessoi-

res op de inventarislijst van een executoriale verkoop in het kasteel
van de graven van Bergh te Boxmeer. 17

Het muziekleven van v66r 1750, het tijdperk van de Barok, steunde

vrijwel geheel op een privaat of collectief beschermheerschap. In de
eerste plaats waren dat vorst en adel en de met hen soms wedijverende
stedelijke besturen in handel- en verkeerscentra. Daarnaast was er de

kerkelijke overheid, in het bijzonder de door de geest van de Contra-
Reformatie tot een krachtig nieuw leven gewekte Katholieke Kerk.
Beide gebruikten de kunsten als een middel om macht en waardigheid
ten toon te spreiden. Doch waar elders de kunsten afhankelijk waren
van hof, kerk en magistraat, mocht men uit de ondergeschikte positie
in onze gewesten op zichzelf niet tot ongunstige conclusies komen
poor het muziekleven. Eerder kan vastgesteld worden,  dat  voor  een

14) Th.PJ Lambooy, Leeuwarden musiceert, anderhalre eeuw muzieklei,en in de Friese hoofdsmd,
1780-1940 (Leeuwarden 1974). p. 8- 10.
15)  A. Dunning, Count Unico Wilhelm i'an it/assenaer 1692  1766 (Buren 1980) Graaf Wilhelm,
Monsieur van Twickel, was een groot muziekliefhebber. Tijdens zijn verblijfte Dusseldorf kan
hij onderricht gehad hebben van de toen daar verblijvende Agostino Steffani. Terug in Neder-
land maakte hij jarenlang deel uit van een ,·oornaam muziekgezelschap in Den Haag dat op
maandagavonden bijeenkwam. Volgens recente onderzoekingen zou graaf Wilhelm o. a. de

componist zijn van een zestal 'Concerti Harmonici', die vroeger aan Pergolesi en vervolgens aan
anderen, waaronder Carlo Riciotti, werden toegeschreven.
Zie  ook  L. van Hasselt, ll/elkom.  :'an  li/assenaer,   in  Mens  en  Alelodie.  jrg.   XXXVI C

1981).  p
155-160.

16)  M. H. M. Spierings, Casimir Abraham graaf von Schlippenbach.  in De Xederlandsche t.reuu'.

jrg. XIV (1978). kol. 441-444.
17)  N. van den Brand, inrentarisatie van de inboedel van het kasteel i,an Boxmeer (geslacht Graven

van Bergh), in Merlet, jrg.  XVII (1981) nr.  l  p.  6,7,  11  en  12.  Resp.  n·orden genoemd:

muzieklessenaar en vioolkist, muziektafel en kast voor basviool, kist voor basviool. In de
gravinnekamer bevinden zich een bas. drie Violen en twee fagotten. Tussen keukengerei bevin-
den zich twee trompetten en enige posthoorns.
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opbloei de daartoe noodzakelijke sociale en financiele infrastructuur
ontbrak. Het Nederlandse, en ineer in het bijzonder het Brabantse
muziekleren, in een gewest waar de kerk van de meerderheid genood-
zaakt was niet in de openbaarheid te treden, moest zich \\'el langs
andere lijnen bewegen, zodat er K·an de mogelijke ,·ormen: muziek
voor het theater, kerkmuziek, representatieve ensemblemuziek (con-
certen) en kamermuziek vrijivel uitsluitend de laatste 0\erbleef.

Behalve enige vormen van het burgerlijk theater, dat roornamelijk
vaste voet kreeg in Amsterdam - (aan de door zijn magistrale koren en
verfijnde ensembles veeleisende hofopera maar ook aan de meer com-
mercieel opgezette grote-stads-opera met zijn faroriete vocalisten en
rlotte acties in combinatie met gedurfde machinerieen viel hier niet te
denken) -, speelde ons 18e eeuwse muziekleven zich af in de huise-
lijke kring. Kritische berichten dienaangaande zijn echter uiterst
schaars. Trouwens, doordat aanvankelijk zalen ontbraken en pu-
bliekswverving dus wenselijk noch nodig was, bestond er nog geen
behoefte aan de vorming van een opinie door een de actualiteit op de
voet volgende muzikale berichtgeving. In Brabant was er van een
nieuwsvoorziening overigens  nauwelijks sprake.  In  1771  verscheen
de eerste krant en ruim twintig jaar lang bleef ze de enige in het
gewest. Van een brieven schrijvende burgerij die muzikale zaken
rapporteert, ontbreekt vooralsnog ieder bewijsstuk.

De geschiedenis van een regionaal muziekleven werd niet beperkt
tot de scheppende toonkunst alleen. Dat was niet slechts, omdat bij
voorbaat vaststond dat dit voor de beoogde periode een wd bijzonder
mager resultaat zou opleveren. Eerder leefde de bedoeling in het
muziekleven meer te zien belichaamd dan de \,oorname, serieuze,
kunstzinnige of gesanctioneerde muziekbeoefening, zoals deze tot
uiting komt in het optreden van coryfeeen en het bestaan van een
concertwezen. De functionele en sociale bindingen tussen muziek en
maatschappij behoren evenzeer tot de totaliteit van een muziekleven
als het aanleren van muziek, of men dit onderwijs, onderricht of
vorming noemt. Zozitten aan handel en vervaardigingof fabricage van
instrumenten ook andere dan commerciele aspecten. En tenslotte is
het in het musiceren binnen koorvereniging, instrumentaal ensem-
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ble, schutterij- of militair korps, \olksmuziek, volksvermaak en folk-
lore z ellicht  in de eerste plaats  te  doen  om de muziek, doch zeker
ook om dingen als saamhorigheid, dienstbaarheid, representatie, eer-
bied, bereidwilligheid en nuttigheid.

In dit ruime kader  rrd het Brabantse muziekle, en gedacht.

Tot nu toe en in het verder rerloop is er herhaaldelijk sprake van
Brabant. Eerstens geschiedt dit om niet voortdurend met het begrip
Staats-Brabant (tot  1796) en Noord-Braband (na 1814) verwarring te
zaaien. Vervolgens is beoogd het muziekleren te beschrijven ,·an het
gebied dat thans de prorincie Noord-Brabant \ormt. Dit laatste omvat
meer dan het roormalige Generaliteitsland. Want terwijl Willemstad
tot Staats-Brabant werd gerekend behoorden Klundert, Moerdijk,
Geertruidenberg, Heusden en het tegenwoordige Land van Heusden
en Altena tot het gewest Holland, was het graafschap Bokhoven (bij
Den Bosch) evenals Luiksgestel onderhorig aan het prinsbisdom
Luik. De vrije heerlijkheden Baarle-Hertog en Sprundel behoorden
tot het hertogdom Brabant als deel van de Zuidelijke Nederlanden, en
de kommanderij Gemert tot de Duitse Orde. De heerlijkheid Raven-
stein, de kommanderij ran Boxmeer en Sint-Anthonis met het graaf-
schap Megen waren afhankelijk van de Paltsgraaf.

Afgezien van de provinciedelen die indertijd deel uitmaakten van
Holland. \\erd de soevereiniteit van de enclaves door de Verenigde
Pro\ incien geeerbiedigd. Op de eerste plaats ontstonden in plaatsen
als Megen, Ravenstein, Bormeer en Gemert Latijnse scholen, semi-
naria en katholieke internaten. Deze Naren mede ran belang roor het

restigen \,an een zekere muziekcultuur evenals de grafelijke residen-
ties in Ravenstein en Bc,xmeer.

Rond 1750 treedt in Europa een wijziging op in de muzikale smaak

en stijl, die zich openbaart in een rereenvoudiging van het harmoni-
sche beeld en in een dunnere, roornamelijk twee-stemmige doch
hooguit driestemmige liniering zan de compositie, als reactie op het
als ingeizikkeld ervaren contrapunt van de Barok. Het liedje 'T\\ ee
violen en een bas, bas, bas' uit De bruiloft ran Kloris en Roosje ran Dirk
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Buysero en met muziek van Bartholomeus Rulofsz 18 herinnert nog in
alle argeloosheid aan die dunne, doorzichtige wijze van instrumente-
ren. 19 Deze belangrijke wijziging in de stijl is niet los te denken van de

20geleidelijk om zich heen grijpende maatschappelijke veranderingen.
in ons land is deze stijlverandering merkbaar vanaf omtrent 1770. Dit
mag een bijkomende reden worden genoemd, waarom in de hienoor
liggende studie dit tijdstip als uitgangspunt werd gekozen.

Lagen er voor de grootste bevolkingscentra in het westen van het
land ook nog andere mogelijkheden open, voor het overige speelde het
burgerlijke muziekleven van de 18e eeu,v zich hoofdzakelijk af in de
huiselijke kring. Door het meer besloten karakter liggen de wetens-
waardigheden daaromtrent zeker niet voor het grijpen. Zij zouden
moeten blijken uit brieven, biografieen, beschrijvingen van het hui-
selijk leven en mogelijk nog andere documenten. Dergelijke zaken
kunnen echter eerst voldoende relief krijgen door ze te bezien in een
veel ruimer, om niet te zeggen Europees verband. Meldingen uit het
Brabantse gewest werden er op dit gebied in de  17e en  18e eeuw niet
aangetroffen. Hoe voornaam deze huismuziekbeoefeningook was voor
de muziekcultuur in haar geheel, bij gebrek aan materiaal moest het
samenstellen van een hoofdstuk over deze materie achterwege

blijven, evenals dit het geval was met de muzikale kant van de folklore
in lied, dans en gildewezen. Het muzikale vermaak in de herberg en
op de straat - bij dit laatste hoort het klokkenspel, dat t\,'ee eeuwen
geleden alleen bekend i\,as in Den Bosch. Breda, Bergen op Zoom en
Heusden - kon slechts terloops worden gememoreerd, omdat er van-
uit het ge,vest te \\'einig concreets is overgeleverd, althans aan de
oppervlakte kwam.

18)  Bartholomeus Rulofs/ (Amsterdam  okt.   1741 - aldaar  13  mei  1801)  violist.  organist,
componist. dirigent en librettist.
Rulofsz werd in 1791 dirigent w)or de symfonieconcerten van Felix Meritis. Was behaive
theatermusicus aam·ankelijk organist ,·an de Nieun·eZijdskapel, later r·an de Westerkerk en
ranat' 1793 aan de ,Vieuwe Kerk in Amsterdam.
19)  'De,rijadje van Cloris en Roosje', een herdersspel van Dirk Buysero, werd door Seriaes de
Koninck in  1688 van  muziek roorzien, die echter bij de schouwburgbrand van  11  mei  1772
verloren King. Naderhand schreef Barth. Rulots/ nieuwe muiiek voor de traditionele 'Bruiloft
\ an  Kloris en  Roosje
20)  E. Rebling. Diesoziologischen Grundlagender Stilwandlung der Musikin Deutschiandumdie
Vine des /8. Jahrhunderts (Saalfeld 1934).
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in vergelijking tot het dichterbevolkte Holland waren de stedelijke
leefgemeenschappen in Noord-Brabant betrekkeliik klein. Verschei-
dene plattelandskernen daarentegen overtroffen in zielental plaatsen
met stadsrechten als Eindhoven, Grave, Heusden, Geertruidenberg
en Willemstad. Het zerschil tussen stad en platteland nam eerst
naderhand toe door de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande
urbanisatie. Toen Amsterdam in 1796 omtrent 200.000 inwoners
telde, Den Haag 42.000 en Utrecht zo'n 33.000, bedroeghet zielental
ran 's-Hertogenbosch 13.051. In 1865 \vas Den Bosch met 23.640
zielen nog steeds de grootste stad in de provincie, gevolgd door Tilburg
met 16.792 en Breda met 15. 380 imvoners. Daarna kwamen gemeen-
ten als Bergen op Zoom (9.145), Oosterhout (8.939), Roosendaal en

Nispen (7.137), Helmond (6.660), Steenbergen (6.347), Princen-
hage (thans voor een deel Breda, 5.819), Etten-Leur (5.720), Uden
(5.548), Zerenbergen (5.452), Schijndel (4.766), Oss (4.706), Veg-
hel (4.689), Deurne (4.084) en Zundert (4.023). Alle overige steden
en gemeenten, inclusief Eindhoven, Waalwijk en Dongen, bleven in
1865 nog onder de 4.000 inwoners.21

Wel mag \vorden opgemerkt dat door het teruglopen van de wei-
vaart vanaf de  17e eeun , het stedelijk potentieel van Den Bosch en
Bergen op Zoom geslonken was in vergelijking metde 16e eeuw. Het is
6On van de factoren die het opbloeien van culturele waarden zeker niet
bevorderd hebben, waarden die overigens voorbehouden waren aan
een maatschappelijke bovenlaag. In het Generaliteitsland was deze

elite ten dele van elders afkomstig, omdat katholieken in eerste in-
stantie zo veel mogelijk geweerd werden uit openbare ambten. Het
moet dan ook mede als een nadeel voor het gewest beschouwd worden,
dat de ten dele geimporteerde elite op een enigszins contactarme en
afstandelijke wijze aanwezig was, al gold deze restrictie zeker niet
voor alle gereformeerden. Immers ook al was de Nederduits Gerefor-
meerde Kerk niet tolerant, lang niet alle gereformeerden waren into-
lerant.22

21)   Almanak  voor  Noord-Brabant  1866  en  voor,over nodig opgevraagd  bij de respectievelijke
Ge,neente Archieven
22)  M.Th.   Uit den Boogaard, Godsdienstig let'en  in  de  17e eeuu, binnen het  Protestantisme,  in
A.G. N. ill. Vil (Haarlem 1980), p. 342.
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Er werden reeds enige argumenten aangedragen om een vroeger

aanrangstijdstipdan de jaren rond de Bataafse en Franse Revolutie als
uitgangspunt te kiezen \oor het Brabantse muziekleven. Voorboden
\'an een nieurvere tijd hadden zich al voordien aangekondigd. Niet
zozeer de politieke feiten of uitbarstingen van bruut ge  eld, maar
ontstaan en groei van nieuwe meningen en inzichten hadden een
duidelijke in\ loed op de met die sociale wijzigingen samenhangende
muziekcultuur. Dit pleit er wederom \oor om  1770 als uitgangspunt
te kiezen.  Rond die tijd ontstaan de societeiten, nu eens leesgezel-

schappen, dan weer politieke discussieclubs, soms ook met muziek-
beoefening als culturele doelstelling en als zodanig haar oorsprong
vindend in de vaak al langer bestaande plaatselijke kring van muziek-
liefhebbers en beoefenaars, het "Collegium musicum" Tezamen
met het tot stand komen van allerlei genootschappen en een groeiend
verzet tegen het nog steeds dominerende regentendom, getuigt die
ontwikkeling van een groeiend politiek, sociaal en maatschappelijk
bewustzijn van de burgerij, dat alle gebieden van het dagelijkse leven
doordringt. Aan die algemene drang naar vernieuwing, een andere
vrijheid en medezeggenschap die gedragen wordt door de patriotten-
beweging, wordt in 1787 radicaal een eind gemaakt,  toen de behou-
dende krachten het heft weer in handen namen. Dat was echter van
korte duur. Uiteindelijk bleek de hunkeringnaar meer vrijheid en het
verzet tegen willekeur en bevoorrechting niet tegen te houden. Hoe-
weI men niet geneigd zou zijn aan die om zich heen grijpende liberali-
seringsdrang directe consequenties voor het muziekleven te verbin-
den, was dit in feite wel het geval. Vrijwel altijd bestond er in het
theater behoefte aan muziek in de een of andere vorm. De gezel-

schapsdans kon men zich al helemaal niet indenken zonder muziek.
Juist in de dans en de ingevoegde liederen van het theater bleek zich
de geest van een nieuwe tijd te openbaren. In de tweede helft van de
18e eeuw valt tenslotte zowel bij de overheid als bij de zich voorheen
zo controversieel gedragende protestanten en katholieken een toene-
mende tolerantie te constateren, hetgeen voor het openbare zowel als
het kerkelijke en het daarmee verbonden kerkmuzikale leven in Bra-
bant niet zonder betekenis was.
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Hoewel het opnemen van Brabant als achtste gewest in de Natio-

nale Vergadering van 1796 gezien kon worden als een lichtpunt naar
nieuwe tijden, hetgeen het volk al bij voorbaat aanvoelde toen het
danste rond de vrijheidsboom, bleek dit politieke aspect toch minder

doorslaggevend als uitgangspunt voor deze studie dan de symptomen
van nieurve geestelijke en politieke stromingen zoals die zich in de
Nederlandse gewesten met inbegrip van Staats-Brabant  rond  1770

openbaarden.

Lag het aanvangstijdstip tenslotte voor de hand, de keuze van de
eindbegrenzing onderging enige malen een wijziging. Toegegeven

moet worden, dat een eindsituering van het onderzoek in de tegen-

woordige tijd met het oog op het denkbeeld van een slotfase in een

ontwikkelingslijn, het zich losmaken uit een \'rij ondergeschikte cul-
turele situatie erg voor de hand lag. Men bezit thans binnen de
provincie in Het Brabants Orkest een eigen beroepsensemble dat zich
waar dit maar kan in Noord-Brabant laat horen en zelfs daarbuiten de
roep van een hoog muzikaal-artistiek niveau weet waar te maken.
Daarnaast groeide het Brabants Conserratorium, voortzetting van
een al eerder bestaande opleiding voor hoger beroepsonderwijs als

onderdeel van de R. K. Leergangen,  uit tot een instelling die in haar
inmiddels ruim 25 jaren van bestaan tal van professionele en bekwame
beoefenaars van de muziek heeft afgeleverd. In iedere plaats van
betekenis vindt men nu een door de overheid erkende en gesteunde
muziekschool. Witte plekken zal men opde provinciekaart nauwelijks
meer aantreffen, wanneer men speurt naar de mogelijkheden die er
zijn om degelijk muziekonderricht te krijgen. Er zijn koren die zich
kunnen meten met de beste in het land, en er bestaan muziekkorpsen
in de provincie die reeds meermalen de kampioenswimpel, als een
zegeteken van 's lands beste, veroverden. Naast de vele concerten van
koren, korpsen en een beroepsorkest worden er soms met grote vin-
dingrijkheid tot op de meest rustieke, arcadische en sfeervolle plaat-
sen die het gewest in 70 rijke mate bezit, kamermuziekuit,·oeringen
gegeven en vinden in tai van kerken orgelbespelingen plaats.  Ook de
nieuwste eigentijdse of avant-gardistische stromingen en ideeen uit
binnen- en buitenland rinden op enige plaatsen in de provincie beoe-
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fening en waardering, terwijl er componisten wonen, werken en
doceren die zich deels gebonden voelen aan de praktijk en behoeften
van het gewest maar van de andere kant soms een aanzienlijk wijder,
zelfs internationaal klankbord vinden voor hun werk. Tenslotte gonst
het van de activiteiten in die sector van muzikale uitdrukkingswijze
die men de lichte muziek pleegt te noemen. Niet zozeer de aanhang bij
de jongeren vooral,  maar de bezigheid en soms ook de kivaliteit en
inventiviteit is opmerkelijk. Alleen al in Den Bosch werden in 1974
bijna 700 groeperingen geregistreerd in het genre popmuziek, jazz en
amusement.

De aanvankelijk geringe verwachtingen van het muziekleven zoals
dat omtrent twee tot anderhalve eeuw geleden werd verondersteld in
vergelijking tot de huidige stand van zaken, riep bijna onwillekeurig
de gedachte aan een emancipatoir karakter voor deze sector van het
culturele leven op, reeds v66r het onderzoek in vastere banen terecht
kwam. Er rees nauwelijks twijfel, temeer omdat dit emancipatiebe-
grip met betrekking tot Noord-Brabant, maar al te vaak gekoppeld aan
het katholiek-zijn met de nodige politieke consequenties van dien,
meer dan eens in woord en geschrift opdook.  In 1946 poneerde Gerard
Brom, dat Brabant in zijn culturele emancipatie nog maar aan het
begin stond. 23 Brom moet daarbij zijn uitgegaan van wat gewoonlijk
onder emancipatie verstaan wordt, namelijk een zich losmaken, be-
vrijden uit een knellende band of een achterstelling, een van onderop
komend naar boven reikend gevoel van gelijkwaardigheid, een vrijko-
men uit een bevoogding. Het heet dat ditivoord voor het eerst te lezen
is bij M. Fabius Quintilianus alwaar sprake is van het ontslaan van
een zoon uit de vaderlijke macht.  Maar L.J.  Rogier maakt in de door
hem geschreven Verantwoording van het postuum rerschenen derde

deel  over de oorsprong en ontwikkeling  van  de R.K. Staatspartij,
rvaarvan J.H. Witlox de auteur is, de lezer attent op het gangbare
misbruik van de term emancipatie. Volgens hem dient men eronder te
verstaan het bereiken van een wettelijke gelijkstelling en is het onjuist
te spreken van een proces dat op bewustwording of herleving neer-

23 3 G. Brom, De opkomst i·an het Zuiden (Amsterdam 1947), p. 171.
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komt.24 Doch de thans geregeld opduikende problematiek met be-
trekking tot de vrouw, waarbij het woord emancipatie herhaaldelijk
op de lippen komt, toont weI aan dat de beoogde gelijkstelling eerder

een geleidelijk proces dan een spontaan gebeuren is. Weer elders
werd het emancipatieproces van de katholieken in Nederland getr-
peerd door de ten toon gespreide ondernemingsgeest en organisatie-
drang te laten opwellen vanuit een principieel gestelde isolements-
houding die men \oor het behouden van een specifiek katholiek ka-
rakter op alle gebied noodzakelijk achtte. 25

Alen kan zich afvragen of in een overwegend katholiek gewest
relaties bestonden tussen vormen van een vaak uitgesproken katho-
lieke emancipatie en een ontplooiing op muzikaal-cultureel gebied.
Staats-Brabant \vas na de vrede van Munster in  1648 door de reli-
gieuze tegenstellingen in een ondergeschikte positie gedrongen. Een
taai volgehouden protestantiseringspolitiek hield de massa van het
volk onder een vernederende sociale druk. 26 De Brabander kon  het

moeilijk verkroppen. dat hij zelden gehoor kon vinden bij de lands-
overheid, gedwarsboomd als hij werd door een starre predikanten-
groep en haar oligarchische omgeving, waaronder er waren die op ei-
gen voordeel aasden.27  in  naam  was dit alles sedert 1795 verleden
tijd.  De daad bleef echter in herinnering en praktijk nog geruime tijd
hangen.  "Men wist zich niet enkel achteruitgezet, maar werd achter-
lijk gehouden-,  werd  nog niet zo lang geleden geschreven. 28 Dat dit
laatste niet van pathetiek is Trij te pleiten, al werden dergelijke dap-

pere woorden meermalen geuit en zelfs benut om het eigen geweten te

sussen, mag wel eens worden opgemerkt. Berusten in de jammer om
het verle(len kon immers de eigen zwakheid verbloemen. Rogier moest

24)   J.H.J.M.  Witlor, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong m ontu,ikkeling geschetst dl.  III:
De  staatkundige  emancipatie  i,an Nederlands katholieken   /848   /870,   ingeleid  door L.J. Rogier

(Bussum 1969), p. 16.
25)   J. A.   Bornewasser,  1'4#ig jaar Katholieke l«eergangen 191 2-1962 (Tilburg  1962),  p.   5.
26) L.J itogier, Noord- Brabantgisteren en nu,  in Herdenken en Herzien, rerzamelde opstellen van
L.J. Rogier (Bilth(wen 1974). p. 214.
27 j t.a.p., p. 215. Rogier drukt Lich o.i. te negatief uit door te spreken van een (}ligarchische

aanhang van profiteurs
28) A. ,an Duinkerken (ps. U'. Asselbergs), Herinneringen (aan doctor H.W.E.  loller). in
Bornewasser. a. u'. p. XX\.
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bekennen, dat er, juist op cultureel gebied, in zuidelijke Roomse
kringen sprake was ran een zekere inertie. 29

In de Staatse tijden van achterstelling was de geestelijkheid meer
en meer de toeverlaat geworden voor de gewone mens. Dit leidde tot
een klerikaal paternalisme dat tot diep in de 192 eeuw het Noord-
Brabantse leefklimaat bepaalde.30 Nu groeide in de vorige eeuw in
leidende katholieke kringen de mening, dat het geloofskarakter in alle
denkbare groepen van het maatschappelijk leven binnen de eigen
confessionele gelederen diende te worden ontplooid. Dat bracht een
toenemend isolement met zich. "Een uitgespaard reservaat in een
geseculariseerde wereld" zou het later in een vrijmoedig oordeel uit
eigen kring luiden.31 De ijver binnen het katholiek reveil kreeg
allengs gestalte op politiek terrein terwijl men ook zocht een cultureel
leven opdeze basis militant te manifesteren. Vandaardat de culturele
emancipatie van Noord-Brabant in woord en geschrift zo vaak gekop-
peld, om niet te zeggen vereenzelvigd is met de katholieke.

Bij het eventueel uitgaan van de emancipatie-gedachte ontkwam
men echter niet aan de vraag, of er nu in Brabant wel echt sprake is
geweest van een structurele achterstand die diende te worden ingelo-
pen. Het muziekleven was niet alleen in het verloop van de 18e eeuw
doch zelfs nog daarna vrij\vel uitsluitend een aangelegenheid van de
allervoornaamsten en de bovenlaag uit de burgerij die een zelfde
maatschappelijke teneur aan de dag legde als in overig Nederland in
die kringen gebruikelijk was. Hoogstens kan daaraan toegevoegd wor-
den,  dat men zich  in ons land, vergeleken bij andere cultureel hoog-
staande omgeringen in Europa, als minder muzisch, minder levend
\ anuit een behoefte aan muziek, voordeed. Daarentegen  borg  het
isolement en de volgzaamheid jegens zijn geestelijke leiders van de
gemiddelde Brabander eerder het gevaar van een zekere bewustzijns-
vernauwing dan het elan van een cultuuridealisme in zich. In ieder
ge\'al was dit isolement voor de muzikale ontplooiing een nadeel

29) L.J Rogier, Het ,·erschgnsel tier culturele inertie bij de A'ederlandse Katholieken (Amsterdam
1958).

30) Rogier. Noord-Brabant, gisteren en nu. t.a.p., p. 214.
31)   L. 1.  Rogier.  Ei'olittiei'an het cultuurbegrip der  Nederlandse luitholiekeninde  Nieuwste Geschie-
denis, in Rogier. Herdenken en Her.ien, a. u.. p.  133.
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afgezien nog van de omstandigheid dat op vele terreinen van het
organisatieleven het aan mannen en vrouwen niet geoorloofd was
gezamenlijk op te trekken, hetgeen roor het totstandkomen van ge-

mengde koren bijvoorbeeld een probleem was. Daarom is, hoe licht
juist in Noord-Brabant katholiek-zijn en cultuur bij elkaar werden

gebracht in een gezamenlijkeopgang, de muziekcultuur beslist niet te

incorporeren in het genoemde herle,ingsproces. De muzikale ont-
wikkeling vond - zou men bijna zeggen - desondanks haar weg.

Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat muzikaal-culturele
en katholiek-culturele emancipatie als begrip samenvallen. De zekere
achterstand in de t,reede lielft ian de achttiende eeuw hing samen

met de zwakte van het geu·est. Het eerste culminatiepunt van een
Brabants muziekleven lag evenwel eerst omtrent 1875, hetgeen dui-
delijk herkenbaar is aan een zeker aantal facetten als het oprichten
ran muziekscholen in Bergen op Zoom, Den Bosch en Breda, het
bouwen van concertzalen, het ontstaan ran kamermuziekverenigin-
gen, de initiatieren van Herman van Bree (een zoon van de rooraan-
staande Amsterdamse musicus J.B. ran Bree) in Den Bosch, het
herinstellen van de regimentsmuziekkorpsen en de maatschappelijke
verbreding van de muzikale belangstelling. Een en ander ralt ecliter
buiten het thans gestelde einddoel.  Doch de hoop werd reeds uitge-

sproken dat dit alles in een vervolgop deze studie gestalte zal krijgen.
Zo exact als de afkondiging van de grondwetsherziening van  1848,

die, behalve de beknotting van het constitutionele koningschap en de
invoering van de ministeriele verantwoordelijkheid, de eerste stap
betekende op weg naar de parlementaire democratie, volgden de
verschuivingen in het maatschappelijke leven niet. Die veranderende
maatschappij is evenmin  los te denken  van de opkomst  r an talloze

industrieen, toename van handel en welvaart en verruiming van

onderwijsmogelijkheden. Wel bleven Brabant en Limburg op dit
laatste punt nog geruirne tijd achter op andere delen van ons land.32
Maar ondanks dat zijn de jaren rond 1850 aan te merken als een

belangrijke fase in het bewustwordingsproces binnen de gewestelijke

32) L. Dasberg en J.W. G. Jansing. Het socio-culturele  leren  in   Nederland.   1844-1875:   Onder-

u'ils. in A.G. N., di. XII (Haarlem 1977), p. 211.
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samenleving die vooral merkbaar is aan een mondiger optredende
middenklasse. Dit bracht niet alleen de instroming \an nieu\\e groe-
pen deelnemenden aan het muzieklew·en met zich mee maar „'as
tevens de oorzaak van de opkomst van nieu,ve vormen in het
muzikaal-actief zijn. Weliszzaar hadden de aanzienlijken  hun  roor-
aanstaande posities in het burgerlijk leven behouden, maar andere
lagen uit de maatschappij gevoelden de behoefte om toe te treden tot
de sociale en culturele corporaties dan \\ el nieun e instellingen op dit
terrein te creeren. Zo hielp ook de muziekbeoefening aan het in gang
zetten van een democratiseringsproces.

Tot omtrent 1850 is er nog geen sprake \ an dat de arbeidende klasse
ofwel de vierde stand zich in ons land met culturele, organisatorische
of andere activiteiten die buiten hun directe inschakeling in het
arbeidsproces lagen, ging bezighouden. De gehele eerste helft van de
19eeeuw zvas de A·erkende kiassein Brabant en eigenlijk in geheel ons
land volledig van het zingen of muziekmaken in een gezamenlijk
verband buitengesloten. Elders, in uitgesproken ind ustrialisatiege-
bieden zoals sommige Engelse districten, delen van Frankrijk en het
Duitstalige gebied   en   de toen bestaande wereldsteden, rvas deze

sociaal-culturele verschuiving of verbreding echter al geruime tijd op
gang gekomen. Ravnor citeert een bijdrage  i an de muziekcriticus
George Hogarth uit de Daily Neirs, het blad waarvan diens schoon-
zoon Charles Dickens de uitgever ivas.33 Er blijkt uit, dat in de
dichtbevolkte industriecentra ran Yorkshire, Lancashire en Derby-
shire onder de ,\,erkende klasse een bloeiende muziekbeoefening be-
stond opeen niveau dat in de overigedelen van het Verenigde Konink-
rijk niet gee,enaard \\·erd. Nu had men in die streken in sterke mate
het rolkslied en de zolksdans \\eten te be  aren als basis ,an een
muziekcultuur. Er ,varen bovendien al in een \roeg stadium van de
industrialisatie pioniers op cultureel gebied roorhanden die de w\,erk-
man \ ermochten te stimuleren en die leiding honden geven. Dit
werkte uitermate berorderend op een muzikale deelname uit de ar-
beidende klasse. Zo telde men ook onder de Franse "Orphtons"

331 11. Ras·nor,,'llusicand Socim since /8/5 (Londen 19761. p. 98.
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beweging al spoedig  tal van arbeidersgroeperingen. 34 In Frankrijk
werden soms jongens of vrouzven in de vocale verenigingen toegela-

ten, al kreeg ook daar de mannensfeer,·an de liedertafel tenslotte de
overhand. Eveneens kwamen daar ensembles van zanglustigen tot
stand in kleine rriendenkring of huiselijk verband. Binnen die rrien-
denkringen wist men soms het standsbesef te overwinnen.

Ook in Belgie was men rond 1850 in dit opzicht verder roortge-
schreden dan in ons land. Zo stichtte de drukker Hanicq in Alechelen
'Les Typographes Mulophiles', een mannenkoordat \an 1843 tot  1861
heeft bestaan en samengesteld was uit het personeel van zijn grote
werkplaatsen. Nadit eerste uitsluitend uit werklieden gevormde koor
in Belgie volgden Leuven met de 'Societe des ouvriers reunies' in  1849
tegelijk met de 'Ecole de musique vocale pour les ourriers' en een jaar
later 'L'Echo des ouvriers' in Brussel. Kort daarop kwamen ook in
Namen, Dinant en Nieuwkerken in Oost-Vlaanderen koren uit werk-
liedenkringen van de grond.35

Al had men er in ons land wat meer tijd voor nodig, in het algemeen
mag men het halfweg-de-eeuw beschouwen als het schuchter begin

van de opkomst en verheffing van de arbeidende klasse die geleidelijk
ook de muzikale belangstelling  in die kringen doet ontwaken.

Tenslotte is het midden van de eeuw ook gekozen als beeindiging
om een voor het muziekleven van Noord-Brabant markant feit als het
algemeen ingang vinden van de liedertafel of het burger-mannenkoor.
Daarbij valt als bijzondere gebeurtenis aan te merken het opmerke-

lijke succes van de Bossche liedertafel 'Oefening en Uitspanning' op
het grote landelijke concours in Amsterdam in de eerste dagen van
september 1852. Het hele land kwam toen te weten, dat men in
Brabant op zanggebied wel wat mans was.

Zo werden behalve muzikale zaken ook sociale aspecten uiteinde-
lijk bepalend voor het kader waarbinnen deze studie werd gedacht.

De indeling van de tekst op zich zelf heeft nogal wat hoofdbrekens
gekost. Een straffe structurering van de wijdlopige stof scheen wel

34) W. Salmen, Haus und Kammermusik, in Musikgeschichte in Bildern. dl. IV, afl. 3 (Leipzig
1969), Inleiding p. 31
35) A. Thys, Les Sociats Chorales en Belgique (Gent 1861 2), p. 26 en 37.
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geboden, doch er is lang geaarzeld tussen een temporele. een geografi-
sche dan wel categorische geleding. Een temporele indeling bracht
een steeds verder gaande differentiatie op papier, die leidde tot een
onderverdeling in periodenals van 1770-1790; 1790-1813; 1814-1830
en 1830-1850.

Een dergelijke periodis'ering op mogelijk treffende gebeurtenissen
ontleend aan de stofdan wel in verband met sociale, politieke, econo-
mische, in ieder Keval markante feiten van meer algemene aard blijf 

iets betrekkelijks houden. In het onlangs verschenen eerste deel in
36een nieu\ve reeks Handbiicher der Milsikwisseliscliaft poneert de

auteur Dahlhaus deze mening eveneens.37 Tenslotte koos hij toch

voor nauwkeurig afgegrensde perioden om\ville van de behoefte aan
structurering voor een  stof die het gehele Europese muziekleven wil
ompatten. Dahlhaus' indeling \vijkt slechts in zoverre af van de
aanvankelijk door ons gedachte indeling voor het Brabantse muziekle
ven, dat hij de studie in 1814 begint en een eeuw later afsluit.
Zodoende verdeelde hij het geheel in vijf fasen: 1814-1830; 1830-
1848; 1848-1870; 1870-1889; 1889-1914.

Niettemin bleek het eenvoudig onmogelijk door het lang niet overal
vanzelf gereed liggende materiaal op een temporele basis het gehele
gewest op een evenwichtige wijze te laten overkomen. Vooral van de
eerste geledingen was er van een aantal plaatsen zo weinig of zelfs
niets concreets te bieden, dat de onvolhomenheden om uit het gebo-
dene een aaneengesloten beeld te verkrijgen te vlot maar ook te
onbillijk aan de dag traden.

Een geografische indeling van deze studie bood het nadeel, dat er
van steden als Breda en Den Bosch weieen goed beeld te bepalen was,
maar  dat er hiaten bleven bestaan  bij  tal van andere plaatsen.   Een
strikte indeling naar categorieen stuitte af op de sterke verandering in
de vormen van muzikaal bezig zijn als gevolg van de aanzienlijke
wijzigingen die zich binnen omtrent anderhalve eeuw in het maat-

36) Een eerste reeks, bestaande uit tien delen, verscheen omtrent 1930 onder redactie van
Ernst Bocken bij Athenaion Verlag in Potsdam.
37) C. Dahlhaus, Die Afusik des 19. Jahrhunderts, in Neues Handbuch der Aiusikwissenschafi,
di. VI, (Wiesbaden 1980).
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schappelijk leven, waar het muziekle\en niet r'an los te denken is,
voltrokken.

Tenslotte \rerd de roorkeur gegeren aan een tussemorm, zaarbij
niet  zozeer de muzikale rormen,  doch  de  w,ijze  ,an  het  muzikaal
bezig-zijn tot uitgangspunt gekozen werd dan  d de functionaliteit.
de maatschappelijke en economische betekenis een rc,1 speelden. Dat
de huismuziek en de rolksmuziek er maar mager afkomen, is echter
niet aan deze structurering te wijten.  Op de problemen dienaan-

gaande werd reeds gewezen. De contacten ran het gewone volk, de
vierde stand, met de muziek, een totaal andere aangelegenheid dan de

weerspiegeling van het volkskarakter in lied en dans, is in zekere zin
terug te vinden bij het oprangen of vergezellen \an de muziek op
straten en pleinen van militaire korpsen en schutterij, in de ontranke-
lijkheid voor hetgeen er in de kerken ten gehore \verd gebracht en bij
gelegenheid van echte volksfeesten.

Een bijzonder opmerkelijk verschijnsel in de vorige eeun  K as het
organiseren van de talrijke liefdadigheids- of armenconcerten, die
vaak een noodzakelijke aanwezigheid van de plaatselijke "haute voice"
veronderstelden en waar behalve het inhaken op de talrijke instellin-
gen van weldadigheid het standenonderscheid een rol van gewicht
uitmaakte. Dit in levenshouding manifesteren van de mate van een
maatschappelijk welzijn kwam men ook tegen bij de verschillende
soorten van het openbaar concert, waar eveneens een hoofdstuk aan
werd gewijd. Hierin ,\'erd behalve aan de kunstenaars van professie
aandacht geschonken aan de twee vormen van dilettantisme: de op-
rechte liefliebber die in staat bleek zijn bekwaamheden tot een hoge

graad van ontwikkeling te brengen, en een nieuive groep van dilettan-
ten die slechts beschikte over een beperkte dosis zelfkritiek en moge-
lijkheden waardoor hun optreden het gevaar liep tot ijdeltuiterij te
vervallen, iets wat reeds aan tijdgenoten niet ontging.

Beginnend met de muziek in Collegium en Societeit kwamen ver-
der aan bod de misschien met dramatische muziek wat te zwaar
betitelde toneelmuziek en opera-oproeringen. De kerkmuziek werd
vanzelfsprekend in twee stromingen geleid. Vanwege de onderlinge
relatie en verwantschap werden militaire- en schutterijmuziek teza-
men gebracht met de muziekverenigingen. Naast het instrumentale
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muziekmaken  vond de koorzang eerst  na   1830 in Noord-Brabant
beoefening en waardering. Instrumentale en vocale activiteiten kon-
den hun waarde en nut bewijzen tijdens de armenconcerten. Dat het
standsbesef of het standsverschil daarbij een rol speelde, had onge-
twijfeld uit te staan met maatschappelijke inpassingsproblemen, toen
er geleidelijk naast de voornaamsten uit de burgerij in vereniging met
de aristocratie ook andere sociale lagen aan het culturele leven gingen
deelnemen. Als duidelijk bewijsdaarvoor geldt de toename van handel
en nijverheid op muziekgebied en het verschijnen van telkens meer
muziekmeesters, degenen die zich aan het muziekonderricht ir·ijd-
den.

De gekozen structurering borgde kans op herhaling van reeds vroe-
ger vermelde gegerens in zich. Aan bepaalde verschijnselen in het
muziekleven vielen muzikale, temporele, sociale, culturele, lokale
dan wel op zich zelf staande individuele kanten te ontdekken. Maar
tegelijk ervaart men in personen, zaken en manifestaties aspecten die
met meerdere categorieen in relatie staan. Het veelzijdige karakter
van persoonlijkheden of instellingen liet een benaderingswijze vanuit
verschillende gezichtshoeken toe. In omgekeerde zin kon men men-
sen zowel als instituten en gebeurtenissen op diverse plaatsen ont-
moeten. Er is getracht het herhalingsprobleem te ondervangen door
de meest uitvoerige vermelding te doen plaatsvinden bij de voor-
naamste activiteit dan wel bij de in opzet eerste mogelijkheid.

Temporele begrenzingen konden niet strikt worden aangehouden.
Eenmaal gegroeide tradities, zoals de armenconcerten zetten zich in
de tweede helft van de  19e eeuw op (lezelfde voet voort.  Wat zich wel
\vijzigde, was het onderricht. Op enige uitzonderingen na was dit
aanvankelijk een meer persoonlijke aangelegenheid. Eerst in een later
stadium is sprake van muziekscholen en groepsonderwijs.

In een aantal gevallen bleef het een kwestie van keuze, waar het
vermeldenswaardige diende te worden ondergebracht. Werd het ene
concert vermeld bij het hoofdstuk over de hulp aan misdeelden en de
standenperikelen omdat het weldadige doel duidelijk op het eerste
plan stond, een andere keer was de aandacht voor een uitvoering op
zich zelf karakteristieker of sprak misschien de virtuoos of excelle-
rende amateur het meest aan. Er restten zelfs enige op zich interes-
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sante muzikale zaken die in de aanvaarde indeling niet te plaatsen
\r,aren. Daarbij boden ze te weinig stof om er een afzonderlijk hoofd-
stuk aan te  z·ijden. Zo mogelijk n erden deze feiten -gered- door er in
de  inleiding aan te refereren.

Door de pluriformiteit van de stof dreigde deze studie steeds verder

uit te dijen. Een zekere beperking op het toch belangrijke gebied van

orgels en kerkmuziek stond echter roornamelijk in verband met re-
cente studies over de Brabantse orgels en de orgelbou\\, een al enige
jaren vol verwachting tegemoet gezien werk over de belangrijke orgel-
bouwfamilie Smits en het vernemen van een op handen zijnde studie

over kerkmuziek en liturgie. 38
Is er over Brabant maar ,veinig bekend van het eenvoudige, spon-

tane muziekbele\'en in de zang, die iedereen toebehoorde en mis-
schien een uitlaatklep of toe, erlaat kon zijn voor de sociaal-zwakkere,
de instrumentale muziek was het ,oorrecht van een culturele elite die

daar tijd aan kon spenderen. Muziek was voor hen een aangename
tijdspassering, een bezigheid die men overigens ivel serieus nam en
waarvoor men zich terdege trainde. Naast een genoeglijk tijdverdrijf
maakte deze interesse voor de muziek deel uit van een bepaalde
levenshouding, waarvan het perspectief was in doen en laten zich een
mens van cultuur te betonen. Het werd beschouwd als een essentieel
element van status en werkte daardoor vermoedelijk ook standsbe-
grenzend. Overigens leefde bij meerderen het rerlangen contact te

leggen met de werken ran de geest en het zich bezig houden met
muziek. De omstandigheid dat de muziek naar de mening van velen

daar begint waar het woord ophoudt, of, wat vaker vernomen wordt,
de taal is van het onzegbare, bevorderde haar toegankelijkheid, terwijl
het tegelijk de hoge betekenis accentueerde. ranuit de nabijheid, het
eigen gewest of het eigen land, is helaas geen getuige uit de tAeede
helft van de 18e eeuw aan te wijzen, die dit berestigt. Maar de hier
veel gelezen Diderot  zei  in  1749  in zijn Lettre stir les ai'et,gles al zo

treffend: de muziek is de meest dieppeilende, de meest intense van

38) Jespers. van Sieuwen, Pirenne, Vente, Van der Harst, e.a. Over het eerste onderwerp is
eerlang uit Utrecht een proefschrift te wachten. Vanuit Nijmegen en Tilburg is o,er hit tweede
onderwerp ten proefschrift in voorbereiding.
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alle kunsten. 39 Hoe,vel zijn woord de voorbode K,erd van een ruimere
cultuurspreiding, sprak hij daarmee in de eerste plaats de voornaam-
sten uit de maatschappij aan, voor wie de muziek behalve een aange-
naam tijdverdrijf een discussiepunt kon leveren voor hun dagelijks
bijeen zijn. De uitoefening van hun beroep liet hen daartoe voldoende
vrije tijd.40

Maar  vooral  in de tweede helft  van  de   18e eeuw geraakte  de
maatschappij meer en meer in beweging. Zo kan men het ontstaan van
de concert-symfonie als een gevolg zien van de in deze tijd optredende
sociale verschuivingen.41 Deze traden in het muziekleven aan de dag,
toen men tegen betaling voor publiek ging spelen. Algemeen neemt
men op gezag van de internationaal erkende standaardwerken op
muziekgebied aan, dat men daar in Londen en vervolgens Parijs mee
begonnen is. Ongetwijfeld is het echter voortgevloeid uit de handels-
geest van de Nederlander, dat deze historische feiten werden over-
troefd, al is dat niet tot de grote literatuur doorgedrongen. Want in
Amsterdam zou men reeds in 1648 begonnen zijn om concerten tegen
entreegeld te geven, vrijwel op hetzelfde moment dat men in het
Mauritshuis te Den Haag iets dergelijks ondernam,42 lang voor de
eerste zelfstandige symfonie geschreven werd.

De eerste symfonie als een zelfstandig meerdelig orkestwerk ont-
staat ongeveer wanneer elders de industriele revolutie op til is en de
feodale dagen nog niet op hun eind lopen, terwijl in ons land een
kleine regentenkring nog alles te zeggen heeft.  Doch er vormen  zich
reeds groepen van musicerenden, enthousiaste liefhebbers en brood-
muzikanten, in een al spoedig gestandaardiseerde samenstelling, die
spelen voor een gehoor van vrije burgers, waar overigens de aristocra-
tie op gelijke voorwaarden in kon delen.  En de Duitse cultuurfilosoof
Adorno zegt heel terecht, dat naast de symfonieen van Haydn en

39) G. Abraham, Introduction.  in The  New Oxford History of Music,  dl.  V ll: The Age of Enlighten-
ment, o.r.\. E. Wellesz en F. Sternefeld (Londen 1973), p. XVII.
40)  Hierbij wordt gedoeld op de vaak voorkomende opgave in de bevolkingsregisters als "particu-
lier" of "rentenier". Dit gold echter niet voor het overgrote deel  van de gegradueerden.  voor de
voorname kooplieden en de magistratuur.
41) Abraham, t.a.p
42)  J.G. A. ten Bokum, Muziek in de Noordelijke Nederlanden in de 16e tot J8e eeuw in A. G. N. dl.
IX (Haarlem 1980), p. 101.
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Mozart, Ludwigzan Beetho\ens symfonieen, ondanks het rijkere in-
strumentale apparaat, principieel eenvoudiger zan structuur zijn dan
zijn kamermuziek, omdat hij in het laatste geral schreef voor inge-
wijden, maar zich in de symfonieen richt tot de mensheid in het
algemeen. Daarmee zocht Beethoven zich niet allereerst in te dekken
om zoor zijn werk een gunstige marktnaarde te effectueren, maar
naar eigen zeggen bedoelde hij "dem illann Feuer aus der Seele zu
schlagen".43

Beethoven \\ilde appelleren aan de gehele mensheid. Dat A s cen
nieuwe gedachte die niet alleen bij hem leefde, want Rousseau \\ erd
tezamen met enige anderen reeds beschou,#'d als de profeet ran een
nieu„·e tijd. Doch zelfs al kon hij het voor zijn onafhankelijk bestaan
niet stellen zonderde gunst van enige hem welgezinde aristocraten,44
Beethoven \ erlangde allesbehalve zich te contormeren aan het be-
schavingsniveau \'an de elite. De tekenen van een democratisering op
het culturele plak, die eerst later naar buiten treden in Noord-
Brabant, kondigden zich daarmee aan. Dat deze tendens in Brabant
later merkbaar is, zou men bevestigd kunnen zien in het rrijwel
geheel ontbreken ran enig werk van Lud,vig van Beetho\en in de
programma s van voor omtrent  1850.

Dit bevrijdende of liberale element, deze democratiserende tenden-
tie bestond deels uit een profiteren van een reeds aan\vezige onder-
stroom die men bezat in de volkscultuur, zich openbarende in het lied
en de dans. Op het internationale \'lak penetreert deze fulklore in de
kunst van de late 18e eeuw en het componeren en musiceren in de
eerste helft \,an de 19e eeuw ondergaat er herhaaldelijk de indrukken
van. Zonder twijfel heeft de elite in de muziekbeoefening dan nog de

overhand, maar de sterker wordende culturele onderstroom vindt in
de beoefening man eenroudige dingen de basis roor een gaandeneg
groeiende behoefte aan zeltiverkzaamheid. Het pretentieloze musice-
ren gaf de beoefenaren de illusie daarmee deel te hebben aan de
cultuur van de voornaamsten. In werkelijkheid echter ontstaat in

43) Th.W. Adorno. Einleitung in die .ilusiksoriologie Illamburg 19731. p 104·106.
441   ··\artshertog  Rudolf,   tneede   imn  \ an   de  Oostenrijkse   keizer,   kwam   in   1809  met  #·cirst
Li,bkoip·itz en graaf Kinsky os·ereen dan Ludwig ian Beetho,·en een jaargeld \·cfr zijn le\'en te
garanderen. indien hij in \\'enen zou blij,·en.
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blaasmuziek en liedertafel min of meer een subcultuur naast de
verhmen genoegens van de roornaamsten. Hier ligt de oorzaak van
zowel de geneigdheid  tot het cultiveren  zan  hoge  „aarden  als  een
bedenkelijke hang naar het smakeloze en onbelangrijke.  Alen zond de
beide tendenties zowel in Brabant als elders , eel \erenigd op een en
dezelfde uitroering. ja zelfs :vel bij eenzelfde optredende artiest.
Daarbij kwam het maar zelden , c,or,  dat eeii kunstenaar zich  zonder
mededinging ran anderen liet horen. Zonder een „ aardeoordeel uit te
willen spreken treden hier muzikale smaak en geircionten van (,mtrent
1820 tot 1850 wezenlijk a£in de dag. Veel meer dan er uit de program-
masamenstelling blijkt, komt men echter thans niet meer te Keten.
Evenmin valt er enig peil te trekken op de k\raliteit van de uitwoerin-
gen. Zeker is slechts dat de middelen en omstandigheden uiterst
beperkt waren in het gewest. Doch maakt de krant melding ran een
uitvoeringdan uit men zich steevast in superlatieven. Het "verrukke-
lijk" en "overheerlijk  is niet van de lucht. Een kritisclie opmerking
ontbreekt te enen male. Iets dergelijks \Tas blijkbaar aan\,ankelijk
ongepast, althans niet gebruikelijk. Daar komt echter omtrent 1850
verandering in door de publikaties in het muziektijdschrift Caecilia.

Dat de muziek voor het maatschappelijk leven tal ran diensten
heeft aangedragen ligt niet alleen in de factoren schoonheid. genot,
gezelligheid, representatie, accenten bij feesten en plechtigheden
besloten, afgezien nog van een integrerende of functionele betekenis
in de kerkmuziek, maar ook in de omstandigheid dat ze bijdroeg tot de
rorming van een werenigingsleven en het leggen ran allerlei contac-
ten. In de ontwikkeling r an de koorzang stond ze zelfs rooraan. wraar
het ging om het ontluiken van democratische beginselen. Voor deze
laatste gedachte werd steun  ge,onden  iii  een rrij recente Engelse

45studie over muziek en maatschappij.
Intussen  as de kamer- of huismuziek voor de zoorname burger-

kringen het toerluchtsoord waar dezen zich als dilettant zonder meer
nog kc,nden meten  met de muzikant. Begunstigd door een orerrloed
aan tijd oni zich \'oor te bereiden Karen ze \·aak technisch minstens de

45
2 Ravnor. a. u·.,  p.  90.
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gelijke van de gemiddelde vakman. Door hun ontwikkeling en hun
maatschappelijk aanzien voelden deze r·oorname burgers zich echter
verre verheven boven de doorgaans schamel zijn kost bijeenscharre-
lende z akman.

Alet de toename van de belangstelling bij steeds breder lagen uit de

burgerij wast het dilettantisme voortdurend aan. Niet zelden voerde
het tot een wanverhouding, omdat de ontwikkeling en het kritisch
besefvan de nieuwbakken burgers niet immer gelijke tred hielden met
het uit hun maatschappelijk weIvaren verwonen aanzien. De drang
tot musiceren \·an de dilettant ging gezoed  vorden door componisten
die bereid \T·aren om roor geldelijk genin aan een zivak dilettantisme
tegemoet te komen. A,luziek werd een sleutel in het maatschappelijk
, erkeer om discreet persoonlijke gevoelens  aan de omgeving over  te
brengen.46

Zo werd rond 183Oin ons land-en Brabantdeed daar ook aan mee -
de muziek, onder niet al te zelden voorkomende omstandigheden, een
middel om een wereld van schone schijn, van roosjes zonder doornen,
op te roepen. De amusementsmuziek voor matige muzikanten werd
daarmee geboreii. Stapels vertederende salonstukken, waarvan titel
en opdracht de argwaan van een kenner wekken, verlaten de gewillige
uitgeverijen die er wel brood in zien. Thecla Badarzewska's 'Prijre
d'une vierge' en het 'Blumenlied' van Gustav Lange prijkten op iedere
pianolessenaar en hielden het minstens een halve eeuw tussen mas-

sa's maaksels die nog veel minder waren maar niettemin furore maak-
ten in de bepluchte salons. De onderstroom van een dilettantisme in
de zwakkere betekenis en het najagen van loze effecten, vooral in de
koorzang - waardoor rnen later van "liedertafelen" sprak omdat er
tegen de beoefening artistieke bedenkingen rezen -, moet ongetwij-
feld een vervlakking van de smaak in de hand gewerkt hebben bij
degenen die voorbij zagen aan het hooghouden van culturele waarden.

Als een zekere vervanging van middelbare en hogere studies - zij
functioneerden immers in de eerste plaats als beschermde opleidings-
instituten voor de geestelijke stand - speelden de seminaria met hun
professoren, mentoren en bibliotheken een belangrijke rol. Welis-
46)  Salmen, a.w., p. 28-29.
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„aar heeft men de indruk, dat hun culturele betekenis op het gebied
ran literatuur en retorica naast de typisch kerkelijke richtingen als
theologie en filosofie voor het ge\vest van meer ge\,icht scheen dan op
dat van de muziek. Het zich losmaken van het zo ge\\ illig aai) de
leiband van zijn geestelijke leiders lopende Noord-Brabant schijnt
met betrekking tot de muziek blijkbaar al vroeg te hebben postgerat.
Dat kwam uiteraard, omdat de muziekbeoefening werd gevoed doorde
aamankelijke elite, die niet-katholiek of in ieder geval op een uitzon-
dering na (Tilburg) niet klerikaal was. De Rotterdamse gymnasium-
rector Vermeulen was er dan ook van uitgegaan, dat hij zijn activitei-

"ten moest aanvangen zanuit de hogere standen", toen hij de eerste

doelstellingen formuleerde voor de in 1829 opgerichte Alaatschappij
tot bevordering der Toonkunst.47

Niettemin was de aanwezigheid van zo vele instituten die er van
wereldheren, kloosterorden en missionerende congregaties overal in
Brabant te vinden waren, van belang te achten voor de muziekcultuur
van het gewest. In die internaten nam men namelijk muziek en
voordrachtskunst in het opleidingsprogramma op, niet alleen ter ver-
strooiing maar evenzeer om vaardigheden te ver\verven die in het
latere priesterlijk-religieuze leven goed van pas zouden komen of,
zoals de zang en het orgelspel, konden functioneren in de liturgievie-
ringen. De algemeen-culturele waarde van deze instellingen voor
hoger onderwijs werd eerst goed beseft, toen door de opheffing op het
einde van de zestiger jaren van deze eeuw een lacune ontstond in de
mogelijkheid tot geestelijke vorming. Op dat moment werd men er in
Noord-Brabant van doordrongen, dat het levenskrachtige gewest een
wezenlijk element in zijn volledige ontplooiing had verloren, waarvoor

48men het equivalent: een geheel uitgebou\vde universiteit miste.

kleer dan de kring van beoefenaars, luisteraars en componisten,
dan de excellerenden en ingervijden uit maatschappelijk onafhanke-

47)  J. D.C.   van   Dokkum,   De   Maatschappij  tot  bevordering  der  Toonkunst  in  haar  wording  en
ontu,ikkeling,   Een  bijdrage  tot  de   Nederlandische  muziekgeschiedenis  der   19£ eeuw (Amsterdam
1918), p. 8.

48) A.H. Bredero, Cultuurerosie, noodsituatie door minister bestendigd, in Brabantia,  jrg.   X1X
(1970), p 37-46; Idem, Cultuurerosiein Noord Brabant, in Brabantia, jrg. XX ( 1971), p.  198-211;
Idem, Prolongatie cultuurerosie in Brabant, in Brabantia, jrg. XXVI (1977). p. 57-64.
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lijke kringen die het concertleven met komende en gaande artiesten
frequenteren, werd onder het muziekleven begrepen het totaal r'an

personen en verschijnselen die zich bezighouden met dan wel zich
interesseren voor de muziek als zodanig en er ideeel, maatschappelijk
dan wel zakelijk bij betrokken zijn. Een dergelijk, veel ruimer ge-
dacht, muziekleven werd evemrel zelden vanuit de basis beschrmen.
Doorgaans stond immers de scheppende toonkunst centraal. Het was
echter niet zinvol in een studie over een aanr ankelijk achtergebleren
gen,est op een dergelijke wijze te werk te gaan. Toch kon steun
gevonden ,r·orden bij enige studies die een vergelijkbaar terrein be-
streken. Alen kent ze J an Leeuwarden,49  Iaastricht 50 en in beperk-
ter zin van Amsterdam,51 Den Haag,52 Utrecht 53 en, verder wegran
Kaapstad. 54 Doch in al deze publikaties ging het niet zozeer om een

gewest. Dergelijke studies zijn er wel uit het Duitssprekende ge-
bied.55

Over het algemeen is in onze regionale geschiedschrijving de mu-
ziekbeoefeningals een factor in het maatschappelijk leven grotendeels

49 f Lambooy, a. u.
50)   G    Quaed,lieg,  Het  mlizieklet'en te ,Maastricht  in de  1 91 eeuu, 1 Zutphen   1979).
51) D.F. Scheurleur, /let muzieklei'en van Amsterdam in de l7e eeuu'. (Den Haag 1911).
52)   D. F. Scheurleer, Het muziekleven te 's-Gravenhage in de tu,eede hel# der  / 8e eeuu' (Den  Haag
1911).

533   W.   Paap,  Het  muziekleven  in L'trecht tussen de beide 11'ereWoorlogen  (L'trecht  1972).

54)  J.  Bouws,  Die illusiekleu,e ran Kaapstad 1800- 1 8 SO en St) i,erhouding tot die musiekkidtuur ran
Ii'es- Europa (Kaapstad/Amsterdam 1966).
55)  W. Salmen. Geschichte der Musik in iVestjalen. di. I-Il (Kassel  1963- 1967). Idem, Afusikge-
schichte Schlesu'ig- Holsteins in Bildem,    m. m. 5.   H. W.   Schwab, in Quellen und Studien   zur
Nlusikgeschichte Schlesu,ig- Holsteins, d l.1( Neumunster      1971);     Idem     Musikgeschichte
Schlesu,ig- Holsteins    i,on    der     Fruhzeit    bis    zur     Reformation,      i n     Studien    zur    Musi/geschichte
Schlesu·ig- Holsteins. dl.11( Neumunster  1972);  R. Batka,  Die Musik in Bohmen (Berlijn  1906); J.
Gmelch. Alusikgeschichte Eichstuus (Eichstatt 1912); J Hennings. ,ilusikgeschichte Lubecks (Kas-

sel/Bazel  1951); F. Schmidt, Das:flusiklebender burgerlichen Gesellschaft 1£ ipzigs (Langensalza
1912): H. Sie,·ers. Die Alusik in Hanna'er (liannover 1961); H. Walther. Alusikgeschichte der
Stadt Liineburg (Tutzing 1967); L. Wegele. Alusik in der Reic/,sstadt Augsb:,G (Augsburg 1965);
D. Mettenleitner, Musikgeschichte der Oberpjalz (Amberg 1867); G. Moro en A. Wilhelmer. Zur
allusikgeschichte Karntens ( Klagenfurt 1956); E. Noack, Musikgeschichte Darmstadts rom Alittelal-
ter bis zur Goethezeit ( Mainz  1967); A Schering, Musikgeschichte Lfipzigs (Leipzig  1941);
B. Rottluff, Die Entu,icklungdes 8#entlichen Musiklebens der Stadt Koningsbe,g im Lichteder Presse

i,on der Nlitte des  1 8. jh. bis zur Alitte des 19. Jh.  (Kanigsberg 1924). getypte dissertatie; E. Wolff,
Das  Nfusikleben  in  Kbln ( Keulen 1917),  W.  Kahl,  Musik  und,flusikleben im Rheinland (Keulen
1923); P. Alies, Alusik. Musiker und Musikleben in den Landern am Rhein, (Dusseldorf 1926), G.
Bereths, Musikchronik  der  Stadt  Trier.  dl.   1: Das Konzert und Vereinswesen.   (Mainz   1973).
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buiten het gezichtsveld gebleven. Een van de doelstellingen van deze

studie was echter te zoeken naar de bindingen tussen muziek en
samenlering. Zo,rel de invioed van de muziek op de maatschappij als
omgekeerd de imloed op de muziek en het muziekmaken van de
omge,ing is getracht in de beschouwing te betrekken.

Al zras het eerder het sociale dan het musicologische aspect dat de
kern van deze studie uitmaakt, de muziek\vetenschappelijke litera-
tuur droeg uiteraard zeer waardevolle zaken aan. Zonder deze kennis
zou de ontwikkeling in de regio niet goed te plaatsen zijn. Referentie-
kader over het gen,est zelf bleek echter nauwelijks aanwezig. Het
\ oornaamste materiaal moest verkregen worden uit allerlei "kleine
zaken", zoals ben·aard gebleven programma's en boekjes, pamfletten,
reclamebiljetten, prospectussen, blaadjes van jubilea en bijzondere
gebeurtenissen met daarnaast tal van kranteberichten zoals adverten-
ties, korte berichten, recensies en ingezonden stukken.

Een bijzonder waardevolle bron was het tijdschrift Caecilia. Het is
te betreuren, dat dit over zo'n lange periode uitgekomen muziekblad
de berichtgeving uit kleinere plaatsen en uit de provincie in 1906
vrijzvel staakte om zich tot de grote centra te beperken.

De aanvankelijke bescheidenheid in muzikale activiteit binnen het
gewest zorgde uiteraard voor de nodige problemen. De publiciteit
stond nog maar in de kinderschoenen. Er verschenen omtrent 1800 in
Noord-Brabant slechts twee couranten: de herhaaldelijk van naam
venvisselende 's-Hertogenbossche Courant in Den Bosch vanaf 1771 en
de  in 1792 opgerichte Bredasche Courant. Beide nieuwsbladen kwa-
men lange tijd slechts een- of tweemaal per week uit. Vrijwel alle
aandacht ging naar overheidspublikaties, marktberichten en enig
nieuws uit nabije en verre landen. Het culturele leven kreeg in de
beginperiode geen aandacht. De eerste decennia van de vorige eeuw
leveren daarom vrijwel geen materiaal, waar uit te putten viel. Daar-
naast rapporteren officiele stukken, overheidsdocumenten en derge-

lijke, muzikale zaken slechts bij hoge uitzondering. Aanleiding daar-
toe waren de geboorte van de koning van Rome in  1811, de dankdiens-
ten bij deaftocht vande Fransen, de inhuldigingvan koning Willem I,
het herstel ofde aanschaf van een carillon en de voorbarige festivitei-
ten in 1827 voor het niet doorgegane concordaat met Rome. Program-
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ma's zijn er uit de eerste drie decennia van de 19e eeuw vrijwel niet
bewaard of werden niet gedrukt.

Zo bleef de op cultureel gebied aanvankelijk niet veel biedende
krant met alle beperkingen de bron die nog het meest heeft opgele-
verd, zelfs al ervaart men de willekeur of toevalligheid, waardoor het
een wel en het andere minstens even belangrijke in de kolommen geen
aandacht kreeg.  De dood van Ludwig van Beethoven, bij wiens begra-
fenis heel Wenen aanwezig was, valt in 1827 niet terug te vinden; wel
later die van Beethovens leerling Ferdinand I:ties, om een voorbeeld te

geven. Zodra er muziekuitvoeringen gegeven worden, vermeldt men

zeker nog niet alle en ook niet noodzakelijkerwils de voornaamste. De
vanaf 1851 verschijnende gemeenteverslagen tonen soms enige be-

langstelling voor het culturele leven, maar men heeft de indruk dat de
secretaris zich niet altijd de moeite gaf om met betrekking tot het
muzikale leven een degelijke informatie te verkrijgen. Daarbij stelde
men zich meermalen  met een herhaling van frasen tevreden. Voorzo-
ver toegankelijk tonen ook de memorialen van parochiekerken een
ontstellend gebrek aan vermeldingen van kerkmuzikale bijzonderhe-
den omtrent personen, zaken en gebeurtenissen.

Dankbaar kon gebruik gemaakt worden van enige archieven waar-
onderdie van de hervormde gemeenten, speciaal van Bergen op Zoom,
Breda, Den Bosch en Eindhoven, ook al waren de resultaten soms
teleurstellend. Zo wordt bijvoorbeeld in de Bossche notulen van de
kerkmeesters met geen woord gerept over de hoedanigheid van het

orgelspel, leest men niets over bepaalde benoemingen en z\vijgt men
de door zijn tweede huwelijk "met een Roomsclie vrouw" ontslagen,

"niet fungerende maar den orgel waarnemende organist Wiggers"
dood.56

De aanvankelijke opvatting van een emancipatoir karakter inzake
het gewestelijk muziekleven moest (met enige spijt) A'orden prijsge-
geven. Evenmin echter mag er gesproken worden van evolutie of
ontwikkeling in de zin van verbetering. Het woord ontwikkeling zou

56) G, A. Den Bosch. Archief Sint Jan, Notulen van de Kerkmeesters \'an de Gereformeerde
Gemeente (inv. nrs. 3-5).
Bedoeld is de van 1749 waarnemende, respecties·elijk van 1759 tot 1774 fungerende en vervol-
gens tot zijn dood in 1785 waarnemende organist Otto Wicherts.
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immers kunnen suggereren, dat er bijvoorbeeld in 1850 beter \\rrd
gemusiceerd of gecomponeerd dan in 1770. Afgezien nog van het feit
dat men in 1850 bepaald anders musiceerde en het ook anders \\'ilde
dan in  1770.  kan men zich over smaak en kwaliteit van die tijdsmo-
menten ternauwernoc,d enig idee vormen. Hoogstens valt rast te
stellen, dat het verschijnsel muziekanno 1850 een aanzienlijkgrotere
bereikbaarheid , ertoonde dan  in  1770.

Hoewel door het toe\'oegen van een index op personen en geogra-
fische namen tai van gege, ens meer toegankelijk zijn gemaakt, lag het
nimmer in de bedoeling om alles \rat zich in Brabant met muziek in
enigerlei Torm heeft ingelaten, neer te leggen in dit boek. Daartoe zou
de keuze Foor  de  i orm  van een encyclopedie meer geeigend  zijn
geweest. Evenmin kan hier sprake zijn van een componistenboek.
Speuren naar het plaatselijke weI en wee en delven naar onvermoede
schoonheden in rergeten partituren kunnen niet anders dan op een
teleurstelling uitlopen. Hetzelfde ligt in het wooruitzicht van degenen
die uit hetgeen hier rolgen gaat, de plaatselijke muziekgeschiedenis
van Eindhoven, Grave, Bergen op Zoom of welke plaats dan ook
zouden willen plukken. Zo zullen er ook koren, korpsen, dirigenten
en vocalisten, bestuurderen en commissies, solisten en andere arties-
ten, instituten en verenigingen, manifestaties en prestaties, organis-
ten en componisten, leiders en bevorderaars ongenoemd blijven, om-
dat anderen als voorbeeld het uitzicht op het soms e,en waardevolle
aandeel van de nu anoniem gebkvrnen belemmerden.

Het lijdt geen t\vijfel, dat nog aanwezige lacunes door onvermoede
documenten en archiefstukken kunnen worden aangevuld en opge-
helderd. Men neemt immersonvermijdelijk een zeker risico, wanneer
gepoogd wordt een overziclitsstudie uit te brengen die slechts pozer
kan terugvallen op reeds aanir·ezige cleelstudies. De onbekendheid
met het muzikaal nog zo nabije , erleden geldt trourvens ook Foor
anderedelen van onsland. In het recente standaardwerk, de Algemene
Geschiedmis   der Nederlanden, bleek het geringe aantal informatie-
bronnen met betrekking tot het culturele leven een grote hinder-
paal.57 Verder zegt de uit Ee,1 Eeutr Nederlandse Miziek reeds aange-
haaide rerzuchting van de auteur Reeser,vel genoeg.58
573 11. C;aus, Literatitur en Atinst /840-1914, in A.G..\.. dl. XII (Haarlem 1977), p. 209.
58) Reeser, a.w., p. 11.
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Het voornaamste doel van deze studie is geri·eest de geringe kennis

van een nog zo nabij verleden te helpen aanvullen en in de herinnering
terug te roepen. Daarnaast \verd nagegaan, of de telkens \\eer opgera-

kelde achterstelling in muzikaal cultureel opzicht voldoende grand
vond in de achterhaalde feitelijkheden en of er werkelijk sprake n·as
van een uit de achterstelling gegroeide cultuurarmoede.

Er is met dit onderzoek stellig niet de illusie gekoesterd op volledig-
heid te kunnen bogen. Zeker niet toen er, boven rerwachting, een

aanzienlijke hoereelheid gegerens naar boven k,vam. Dat waren \ el
niet alle grote dingen, \erre z·an een aaneengeschakeld geheel, iraar-
door er vele onzekerheden bleven bestaan. Wat is trouwens zekerheid
in het licht van de historie,59 juist met betrekking tot de ijlheid van
het verklonkene? Wat is er vluchtiger dan de muziek die, strikt
genomen, altijd rerleden  tijd  isi

59)  J. Huizinga, Detaak dercultuurgeschiedenis, in Verzamelde Werken, dl. VII(Haarlem 1950),

p. 42.
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HOOFDSTUKI

TOORSPEL

In de tijd dat het grootste deel van de huidige provincie nog Staats-
Brabant heette, moet het uitkomen van een eigen krant zoor het
ge\vest een gebeurtenis van grote betekenis zijn gen·eest. Op 2 juli
1771 verscheen de 's- Hertogmbossclie Courant voor het eerst. 1 Het
succes was blijkbaar groot, want al spoedig k\vam het blad behalve op
dinsdag ook op vrijdag uit. T'ergeleken bij andere delen van de Repu-
bliek mocht men dit evenwel niet voortvarend noemen. Wellicht
tekent dit vrij late verschijnen de achterstand van het Generaliteits-
land dat er beslist niet rooskieurig voorstond. De voornaamste steden
Den Bosch en Breda hadden voordien een grote klap beleefd door de
terugral van het transitoverkeer vanuit het Luikse gebied en het
Rijnland, toen de Oostenrijkse Nederlanden deze handel via hun
steden Antwerpen, Mechelen en Oostende trachtten om te leiden. Al
v66r  1745 wat betreft Breda en kort daarop voor Den Bosch nam de
ongunstige economische ontwikkeling catastrofale vormen aan. 2 Met
het aanleggen van een straatweg naar Luik trachtte Den Bosch haar
concurrentie-positie te verbeteren; men bezat echter niet voldoende
middelen om  het in  1745 verder te kunnen brengen dan tot Best.3

Dit waren omstandigheden die voor de muziek, die meer nog dan
andere kunsten op voorspoedige tijden is aangewezen, weinig goeds

beloofden. En, al is het niet geoorloofd om bij gebrek aan berichten
maar aan te nemen dat er op dit terrein niets roorviel, iets zou er toch
door de mazen van de tijd zijn geslipt zo er wel memorabele dingen
plaatsgevonden hadden.

1 3   P.  Hollenberg, 's-fiertogenboschals Perscentrum, in Varia Histonca Brabantica, j rg.  I V ( 1975j,
p. 168.

26 Joh. de Vries, De economische achteruitgang tier Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam
1959), p. 42.
3)   F. E. M. Vercauteren,De aanleg z'an de straatweg 's- Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding
met Luik ( 1740-1745) (Tilburg 1957).
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Brabant was een arm gebied, zeker op het ,oor het grootste decl
magere platteland.  Het \ as daar nog onreilig ook, zodat de overheid
tot rigoreuze afweermaatregelen moest overgaan.4 Armoede leidt
vooral bij de mentaal z.akkeren tot pauperisme en pauperdom tot
misdaad. 5 Dit laatste „as een ;oortdurende plaag roor de bevolking

ran stad en land. De bedeling die, naar onze begrippen, weinig
kieskeurig en doordacht, omvilligen en werkwilligen over een kam
scheerde, voerde in de stad van berusting naar luiheid en naar parasi-
teren. Op het platteland leidde het in de nietiveinige ernstigegerallen
tot afpersing en gerveld. Het donkere Zuiden zat ten dele in een
sociale en criminele wurggreep die slechts met verbetering,an le-
vensomstandigheden en een methodisch-pedagogische aanpak tot
verheffing van een rrij talrijk volksdeel kon leiden. Dat was alleen
mogelijk, n anneer er meer geestelijke reerkracht aanwezig was.6

Alaar wanneer erin de tzveede helft ran de 18e eeuw in de Zuide-
lijke Nederlanden een toename van de welvaart valt te constateren,7

pikt Staats-Brabant daar een graantje van mee ondanks de algemene
achteruitgang van het economische leven in de Noordelijke Neder-
landen. Het was dan ook tekenend, dat omtrent 1760 een zeker
zelfbewustzijn begon door te breken in de Hertogstad. 8 Het oprichten
van een Societeit in 1763 en het uitgeven zan een krant acht jaar later

mag men als uitingen daarvan zien. Tegelijk was hiermee een groei-
bodem geschapen voor het ontstaan van meer culturele activiteit.

In het achtergeble\en en in zijn Traarden en activiteiten beknot

gewest  ,vas er omtrent   1770 geen sprake  meer  ran  ,vat  als  een
muzikale erfenis beschou#d kon worden. Van een scheppende toon-

kunst, het eerste waar men de muziekcultuur van een land of gewest
geneigd is aan af te meten, Nws er op dat moment in Brabant niets te

bespetiren. Wel werd hierroor reeds opgemerkt dat het gehele land

4;  H.F.J. M. van den Ferenbeemt. iii het spanningsreld der armoede, agressief pauperisme en reac-
tie  in  Smats- Brabant (Tilburg 1968), p 86-105.
5) a. 11'.. p. 38-51.
61 a. u'., p. 115.

7 j   Rc,gier,  Eenheid en  Scheiding,   p.   243
83  1-lollenberg, a.u .,  p.  166.

34



toen geen opmerkelijke talenten op dit gebied had aan te wijzen. Er
dient echter aan toegevoegd dat buiten zowel als in ons land de situatie
vaak vertekend is en te zwart werd afgeschilderd.

Toch heeft Brabant  rond  1700 nog een componist opgeleverd,  die
meer aandacht verdient dan zijn eigen tijd hem rermoedelijk ooit
gegund heeft. Het zou met zijn kloosterlijke staat in verband kunnen
staan, dat Benedictus A Sancto Josepho, alias Buns, wat bescheiden op

de achtergrond is gebleven en geen school gemaakt heeft. Al vroeg trad
Benedictus Buns in de orde van de geschoeide karmelieten en werd na
zijn priesterwijding organist, later ook subprior van het klooster te
Boxmeer. Boxmeer behoorde niet tot Staats-Brabant maar ; ormde
met enige enclaves een gebied dat onder beheer stond van de graven
van Bergh, die in 1653 het karmelietenklooster stichtten, onder
andere omdat deze orde veel gelegen was aan een goede verzorging van
de muziek in de eredienst. In de "Staatse" tijd kon de kerkmuziek zich
in deze Brabantse enclave vrijelijk ontplooien.

Het religieuze werk liet Benedictus Buns blijkbaar voldoende tijd
om te componeren. De laatste jaren begint het door te dringen, dat
zijn overwegend voor kerkelijk gebruik bedoelde muziek een kwaliteit
bezit, zoals men van de Nederlandse muziek uit die dagen niet voor
mogelijk hield.

Aanvankelijk meende men, dat Benedictus Buns aRomstig zou zijn
uit Geldern. Later \verd aangenomen, dat Buns in 1642 te Nijmegen
het levenslicht aanschouwde. Thans acht men het 't meest waar-
schijnlijk, dat hij datzelfde jaar in Geldern werd geboren. 9 Zeker is,
dat hij op 6 december  1716 in het klooster te Boxmeer stierf en aldaar
in  een  nis  van de kloostergang werd begraven.

Van Benedictus Buns werden missen, litanieen, motetten voor
vier,  vijf en zes stemmen, al dan niet met instrumentale begeleiding,
door Phalesius in Antwerpen uitgegeven. Phalesius bezorgde ook de
uitgave van Corona stellamm ditodecim sena, K'aarvan de tweede druk

9)   J.H . fan der  Meer,  Benedictus a  Sancto josepho van  de  Orde der  Cannelieten,  in Tijdschrijt voor
Muzieku'etenschap. jrg. XVIll (1958),   p     129-147; Idem, Bcnedictus a Sancto .losepho   rom
Karmeliterorden.   in   Kirchenmusikalisches  jahrbuch,   jrg.   XLVI   (19621,   p.   99-120;   Idem,   Zu
Benedictus a Sancto Josepho rom Karmeliterorden, in Kirchenmusikalisches Jahrbuch. jrg. XLVII
(1963), p. 123 e.v.
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uit 1673 be\\,aard bleef, en die ran Flosctili i,tusici. Tot Buns latere
werken behoren Musica Montana en Completoriale melos musicunt, die

respectiewelijk in 1677 en 1678 bij Lucas de Potter in Anti, erpen
uitkwamen. Arnold van Eynden uit Utrecht drukte nog zijn Encomia
Sacra in 1683. terwijl Aertssens te Antwerpen in 1693 Orpheits
gardens ac litgens uitbracht. Een Te Deum, Alagnificat, vier missen,
vier litanieen en taI van  lariamotetten moeten er verder van Buns in
de een of andere vorm be\vaard gebleven zijn. 10 Buns zorgde eveneens
voor een bundeling  \ an gregoriaanse gezangen ten gerieve  ran  zijn
kloosterorde. Het Processio,tale juxta listint  Fratmi,t  B. M. V.  de  Monte
Carmelo werd in 1711 bij Plantijn in Antiverpen gedrukt, terwijl na
zijn dood bij L. de Wainne in 1721 een Manuale chori uitkivam \'c)or

het gebruik van zijn medebroeders.

Een merkwaardige,erzameling nvas Orpheus Elianits. In deze llit-

gave bracht Buns dertien triosonates bijeen in elkaar naar de roorte-

kening opvolgende nineur- en majeurtoonaarden, met als midden-
stuk een zevende sonate die van fis naar Es moduleert. Van deze
mogelijke eersteling in de uitgaven van de te Amsterdam gevestigde
Estienne Roger bleef slechts Oun exemplaar bewaard te Brussel. 11 De
derde triosonate uit deze Orphetts Elianits - opus 8 nummer 3 -
verscheen  in een heruitgave.12 Waren Buns' contacten met Staats-
Brabant intensiever geweest, zijn rruchtbaar talent had zeker tot

navolging geprikkeld.
De enige componist die naast Buns nog vermelding verdient is

Michael Ernst Heinsius, die van 1738 tot 1747 organist was van de
Grote Kerk in Bergen op Zoom. Dit laatste is reden dat zijn naam in
het eerste gedeelte van het hoofdstuk over de kerkmuziek nog aan de
orde gesteld wordt. 13  Aluziek van Heinsius werd gespeeld op een

uitvoering bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan  zan het Colle-
gium musicum te Arnhem in 1741. Dit duidt er op dat Heinsius

wi  Vriendelijke mededelingen  van  \.  mn  Amels,·oort  uit het archief van  wijlen zijn vader
Frans van Amelsvoort.
11) M.G.G.. dl. Ar'. art. Benedictits a Sancto Josepho (Van der Meer), kol. 648, e.\·.
12)   Benedictus Buns (1 6 4 2-1 7 1 6 j. Sonata in re minore a due violini,·ioloncello e basso continuo opus

8, nr.  3, H. Schouwman (ed.) (Amsterdam/Bazel/Kassel  1958).
13) zie Hfdst. IV, par. 1.
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tijdens zijn rerblij fin Bergen op Zoom gecomponeerd heeft. De \'raag
rijst dan ook of er geen aanleiding bestond ew eneens iets \ c)or een doel
in zijn z estigingsplaats te ven aardigen. Immers de scheppende tocm-
kunst „'as tA'ee eeuu en geleden niet denkbaar zonder een persoon of
instantie die iets bestelde. Zelfs indien het doel niet rerder reikte dan
\ erstrooiing,  le\erde de componist slechts op \erzoek, in dienst of in
opdracht. Demuziekdiende tegemoet te komen aan een onmiddellijke
behoefte. Vandaar dat zelfs een genie als Xlozart niet begon aan een
compositie zo er geen rooruitzicht bestond op een publiekelijke uit-
\oering 14

l'it\oeringen ran Heinsius' Herk in Bergen op Zoom zijn niet
bekend. Er is troun'ens niets overgeleverd betreffende Bergen op
Zoomse muzikale actiriteiten uit de jaren v66r 1759, het jaar dat er
een Collegium musicum blijkt te bestaan. 15 Welke composities er
binnen dat Collegium werden bestudeerd en uitgevoerd blijft eve-
neens in het duister. WeI verneemt men wie er alzo deel uitmaakten
van dit muziekgezelschap. Behdre een dokter, de gemeentesecretaris
ran Bergen op Zoom, de drossaart van Sint Maartensdijk en enige
andere gezeten burgers bevonden zich onder de leden een aantal
officieren van het garnizoen. 16

Elders constateert men hetzelfde als te Bergen op Zoom. De mu-
ziekbeoefening vond overwegend plaats in de hogere kringen, iets wat
meer in het algemeen voor geheel West-Europa gold. Doch waar
elders koningschap, adel en kerkelijke hierarchie door hun mecenaat
het verheven, om niet te zeggen hoofse karakter van de kunst bepaal-
den, steunden bescherming, beoefening en waardering van de kun-
sten hier voornamelijk opde ontwikkelde burgerij van het welvarende
Holland: de rijke kooplieden, intellectuelen en regenten. Temidden
van de Europese stromingen mocht men dit burgerlijke karakter van
het Hollandse culturele leven uniek noemen, iets wat volgens Hauser
te danken  zou  zijn  aan het wegvallen van kerkelijke bindingen. 17

14) A. Einstein, Music in the Romantic Era (New York 1947). p. 13.
15)  H. Levelt, Een Be,gen op Zoomsch Collegium Alusicum in de 18£ eeuw, in Sinte Geertruydts-
bronne, jrg. XIII (1936), p. 2-6 en 53-57.
16) Levelt, a. w., p. 53-57.
17) Arnold Hauser, Sociale Geschiedenis ran de Kunst (Nijmegen 1975), p. 321.
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Deze burgerkunst bleef een op zichzelf staand verschijnsel waar men
rondom geen aanknopingspunten mee had. 18

Toen, vooral in Frankrijk, de bourgeoisie zich in het verloop van de
18e eeuw meester maakte van de uitingen in het culturele leven zoals
deze voordien aan de adel of de roornaamsten waren voorbehouden,
behoefde een dergelijke verschuiving in Holland niet tot stand te
komen. Op dit punt verschilden de Noordelijke Nederlanden heel
sterk met het door een centraal bestuursapparaat en invloedrijke kerk
beheerste culturele leven van de Zuidelijke Nederlanden. Niettemin
leidde het meer en meer losgeraken van de machtige regenten en de
daarmee rerbonden groep van beter gesitueerden van de overige bur-
gerij ook in het Noorden tot meer hoofse, aristocratische oprattingen
in het culturele leven. 19 Balfoort zal hetzelfde bedoeld hebben wan-
neer hij vindt dat in de 18e eeuw het esthetische element meer op de
voorgrond treedt. 20 Een zeker snobisme was daaraan niet rreemd.
Het is alsof het eigen karakter van het Nederlandse muziekleven er
mee verloren ging.21 De Italiaanse smaak krijgt de overhand bij alle
musiceren. Dit valt af te lezen uit de inventarislijsten van de Neder-
landse Collegia musica zoals van Den Haag, Utrecht, Arnhem,
Leeuwarden en Groningen  (1771). 22 Antonio Vivaldi  komt  in  1738
naar Amsterdam om bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
stadsschouwburg de muziek voor, tussen en na het toneelspel, waar-
onder zijn eigen 'Concerto in D' (P 444) te leiden.23 Kunstenaars als
Locatelli en Raimondi vestigen zich in de koopmansstad en een com-
ponerend musicus als Hendrik Witsenburgh, van oorsprong vermoe-

18) a. u'., p. 332.
19) a u'., p. 324
20)   D J.  Balfitort.  Het muziekle,·en in  Xecterlandin de  i le en  1 8eeeuu' C

Amsterdam  1938 L  p. 35.

21) J.G.A. ten Bokum, Mziziek in de i\'oordelijke Nederlanden in de 162 tot 18e eeuu'. in A.G. N..
dl. IX (Haarlem 1980), p. 300.
22) Bouu,steenen. Derde jaarboek der  \'ereeniging  roor  < Noord- 3 Nederlandsche  Muzze/Keschiedems
(Amsterdam 1881), p. 22.
23)  Bal foort, a. w.   p.  150- 152 (gebaseerd (,p De Schouwburg i,an Amsteldamen zijn ozide en nieuu'e
tooneelen.   Beschreeven  ;   met   Desselfs  eeuu,get·¥de  geriert  den  7.   ran   Louu'maand  des  jaars   1738.
Versiert met keurlyk afgelette  plaaten,  kunstig geteekende  Rezichten  en portretten.  benevens het  murijk
op  dit  eetiufeest  samengestelt  en  gebmikt).
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delijk een Zwitser met de naam Weissenburg, laat zich Albicastro
24noemen om zijn kansen in het muziekleven te verhogen.

Door de opkomst van het concertivezen in het rerloop van de  18e
eeuw reranderde de positie van de componerende musicus. Droeg de
muziek van roordien. zeker voorzover er Keen sprake was \'an huis- of
kamermuziek, het stempel van gelegenheidszverk dat bestemd    as
voor een eenmalige uitvoering, thans groeit er de behoefte aan herha-
ling, ook over een langere periode. In plaats san de creatie uit een
rrijwel directe behoefte ontstaat er werk uit innerlijke aandrang, uit
de eigen vrije wil van de componist. Hauser drukt zich niet gelukkig
uit door te zeggen dat de muziek daarmee van gelegenheidskunst tot
expressiekunstivordt. 25 Beter had hij in het laatste geval aan de kunst
een meer persoonlijk karakter hunnen toeschrijven. Al is het een feit
dat de kunst van het rococo zich speelser en objectiverender voordoet
dan vervolgens te constateren valt in het doorbreken van een senti-
ment of het uiting geven aan de "Empfindsamkeit" daarna.

Algemeen wordt aangenomen dat het concertivezen een aanvang
nam met de "Concerts spirituels", die de Parijse burger in de z.g.
gesloten tijd van vasten en advent een cultureel genoegen boden als
vervanging voor de in die tijd niet toegestane theatervoorstellingen.
Doch handelssteden als Londen en Amsterdam namen op dit gebied
eerder het initiatief. Het Amsterdamse voorbeeld dat al van 1648
dateert, vond zelfs navolging bij Franz Tunder in de Hanzestad
Lubeck.26

Waren de concerten tegen betaling in de handelssteden nog inci-
dentele gebeurtenissen, de Parijse concerten werden regelmatiger
georganiseerd. Als zodanig spraken ze veel meer aan. Het culturele
leven van dit centrum en de Franse cultuur als geheel oefende trou-
wens toch een sterke aantrekkingskracht uit opde belangstellingin de
Hollandse steden. Het opkomende concertwezen bracht ecliter ook
een nieuw publiek met zich mee, een publiek dat in belangrijke mate

24)  zie voorwoord  van  W. H.   Thijsse in diens heruitgave Hendrik Witsenburgh, Suite 1'00,

klai'ier,  in Oud-Nederlandsche Speelmuziek no.  8  (Den  Haag z.j  ),  The  New Groi'e  D,,  dl.  1,  p
216.

25 3 Hauser, a.u'., p. 382.
26)   H,   Ravnor, A Social Histon'  of Music  (Londen  1972).  p.   196.
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rerschilde van de vroegere elitebelangstelling. In de beoordeling \an
het gebodene was dit publiek minder er,aren. Toch ,rilde het zoor
zijn geldelijk offer tez'reden gesteld u orden. De nieuzze luisteraars
Herden genieters. die geen bijkomend doel of functionaliteit. een
plechtigheid bijvoorbeeld, wilden erkennen.27 Dit had tot gevolg dat
er in de muziek ruimte kwam voor concurrentie. Er moest indruk
gemaakt worden om een publiek te reroveren. Er i, erd gestreden zoor
een  succes  en er dienden mensen te\ reden gesteld te ;forden.  Dit
zocht  men te bereiken met nieune middelen  als het stre\en  naar

effecten, verhoging ran de expressie en het verbluffen door techniek
en andere attracties die soms van volkomen buitenmuzikale aard
ivaren.

Was de muzikale belangstelling  in  de ,(,orname kringen eerder
aanwezig dan de in de 18e eeuzr opkomende hang naar het lezen,28
deze opkomende leeshonger berorderde een kritische geest zowel als

een algemene hang naar cultuur, ,paarbij de muziek een reel roorna-
mere rol gaat spelen in het sociale leven. Hauser durft zelfs te zeggen

dat de muziek thans voor het eerst een historisch-representatie\'e en
leidende kunst wordt.29 Dat is een dubieuze uitspraak omdat de
muziek gedurende de 16e eeuK'. zeker in Italic, althans in Venetie,
Rome en enige andere centra ook reeds  een zeer belangrijke  rol
vervulde.

Intussen bleven belangstelling zowel als beoefening ran (le muziek
hoofdzakelijk beperkt tot de ontrr ikkelde burgerij.  Even op\ allend is
echter dat degenen die ran de muziek hun beroep maakten het
maatschappelijk doorgaans niet verder brachten dan een karig of
hoogstens avontuurlijk tot , rijgevochten bestaan. Op een enkele uit-

zondering na werd het beroep in de Noordelijke Nederlanden zo\rel
als in Frankrijk niet hoog gewaardeerd. Door dit betrekkelijk geringe
aanzien die de kunstenaars - musici zowel als schilders - genoten,
bedacht men zich nog wel eens eer men een dergelijke loopbaan
verkoos.30 Dit "zich bedenken" wras overigens maar betrekkelijk om-

271 Hauser, a.u·.. p. 382.
28) a.11·., p. 354 en,
29) a. 11'., P. 381.
30) a. U' . P. 328.
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dat er doorgaans eerder sprake was ran:en ambachtelijke traditie dan
.,ran een keuze. \oor een dergelijke , rijheid ontbraken immers de

middelen. mede omdat het ambacht als zodanig neinig in tel \fas.
Slechts onder de meer eenroudige burgerij, de kleine middenstand,
bestond belangstelling voor een n·erkzaamheid in de artistieke sector,
hetgeen de afstand, die er tussen de beroepsmatige muziekbeoefe-
naars en de \'oorname burgerkring bestond, alleen maar benadrukte.
Niet roortdurend was men zich die klasseheerschappij of dit klassen-
onderscheid bewust. Soms werd Le echter ongetwijfeld als een druk
er\'aren.31 Iian de andere kant u erd dit onderscheid onder omst.in-

digheden als opname  \ an een beroepskracht  in k\\ artetspel dan Ad
een  \ ergelijkbare  vorm van huiselijk of ander gezelligheidsverband,
waar men kamermuziek of ensemblemiiziek beoefende, meer dan
eens tijdelijk opgeheven.32

In tegenstelling tot het Ianuit Staatsappardat en Katholieke Kerk
gestimuleerde cultuurle\en  \ an de Zuidelijke Nederlanden kende
men in de Noordelijke Nederlanden een stedencultuur die , ooral

bepaald werd door de daar gerestigde regenten, de vermogenden en de
intelligentsia. Het Brabant \an voor 1796 nam daarin niet alleen een
geografische tussenpositie in. Door de zekere achterstelling was het
gewest economisch geen sterk gebied en het bezat betrekkelijk rveinig
stedelijke kernen. Doch daar zo goed als elders was men voor het
muziekleven aangewezen op de bovenlaag van de bevolking.  Dc,or de
ontstentenis van Frijwel iedere vorm van sociale \retge\'ing ber ond het
gewone volk zich in een zodanige toestand van maatschappelijke
weerloosheid dat schier iedere mogelijkheid tot culturele ontplooiing
buiten het gezichtsveld bleef. 33 Orerigens had de systematische ach-
teruitzetting van het gr(,otste Brabantse volksdeel 34 - katholieken
kwamen niet in de eerste plaats roor belangrijke ambten en functies in
aanmerking-de roeping tot academische studies en de deelname aan
het culturele leven gesmoord. Behoorden intellectuelen tot de hoge

31) Dahlhaus. Die Musik des /9. jahrhundens. p. 34.
32) a. u·., p.  5
33) Rogier, Eenheid en  Scheiding.   p.   243.
34

) a. u'., p. 218. Die uitsluiting van staatsambten gold overigens elders in het land ook voor
remonstranten, dcupsgezinden en lutheranen.
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uitzonderingen, aan kunstenaars ontbrak het in het 18-eeuwse
Staats-Brabant geheel.35  erwonderlijk is het daarom niet dat sleclits
Den Bosch en Breda in deze periode - en nog zeer lang daarna - op
cultureel gebied het meest  op de \ oorgrond traden. Alet Bergen  op
Zoom Awren deze steden immers niet alleen naar inwonertal de

ro,rnaamste zan het geizest maar het intellectuele bestand n as er in
aantal superieur aan de 0, erige plaatsen in Brabant. In de periode
1795-1814 telde men bijvoorbeeld 34 nieuwe gegradueerden uit Den
Bosch, Breda had er 17, Bergen op Zoom 9 en Steenbergen 7.  Daar-
mee zergeleken was de rest van de provincie te verwaarlozen.36 Zeker
zijn in die tijd Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom, met name de
beide eersten, de enige plaatsen die aanspraak kunnen maken op een
overigens beperkte zeelzijdigheid in het muziekle\'en.

Hoewel dedrie oude Brabantse steden in betekenis boven de overige
in het gewest uitrezen, hadden ze als cultuurcentrum niet meer de
allure van twee eeuwen voordien. Als gevolg daarvan is er in de eerste
helft van de 19e eeuw hooguit schoorvoetend iets van een aansluiting
bij de elders heersende denkbeelden te bespeuren. De opkomende

Bach-herleving en de ontwakende belangstelling voor de 16e-eeuwse
polyfonie worden nog niet aan muziekuitvoeringen gerelateerd. Even-
min hangt er dat blijvende Beethoven-ideaal van de 19e eeuw over
Brabant. Wel bezat men naderhand bij de instrumentale afdeling van
de Bossche liedertafel het stemmenmateriaal van een aantal van
Beethovens orkestwerken.37 De hang naar het verleden als reactie op
de Revolutie van Napoleons oorlogen, die het teruggrijpen naar oude
normen en vormen, ook op muziekgebied, met zich bracht, liet zich in
dit gewest niet voelen. Brabant had geen behoefte aan een terugblik,
althans niet naar de 17e en 18e eeuw.

Voorzover  er in Brabant  in  de 18e eeuw  en het begin  van  de  19e
eeuw sprake was van muziekbeoefeningin enigerlei vorm, valt erover

35}  Rogier. Eenheid en Scheiding, p. 221.
36) H<Th. M. Frijhoff, La scki#u nuerlandaise et ses gradu s (Amsterdam 1981). p. 392.
37) Een gedeelte ,·an de muziekpartijen, eertijds bezit \an de Bossche liedertafel. nier eigen-
dc,mmen in 1903 publiek verkocht werden, k ·am tens|otte terecht in de bibliotheek,·an de
NOS in Hil;'ersum.
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een niveau geen oordeel te vellen, temeer omdat de muzikale praktijk
zich in die nadagen van de feodaliteit 38 bewoog in drie op haar
kwaliteit uiterst moeilijk te meten geledingen: ensemblemuziek in
Collegium musicum en de huiselijke kring, volksmuziek en gezellig-
heidsmuziek in lied en dans en tenslotte de kerkmuziek.

Het eerste aspect- uitvoeriger aan de orde in een volgend hoofdstuk
- is aanvankelijk zuiver een kwestie van de hogere standen. Daar vond
men elkaar in een gezamenlijk musiceren tot eigen genoegen. Zo een
partij niet uit de eigen gelederen bezet kon worden ging men over tot
een aanvulling uit andere lagen van de maatschappij. Dit lag voor de
hand bij de muziekmeesters die een strijk- of blaasinstrument be-
speelden en meermalen toch reeds als instructeur bij het gezelscliap
optraden. Alaar de eventuele stadspijpers, trompet- of klaroenbla-
zende torenwachters, militaire tamboers en trompetters of anderszins
werden zelden en lioogstens op uitnodiging geduld. Dit laatste gold
dan nog veeleer voor de bals en andere festiviteiten, waar dergelijke
spelers niet gemist konden worden, dan bij de eerder genoemde en-
tree in de kringen van de voornaamsten tijdens het musiceren als doel
in ziclizelf.

Rond de eeuwwisseling viel er echter een kentering te bespeuren in
het gezamenlijk musiceren. Behalve de politieke verwikkelingen, die
voortkwamen uit Napoleons streven naar een Europese hegemonie,
waren daar nog verschillende andere oorzaken voor aan te wijzen. Het
gildesysteem, dat zolang het maatschappelijke leven van de burgers
had bepaald, verdween. In ons land geschiedde dat officieel in 1798.
Maar de gilden rekten hun bestaan nog tot ze in  1818 bij koninklijk
besluit definitief werden opgeheven.39 De gewijzigde maatschappe-
lijke verhoudingen door de nu meer opde voorgrond tredende burgerij
en de industrialisering op basis van een groeiende kapitalistische
economie waren erde oorzaak ran dat er voorde muziek aanvankelijk

38)   Feodaliteit niet alleeen als mentaliteit doch ook als realitejt.  In het 18e-eeuwse (hertogdom)
Brabant had de adel een grote invloed op het staatsbestel.  In de Baronie van Breda beschikte de
baron over heerlijke, feodale rechten: P. M. M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch
grensgebied (Tilburg 1973), p. 113 en 55.
39) L.G.J. Verberne. In den Spiegel t'an het J'erleden. Historische opstellen, De Bataafse tijd
(Utrecht/Ant„·erpen 1947), p. 173.
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minder ruimte over bleef. In het begin was erook weiniggeld, nu men
door het rerdrr·ijnen r an het beschermheerschap, an de roornaamsten
genoodzaakt was om te zien naar andere financiele bronnen en
nieuire structuren.

Door sommigen is deze kentering, niet geheel ten onrechte, aange-
zien als een regelrechte crisis in de muziekbeoefening, 40 ondanks het
individuele optreden  \ an grote creatier'e geesten. Eerder was  het

echter een niet aanstonds zinden van de meest geschikte maatschap-
pelijke aanpassingsrorm in de nieuir'e samemverkings, erbanden zoals
koren en muziekierenigingen, ,raardoor de pogingen aan\,ankelijk
nogal eens schipbreuk leden. Dit laatste hing samen met het toe-
zloeien van nieu \e lagen uit de maatschappij waarmee niet zozeer
bedoeld is de overigens \'rij nadrukkelijke aamvezigheid van de catego-
rie der "nouveaux riches", die juist ten aanzien van de cultuur vaak
een onaangepast gedragspatroon aan de dag legde, maar de onder het
nireau van de,oornaamsten optredende groeperingen diede culturele
ver ·orvenheden naar zich toe trekken. De andere geaardheid of
kenmerken binnen de welvarende middenklasse zoerden naar defor-
maties in de r·oordien gehuldigde opr attingen. De kritische geest zan
deze uitgesproken burgerlijke cultuur hield geen gelijke tred met de
begeerte zich met het oude erfgoed op niveau te assimileren. Dit gaf
een geleidelijk groeiende tweespalt in de op culturele waarden be-
dachte gelederen en voerde in het muziekleven, daarbij inbegrepen de
muziek  aardering, naar verrlakkende tendenzen zoals de virtuositeit
om zich zelf, een ijdel vertoon van technisch kunnen en de standaar-

disering en schablonisering van uitdrukkingsmiddelen. Naast waar-
devolle muziek ontstond er ,vansmaak, onbenullige bombast en
kitsch. De "Triw·ialmusik" wordt met het ,'orderen van de eeuw een
onoverzienbaar wassende stroom die tallozen van de wijs brengt.41

Deze tweespalt is ook merkbaar in de betekenis van de dilettant.
Maakte deze in de 18e eeuw nog een zeer roornaam deel uit van het

muziekmaken in het algemeen, in de 19e eeuw is dat zeker nietran de
baan maar er ontstaat ook een ander type van de dilettant die in de

40) E. Preussner. Die burgerliche .Musikkultur (Kassel/Bazel  1958). p. 48.
41) Dahlhaus, a.u·.. p. 261-269.
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burgerlijke cultuur sterk op de rc)orgrond treedt zo\\ el bij het open-
bare of senii-openbare concert als in de huiselijke kring. Het op de
\·oorgrond dringen van deze categorie dilettanten nam zodanige ror-

men aan dat het een bedreiging vormde voor de beroepsbeoefenaar,·an
de toonkunst.42

De op de oude tradities gegrondveste burgerlijke cultuur hand-
haafde zich \oorlopig en manifesteerde zich \(,ornamelijk in het
muziekmaken binnen de huiselijke kring, een muzikale bezigheid die
in zijn gezellige aspecten nauwelijks peilbaar doch niettemin van
zeker even grote betekenis was als de openbare muziekcultuur in
concert, opera en muziek\ ereniging Thans hebben \re er nauzvelijks
weet meer ran hoe deze stand van de gevormde, uit hogere ambtena-

ren, voorname kooplieden en geletterden bestaande burgerij, de dra-
ger n as ran een cultuur die, ;, ellicht mede onder druk van de door
marxistische beginselen gestuwde klassenstrijd, in de twintigste
ecuw verviel. Naast de zeker niet geringe eisen die de kamermuziek
van de klassieken en vroeg-romantici stelde, instrumentale muziek
die mede bedoeld was voor de goed onderlegde amateur, waren er op
vocaal gebied ook de duetten, terzetten, kwartetten en solo-liederen
die in belangrijke mate bijdroegen tot de roorname gezelligheid van
een huiselijke levensvorm die thans verdwenen is. Huisgenoten,
vrienden, kennissen en plaatselijke vakmusici verenigden zich onge-
dwongen rond de muziek, de conversatie en de lectuur als bindende
elementen. 43

De andere zijde van een huiselijk-burgerlijke cultuur vertoonde
een in kwalitatief opzicht wisselend, in ieder geval lang niet altijd
hoogstaand beeld. Wel bracht het een enorme produktie, zowel wat
betreft het componeren van muziek als het fabriceren van instrumen-
ten met zich mee. Naast het evenzeer hooghouden van muzikale
waarden trad echter in deze tweede categorie een geleidelijk toene-

mende smaakvervlakking aan de dag. Een duidelijk onderscheid tus-
sen de beide categorieen is zowel op het scheppende vlak als de
interpretatie en waardering niet aan te brengen. In het verloop van de

42) Preussner, a.w., p. 50-52.
43)  Dahlhaus. a. u'.,  P.  80.
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19e eeuw neemt de onduidelijkheid en verwarring inzake k\raliteit en
waardering alleen maar toe, in de hand gewerkt door de technische

ontwikkelingen, die andere waardevolle eigenschappen in de muziek

bij tijd en wijle verdrongen.
De groeiende controverse in het muzikaal-culturele leven wordt

nietduidelijker geYllustreerd dan in de typisch 19e eeuwse "salon". In
de voorname huizen met hun ruime ontvangstmogelijkheden waren
de salons sedert de 18e eeuw het trefpunt van cultuur waar schilders,
dichters, schrijvers en musici kennis lieten maken met hun werk in
een niet zelden esoterische of "sophisticated" sfeer, waar gediscus-
sieerd werd over sociale, politieke, theologische, filosofische en an-
dere problemen.44 Maar de componist Robert Schumann constateert

omtrent  1837 al een ander type salon  in de burgerkringen, dat gelijk
stond met het theekransje, de gezellige burgeravond of de bittertafel
waar de muziek niet op haar intrinsieke waarden wordt \vaargenomen
doch slechts sfeerbepalend is.45

Een t,veede aspect, dat zich echter speciaal in Brabant blijkt te
onttrekken aan het peilen van waarde, omrang en betekenis, is de
volksmuziek in spel, dans en lied, zaken die vaak in ten bezigheid
tezamen komen. Wat de muziek te betekenen had in het leven van de

mensen op het Brabantse platteland en voor de eenvoudige burger in
de stad van omtrent 1770 blijft, bij het ontbreken van iedere bron of
tastbaar feit, een grote vraag. Het Brabantse land was arm; het meest
wel het platteland van Midden- en Oost-Brabant. Daar zal men geen
instrument aan de wand hebben aangetroffen zoals op verschillende
17e en 18e eeuwse schilderijen, de weinige getuigen van het gewone
leven van die dagen, te zien valt. Hoogstens zou daar kansop zijn in de

grotere plaatsen en steden.

Een liedje als 'De vier weverkens', dat Pol de Mont eind vorige
eeuw in Vlaanderen hoorde zingen en naderhand nog een soort

46

44)   C.  Dahlhaus (ed.), Studien zur Tririalmusik im  1 9. Jahrhundert.  art.  I.  Fellinger.  Die Begrifie
Salon und Salonmusik in der  Musikanschauung des /9. Jahrhunderts (Regensburg 1967), p. 132-
133.

45) a. u'., p. 133.
46) p. de flont, ;'olksliederen, in lolkskunde, jrg. 11 (1889), p. 70-73 en p 264-265.
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renaissance beleefde in Noordnederlandse volksliedbundels,47 zou
wat de inhoud betreft heel goed in Tilburg of waar elders in Brabant
de huisweverij vanafde 18£ eeuw in commissie plaats\,ond,48 ontstaan
kunnen zijn. Vooral echter de Kempen en de Peel, roorheen geYso-
leerde, op zichzelf aangewezen gebieden, kenden een rijke schat aan
liederen voor diverse situaties en gelegenheden: op het land, bij het
iverk en thuis of de herberg 'in den herd". E'an oude tradities die
bleven leven vindt men een aanduiding in de aamvezigheid , an legen-
darische speellieden zoals men ze in Tilburg tot nog niet zo lang
geleden kende.49 Een duidelijk blijk zou men ook kunnen noemen de
verzameling kinderliederen uit de Peel 50 en een rrij recente bundel
met lied en dans uit de Kempen.51

Eigen verzamelingen met dansen van twee eeu\ven her bestaan er
niet uit het Brabantse gewest. Doch populaire bundels verschenen er
des te meer in Amsterdam. Ze werden over het gehele land verspreid
en hebben zonder twijfel ook huniveg gevonden naar Brabant. Daar-
bij valt te denken aan de liefst dertien reeksen Oude en Niettlt'e

Hollantse Boeren Lietjes en Contredansen,  die er na  1700 bij Estienne
Roger en Michel le COne in Amsterdam uitkwamen.  En in't Ven,take-
lijk Boerenlevendatin 1716 te Haarlem verscheen, ziet men behalve in
de dansmelodietjes en -beschrijving uit de bijgevoegde gravures van
Adriaan van der Venne, hoe een vrouzv met fluit en de speelman met
schalmei de dansenden aanvoeren. Die dansboekjes, soms zelfs voor-
zien van arrangementen roor een kleine groep muzikanten zoals in
een uitgave voor "Twee Vioolen, twee Fluyten of Clarinetten en
Twee Walt Hoorens ad libitum",52 bleven de gehele eeuw door opgang
maken.

47) J. pollmann en P. Tiggers, i\'ederland's l'olkshed (t.pl. 1941), p. 40: J. Pollmann en P.
Tiggers, Nederland's L olkshed (Haarleni 1971). p. 42; J. Pollmann en P. Tiggers, \'ederland's
 olkstied. 1 Boeke, e.a. (ed.) (Haarlem 1977) p. 256. De opzet was (helaas) geheel gewijzigd
Voordien al opgenomen in J. Polimann, Blonde riet ('s-Gravenhage 1938), p. 40.
483 Rogier, Eenheid en Scheiding, p. 219.
49) 1n een I·oortzetting van deze studie wordt hier nader op ingegaan.
sO)   M.  van  Helden,   It/0  ZON rijk tUtrecht z.j.)
51)  H.  Franken, Liederen en Dansen uit de Kempen (Hapert 1978),
52)   Twaalf  Contradansen,   als  mede  met   de  jigituren.   gecomponeert   door  J.D. Diemer, Amster-
dam 1782-1810, in E. van der Ven - ten Bensel en D.J. van der Ven, De Volksdans herleeft
(Naarden   1942),  p.   300.
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In  de zonder twijfel omtrent 1770 rooral  op het platteland  nog
aamvezige folklore had de muziek een belangrijk aandeel, vooral tot
uitdrukking komend bij de talrijke feesten, plechtigheden, gebruiken
en getijden die de jaarkalender toen telde. Een zeker niet volledige

opsomming biedt onder andere: Sint- laarten (11 november), de
kernpunten van de Adventstijd, Sint-Nicolaas, allerlei gebruiken
rond het Kerstfeest waarran er nog terug te roeren zijn op roorchriste-
lijke gebruiken en rituelen, Onnozele-kinderen (28 december), Oud-
en Nieuwjaar, Driekoningen, Koppermaandag (maandag na Drieko-

ningen), Maria-Lichtmis (2 februari), Vastenavond, Palmpasen,
Goede Week en Paasfeest, Hemelvaart, daags voor Pinksteren en
Pinksteren zelf, Sint-Jan (24 juni), diverse Mariafeesten, de schuts-

heilige van dorp, stad of gilde, Bamis (Sint-Bavo, 1 oktober), Sint-
Caecilia (speciaal roor allen die zingen of muziekmaken, 22 novem-

ber), de eerste meidag, oogstfeesten, bier- of ,vijnfeesten, kermissen,
jaarmarkten, paardenmarkten en tot besluit de talrijke bedevaarts-

oorden (niet alleen Kevelaer, Scherpenheuvel, Meerle, Postel en
andere plaatsen buiten het eigen gewest doch ook Bokhoven, Handel

bij Gemert, Boxmeer, Roderaart, Den Bosch. Spoordonk bij Oirschot
en nog tal van andere plaatsen en oorden). Feesten en plezier maken

kon men vroeger veel beter en vooral reel menigvuldiger dan thans.

Niettemin leverden ze te weinig concrete dingen op om stof \oor een
hoofdstuk te bieden. Daartoe ontbreken de nodige bronnen, docu-
menten, berichten ofandere gegerens waar men zich op,erlaten kan.
Wel heeft de fleurigheid en het zwijgende ceremonieel,an de talrijke
gilden tijdens het vendel,Jraaien, wanneer zelfs de trommelaars hun
geroffel  op de meegeroerde trommen staakten, rooral  op het platte-
land de gemoederen raak intens bezig gehouden.  Uit het meermalen
zeer zorgr uldig rastleggen ran  het rvel en  wee ran sommige gilden,
zoals in Eindhoven,53 blijkt dat de muziek een iveliswaar bescheiden

maar \'rijwel nimmer te missen onderdeel van de manifestaties vorm-

de. De gildetrommen, de speelman ofenige speellieden of muzikanten
maakten onafscheidelijk deel uit van de activiteiten.

53) Archief ian het Sint Catharinagilde te Eindhol'en, u.r.\. 1. de Haan. dl. 11, 1750-1860,
(Eindho\en 1968).
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De derde categorie die v66r het aanbreken van de Bataafs-Franse
tijd met betrekking tot het Brabantse muziekleven aandacht verdient
is de kerkmuziek. Deze was weliswaar niet uitdrukkelijk voorbehou-
den aan de hogere kringen bij voorkeur, de beoefening dient echter
zeker niet gezocht te worden bij de eenvoudige mens van die tijd.
Daartoe miste hij, bij de toenmalige lange werktijden de vrije tijd,
althans de beschikking over zijn tijd om aan het herhaaldelijk beroep
van zijn kerk om medewerking bij begrafenissen, hurvelijken en
feesten te voldoen. Maar een voornamere reden, die zelfs meer ge-
Akht in de schaal legde dan puur muzikale motieven,   'as  het hoog-
houden van een standenonderscheid in de afgeschermde zangcolle-
ges. Het vormde een ernstige belemmering voor de toelating van
mensen uit een ander milieu.

Bij gebrek aan een rijke muzikale ervaringswereld mocht men van
de katholieke kerkmuziek  in  de   18e  eeuw in Brabant  geen   hoge
verwachting hebben. Plechtige vieringen, die het meest een muzikale
luister behoefden, konden in Holland vrijwel onmogelijk en in Bra-
bant  nog maar sporadisch plaatsvinden. En behalve de bescheiden
ruimten waarin men bijeenkwam en die de mogelijkheden beperkten
worden in het hoofdstuk over de kerkmuziek nog andere beperkende
oorzaken aangegeven. Slechts  uit de sterke toeneming na  1700 van
gedrukte zangboeken, voornamelijk uitgegeven in Amsterdam,54 valt
af te leiden dat er toen een grotere activiteit op de zangkoren aan de
dag werd gelegd. Uit die zangboeken blijkt, dat, hoewel niet meer
gebaseerd op de oude tradities, het gregoriaans nog steeds in ere
gehouden werd doch dat overigens de muzikale praktijk aansloot bij
het huiselijke musiceren van die dagen. 55 Maar met de koorzang was
het in deze eeuwen gedaan. 56

Hoewel er juist in de 18e eeuw stemmen opgingen om de psalmzang
in de Nederduits-Gereformeerde kerken te verbeteren schijnt het
niveau van het orgelspel rooralin de tweede helft van de eeuw te gaan

54 3  A .1.,11. Kat Degeschiedenisder Kerkmuziekinde Xederlandensedende Hen·orming (Hihersum
1939), p. 88.

55) a. ,#v. P. 63.
56

4 a.u·. p. 52.
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afnemen.57 Een van de oorzaken moet gelegen zijn in het aanraarden
van andere stijlprincipes waarbij de polyfone zetting wordt prijsgege-
ren terwijl deze zo geeigend, ja kenmerkend is roor het orgel. Overi-
gens is er tegelijkertijd een kentering ten goede merkbaar in de
begeleiding  van de gemeentezang. 58 Niet onopgemerkt blijft  dat,
vooral in Den Bosch en Bergen op Zoom grote zorgr uldigheid werd
betracht in de keuze van de aan te trekken organisten.

Zeer weinig komt men aan de weet omtrent het repertoire ran

uitvoeringen  in het gewest. Eerst na 1820 worden  er  meer en meer

programma's bekend via de weinige kranten (lie er rcmralsnog ver-
schijnen. Er is dan echter noggeen sprake van een verslagof recensie.
Aan het weergeven van een mening wordt ook in ander opzicht nog
niet gedacht. De Brabantse kranten golden geruime tijd niet als
opinieblad maar waren in hun berichtgering niet meer dan een ,er-
lengstul: van het gouvernement. Daarnaast gaven ze wat informatie
over het buitenland, vermeld(len enige handelsberichten en boden
voor het overige markt- en familieberichten naast weinig opvallende
advertenties. Rogier was overigens van mening dat het landelijke
journalistieke peil van die dagen niet hoog reikte.59 Wel kan worden
vermeld, dat de Bredasche Courant de eerste was, die culturele berich-
ten en - al was het zeer ongeregeld - verslagen van muziekuitvoerin-
gen publiceerde. Nog voor deze krant dagelijks verscheen, noemde
deze zich Staat-, Letterkundig- en Wetenschappelijk Blad. 60 Als verkon-

diger van de koninklijke mening werd hetdan ook stevig gesteund door
het departement van Justitie en koning Willem I persoonlijk.61

Het Provinciaal Dagblad in 's-Hertogenbosch  was  in  1830 nog niet
zo ver en de eveneens in Den Bosch juist opgerichte N oord Brabander

had voornamelijk plaats voor polemieken. Ontevredenheid met de
gang van zaken voortvloeiende uit de juni-decreten van  1825, die het

57) Ten Bokum. t.a.p., p. 302.
58) t.a.P

59)   L. J.  Rogier.  Voorgeschiedenis  van   De  Tijd,   in  lierdenken en Herzien  : verzamelde opstellen
ian L.J Rogier Bilhoven 1974). p. 206.
60)   Bredasche  Courant, 27 oktober  1830.  e. i.
61)  Holienberg. a.w., p. 177, melding van aantekening uit geheim archief van de koning.
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katholieke kerkelijk leven onder sterk staatstoezicht dreigden te
plaatsen bracht een aantal militante katholieken bijeen, waaronder de
uiterst ultramontaanse Hein de Wijs, de voornaamste instigator van
de al spoedig veel gelezen krant.

In het algemeen heeft er aan de voorbereiding fan uitvoeringen veel
geschort. Intensief voorbereiden door middel van repetities was men
trouwens noch in Brabant noch elders gewoon. Dat er dus nogal wat
viel af te dingen op de kwaliteit van de concerten, laat zich raden. De
partijen werden vaak niet goed beheerst zodat er van een sluitend
samenspel niet veel terecht kon komen. Het was een algemene kwaal
die eveneens te constateren viel in de voornaamste centra van ons
land. De gehele 19e eeuw door verneemt men klachten van kritische
luisteraars omtrent het zwakke peil van de uitvoeringen, ook in
Amsterdam. Het overgrote deel van de belangstellenden had blijkbaar
vrede met de situatie terwijl de direct betrokkenen zich maar in
berusting overgaven. Eerst toen in  1886 de Meininger Hofkapelle in
ons land kwam concerteren gingen bij velen de ogen, of in dit geval de
oren, open. Op dat moment zag vrijwel iedereen in dat een bijzonder
resultaat, zel fs met professionele instrumentalisten alleen te bereiken

62is met naarstige en gezamenlijke studie.

Afgeleid van het Italiaanse "maestro di musica" kende men in onze
streken de muziekmeester. Daarnaast bestond er de muzikant. Hoe-
wel het onderscheid in de Franse tijd dreigde te vervagen door voor
beiden de term van "musicien" te bezigen, keert het subtiele verschil
in de beroepsaanduiding na 1814 onmiddellijk terug. Maakte de
eerste als leider van het plaatselijke of stedelijke muziekleven of als
leraar in de gezinnen van welgestelden aanspraak op een zekere
achting, de muzikant was van oudsher in ons land iemand die nauwe-
lijks enig aanzien genoot. Men bedacht zich daarom in Nederland nog
wel eens alvorens zijn eventuele talenten als beroepsmusicus ter
beschikking te stellen.63

62)  Reeser, a.w.,  p.  187.
63)  Hauser, a. w.,  p.  328.
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Al spoedig werd het aan buitenlanders duidelijk, dat er op muziek-
gebied in ons land een werkterrein betrekkelijk braak lag. Nu was er
door de opheffing van het feodale dienstverband sedert de over heel
Europa waaiende adem van de rei·olutie en de daarmee gepaard

gaande veranderingen, vooral in de Germaanse en Middeneuropese
landen met zijn talrijke hofhoudingen en de daaraan zerbonden
para-militaire prestigeorganen, een groot aantal musici zonder werk
geraakt. Dat er onder deze mensen velen de  eg \oor emplooi naar
Nederland insloegen, schijnt de meest gerede verklaring  voor  de
toevloed van vooral Duitssprekende muzikanten. Reeser merkt deze
"invasie van een weliswaar vreedzame maar cultureel lang niet onge-
vaarlijke vijfde colonne ' aan als de voornaamste oorzaak van het in het
verloop van de 19e eeuw volkomen in de ban geraken van de Duitse
muziekcultuur.64 Dit inpalmen door vooral Duitse muzikanten ran
allerlei plekken die in ons muziekleven openvielen, maar meer nog in
de nieuwe tijd ontstonden en niet aanstonds bezet Nerden, consta-
teert men in Noord-Brabant evenzeer als in het Westen van het land.
Zo is er nogal wat Duits bloed door de Brabantse muzikale aderen

gevioeid.
De diepste oorzaak van een vrij omvangrijke infiltratie van buiten af

moet alzo gezocht worden in de lage waardering van de muziekbeoefe-
ning als beroep in de samenleving van de Republiek. Vanuit dit
standpunt beschouwde men in orthodoxe kringen de muziek niet als
een bron van genoegen, genot of vreugde en als een berrijding van de
geest. Nog verder laghet om de muziek als vorm van levensontplooiing
te  erkennen. 65  In  de ons omringende landen  was dit anders.   Daar
bestond, gevoed door de folklore in lied, instrumentale muziek, dans
en volksgebruiken, van vroeger tijden af een spontaner band tussen
het leven en de muziek als samenhangend met de gehele vorming van
de mens.

64)  Reeser, a.w.,  p.  15.
65) Rogier. Eenheid en Scheiding.  p.  170;  Kat, a.u'..  p. 45. in aanmerking zou le nemen zijn dat
de calvinistische muziek- of cultuur,ijandigheid haar grond vond, of althans een argument. in
de wereldlijke elementen die kort tevoren en ten tijde van de Reformatie in de katholieke
eredienst waren binnengeslopen. Reden waarom het Concilie van Trente ( 1545-1563) aan,ali-
kelijk alle meerstemmigheid uit de liturgie wilde verbannen.
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Ifias de Bataafs-Franse tijd een roerige periode, maar ook een tijd
i, aarin gezocht irierd naar nieuive muzikale omgangsvormen er waren
ook allerlei zaken die toen juist zeer de aandacht trokken door de rol
die men er roor de muziek in had toegedacht. Bij het minste en
geringste militaire r ertoon rrordt  er  geroffeld en geschetterd  en  de
reel\uldige officiele gebeurtenissen worden keer op keer gemarkeerd
door een muzikaal accent. De opdoemende,oorrang ran de dilettant
leidt na 1815 tot een \c)ornaam doel voor al zijn muzikale activiteit.
Drijfi eer,  vaak zelfs niet anders dan een uitrlucht voor zijn streven
\ras het reroveren van een grote en roora, aanzienlijke belangstelling
omwille van de weidadigheid. Het goedbedoelde mededogen met de
behoeftige evenmens werkte echter in feite het onderscheid tussen de
sociale groeperingen sterk in de hand. Het leidde tot een versnippe-
ring, ruzie en hokjesgeest, die de verdeeldheid aanwakkerden en het
smoren van initiatieven tot gevolg hadden. Eerst echter ontstonden
overal de muziekverenigingen uit, door of soms met assistentie van de
militaire muziek en met hulp van de daarbij behorende kapelmeesters
en muzikanten. Tegelijkertijd ging men zingen in koorverband.  Mede
daardoor ontstaat er de behoefte aan concerten met artiesten van
elders, nemen handel in en fabricage van instrumenten en wat daar
verder mee gepaard gaat tezamen met uitgeverij en doorverkoop van
bladmuziek een zekere vlucht. Tevens neemt voor het onderricht de
belangstelling toe, omdat voortdurend een groter aandeel uit de bur-
gerij zich tot het zelf muziekmaken voelt aangetrokken.
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HOOFDSTUK II

COLLEGIUM MUSICUM,
MUZIEK-COLLEGIE EN SOCIETEIT

Gedurende  de  17e  en   18e eeuw kende  men  in  ons land evenals
elders in West-Europa op verschillende plaatsen gezelschappen van
gegoede burgers die zich met ijver toelegden op de beoefening van
ensemblemuziek. Deze gezeischappen waren niet groot zodat ze zich
eventueel  rond een tafel konden verenigen. Ze hadden een besloten
karakter en kwamen op een vaste plaats regelmatig, soms enige malen

per week, bijeen. Aangezien de overheid nogal eens bijsprongdoor het
beschikbaar stellen van de nodige ruimte en nu en dan zelfs voor

verversingen in de vorm van vaten bier en kannen wijn zorgde,
werden bij wijze van tegenprestatie belangstellenden op de studie-,
werk- of concertavonden toegelaten.

In de nog onvolledige nieuwe Nederlandse muziekencyclopedie
wordt onder het trefwoord "Collegium musicum" meegedeeld daar
onder te verstaan "speciale kringen van muziekliefhebbers onder de

patriciers, burgers of studenten die uitsluitend voor eigen genoegen
en zonder toehoorders musiceerden en hun oorsprong vonden in de
semi-kerkelijke zangkoren van de zgn. Broederschappen in de 16e
eeuw".1 Daarmee worden twee dingen met elkaar verward.  We zijn

er namelijk van overtuigd dat er een tweetal groeperingen van musice-
renden actief waren waartussen een onderscheid bestond dat niet
altijd in de benaming zelf tot uitdrukking gebracht werd. De term
Collegium musicum werd ten onrechte eenvoudigweg ook voor de
andere categorie toegepast omdat men er slechts udn erkende. Deze

verwarring wordt naar onze mening ook aangetroffen zowel in meer

gedetailleerde studies als de voornaamste naslagwerken op muziekge-
bied waar telkens onder Collegium musicum de beide begrippen

1)  Al. Mu. En.,  dl.  11,  p.  113.
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worden samengevat.2 Men begaat daar evemvel niet de vergissing om
alles tot de oude kerkmuziekpraktijken te herleiden.

Ten tijde van de Renaissance en de vroege Barok bestonden er
kringen of groeperingen van met elkaar musicerende ont,zikkelde
leden uit de burgerij in de trant van de vrienden uit de Aluiderkring
Het Collegium musicum is te beschouwen als een substituut, voort-

zetting of uitbreiding van een dergelijke gelijkgestemde rrienden-
kring.

lets anders waren echter de eveneens kleine groeperingen van
beroepskrachten die in de kathedralen en roorname stadskerken de
belangrijkste diensten met zang- en instrumenten opluisterden. In
onze geivesten is deze vorm van muziekmaken in de tijd van de
Reformatie grotendeels verdwenen. Elders werd dit eventueel in wat
gewijzigde vorm voortgezet. In onze streken keerde de situatie even-
wel enigszins terug in de groepjes van musicerenden die de diensten
in enige schuil- en schuurkerken opluisterden. Dit gebeurde daar

eerder op grond van dienstbaarheid dan op die van bekwaamheid. Wel
werden er soms betalingen verricht aan medewerkende instrumenta-
listen of zangers.

In de Duitssprekende gebieden moet dit onderscheid ook bestaan
hebben, al dan niet in kerkelijk verband en eventueel gecombineerd
met stadsmuzikanten. als pijpers, trompetters of trommelaars.  Dit
vermoeden vindt een bevestiging in de beschrijving die Johann Kuh-
nau, zelf stichter van een dergelijk gezelschap in Leipzig, 3 geeft van
kerkelijke uitvoeringen in Dresden. Ook is er bekend dat het Ham-
burgse Collegium musicum onder leiding van Matthias Weckmann
en Christoph Bernhard in de kathedraal uitvoeringen gaf.4 Vermaard
waren eveneens de "Geistliche Abendmusiken" van Franz Tunder en

2) Riemann l£x Sachted, art. Collegium Musicum, p. 178; New Grol·e D, art. C.ollegium

Musicum (Young), dl. IV. p 559-561;,11.G. G.,di. 1 1. art. Collegium Musicum, (Gudewill), dl
/1, kol. 1554-1561; Al. Mu. En., d!. 11, art. Collegium Musicum (Zijlstra. Viam. Heughebaert).
p. 213-215.

3) Johann Kuhnau, 1660-1722, aanvankelijk advocaat, was behalve cantor en organist een
componist van betekenis. Kuhnau was naast universiteitsmuziekdirecteur Joh. Seb Bachs
voorganger als stadsmusicus en Thomascantor in Lkipzig ,·anaf' 1684.
'4 j Jelt· Grot'e D. art. Collegium Musicum (Young). dI. IV, p. 559-561.
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Dietrich Buxtehude in Lobeck. 5 In 1697 kreegde organist Franciscus
Aart \'an het Amsterdamse stadsbestuur toestemming om het voor-
beeld \an de Hanzestad na te volgen. Op zijn beurt nam men in
Lubeck het idee van de Amsterdamse concerten tegen betaling over.6

Recentelijk zijn er in ons land opnieu,v Cantorijen ontstaan in

navolging  van de reeds  in  de 16e eeun   in de Duitse gebieden  be-
staande -Kantoreien-, rerir,ant aan zvat men in Frankrijk kende in de
combinatie -Chapelle  en  'Xlaitrise". De kerkelijke dienstbaarheid
in muzikaal opzicht stond daarbij roorop. Alogelijk is het oude, in 16e
en 17e eeun hier en daar bestaan hebbende -Convirium musicum

eveneens rer,vant aan het "Nluziek-collegie'. Het feestelijk maal
waarbij men op gezette tijden musiceerde zou een compensatie ge-
weest kunnen zijn \'oor een voornamelijk kerkelijke medewerking.
Tenslotte magals rerwant aan het Collegium musicum roor Engeland
zvorde n genoemd het "Consort" tern'ijl in mindere mate de Acade-

mies'' in Frankrijk ertoe te rekenen zijn.
Uit alles valt te concluderen dat er t\vee vormen van burgerlijk

muziekmaken bestonden. Het Collegium musicum \ras vanaf het

begin een aangelegenheid  \an de roorname, erudiete burgerij.   Het
Collegie,  of hoe dit over onze grenzen ook genoemd mocht worden,
bestond uit leden van de burger-middenklasse die Toornamelijk uit
liethebberij zijn diensten in de kerk bewees, althans voorzover daar in
onie streken in de katholieke kerken mogelijkheden toe bestonden.
Beider optreden  in de 18e eeu ·  zou men enigermate kunnen verge-

lijken met de groeperingen die er elders bestonden van "Kenner und
Liebhaber", van "connaisseurs" en "amateurs", te Ir eten degenen die

theoretische kennis hadden rerworven, componeerden en repertoire-
kennis bezaten naast spelvaardigheid tegenoz'er de eenvoudig , oor zijn

genoegen spelende of zingende burger. Toegegeven dat de grenzen
allerminst nauwkeurig zijn af te bakenen, zou er nog aan kunnen

worden toegevoegd dat de Collegia, zeker in de :c,ornaamste steden,

4 Rieman,1 /11. Sac·hteil. art. Abentimusil (Ruhnkel. p. 3.-I'under  eriorgde de 'Abendmu-
siken  tot /iin d<**1 in 1667. Buxtehudi zette due nadien vix)rt. De respeitie,elijke organistrn
h.aden m·entueel de beschikking („·er een schoolkoor \an het gymnasium. de "Rath"-
mutikanten eli instrumentalisten ran de "kastenbruderschaft"
61 Preussner. a.li.. p. 12.
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tenslotte leidden naar de concerten ioor publiek tegen betaling, ter-
,;·ijl de Collegies, zoals we die ter onderscheiding in het Nederlands
willen aanduiden, naar de 19e eeuwse koren en muziekverenigingen
tenderen. Het onderscheid is dus voornamelijk van sociale aard - een
standsonderscheid - ge\\eest en bestond uitsluitend in die gebieden
die een typisch burgerlijke (in de zin van niet patricische, niet auto-
cratische of aristocratische) cultuur kenden. in beide groeperingen
deed men soms een beroep op vakmuzikanten ter \ersterking zan de
gelederen of om anders onuitvoerbare zaken op te lossen. Op die \rijze
hebben de dilettanten de beroepsmensen,an de orkesten eigenlijk in
het zadel geholpen. 7

§  1.   Collegium en Collegie

Het oudst bekende Collegium musicum in ons land zou Arnhem
(1591) hebben gehad. Daarna volgden Amsterdam, Utrecht, Leeu-
warden, Leiden en andere plaatsen.8 Op 20 december 1776 kreeg het
toen al lang bestaande Stads-muzijkcollegie (een Collegium) te Delft
de beschikking over een nieuwe concertzaal in het Prinsenhof of
voormalige Sint-Agathaklooster. De zaal was voor rekening van de
stad gebouwd en het Collegium ont,·ing jaarlijks nog een toelage van
rijftig guldens voor verivarming en verlichting. 9 Collegia  als   het
Delftse waren maar klein want er werden geen symfonieen maar
duo's,  trio's en kwartetten uitgevoerd. 10  Ook de ruimte  zelf was
bescheiden van ahnetingen. 11

In Breda moet al in de  17e eeuw een muziekgezeischap activiteiten
hebben ontplooid. 12 Te Den Bosch was dit waarschijnlijk ereneens

7) a. £.  p.  52.
8) Balfoort. Het muziekle,·en. p. 31 e.r.
9 )  Caecilia ( 1851),p. 91-92.
10 j Ii'.11. Thijsse,  Een oude traditie in ere hersteld.  in \'eritas ; Dagblad wor Delf  en omstreken.  13
nov  1948

'1) De/e zaal bestond nog, compleet met muzikale emblemen in stucwerk op de schoorsteen-

mantel in de dertiger jaren van deze eeuw en maakte - \·66r de restauratie van het Prinsenhof -
decl uit ,·an schrij, ersouderlijk,·erblilif, H.J. Zomerdijk. Het Sint Agathaklooster te Delft. in De
 'olkskrant. 27 april  1934; J.  Hui,inga. Een t·lek op De(#, in De Gids. jrg. Cl ( 1937) oktober 1937,
p. 3-8.

12 ) ,A.  Hallema).  Een  i·oorganger  ,·an Net Brabants Orkest, reglement i'oor een  Bredase muziekver-
miging  iii  de   I ;e  eetiu·.   in  Bredasche  Courant.   4  juni   1953.
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het  geval. Vast staat dat aldaar  op 20 december  1732 een 'Vivat
Musica' werd opgericht. 13 In Bergen op Zoom blijkt er in  1759 €en
Collegium musicum te bestaan waar een enigszins met Delft rerge-
lijkbare situatie wordt aangetroffen. Met uisselende belangstelling
bleef dit gezelschap tot in de Bataafse tijd bestaan. Van de activiteiten
aldaar is in muzikaal opzicht niet zo heel veel bekend. In de betrekke-
lijk schaarse gegevens, enige namen van leden en daan'an speciaal de
wanbetalers van de contributie, de blijkbare aamvezigheid van een
orgel - vermoedelijk een positief - bij het "orquestre", is er telkens
sprake van redoutes, hetgeen er op zou duiden dat het "Musiecq
collegie" als 66n van haar bezigheden het ten-dans-spelen beschouw-
de.  In  1789 en 1791 vonden die redoutes in bepaalde maanden weke-
lijks plaats. Men had daar ook speciale attracties bij zoals zangspelen,
balletten, toneelstukken, goocheltoeren, een "concert op glase pocae-
len" en het "optreden van wel twaalf comediens". Tijdens het "hou-
den van societeit" waren er ook concerten. Deze werden wekelijks
gegeven in de "camer off saale boven de vleeshalle". 14

Waar men elders in de  18e eeuw voor muziekmaken was aangewe-

zen op het mecenaat van de adel, moest men een dergelijke begunsti-
ging in de Lage Landen missen. De burgerij streeft er echter naar een
zeker aandeel in het maatschappelijk gebeuren naar zich toe te trek-
ken. Daar bleek de overheid, zoals in Delft en Bergen op Zoom, wel
aan tegemoet te willen komen hetgeen een indirecte vorm van subsi-
diering was. Door de grotere betrokkenheid van de burgerij ontstaat
echter nog een andere vorm van groepsmusiceren dan het aloude
Collegium. Enerzijds droeg dit wel een idealistisch karakter. Tegelijk
echter stoelde het op een zakelijke basis omdat men gezamenlijk de
kosten ging dragen. Dit waren de publieke concerten. Deze ontston-
den naar het voorbeeld van de Parijse Concerts spirituels toen men
daar de oorspronkelijke opzet reeds uit het oog verloren had. De
Concerts spirituels waren  anno  1725 in het leven geroepen door de

13 )   flandelingen   van   het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en  Vetenschappen   in    Noord-
Brabant, jrg 1854 ('s-Hertogenbosch 1854), p. 39, aanwinsten nr. 59: zilveren viooltje met
randschrift "20 XII Vivat Musica, fundatum est hoc, collegium'.
14)   H.  Lkielt,  Een Be,genop Zoomsch Collegium .flusicum in de 18£ eeuw in Sinte Geertruydtsbron-
ne. jrg. XIII (1936), p. 2-6 en p. 53-57.
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hofmusicus Anne Danican Philidor 15 met het doel in de tempus
clausum, de kerkelijke boetetijd van vasten en advent, wanneer er in
de  opera  geen \ oorstellingen plaats vonden, religieuze muziek  ten
gehore te brengen. Allengs ging men er toe over eveneens op andere
tijden wanneer de opera gesloten „,as op te treden en plaatste men
naast kerkmuziek ook symfonieen en concerten op het repertoire. Dit
roorbeeld rr·erd in rerscheidene belangrijke steden nagevolgd zoals in
Londen  met de Bach-Abel-concerten. 16 Trefpunt  als de Concerts
spirituels waren voorde voornaamste artiesten van hun tijd, lokten zij
uit tot  concurrentie.17 Aan\'ankelijk waren  het de beste amateur-
muziekliefhebbers die Frangois Gossec  18 in  1769 rond zich verenigde
in de "Concerts des amateurs". Hier kwam men bij elkaar uit de
behoefte om als instrumentalisten gezamenlijk te musiceren en te
discussieren, mede om op de hoogte te blijven van wat er alzo nieuw
verscheen op muziekgebied. Tegelijkertijd kwamen op dergeliike
clubs die veeleer maatschappelijk gelijkgezinden samenbrachten dan
vriendenkringen waren, ook andere dingen aan de orde die men van
gewicht vond. Tenslotte kon men er zich tevens als contribuerend
luisteraar orienteren.

Kort na de Parijse initiatieven kwamen er in ons land dergelijke
muziekgezelschappen en uitvoeringsmogelijkheden voor de dag. Zo
begon een zekere Mr. Siebers, Casteleyn van Nieuw Vauxhall, een
soort vermaakcentrum tussen Den Haag en Scheveningen, in 1749
met het geven van "Publicque Concerten". 190ok vanuit Leeuwarden

15) Anne Danican Philidor (1681-1728) was hoborst in de Franse koninklijke hofkapel. Hij was
een van de velen uit een muzikaal (en cook op tal van andere terreinen) begaafde familie
waarvan Fran ois-Andre Danican Philidor. tevens een vermaard schaker, de bekendste is.
16  Johann Christian Bach (1735-1782),  was de jongste zoon van Joh.  Seb.  Bach.  Hij kwam in
1762 na enige omzwervingen van Milaan in Londen aan waar hij met Karl Friedrich Abel
(1725-1787), zoon van een beroemd gambaspeler uit Leipzig voor wie J.S. Bach zijn suites
schreef, de Bach-Abel-concerten in het leven riep
17)   p. H.  Lang,   Music in Western Civilisation  (Londen   1942),  p    722.
18) Franqois Joseph Gossec (1734-1829) werkte eerst in het Concert van La Poupeliniere (een
rijke belastinggaarder) en reorganiseerde kort na de stichting van de "Concerts des amateurs"
ook de "Concerts spirituels" Gossec werd naderhand een van de officiele componisten van de
Revolutie en de Republiek en behoorde tot de leiding van het Parijse Conservatoire.
19) H. van Velthoven en A.B.M. Brans, Brabant rondom zip: orkest (Tilburg z.j. j, p. 106.
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is uit ongereer dezelfde tijd iets dergelijks bekend. De Leeuit'arder
Courant ,ermeldt een "Publvcq Concert" dat door ene Gerzony u erd
gegeren in de Doelen op 5 mei 1754. Op 18 februari 1765,0nd er ten

huize \an J.  l. ran Be\,ma toe Kingma een concert plaats  "door adel
en aanzienlijken- 20 dat men, naar de aankondiging, moet zien in de
sfeer van "Kenner und Liebhaber

Van die publieke concerten werden in Brabant tussen 1760 en 1780

geen aanduidingen gevonden of ze moeten gelieerd zijn geweest aan
het theater waarover meer gege,ens bekend zijn.21

1n ons land ontstonden er roor de Bataafse tijd besloten gezelschap-

pen, genootschappen en societeiten die naast hun politiek engage-
ment en hun functie als dispuut of leesgezelschap een zorm \an
muziekbeoefeningin hun doelstellingen opnamen. Deze mogelijkheid
trof men in Staats-Brabant aan te Den Bosch, Breda, Tilburg, Bergen

op Zoom, Eindhoven en vermoedelijk nogin enige andere plaatsen van
het gewest. Enerzijds hield men zich bezig met de muziek als ken-
ners, liefhebbers en belangstellenden. Als zodanig was er dan sprake
van een Collegium musicum zoals in Bergen op Zooni. Er bestond

echter ook een zekere behoefte aan een vorm van sociale genoeglijk-
heid. Vooral die behoefte aan gezelligheid kreeg haar kans toen tussen

1750  en  1760 de religieuze tolerantie zodanig  toenam  dat  er  een
reactie merkbaar is tegen de tot dan toe overheersende strenge ortho-
doxie. De vrijzinnigheid, die er altijd wel geweest was, kon nu
openlijker aan de dag treden. 22 (,pdat moment gingen zich de eerste

tekenen van een zeker zelfbewustzijn in Brabant vertonen. Aanrkin-
kelijk was dit, men mag wei zeggen, uitsluitend te danken aan de
bemoeienissen in de hoogste kringen  ran de burgerij.  In de beschei-

den muziekgezelschappen nemen zij als dilettanten de eerste plaatsen
in. De middenstand en de "zverkende stand- kwamen daar nog niet

aan te pas. Het zich bezighouden met politiek, cultuur en kunst, de

20) Lamb(*,i·. a.w'.. p. 25.
213 lie htkiM. III.
..-3 J.L.M. de Lepper. kermisattracties eli ttineetroorstellingen te Breda in de zerentiende en
achttiende eeull·. in Jaarlxrk De ()ranleboom. dl. XXVI 11 11975 3, p. 149; Rogier. Eenheid en

scheiding, p. 218-222
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 prken \,an de geest, was immers een facet van een le\ enshoudingdie
zich de weelde van het \rijelijk beschikken orer zijn tijd kon permitte-
ren.

Nog niet voldoende opgehelderd zijn de mogelijke acti\ iteiten \an
de musici Freubel Sr. en Dussek in Bergen op Zoom. Zij Louden
namelijk in het geven van concerten een rol hebben kunnen spelen.
Mogelijk zijn ze daarbij opgetreden als leider of instructeur ("maestro
al cembalo") van het Collegium of boden hun diensten aan als mu-
ziekmeester \an de leden,  hun  familie of de aspiranten \an het
gezelschap.

Omtrent twintig jaar na het oprichten zan het Bergen-op-Zoomse
muziekcollege zou Johann Ladislaus Dussek \(*)r korte ti.id een werk-
kring hebben ge\'onden als organist en muziekonderz\ ijzer te Bergen
op Zoom.  In het gezelschap z an een artilleriedeskundige in Oosten-
rijkse dienst, de kapitein graaf Xliinner, die \ oor de jonge Dussek als
beschermer optrad, arriveerde hij in de Zuidelijke erflanden. Op 16
december  1779 ga f hij een concert te Mechelen en was aldaar korte
tijd organist van de Sint-Romboutskathedraal. \/andaar zou Dussek
naar Bergen op Zoom zijn vertrokken.23 Dit laatste wordt echter niet
door plaatselijke documenten gestaafd. Zo\\el in gemeentelijke als
kerkelijke archieven bleef Dusseks  naam  tot op heden  on\, indbaar.

Dussek behoorde spoedig tot de bek\\,aamste musici ran zijn tijd.
Vaak werd hij in 6#n adem genoemd met de grote \Veense klassieken
Haydn, Mozart en Beethoven.24 Bij Carl Philipp Emmanuel Bach
vulde hij zijn opleiding aan, toen liij vanuit Den Haag in 1783 naar
Hamburg ging. Spoedig stond hij met deze eminente meester op goede
roet.  Toen hij in  1790 naar Londen trok en daar twaalfjaar rerbleef

sloot hij rriendschap met Joseph Ha>'dn bij diens eerste bezoek aan
Engeland. Haydn getuigde ran Dusseks talenten, ki, aliteiten  en
karakter in een brief aan diens vader. 25

23, Johann Ladislaus of Jan Ladislav Dussek of I)uick. Casla\a in Bohemen  1760 - Saint-
Germain-en-Lave 1812, gold al jong als een ,·cxirtreffelijk kia\·ierspeler. Zijn reputatie i oerde
hem naar Hamburg, Londen, Parijs. Sint-Petersburgen Alilaan. Dussek heeft veel gecompo-
neerd, hoofdzakelijk voor piano.
24)  A. van Amer(ingen, Jan Lidislai· Dussek /50 jaar na zon dood.  in  ilens en  Melodie, jrg.  X\'li
(19623, p. 118 e.#'.

25) Grot·e D. dl. 11. p. 826, \·erinelding ,an brief.
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Bij dat alles blijft het verwonderlijk dat van de aanwezigheid van
zo'n belangrijk musicus, al was hij dan in zijn jonge jaren, in Bergen
op Zoom niet meer werd overgeleverd dan het algemeen gerucht van
zijn aanwezigheid. Omtrent 1782 schijnt Dussek naar Amsterdam te

zijn getrokken. Daar zou hij de grondslag gelegd hebben voor zijn
briljante reputatie als pianist en componist. In Amsterdam ontving hij
de uitnodiging om naar Den Haag te komen.  Daar gaf hij de kinderen
van stadhouder Willem V ongeveer een jaar lang les, organiseerde er

een aantal concerten en componeerde enige sonates. 26

De Bergse stadsrekeningen van 1776 tot 1810 maken geen melding
van Dussek maar noemen wel andere namen als organist aan de Grote
Kerk.  In de rooms-katholieke schuilkerk, waar men in  1791 een klein

orgel verkreeg, speelden beurtelings liefhebbers "om niet" bij het
verzorgen van de diensten. De gedachte aan een verbintenis met het
markizaat schijnt illusoir, want de laatste afstammelinge trok na een
kort verblijf te Bergen op Zoom door haar huwelijk naar Duitsland
terwijl het Markiezenhof na 1747 nog slechts louter als administratief
centrum functioneerde.27 Men moet wel concluderen, dat ondanks
de pertinente opvoering in de belangrijkste geschriften 28 het raadsel
Dussek blijft bestaan. Het enige wat voorlopig rest, is dat de banden
van de Oostenrijkse Nederlanden met het keizerlijke moederland een
man als Dussek hierheen voerden.

Eveneens via deze banden kwam Jean-Erneste Freubel vanuit
Thuringen naar Namen.29 Daar werd in  1763 zijn zoon Jean-Louis
Freubel geboren. Freubel trok in 1764 naar Vlissingen. Aldaar was hij
organist en leidde een ensemble bestaande uit musici van het garni-
zoen.  Vijf jaar later werd Jean-Erneste Freubel organist te Middel-
burg. Hier bleef hij niet lang want in  1770 liet hij zich benoemen tot
organist te Bergen op Zoom. In deze laatste functie schijnt hij zich,
waarschijnlijk wegens ziekte, regelmatig te hebben laten vervangen

26)  Ge. Mu. 1£.,  art.  Dussek p.  176;  New Grove  D,  dl.  V, p 752-758.

27) C.J.F. Slootmans, Bergen op Zoom een stad als een huis (Roosendaal  1967), p.  114,

28)  Grove D, dl. 11, p 825 e.v.;M.G.G ,(11. IIi, kol. 1006-1011; Ge. Mu. Lt..p. 176. Riemann L,

art.  Dussek;  New  Grove  D,  dl.   V, p 754-758;  A.  vari  Amerongen,  Een vergeten meester.  Jean
Louis Dussek, in Mens en Melodie, jrg. VII (1952), 306 e.v.
29) G.A. Bergen op Zoom, Stadsrekeningen 1771-1776 (inv.nrs. 401-406). In deze rekeningen

wordt Freubel aanvanketijk Johan Ernst Trobel, naderhand Fr6bel genoemd.
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door zijn uit Rotterdam afkomstige schoonzoon I\1. Hansen. Deze
Hansen, die een goed klavierspeler zou zijn ge,r eest, nam eveneens
Freubel's lessen waar, zodat ook de jongste (9) zoon Jean lessen
ontving van zijn zwager. Freubel Sr., die in  1776 te Bergen op Zoom
overleed, zou in zijn jonge jaren bevriend zijn geweest met Leopold
Mozart, de rader van TVolfgang Amadeus.

Freubel Jr. bleef niet lang in Bergen op Zoom maar trok met een
passerend Brussels theatergezelschap onder leiding\an Ignace Vitzt-
humb in  1778 naar Rotterdam.  Of hij weI dan  niet naar Bergen op
Zoom terugkeerde, in ieder geval reisde hij in  1784 naar De\ enter om
er de vermaarde Abbt Vogler op het orgel te horen. Nadien trok hij
naar Amsterdam om riolist te worden aan de Hollandse Schouwburg
als opvolger van Malherbe. Wanneer dit geschiedde is wederom niet
duidelijk, doch het zou hebben kunnen samenvallen met Vitzthumb's
uitwijken van Brussel naar Amsterdam in  1791 in rerband met diens
sympathie voor de opstand tegen Oostenrijk. Freubel bleef nadien in
Amsterdam ,vant in  1801 volgt hij er Bartholomeus Rulofsz op als
concertmeester of dirigent van de Hollandse Schouwburg. 30

Ondanks de vaagheden blijft Dusseks aanwezigheid in Bergen op
Zoom tot de mogelijkheden behoren. Voor hem als katholieke Bohe-
mer zou orgelspel in een schuilkerk eerder voor de hand gelegen
hebben dan incidenteel een dienst vervullen in de hervormde Grote
Kerk. Bovendien boden de ruimere opvattingen in het openbare leven
na  1760 voor muziek en dans meer mogelijkheden om aan de dag te
treden. Reden waarom juist toen een muziekcollegium. niet alleen in
Bergen op Zoom doch ook, aangemoedigd en begunstigd door de
hoogste standen, elders van de grond kwam. Aannemelijk is dat juist
op dit terrein de beste mogelijkheden voor een jonge man als Dussek
lagen.

Ook te Breda heeft  in  de  182  eeu\\ een Collegium musicum  he-
staan. Mogelijk was dit een voortzetting van het gezelschap uit de 17e
eeuv A'aarvan eerder gewag gemaakt werd. 31 Tot nu toe bleef echter

het speuren naar meer gedetailleerde gegevens vruchteloos.

30) E.G.J. Gregoir, Biographies des anistes musiciens Neerlandais dri XVille et X/Xe siades
(Antwerpen 1864).
31) Zie noot 12.
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Omtrent het bestaan van een Collegium \alt met betrekking tot
Tilburg geen zekerheid te verkrijgen. Dergelijke groeperingen be-

hoorden, zo er al niet gesproken kon worden zan een traditioneel
middelpunt (elders  in oude tijden  \ aak gebonden  aan een feodale

situatie), typisch tot de stedelijke voorzieningen. Nu bezat Tilburg
niet de faciliteiten z an een stad. Stadsrechten werden eerst later, ten
tijde ran Loderrijk Napoleon, in 1809 werkregen, evenals dit het ger al

wr as met Oosterhout en Roosendaal.32 Een zekere stedelijke atmos-

leer bestond er toen echter reeds. Dat blijkt al uit de omstandigheid

dat tijdens de uit,aartdienst van de klokken- en instrumentmaker
Hendrik van de Knikker, die tijdens zijn leven een fervent muziek-

liefhebber moet zijn geweest, op 29 december  1775 door een ensem-

ble instrumentale muziek werd uitgevoerd.  Men mag er uit conclude-

ren dat er op zijn minst een enthousiaste groep instrumentalisten
bestond die regelmatig gezamenlijk musiceerde in het verband van

een  Collegie.33

Lambert de Wijs, een ijverig speurder in Tilburgs verleden, noemt

al een muziekgezelschap ("een groep muzikanten") voor omtrent

1770.34 Het zal dit gezelschap zijn geweest dat in 1779 Antonius van

Gils, die in Leuven tot primus ·35 was uitgeroepen en die afkomstig

was uit Tilburg, feestelijk binnenhaalde. Althans in de stoet liep "een
aantal musicanten" mee.  In 1780 wordt er een toneelzaal geopend in

Tilburg, waarbij de muzikanten wederom acte de pr6sence ge\,en.

Vervolgens treedt bij de viering van Brabants vrijwording op 24
augustus 1795 een "korps burgermuzikanten" aan. Korte tijd later

echter is er zelfs sprake van een Collegium, wanneer bij gelegenheid

32)   Alinanak  zoor 3(,ord Brabant ('s-Hertogenbc,sch 18341, p. 165: Geschiedkundige feiten.

33)   L.G.  de  Wijs  en  A.L.C.   Scholberg,   L'it  het  Dagboek  ran  een  Ti/burger.  (:ronique  in  en  om

Tilburg i·oorgei'allen, aangeteekend door L.D. Lelie en J  B.  de Beer (Tilburg i.j. i.
34')   L.G.  de Wijs, Gedenkboek  ter gelegenheid  ,·an het  2 5-jarigbestaan  der  \'eree,liging Tilburgsche

,ituziekschool {Tilburg 1933). p. 3
35 ) populair ge/.egd iias de  'primus" de beste student i·an Leuven van dat jaar in de algemene

studierichting. In meer strikte Lin was het de eerste op de ranglijst van het conwurs,an de
Artes-taculteit. De Artes liberales bestonden uit een studie in de logica. tysica, metafysica en

ethica, Het n·as een meer algemene ,orming die het midden hield tussen wat we thans ,erstaan

onder een propaedeuse  en een kandidaatsexamen.  Zie  ,·erder  H.  Bots  e.a.,  .\'oordbrabantse

stidenten   15 501750 (Tilburg  1979), speciaal p. 46 en \·r.
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van  een  schoolfeest  op 17 januari   1796, het tweede jaar  van  de
Bataafse Vrijheid, voordat de drossaard Adriaan van der Willigen het
woord gaat voeren, -eenige weldenkende Leeden ran het Muziek-
Collegie" het feest onder "het speelen van Vaderlandsche Marssen"
openen.

36

Of de verholen kritiek op de kwaliteit van het gebodene, die tussen
de regels van het uitvoerige verslag te lezen valt, terecht was of niet,
de muziek waardeerde men klaarblijkelijk als behorende bij het plech-
tige karakter van de gebeurtenis. Ze bezat zonder meer een functie bij
een manifestatie van algemeen belang.

Die sociale functie van de muziek sprong ook elders op karakteris-
tieke wijze in de aandacht toen Oirschot voor de tweede maal in zijn
bestaan een primus van Leuvenin zijn midden had. Daar wvas men in
1796 uiteraard zeer trots op. Er werd besloten om de knapste Leu-
vense student  van  het roorbije studiejaar, Arnoud van Heumen,
feestelijk in te halen. De muziek kon daar niet bij gemist worden. /Us
in de triomftocht van keizer Maximiliaan A la Durerdacht men zich in
de stoet "vooraf eene bende musicanten op een wagen met zagt
musiek" en achter de primus met professoren, huisgezin en verdere
familie kwam weer "een bende musicanten op een wagen met zwaar
musiek". De Oirschotse muziekliefhebbers hadden er voor te zorgen
de nodige instrumentalisten bijeen te krijgen. Dit, en nog veel meer
stond in het resolutieboek van de municipaliteit van Oirschot.37 Het
moet haast wel of al deze woorden zijn in daden omgezet want het
primusschap van Leuven was een echte institutie en een van de
felst-begeerde eerbe\vijzen van een stad of dorp. 1\'let een verslagwerd
deze Oirschotse festiviteit echter niet gestaafd.

Nu had men in Tilburg zo goed als elders in Brabant #66r de Franse
tijd bij de verzorging van de plechtige eredienst in de katholieke kerk
behalve aan zangers behoefte aan instrumentalisten. Een orgel zvas in
de schuilkerken en noodgebouwen door de machthebbers niet toege-
staan. Aangezien de kerkmuzikale praktijk sedert de Baroktijd de
vocale polyfonie geleidelijk had prijsgegeven voor de concerterende

36)   Programma  ran  lift  schoolfeest  Rei·ierd  le  Tilburg den  17.  januan   1796.  het  tireede jaar rail  de
Bataafsche Zriyheid (Tilburg /.j. 1.
371 J. Lijten. Een ()irschotse primics Arnoudi·an//eumen. in G:mpinajrg. X (1980), p. 135-139.
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stijl kon men niet zonder de medenerking i an instrumentalisten. Er
ralt zodoende niet altijd uit te maken, of het burgerlijke muziekmaken
in een Collegium musicum de eerste beweegreden \ an ontstaan "as,
ofwel dat men te maken had met een Aluziek-collegie roor de katho-
lieke eredienst. De medewerkers aan de eredienst konden in ieder
geval bogen op een zekere ervaring die bij de plotselinge toename aan

representatieve momenten in het maatschappelijk ,erkeer ran de
Bataafs-Franse tijd goed ,'an pas k,ram.

§  2.    De  Sociaeiteit  en  de  dansrage

in dejaren voorde Franse Revolutie ontstonden ook de Societeiten,

ontmoetingspunten voor levendige discussies op politiek, sociaal-

maatschappelijk of cultureel gebied. Vaak waren het lees- en muziek-
gezelschappen, terwill ze ook een belangrijke factor betekenden in het

gezelligheidsleven. Vooral sedert 1780 rezen  ze in geheel Europa  als
paddestoelen uit de grond. Maar meer nog dan gelegenheid tot \'er-

strooiing kregen deze ontmoetingspunten bij ons een politiek karak-

ter. Het vern'eer tegen de wantoestariden, zoals beroorrechting, uit-

sluiting van anderen en corruptie, vond in de patriottensocieteiten
gestalte. In het Zuiden van ons land k\ram daar nog bij het verzet
tegen de achterstelling. Als teken van modernisme en het ontluiken
van zekere liberale tendenzen waren deze Societeiten in ons land

meer de haarden, waar het patriottisme opvlamde als reactie op het
conservatisme bij de prinsgezinden. De aanzienlijke burgerij verlangt
medezeggenschap. Het overige deel van de burgerij telde nog niet
mee, verleende hoogstens steun als het op agitatie aankwam. Onte-
vredenheid en gekrakeel mondden uit in dreigende beroering, hetgeen
stadhouder Willem  V in september 1785 noodzaakte  Den  Haag  te
verlaten. Pogingen van zijn echtgenote om het terrein te verkennen
voor een terugkeer liepen uit op het incident bij de Goejanverwelle-
sluis. De daaroprolgende Pruisische interventie deed het getij even
keren ten gunste van de conservatieven.38 De patriottenleiders waren

38
3 Rogier, Eenheiden Scheiding,  p.  2 14-2 16, P.  Ged. Geschiedenis l'a,1 de,\'ederlandse stam, dl.  E

(Amsterdam/Antwerpen 1962), p 1345-1352.
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inmiddels ijlings naar Frankrijk uitgeweken. Voor de niet van poli-
tieke aspiraties \rij te pleiten Societeiten braken toen moeilijke ogen-
blikken aan.

Hadden deze vaderlandse clubs tot dan toe de gezelligheid, al dan
niet in samenhang met de muziek, meestal verre ran zich geliouden
ten voordele van de politiek, nu was er een gerede aanleiding om de
muziekbeoefening  als  een  afleiding  of  een  afleidingsmanoeur re  in
hun activiteiten naar voren te schuiven. Daarom zijn deze Societeiten
voor de muzikale ontrrikkeling van onze gervesten in tal van gevallen
niet zonder betekenis gen,eest.

Een nieurz opkomend verschijnsel in het gezelschapsleven hangt
met de muziekbeoefening binnen de Societeiten ten nau,vste samen.
Rond 1780 beginnen de ideeen van Rousseau gemeengoed te worden.
Een van de tekenen daarvan is dat het stijve, aristocratische menuet
wordt teruggedrongen door een aanvankelijk zeer eenvoudige, wat
plompe dans van het land, de "Walzer", "raise" of wais.  In de Duitse
landen, waar zij op het platteland inheems was, wordt ze ook wel
"Landler" of "Dreher" genoemd.39 De in de mode komende hang naar
eenvoud en natuurlijkheid doet de belangstelling voor deze dansen
van de buitenmens sterk toenemen. De danslust werkt op velen zo
aanstekelijk, dat ze spoedig uitwast tot een rage. Dit vindt juist plaats
in een tijd dat de sociale contacten zich op allerlei gebied beginnen te
verruimen. Mogelijk greep dit op elkaar in, want deze uitbreiding van
mogelijkheden in de omgang werd op haar beurt in de hand gewerkt
door de spontaniteit die wederzijds betoond werd in een enthousiast
bewegen. Allenvegen constateert  men, dat tijdens die dansrage  een
zekere nivellering van het sociale onderscheid aan de dag treedt.
Althans die indruk kreeg men op de dansvloer. In ieder geval is het
verhaal van een reiziger uit Beieren karakteristiek genoeg om te
vermelden, waar hij schrijft: "de mensen houden hier (in Beieren)
buitensporig veel van dansgenoegens. Zodra ze walsmuziek horen
beginnen ze te springen, onverschillig waar ze zich bevinden. De
openbare dansvloeren worden door alle rangen en standen bezocht.

39) M.G. G., di. XIV, art. Walzer (Carner), kol. 222-234.
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ledere vreemdeling die hier enige tijd vertoeft wordt door die dans-
woede aangestoken".40

Vierde men die dansrage aan\ ankelijk bot in de open lucht, in de
danszalen kon men met het plompe schoeisel van het land moeilijk uit
de voeten. De steedse, lichtere kleding en de gladde dans\'loeren
beynvloedden het karakter van de dans die er haar plompheid door
verloor en sierlijker, zwieriger werd. Ondertussen richtte men her en
der lokaliteiten in of bouwde men nieuwe zalen om ruimte te bieden
voor die danskoorts.  In 1797 telde men in Parijs al zo'n kleine 700
lokalen die als openbare dansgelegenheden   erden gebruikt.  Maarde
Apollozaal die 1808 in Wenen rerrees,  ·as  vel een van de grootste
etablissementen op dit gebied.41

Naastde nog niet zo snelle boerenwals met haar talloze ;'arianten in
de benaming drong vanuit Engeland de "country-dance" de salons en
balzalen binnen. Door haar landelijk karakter gold ze in het land van
herkomst als een belichaming van de democratische beginselen. Toen
men even uitgekeken raakte op de plompe oervormen van de "Land-
ler" verloor men zijn hoofd aan de lange rijen, zierkanten en paren.
Waren Wenen en Praag dol van de wals en enthousiast over de uit de
contradans gewonnen "quadrille", de danswoede  tolt  door  over  de
grenzen van het toen verdeelde Europa. Overal be,voog men zich op
de muziek van contradansen, "Deutsche" of "Teutzer", walsen,
"tyroliennes", "Landler" of wat voor namen er al voor bedacht wer-
den. Van al die melodietjes en tiereliertjes gingen er weI dertien in het

dozijn, doch de groten als Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert
hebben er - om maar een paar namen te noemen - net zo goed hun

bijdragen aan geleverd als de talrijke modieuze meelopers van hun
tijd.42

Dat Mozart bij zijn bezoek aan Praag in  1787  niet aan de ban \'an
die danskoorts kon ontsnappen, kunnen we lezen in een brief aan zijn
jongere vriend Gottfried von Jacquiii.  Op het Bretfeld of Breiten had

hij het bal bezocht, waar zo ongeveer heel Praag elkaar ontmoette, en

hij isopgetogen bij het zien van die wervelende massa. Maar hetmeest

40} a.u,., kol. 225.
41)  E.  Reeser, De Geschiedenis ran de li/als (Ambterdam i.j.), p.  22-23.
42) a.u'., p. 35.

68



geniet hij ran de kenneli.ike populariteit die zijn 'Figaro' daar ten decl
\alt. Immers taI \an \\palsjes en quadrilles blijken ontleend aan de hem
zo dierbare opera.43 Al ,oordien was Goethe, altijd geroelig voor het
oc,g der ,vereld en zelf zeker niet wars van de aardse genoegens in
charmant gezelschap, in de ban geraakt van dezvals. Inzijn uit 1774
daterende 11'erther laat hij de hooldpersoon toegeren zich nimmer met
zo'n lichte tred meegenomen te hebben gevoeld als tijdens die dans:
-lch ir,ar kein Alensch mehr".44

Na de triomfantelijke intocht,an de wais in het klassieke land van
het ballet, Frankrijk,45 moesten de Engelsen er net zo hard aan
gelowen als het vasteland van Europa. De beschaafde Engelse ballet-
of dansmeesters, de dansieraren en ceremoniemeesters rcin de bals,
trachten de uitbundigheid te civiliseren. Ze passen zich zo aan de
wervelende zvereld aan, dat ze van afkeurende mooipraters en huiche-
lende moralisten tot propagandisten en voorvechters worden.46 Er
kwam echter nogal wat kritiek op die rage, omdat men in de jeugdige
uitgelatenheid en onbezonnen overgave ook een sterk zinnelijke inslag
meende te onderkennen. De bereisde musicus, geleerde en commen-

47tator dr. Charles Burney vindt het maar een smakeloze bezigheid,
terwijl Lord Byron (onder een schuilnaam overigens) het uitmaakt
voor een onuitstaanbare verbeuzeling van tijd waar hij slechts sma-
lend op neerziet.48 De geruchtmakende uitlating van baron de Ligne
tenslotte op het Wener Congres: "Le Congres ne marche pas, il
danse!", ,vas meer dan een sarcastisch verwijt aan luchthartige en
spilzieke politici.

Reeds  voor   1800  was deze overgave  aan  de  dans een algemeen

Europees verschijnsel evenals het daarmee gepaard gaande verragen
van het standenonderscheid; een teken van liberalisering van de

43) E. Blom, Afo=art's lEtters (Harmondsworth 1956), brief r·an Mozart\·anuit Praag aan baron

Gottfried von Jacquin, 14 januari 1787.
44) J.W. win Goethe. Die Leiden des jungen IVerthers, in Goethes Ajeisterwerke, dl. Il (Berlijn
z·J·L P 154.
45) Reeser, De Geschiedenis ran de  Vals, p. 25.
46) Th. Wilson. A Description of the Correct .flethod of tiialtzing (Lnnden 1816).
47) Chi Burney. art. ,i/altz. in Rees's Cyclopaedia (Londen 1802-1819).
48) Horace Hornem esq. (pseud. voor Lord G.G. Byron) The 1Vattz:  an  Apostrophic   Hymn.
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verhoudingen. Een treffend voorbeeld daarvan werd aangetroffen in

Bergen  op Zoom. Nadat de Fransen  er  op 30 januari 1795 waren

binnengetrokken, werd besloten om op maandag 2 februari met het
nodige vertoon de vrijheidsboom te planten. Met de muziek ran het
garnizoen in de stoet trok men eerst door de voornaamste straten van
de stad alvorens de eigenlijke plechtigheid zich met een toespraak kon
voltrekken. In de avonduren begon er een groot bal. Volgens het
Nuttig en Vermaak'lijk Weekblad voor Burgers en Lindlieden moet dit tot
ver in de kleine uurtjes voortgeduurd hebben. Alaar - en dit is een
goede aanduiding dat de algemeen Europese tendenties in Bergen op
Zoom werden teruggevonden - van dit feestelijk gebeuren wordt

gezegd: "op het zelve werd geen hatelyk onderscheid van rang ge-
maakt; - onze Fransche Broeders gaven aan een bepaald aantal Volon-
tairen van iedere Compagnie entreebiljetten, - en ook op gelyke wyze
aan hunne Officieren; - onder de Burgery deelde men zo veele

biljetten uit (zonder aanzien van personen) als eenigszins mogelijk
was, en de ruimte der plaats zulks toeliet, zo dat de vertrekken vol
waren, zynde echter alles in de beste order afgeloopen; - Men zag de
zoon van den Generaal (Le Maire) zo wel als de Officieren van den
eersten rang, Volontairen, Burgers en Burgeressen van allerly soort
met malkanderen dansen; - op de straaten werden dien nagt een
aantal pektonnen gebrand, vermakende zich de overige meenigte met
het dansen om dezelven en om den Vrijheidsboom. - Men was eerst
voorneemens te illumineren,   doch het algemeen gebrek aan licht
verhindert dit".49

Van het Bergse patriottische cemitd ging blijkbaar een stuwende
kracht uit. Na de activiteiten bij de ontvangst van de Fransen in hun
eigen stad toog het gezelschap naar Steenbergen, Tholen en Ouden-
bosch om een min of meer gelijke plechtigheid te organiseren zoals die
in  Roosendaal  al v66r Bergen  op  Zoom had plaats gevonden. 50  In

Bergen op Zoom gingen de feestelijkheden uit van de tot Volkssocieteit

omgedoopte Vaderlandsche Societeit 'De Eendracht'. Elders han-

49)   C J. F.  Slootmans, Het planten  ,·an  den  K'ri)heidsboom  te  Bergen  op  Zoom.   in  Taxandria,  jrg.

XXXVI (1929). p 301-305.
50) t.a.P.
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delde men in gelij ke trant.  'len mocht het de gemeenzame cultizering
noemen van een nieuwe mode in het beAvegen, die zich ook in
Noord-Brabant kenbaar maakte. Dit gebeurde allereerst binnen het
burgerlijke gezelligheidsleven van de vrij talrijke Societeiten. Spoedig
zag men dit echter eveneens in de etablissementen van ;1ooral Den
Bosch en Breda. Daar stelden de eigenaren van feestzalen hun ruim-
ten tijdens de kermisdagen, Bamis,51 Sint-Jansmarkt 52 en andere
feestelijke gelegenheden en dagen waarop men van rerre te hoop liep,
voor iedereen open en maakten dit per advertentie bekend. ranaf
omtrent 1810 is het in het gewest aan te merken als een reeds langer
bestaande geiroonte.

§  3.   Socitteit  en  gezelligheid

De Societeitsgedachte trad voor het eerst in Brabant tevoorschijn in
de  van 1763 daterende Societeit 'Harmonie'  in Den Bosch.  Die  in
Breda met dezelfde naam werd opgericht in  1789 en valt in betiteling
en jaar samen met een toen opgericht muziekgezelschap, hetgeen
duidelijk de teneur van deze instelling aangeeft. 'Concordia' in Eind-
hoven ontstond op 16 juni 1786.53 Van deze Societeit viel echter niet

te achterhalen, of men zich actief met de muziek bezig hield. Of het
zou moeten blijken uit de doelstelling "om in vriendschap met mal-
kanderen te converseren en den tijd nuttig door te brengen", waarbij
demuziek in dit laatste was begrepen.54 Maar vermoedelijkhadden de
36 toegetredenen onder aanvoering van Jean Fran ois van Hooff, het
latere lid van het Revolutionnair Comit6 der Bataven en onder We-
wijk Napoleon minister van Justitie en Policie, te reel politieke
perikelen aan hun hoofd om zich daarnaast met verstrooiende zaken te
bemoeien. 55

") Najaarskermis omtrent het feest van Sint Bavo (1 oktober).
52)  Markt of kermis rondom het feest \·an Sint Jan (24 juni) in Den Busch.
53)  G.A. Eindhoven, documentatiecollectie. getypt wrslagover weI en wee #an cle Eindhovense
societeit Concordia, nr. 43 (juni 1961).
54)  Th. Goossens, Air. J. F. R. i,an Hoo#, een Braba,its patriot, 1755-18/6 (Nijmegen 19483, p
12

55) zie ncxit 53; zie voor Van Hooff, Gevl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam. dl. \'1. p
1476„, Rogier, Eenheid en Scheiding, p. 160.
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De 'Harmonie' of Grote Societeit te Den Bosch was in  1763 opge-
richt als een maatschappij  \'an  levensverzekering.  Het  is \\ ederom

niet duidelijk, wat er binnen deze groepering aan muziek n erd ge-

daan. Toch valt er uit het feit dat zich trveemaal een afscheiding
roordeed binnen deze vereniging, wel iets te concluderen. De eerste

maal formeerde zich op 21 december  1786 de \'aderlandsche Socie-
teit. Dat was duidelijk een patriottensocieteit, een gezelschap met een

politiek doel. Maar uit de naam alleen al kan men opmaken, dat men
met het -Muziekcollegie" van 1798 ook andere oogmerken had. Er
zijn enige documenten bewaard gebleven, waaruit het muzikaal gezel-
ligheidskarakter naar voren komt. In 1807 rerscheen te 's-
Hertogenbosch bij D. Noman en Zoon een Uittreksel berattende de

zakelijke inhoud van het reglement voor het Mitziek Collegie binnen de stad
's-Hertoge,tbosch. 56 Achterin het boekje berindt zich een naamlijst
met de vier directeuren, die "bij het 10e jaar der Erectie van dit
Collegie" leiding gaven aan het muzikaal gebeuren, men vermeldt de
commissarissen die de bijeenkomsten regelden en op de azonden
toezicht hielden en tenslotte volgen 135 namen van de "Heeren Leden
ran het Muziekcollegie, geerigeertden 11 november 1798". Vanafhet
ledennummer 127 bevatte de lijst militairen die als ordinaire. ex-
traordinaire en contribuerende leden zoor zeven gulden entree en

negen gulden jaarlijkse contributie deel konden uitmaken van het
gezelschap.

Men mocht tijdens de muzikale bijeenkomsten geen geraas maken en

niet roken, de heren behoorden het hoofd ongedekt te houden, terwijl
men de executanten niet mocht "sifleren of uitjouu en". De directeu-
ren hadden te zorgen voor aankoop van muziek en instrumenten. In
dit reglement staat ook, dat "de directeurs bepalen het getal \an de
muziekanten en hunne belooning. Zij stellen derzelve aan. Zij bepa-
len tijd en getal der concerten". En "de Commissarissen zorgen voor
een behoorlijke stilte tijdens het concert. De directeurs dirigeren het
Orchest" (art. 19). Artikel 20 stelt:

56 1 (;.A. Den Bosch, bibliotheek, Llittreksel bevattende den zakelijken inhoud van het Regle
ment vocir het muziekcollegie binnen de stad 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1807.
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'Niemand  zal op het ()rchest toegelaten iiorden.  daii  na  al,orens  be,vils
Ian bekrfaamheid te hebben gegesen, nuch eenig Instrument Tan het Col-
legle buiten den tijd,an het Concert gebruiken. Lender t(,estemming ian de
Directeurs"

Die directeuren , aren A.G. \'erhe>·en, 111. ,an den Heitrel, J
Losecaat, L.Ir.E . r'an Heurn, respectabele ingezetenen \an Den

Bosch, diede muziek uit liefhebberij beoefenden. Penningmeester en
secretaris was J.W. H. Wassenaar d'Onsenoort.

Uit (lit uittreksel leest men dat intr(,duces-mui.ikanten tegen belo-

ning konden meespelen. Ook blijkt, dat men het ccmcert houdt in een
stijl, zoals dat al vc,or de Revolutie in een aristocratisch milieu gebrui-
kelijk iras.

Doch inmiddels ging het karakter ran de muzikale bezigheden
veranderen, want in een Reglement poor de  Socifteit,  opgerigt o,ider cle,1

naam van Mitzijken  Redoute Kollegie te's- Hertogenbosch, dat in  1817 bij
H.  Palier en Zoon verscheen en dat volgens besluit van 4 november
1815 een voortzetting is van het \,roegere Muziekcollegie (hier "Mu-
zijk Kollegie" genoemd), krijgen de bals naast de uitvoeringen een
plaats in de doelstellingen ran het gezelschap. Enige van de voor-
naamste artikelen laten we hieronder volgen:57

art.    3. De uitspanningen der Societeit, dus het houden van Redoutes, , ermeerderd
zijnde. is geenszins de bedoeling van het  luzijk Kollegie. of de concerten
daardoor in het minste te benadeelen; maar in tegendeel, om het vciort-
durend bestaan van een goed Concert te verzekeren, en in staat te zijn  /an
Aluzijkmeesters op eene behoorlijke wijze te salarierren.

art 23. Men kent Redoutes, Concerten. Repetitieen.

art. 26. Volgens een oud gebruik stellen de commissarissen de dageli en u ren i·ast,
op welke de Liethebbers en Muzijkanten de Repetitien zullen houden. De
Concerten zullen des avonds ten half zes ure een begin nemen en ten negen
ure eindigen, terwijl de Redoutes des avonds ten half zes ure Lullen aan-
vangen en ten twaalf ure ophouden: na welken tijd geene dansen zullen
mogen begonnen worden, ten ware Heeren Commissarissen in buiten-
gewone gevallen mogten goedvinden van deze bepaling af te wijken.

57) 1dem. Reglement voorde societeitopgerigt onderden naam van Muzijk- en Redoute Kollegie
te 's-liertogenbosch, 's-Hert<,genbosch 1816.
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art.  38 De Commissarissen en de Directeur regelen de Lamenstelling der Murijk-
stukken voor het Orchest.

art. 39. Ten einde meer ,·olkomenheid aan het Orchest en Faciliteit aan de Liel-
hebbers der Vuzijk te geven, zullen Commissarissen speciaal gedispici-
eerd, de magt hebben om zoodanige Nluzijkkundige Liefhebbers i,1 het Or-
chest te kunnen inriteren

art. 43. Geene honden zullen in het gebouz,· worden toegelaten, de Bedienden zijn
gelast dezelie dadelijk uit het Soc·ieteitsgebouw te ;erdrij,·en.

art. 45. Bij de Redoutes zal :orden in acht genomen. dat beurtelings een Vals,
eene Colonne en een Quarre zal worden gedanst.

art. 53. zegt dat "inteekenlijsten ook dan de fatsoenlijke Ing:zetenen deter Stad.
die geen lid der Soc·itteit zijn" het mogelijk maken om aan "buitenge\\·one
danspartijen" decl te nemen.

Achterin bevinden Lich weer uitgebreide naamlijsten. Daaruit
blijkt ondermeer, dat de belangstelling van militaire zijde voor de
bijeenkomsten en partijen vrij groot was en blijkbaar mede door de
fleur  en  het \ ertoon van uniformen op prijs werd gesteld.   Want,
ter,vijl voor de concerten en redoutes telkens rier burgercommissaris-
sen fungeren, zijn er voor beide gebeurtenissen ook twee militaire
commissarissen aanwezig.

Met deze nieuwe statuten wordt een al voor die tijd ontstane
praktijk aan regels gebonden. Maar tegelijkertijd kan uit artikel 3
geconcludeerd worden dat de echte muziekliefhebbers vreesden niet
aan hun trekken te zullen komen.

Het onmiskenbaar sociale element dat men in de dansavonden en
bals constateert, was zonder twijfel  voor de 4e  november  1815  al  in

z,vang gekomen.   len mag reilig aannemen, dat dit samenhangt met
de al eerder geconstateer(le dansrage van het beschaafde Ti'est-
Europa.  Wat  zijn de redoutes,  die men het eerst  in de  18e eeuw  in
Wenen en Salzburg aantreft. anders dan gemaskerde of ongemas-
kerde bals? De redoute vond ook elders zoals in Frankrijk ingang. Dit
ietwat chique, galante spel, Igarde officieren van het garnizoen altijd
bij tegen,foordig,varen, ziet men in dit Societeitsreglement ran Den
Bosch  nau\,keurig \astgelegd
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Toen de Fransen de bestuurstourvtjes steeds strakker gingen aan-
trekken, behoorden de Societeiten tot de instellingen die nauwlettend
onder controle werden gehouden. Of er nu muziek gemaakt wordt en
bals  zvorden  gegez en of dat  ze een leesgezelschap vormen,  doet daar
weinig aan toe.  In het kleine Gilze informeert de onderprefect van het
arrondissement Breda naar eventueel bestaande Societeiten. Hij
krijgt dan ten ant\fc*)rd dat men geen "societes en forme", dat zijn
politieke- of discussieclubs. kent doch ,vel "assembldes". Het ene
gezelschap k\\ am des zondags bijeen voor de muziek, het andere
ontmoette elkaar maandagavond als Frans leesgezelschap. 58

A'len moet niet rreemd opkijken bij het vernemen van een muziek-
gezelschap omtrent  1800 in Gilze.  Zo goed :ils bekend is dat er daar al
een groep muzikanten beschikbaar was om de viering van de aanne-
ming ran de Staatsregeling door het Bataafse Volk op 19 mei 1798
luister bij te zetten,59 trekt op dezelfde dag in Sint-Oedenrode het
"Alusiecq Collegie, met haare instrumenten" in de optocht mee bij
gelegenheid van de afkondiging van die eerste Staatsregeling. In het
door de raad opgestelde programma wordt vermeld dat "het Concert
met hunne musiquale instrumenten verschijnen zal op het Raathuys
alhier op uuren voorschreven en door het spelen van eenige Arias en
Sinphonien den luyster en vreugde op gemelden dag vermeeren. 60 Als
beloning kreeg men er, evenals de andere groeperingen zoals de
gilden, een halve ton wit bier voor.

Uit gemeenterekeningen blijkt, dat er ook in Eindhoven een mu-
ziekgezelschap, althans een aantal in groepsverband optredende mu-
zikanten actief was. -Voor het Muziceren ter gelegenheid van de
inkomste van de Koninginne binnen Eindhoven, April 1807" werden
5 gulden en 10 stuivers betaald aan ene De Witt die namens de
muzikanten tekent. 61 De Franse-kostschoolhouder Hermanus  Boex

581  J.H.  $·an  Alosselveld,   De  Harmonie  St.   Cecilia. in Feestgids en programma Koninklilke
Harmonie   St.   Cecilia  Gilze   1807-1977.
59f G.J. Rehm. Onder Cecilia's z'aandel. in Feestgids en pmgramina. Resoluties van Schout en
Schepenen Gilze. d.d. 12 mei 1798.
60 1  \\'. Heesters, Nos laingit  ,,\pollo , enige grepen uit de geschiedenis der fanfure.  in Heemschilti ;
tijdschrift van de Heemkundige Kring De()ude rrijheid St. Oedenrode,jrg. VI ( 1972), p.  1-29.
61)  G.A.  Eindho,·en, bijlage Gemeenterekeningen 1807-1808.
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\vordt in zijn k,r aliteit als "secrdtaire du Concert d'Eindho,en" bena-
derd door de "maire de la commune d'Eindho, en'.  Deze had verno-
men \'an ene heer H. van Antwerpen, dat de leden van het Eindho-
,ens Concert zouden meewerken  aan de plechtige hoogmis  op  15
augustus 1810. Hij betuigt daarover zijn voldoening maar rraagt wel
om een en ander bescheiden aan te passen aan de plechtigheid, omdat
de pastoor bevreesd was, dat de muziek te reel de aaIidacht voor
zichzelfzou opeisen.62 Voor een door de gemeente of de burgemeester
A. van  loorsel prive gearrangeerde danspartij op vrijdag 18 november

1814 ontvangt L.A. Kliebisch de somma van 15 gulden en 10 stuirers
voor "vier geadsisteerd hebbende musiekanten".63 Op 21 juni 1816
kreeg de zich "meester Musikant" noemende J.A. Denier 22 gulden
en 10 stuiver voor zes muzikanten. 64

Zo men constateert dat er behahr te Breda, Den Bosch, Bergen op
Zoom en Tilburg ook muziekcolleges bestonden te Gilze, Sint-
Oedenrode en het toen maar bescheiden Eindhoven, dient in aanmer-
king te worden genomen dat er twee eeuwen geleden een geringer
verschil in grootte bestond tussen het inwonertal van de grotere

plattelandsgemeenten en de stedelijke gemeenschappen.
Aangenomen moet worden,  dat  er  nog  wel meer plaatsen waren,

alwaar muziekcolleges enige betekenis hadden. De sterkste vermoe-

dens gaan uit naar gemeenten als Helmond, Oosterhout, Roosendaal,

Veghel, Uden, Grave, Heusden en Geertruidenberg. De laatste drie
waren garnizoensplaatsen, die aller\vaarschijnlijkst militaire muzi-
kanten zowel als muzikale officieren binnen hun stadsmuren telden,
terwijl  de overige plaatsen reeds vroeger aanwijsbare muziekgezel-

schappen bezaten (respectievelijk \,66r 1840,  1826 en 1832) hetgeen
er op duidt dat er \oordien al een basis aanwezig u'as.

Een geliefde naam voor een Societeit was 'Harmonie' of 'Philhar-
monie'. Zo noemde zich ook de Societeit die in  1816 te Bergen op Zoom
werd opgericht. Welliclit is dit gezelschap'Harmonie' te beschouwen

62) Idem, Administratiet Archief Eindhoven, brief \·an de  laire 14 augustus 1810 (im.nr
1140)

63) Idem. Gemeenterekeningen 1814
64) Idem, Gemeenterekeningen 1816. nr. 3. fol. 471.
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als de zrederopler ing of voortzetting van het \·66r de Bataafs-Franse
tijd bestaan hebbende Collegium musicum. Mogelijk speelt ook de
gedachte aan eensgezindheid het musicerende gezelschapje in Gilze
door het hoofd wanneer men zich in 1819 verenigt onder leiding van
de uit Kruisland athomstige schoolmeester Schraurven en een regle-
ment sanienstelt voor het met de wijdse titel gesierde 'Harmonicaal
Concert'.  Dat musicerende groepen zoals in Gilze \ aak  uit de  kerk-
muzikale praktijk van de katholieke schuilkerken kwamen, is meer
dan een reronderstelling. Het wint aan klaarblijkelijkheid als er in het
gemeenteverslag gewaagd Fvordt van "die Musicanten van Cicilia".
Dit gezeischap had zich laten horen op de eerste verjaardag van
Lodewijk Napoleons koningschap op 2 september 1807 en men stond
wederom gereed om muziek te maken op het feest van de koning van

65Rome, waarbij ze als -confreries versterkt waren met tamboers.
Hoe klein deze muziekgezelschappen of -groepjes ook waren, ze

konden de kern vormen van de muzikale behoeften die binnen het
gezelschapsleven van de Societeiten leefden. Soms haalden de Socie-
teiten instrumentalisten uit de eigen gelederen dan wel uit de beoefe-
naars van de kerkmuziek. Men deed echter ook wel eens een beroep op
instrumentalisten van professie of de muziekmeesters zoals deze toen
meermalen werden genoemd. Naast walsen, contradansen, quadril-
les, marsen en naderhand polka's maakten de meest geliefde operame-
lodieen het voornaamste deel van het repertoire uit. De gehele 19e
eeuw door bleef deze praktijk gehandhaafd. Zelfs nadien hielden de
genoemde vormen van muziekmaken voor het gezelligheidsleven nog
hardnekkig stand.

Aan het begin van de vorige eeuw waren er weinig mogelijkheden
om zich op muzikaal gebied te ontplooien. Voorzover aanwezig vond
men die onder meer in de Societeiten. Deze werden de dragers van
een bepaalde cultuur, waarin het muziekmaken voor het eigen ge-
zelschap een voornaam onderdeel van de activiteiten uitmaakte. Door
deze werkzaamheid binnen een eigen kleine kring lagen er echter
evenzeer de kiemen voor een in het verloop van de eeuw zo vaak ge-
constateerde versnippering en hokjesgeest.

65) Rehm, t.a.p
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Waren de Societeiten zonder twijfel van belang voor de ontwikke-

ling van een burgerlijk muziekleren, de beslotenheid van deze man-
nenwereld hield het aandeel van de vrouw aanvankelijk op het tweede
plan. Merkwaardig blijft het in dit verband dat, terwijl men in de
eerste helft van de 19e eeurv zangscholen op gaat richten waar ook
meisjes werden toegelaten om langs deze weg muziek te leren lezen,
de stem te verbeteren en praktische ervaring op te doen, er zich in
Brabant hoegenaamd geen mogelijkhe(len voordeden voor vrouwen om
in de koorzang genoegen te beleven en in de muziekverenigingen een
plaats in te nemen. Men zou het een vrouw zelfs kwalijk genomen
hebben, zo zij zich als beroepsmusicienne een plaats had trachten te
verwerven. Trouwens, het beroep als zodanig van musicus, toonkun-
stenaar of zoals het toen heette "muzijkmeester' stond op de maat-

schappelijke ladder niet hoog genoteerd. Maar in die wereld van

tegenstrijdigheden werd de kunstenaar, de virtuoos zoals men het bij
voorkeur noemde, met alle egards binnengehaald. De plaatselijke elite
rergaapte zich vooral aan het pathos en de techniek, het hunst- en
vliegwerk van instrumentalist of vocalist(e).

De besloten Societeitsgemeenschappen werden hoogstens door in-
troductie doorbroken bij de zogeheten Damesconcerten. Evenals tij-
dens de voordrachten en toneelvoorstellingen, bovendien op de alles

overwoekerende bals waren daar echtgenote, familie en introduces
van buiten ("vreemdelingen") welkom. Vaak geschiedde dat op inte-
kening. Op de huishoudelijke concerten daarentegen werden de
vrouwen niet toegelaten. Men sprak dan ook steevast van Heerencon-
certen. Deze Heerenconcerten  Ki aren  meer te beschouwen  als een
soort repetities die Societeits- of verenigingsleden konden bijwonen.
1\len zou kunnen zeggen, dat er meer sprake was van een terzijde of
terloops observeren door de Societeitsleden van de zich met muziek

bezig houdende leden. Of er opdeze huishoudelijke concerten werke-

lijk gestudeerd werd of dat men moeilijke passages door gezamenlijke
studie leerde beheersen door ze herhaaldelijk over te doen, valt te
betwijfelen. Toehoorders, ook al zijn dat koutende Societeitsheren,
zouden aan een herhaling - anders dan een ranwege het succes van

een "obligatist" of solist afgedwongen "encore" of -bis' - niet veel
genoegen bele\·en. Van de andere kant moet liet zo maar doorspelen
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zonder grondige ,(,orbereiding ook Keen hcx,gstaand muzikaal genc,t
hebben opgelew erd.

Net Cc)llegiuin musicum, in de 18e eeui, t>'pisch een muzikaal
toe,luchtsoord roor de roornaamsten uit de burgerij \ indt omtrent de
eeun   isseling een underkomen in de nog resterende Societeiten die
hun  aamankelijke ix,litieke aspiraties , erloren hebben.  Na ieric)(,p
Jan tijd koppelen muziek\ erenigingen zich daar\ati los om e,entueel
zelf een Societeit te vormen met instrumentale muziekbe(,efening of
de zang als hoofddc,el.

I)e hocieteiten in hit Nederland \ an na 1813 namen bepaalde
culturele taken als het organiseren ran concerten en het gast\ rijheid
bieden aan artiesteii r:in buiten ran de oude instellingen als het
Collegium (n·er. Doch het bieden van een onderkomen aan enige
solisten of' een musicerend gezelschap ging op zijn beurt geleidelijk
aan ian de Sc,cieteiten naar de nieuive instellingen als de muziekge-
zelschappen  en de Lang\ crenigingen  („ er. Deze instellingen u,aren
tegen de helft van de 19e eeu,v lang/amerhand aanzienlijk in beteke-
nis  tc,egenomen.

Hit  luziek-collegie bleef in de eerste helft van de vorige eeu,v in
een los kerkelij k ,erband op enige roornamere plaatsen (Den Bosch
met ;\I:trijnen, Tilburg met de norbertijnerpater Philippus \'an Roy,
mogelijk  cx,k  Breda en Bergen  op  Zoom,  \\ aar,·an  echter gege,ens
ontbreken) bestaan. Soms echter werd het Collegie ondergebracht bij
een Societeit of rerzelfstandigd om gezelschapsmuziek of dansmuziek
te spelen.
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HOOFDSTU K  I I I

THEATER EX All'ZIEK

Dank zij de land\(,ogd Nlaximiliaan Emmanuel \'an Beieren bezat
Brussel al in 1700 /ijn Thedtre de la Alonnaie of  luntschounburg. 1

Daar werden roornamelijk operavoorstellingen gege,en. Waarschijn-
lijk heeft de 0\ ergang \ an Spaans naar Oostenrijks bestuur in 1714 er
toe bijgedragen, dat er iets van het culturele centrum dat \Venen al

van oudsher maar zeker rond 1700 was, overi aaide naar Brussel.

Trou#rns Brussel kende zelf arneens een lange traditie als cultureel
middelpunt. Twee eeuwen eerder, in de tijd dat Alargaretha van

Oostenrijk, als landroogdes over de Nederlanden. er haar hothouding
hield c 1507-1530) bereikte het Brusselse culturele lezen een hoog
ni,eau. En in de 18e eeuw was de groeibodem roor de cultuur in
Brussel nog immer gunstig. Karel van Lotharingen. \an 1744 tot 1780
Oostenrijks landvoogd en een man van pompa en feestelijke luister,
poogde ran zijn residentie een soort klein-Wenen te maken.2  Daar

togen de officieren van de Noordnederlandse grensgarnizoenen voor

hun vertier heen. De Republiek had namelijk garnizoenen gelegerd in
de Spaanse, later Oostenrijkse Nederlanden in de zogenaamde barrie-

resteden.3 Deze garnizoenscontacten maakten, dat men in Staats-

Brabant op de hoogte was van het bloeiende toneelleven te Brussel,

Brugge en Gent. Doch wat Brussel zich kon permitteren, kende men

in de Noordelijke Nederlanden niet.  Maar hetis wel wat zoorbarigom
te menen dat de opera door de Noordnederlanders niet serieus geno-

men werd.4 Een dergelijke bewering steunt te zeer op de ain ijzende

al J.L. Brcieckx. .fluziek inde Zuidelijke \'ederlanden in de 16etot lgeeewil·. in.1. G..\'., dl. IX, p
314

2 3 11(Kier, Eenheid en hcheiding, p. 245.

'i  hedert de \ rede ian  lunster in 1648 H·aren. tegen de Frank expansiezucht, Nederlandse

troept'n gelege rd in \Ianien, 1)(,orni k, ili·enen, Warneton 1 K(imen L leper, Kncikke en \'eurne.

Omtrent 1750 begonnen de/e. dc*,r de Republiek bezette ,·estingen, d<wir tocdoen *an C)(isten-

rijk hun betekeni4 als iodanig te , erlieien. In 1782 \erlieten de laatste Noordnederlandse

be/ettingstrnepen de Zuidelijke Nederlanden.
4 1 Ten Bokum. tluziek iii de Amrdeluke Jecierlanden. in A. C.\.. dl. IX. p. 302.
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houding,an de incest orthodoven under het gereformeerde predikan-
tendom. De in\loed ran hun standpunt als pars pro tutc, te latin
gelden is te vergaand als blijkt dat te Amsterdam het eerste operathea-
ter in  1680, nog r(,Or Brussel, \, erd geopend ter\rijl de hcmfdstad later.
in de 19e ceu,\, op een gege\ en moment \ ier operagezelschappen
huisrestte en er bo, endien in Den Haag (Franse (,pera j en Rc,tterdam
(licmgduitse opera) gezelschappen waren ge,estigd

In de trant \an de Franse '(,pera comique" met haar gesproken
dialogen en de op de actualiteit inspringende LY,uplet-liederen \an de
rauderille stelde de toneelmuziek ten unzent  het zic)ornamelijk met
een afirisseling san doc,r enige instrumenten begeleide liedjes.5 In die
i orm i, erden  er (x,k in Brabant toneel\'oorstellingen  gege\'en.   \let
betrekking tot de mui.iek was het toneelle;'en dus niet zc,nder beteke-
nis.

§   1.    Wat  er  in  het  gell'est  zoal  iras  i,1  de  18£  eettir

Over het toneelleven in Breda is er het een en ander bekend
geworden. Maar ten aanzien van de mogelijkheden die eropdit gebied
te Den Bosch bestonden, tasten :re, althans wat betreft de 18e eeuw,
grotendeels in het duister. Voc,rlopig valt het slechts te s'ermoeden.
Waarschijnlijk is erook iets \ an dien aard in Bergen op Zoom gen,eest.
Dit is niet alleen gegrondvest op de omstandigheid dat er op bepaalde
relevante punten overeenkomsten aangetroffen worden met de andere
garnizoenssteden als Breda en Den Bosch.

Reeds  in  de   17e  eeuw   maar  vooral   in  de   18e eeuw traden  de
commandeurs of garnizoenscommandanten telkens op als bemidde-
laar bij het soms zeker niet onwillige stadsbestuur om toneel \'0(,r
vertier toe te laten. Dat druiste wel in tegen de intenties van de
kerkeraad die zich fel kantte tegen dergelijke vertoningen. Toch dient
men niet zo rer te gaan de protestantse geestelijke leiders alleen voor
het tegengaan van het verderfelijke toneel aansprakelijk te stellen.
Ook de katholieke geestelijkheid, met name in Tilburg, fulmineerde
tegen het toneelspel als zedenbederzend ,ermaak. Desondanks ;r,.rd

5 1 Idem, t.a.p.
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er in de periode  1770 tot  1780 ook al aan toneel gedaan in Tilburg
Daar zou in 1780 bozendien een toneelzaal roor zijn opgericht,  een
optrekje dat rolgens tijdgenoten niet zeel meer zf as dan een schuur.6
Tijdens de Franse overheersing rerrees er in  1807 zelfs een schou\\ -
burgie

Vrij uitroerig zijn ,1e ingelicht omtrent de tc,estand in Breda door
een  publikatie  \an  J. L. Al. de Lepper, een studie  die een grotere

samenhang met het culturele gebeuren in de Zuidelijke Nederlanden
doet vermoeden dan daar strikt in wordt aangeges en.

7

Nu was het tc,neelleven van die dagen , rijwrel gespeend,an ieclere
regelmaat. Dit had niet alleen te maken met het arontuurlijke le\en
, an   rondtrekkende  gezelschappen  doch er enzeer  met de gestadig
terugkerende noclen  ran  de  tijd.   Epidemicen Tr isselden  af met  oor-

logsdreiging, krijgs,errichtingen of nasleep ran de strijd. Zij waren,
evenals een te grote druk #an de zijde van predikanten, aanleiding om
z'ergunningen in te trekken. Bo\endien waren de lasten hoog en meer
dan eens onoverkomelijk. In Breda bijroorbeeld\vas men per plaats en
per roorstelling heffingen \erschuldigd aan het stedelijk (gerefor-
meerd) armenfonds, de -aalmoessenie-. Die heffingen,varen. niet al-
leen in Breda, maar ook in het westen van het land soms zo zwaar.
dat men op straffe , an faillissement of inbeslagnemingian bezittin-
gen gencxxliaakt ir'as naar elders uit te \\'ijken. Juist daardoor kon men
in het Zuiden \'ooral in Ickir- en naseizoen profiteren ran ensembles
uit Amsterdam en Den 11aag.

Vast te stellen is, dat er in Breda rond 1770 (,p gezette tijden :en
opgewekt toneelleren bestond. Alet de al gesignaleerde tussenpo/en

was daarmee een begin gemaakt \anaf de tneede helft  ran  de   17e
eeuw. Aandrang vanuit het garnizoen was er medede oorzaak van. dat
de stedelijke besturen zich \ c}ortdurend minder gingen aantrekken

\an de op hen uitgec,efende druk door kerkeraad en predikanten. Er
vonden zelfs uitvoeringen plaats op instigatie van het stadsbestuur,
ofwel men kocht uitvoeringen  uit om,# ille  van  representatiere  ver-
plichtingen. Rond 1755 had men \an kerkelijke zijde het rerzet

6,q ,\.L.C'. hcholberg e.a. (Witenkhoek  der  \ te,cit·e knninklijkc Ilarnumie rail  1-ilburit bij gele
genheid :'an haar 75-jarii bestaan /843-/918. c I illiurg /.1.1. p. 88-84.
7 1  1.L.\1.  de  Lepper.  kermisattrtictics  ell  -I<,liech·Mrstellivige,i  tc  Braid  m  de  2·entiellde  elI
,ic·httiende een·.  in Jaarhoek  Dc ()ran/cbmm I 1975 3, p.  135-159.
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opgegeren. Dat Breda daarmee nog voor het ontluiken \an een zekere
liberaliseringde eerste min of meer liberale althans tolerante stad,an
het Zuiden,vas, zou men haast veronderstellen. Het gezelschap 'De
Nederduytsche Haagsche Schouwburgh' gaf in dat jaar 1755 liefst
een 70 r oorstellingen in Breda, rerdeeld over een zomer- en A'interpe-
riode. Zelfs het aantal bezoekers (dat waren er gemiddeld zo'n 80 tot
100 per keer) en de prijs i an de z oorstellingen zijn bekend. Een echte
toneelzaal was daar toen nog niet voor beschikbaar. Soms iverd er
gespeeld in een grote tent. Zodeed men het na 1815 nogin Den Bosch
gedurende de kermistijd, de meest gerede gelegenheid voor het bieden
\'an toneelroorstellingen. Afgezien van de kermis zonder vermaak in
de vastentijd, die. toen en ook later nog, ongeschikt \vas voor het
organiseren \an uitr oeringen, had men te Den Bosch de week rond
het feest van Sint Jan c,p 24 juni, de week na de tweede zondag in
augustus en de iseek rond het Sint-Nicolaasfeest, in Breda de Pink-
sterweek en de eerste :reek van november, die de favoriete gelegenhe-
den boden voor reizende ensembles.

1\len kreeg in die dagen tevens iets gemakkelijker toestemming
ran de ozerheid roor het houden van toneel\,oorstellingen.

Vanaf  hall\veg  de   17e  eeuw   had  men voor toneel in Breda  de
beschikking o,er de zoor het eigenlijke doel niet meer gebruikte
kaatsbaan. Deze was gelegen aan de oostzijde van het Kasteelplein,
; aar zich ook de stallen bezonden. Ii'aarschijnlijk zvas de kaatsbaan
toen ook als manOge in gebruik. Manjges dienden in die tijd weI meer
\oor toneel, vergaderruimte. de in ons land bijzonder geliefde pop-
penspelen en dergelijke. Rotterdam, Den Haag en Den Bosch in het
Zuiden kunnen daanoor als roorbeelden genoemd  vorden.

Een  beeld  ran het toneelgebeuren  in de laatste helft  van de  18e
eeu\\ geeft het affiche voor de voorstelling van woensdag 26 november
1775 te Breda.8 Toen werd opgevoerd 'Den Gebrijdelden Momus,
zinnebeeldigh voc,rspel rersierdt met zang, geiolgd door Konradijn,
koning van Napels en Sicilien'. treurspel d(,or L. Smits. Tot besluit
ras er een 'Balet Comiecq, gedanst in verscheijde carakters'. Treur-
Spel. blijspel met zang (of omgekeerd en athankelijk ran de lengte) en

8 1 Sted. en Bihsch. museum Breda, 4 affiches ,·an t(incel\(Kirstellingen in 1775.
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een dansspel of ballet ; ormden tc,en cle gebruikelijke bestanddelen w an

een uit,oering
\'erraadt het bc)\enstaande pri,gramma een zekere zuidelijke in-

\ 1(,ed. iets waanan \ alt aan te nemen dat deze rechtstreeks uit
Brussel kwiam.  nc,g meer blijkt  het  uit  de  ecrste  Opi'(,cring ran  een
c,pera in  1758 dc,or een gezelschap uit de Oostenrijkse Xederlanden

onder leiding \ an de uit Brugge ailomstige procureur Jacques Neijts. 9

Neijts had zijn theaterliefde in  Brussel opgedaan,  waar de ran Parijs

uitgeiseken Charles-Simon Fa, art juist w')6rde helft \ an de eeun  een

blcieiperiode had ingeluid. Fa,art, a: mankelijk behal\e bakker ook

toneelspeler, ont\\ikkelde zich meer en meer tot tc,nee|schrij,er.

maker  r an  teksten  /(„\ el  als  muziek  \ oor  , audevilles  en  tenslotte

le\erancier \an c,peralibretti w·c,(,r Duni,  lotisigny, Dalayrac, Grl'tr>.
Gc,ssec en anderen. w Neijts be,verkte i.eer \ele \ an die Franse zang-

spelen in het Nederlands o.a. de aan hem als 'La Ser\ante maitresse
bekende 'La Sena Padrona' ran Pergolesi, de eerste echte Opera

buffa, en kn·am met Lijn bewerkingen naar ons land. 11

Uit de toevoeging''toneel met zang en mi,ziek" blijkt al dat het hier

ging om de typisch Franse "opara comique", zangspelen met gespro-

ken dialogen, een vorm die de oudere "tragOdie lyrique" rerdrong en
die in ons land nog aanwijsbaar blijft voor de voorstellingen die vanaf

121815  in Den Bosch gegeven  Y# erden.
Met zijn specialiteit, "de opera cY,mique". maakte Neijts Breda in

de periode 1758-1760 vertrouwd. Onder andere bracht hij eronder de

titel 'De meid juhrouw' de beroemde buffa-opera van Pergolesi. 13 Hij

beschouwde Breda als verkenning en aanloop v<)or het verkrijgen ran
zaste voet in de Noordelijke Nederlanden. \'anaf 1760 gelukte hem

6 1)e Lepper. t.a.p.. Jacque# T<,ussaint D.,minique Neilts, Brugge 1727-11(,ulogne 1794. Relcit

als een prcipagandist ,an dc dramatische mutiek in \'laanderen en litilland. Bij ,ijn artisticke
nerk,aamheden gencx}t hil a,sistentielan /ijn broer 1·rans cit' Frant·ois die een handig mlihicu.

nas. laderhand ont,ing hij ncig ad,ie/en , an de Genthe ccimptinist l'ierre \ erheven (Gent 175()

- aldaar 1819). die enige tijd decl uitmaakte ,an Xeijts  I'laam  
toneelge/elschap. lie A

rhvs. lis Soc·itus Choriles en Belgique (Gent  1861). p.  205

10  11.(,.C,  dI. III. art. 1-ai-art i 1·erchitult ). k(,1. 1897-!910.

" J  & Lepper. t.a,11.. Ball(x,rt. a.u·.. P. 157-161.

12, Riemann l_ i. fachteil p. 974, Dahlhau.. Die  fusik des 19. jhrit. p. 138
131  '12 Sena Padrcina  iias mrsprcinkelijk bestemd al+ entr'acte tijdenh een opera seria. l'ierre

Baurani Ix·nerkle het succes,·ulle interme,/c) uit 1713 als 'La  enanti· maitresse \\aarbil de
clorspronkellike recitaties en iferden wn angen dilorgesproken dialogen. de perionen \ an ander:
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dit; eerst te Rotterdam. daarna in 1762 te Den liaag en \ eriolgens
\ anaf 1768 te Amsterdam.  Of hij  in die tijd n(,g met /ijn gezelschap
naar Breda terugkeerde, is niet zeker. Waarschijnlijk namen anderen
zijn plaats in. Later laadde hij de onaangename reputatie (,p zich
schuld te hebben gehad aan de rampzalige Amsterdamse stads-
schou„*burgbrand tudens de \(x)rstelling op maandag 11 mei 1772.14

Inmiddels bezochten ook andere gezelschappen Breda. In het sci-
tc,en 1765-1766 \\ erden er Italiaanse opera's gebracht. r\'aarschijn-
lij k  was men daar, ezenals met  Franse werken, al eerder geA eest.

A'ant uit andere bronnen Ierneemt men, dat zatial' 1750 10,fel15

Italiaanse, Spaanse. Franse alsook I'laamse en Duitse toneel- en
zangensembles te Amsterdam kwamen. De drie cerste nationaliteiten
moesten uit het zuiden komen en deden dit zonder twijtel Iia Breda.
Wanneer trouwens  in  1763  het  gezelschap  de  Nederduytsche
Schouwburg te Amsterdam vergunning \erkrijgt tot het optreden in
Breda, is er korte tijd later een Frans schouwburggezelschap dat ook
om toelating vraagt "de,vijl verscheydene fatsc,enelijke luvden alhier
jaaren de fransche schou#,burgh sagen geadmitteert". Dit toont nog
eens aan, dat de opbloei te Brussel tijdens en na de aan\vezigheid van
Charles-Simon Favart en zijn vermaarde en bewonderde toneelspe-
lende en zingende echtgenote ook naar de Noordelijke Nederlanden
toe van invloed was.

:\Jog een andere aanwijzing roor de zuidelijke invioed,·inden ive in
het uitwijken van de kapelmeester en intendant van de A#luntschouw-
burg in Brussel, de Oostenrijker Ignaz Vitzthumb, naar ons land.
Vitzthumb moet een zeer capabel musicus en (,rganisator zijn ge-

weest. Zijn zucht naar prachtlievendheid in de enscenering voerde
het theater dat hij vanaf 1771, rolgens anderen 1766, leidde, in 1777
naar een bankroet. 16 Om zijn schuldeisers te ontvluchten ging hij

n:imen K·erden B·oor/ien en enige nit,UH·e zangnummers i,·erden toege,(,egd. In die  ·ersie gingde
premiere (ip 14 aug.  1754 in de C'(imedie Italienne te Parijs.  In de/e opera comique-gedaante
bracht Nevts het wrspronkelijke buffa-intermezi.0 naar Breda. Zie K. Geiringer voomoord bij
kleine partituuruitgave i·an La Sen·a pwiroita, Pergcilesi. Philharmoria (\f'enen 1925)
14 1 Balfocirt. a. 14 ., p. 158
1 5 1   D. F.  Scheurleer.  liet muziekle:·enin  Xederiandin de tu'eede hel# der /8e eeuu· ('s-Gravenhage
19091. p. 260 e.#·.
mi .11.G.G.. dl. \111. art. Vitzthumb (Bragard}. kolom 1848 e.v.
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naar ons land en nam in  1778 de jonge Jean P. L. Freubel,17 die na de
dood  van zijn vader  in  1776 deze was opgevolgd als organist van  de
Grote Kerk te Bergen op Zoom, mee naar Rotterdam als r'iolist in zijn
gezelschap. Het mag daarom niet onwaarschijnlijk genoemd worden,
dat Vitzthumb met leden ran zijn gezelschap onder\reg in Bergen op
Zoom en erentueel Breda is opgetreden. Die mogelijkheid bestond ook
toen Vitzthumb in  1780 naar het Zuiden terugkeerde om te Gent en
\'erz'olgens in Brussel opnieu\\' emplooi te z'inden respectievelijk als
kapelmeester aan theater en hofkapel.

In de zeventigerjaren Kan de 18e eeu,z \erschijnt \'rijziel regelma-

tig, nu vanuit Maastricht, het Franse gezelschap van Clairville, dat
behalve stukken van Corneille, Racine, Alolibre en Voltaire ook
komedies  met  zang en dans ten beste gaf.  In 1778 rerscheen  er een
Franse komediantentroep onder een zeer jeugdige directrice (meestal
bedoeld als tactische zet tegenover een zo gemakkelijker in te palmen

overheid), de actrice Marie-Felicite Opreuil. Uit hun aan,'raag om
een rergunning tot optre(len in Breda \'alt te vernemen, dat dit vanuit
Den Haag opererende gezelschap ook te Den Bosch optrad, want ze
waren "thans spelende tot 's-Hertogenbosch '

Dat er in de schaarse kranten omtrent  1790 en in de jaren daarna
niet veel vernomen wordt omtrent het theatergebeuren, vindt zijn
oorzaak in de ongeregelde tijdsomstandigheden. Deze gingen gepaard

met een economische teruggang en omeiligheid op de negen. Het
toneelleven ondervond daar aanstonds de terugslag van. Ook in het

westen van het land was er ineens op dit gebied veel minder te doen.
Maar al was het aantal ,oorstellingen teruggelopen, er rverden er

niettemin wel gegeven in de Franse tijd. Den Bosch was echter geen
schouwburgrijk. Toen men dit in 1810 als een groot gemis ging voelen
bleekde maire wel bereid om aan de minister van Binnenlandse Zaken
te Parijs toestemming te vragen er 10.000 francs uit de stedelijke kas
voor te reserveren mits het Gouvernement er het dubbele uit 's Rijks
schatkist aan zou toevoegen. Zelf betwijfelde hij echter, of de centrale
overheid tot dit laatste zou besluiten. Men ZOU iets "enkeld ,(,or

ontspanning dienende" wel als een zaak ,·c,or de stad zelf beschou-

17) zie hcxifdst. Il. par.    1.
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iren. 18 In de tijd dat dit speelde verzocht een Frans toneelge/elschap
onder directeur Martin vergunning roor een aantal \'oorstellingen te
Den Bosch. De prefect zou zich daar niet tegen verzetten en toneeldi-
recteur Martin eveneens een vergunning zerstrekken zo de al meer-
malen geweest zijnde "Sieur Bingley de risico's wilde aanidarden \an
ook te komen"  19 Den Bosch  iras dus bepaald  niet , erstoken  ,-an
theater.  In het ge,al Bingley /at daar tegelijk muziek aan \ast I,ant

laatstgenoemde had aan zijn gezelschap ook musici verbonden.20
Lit de rfederzijdse correspondentie tussen de prefect \an  het de-

partement \an de  londen \an den Rhijn en cle maire \an s-
Hertogenbosch als uit de circulaires ran de minister van Binnen-
landse Zaken ralt op te maken, dat het Franse bestuur   'el gesteld .·as
op de bereikbaarheid van goede cultuur.  Drie jaar later is een ge-
schikte 'Salle de spectacle" ni,g immer een vrome wens. Maar de
noodzaak  \erd getemperd, \zant er kwamen slechts t\\'ee liollandse
toneelgezelschappen naar Den Bosch. Het caan stond onder directie
\an het Rotterdams Theater, het under \vas \·an het theater te Alid-
delburg. Beide hadden zo\vel te Den Bosch als te Nijmegen reel
succes. Volgens de prefect brachten ze echter \ertalingen van Duitse
melodrama's tezamen met tweederangs theaterwerk en vaudevilles.21
Hoe\vel dit repertoire de orde en goede zeden niet verstoorde, vond
hij, de Franse prefect Frumin de Beaumont, zerveiniggeschikt "pour
former le gout". Daarc,m trachtte hij een Franse troep te beA·egen
naar Den Bosch te komen om de kennismaking met de meesterwerken

183  G.A.  's-Hertogenix,sch. terbaal der handelingen ian den Alaire,  15 oktc,ber  1810.
ag ) t.a.p. : Ward Binglev ( Rotterdam 1759 - Den Haag 1818 1, ilie dcior 1 ijn tatenkennis (iok in
Engeland en Frankrijk kon optreden,  ·as de eerstedirecteur,·an de Koninklijke Schouwburg in
Den liaag (18041. /75 jaar Koninkli/ke Sc·hon·hurg /804-1979 (Den Haag 1979), p. 38.
20

3 ().8. maakte de \iolist Wilhelm Dahmen, later nog opgetreclen als solist in Den Busch (zie

li dst. \'III, par. 2), decl uit r'an Bingle,·'s Ke/elschap (t 1814).
211 D.J. Gr(,ut. A short histon (,fopera, C liinden/Xen· York 1965 2 3, p. 266, geeft als delinitie
wx,r het mel(,drama: cen tcincelstuk naarbij de handeling en het gesprc,ken wocird van een cit
tnee uit,oerenden \\'ordt begeleid dixir (1* aige,\isseld met (irkest. e\·entucel onderbroken do(,r
kcx,rfragmenten. Het eerste i·ocirbeeld  ,%·as 'P\·gmalk,n' C 17702.(,peen tekst ,an Jean-Jacques
Rciusseau en mu/iek ian G,ignet. Ilet belangrijkhte Duitse \·oorbeeld A·as 'Ariadne aut' Naxcis
\an Georg Benda. Een melodrama-fragment p,ordt ge,onden in Berthi,ien's 'Fidclici' en in cir
\\'olhschlucht-scene \an \<'ebers, Freischut, .
In het algemeen spraakgebruik werd het nixird mel(Kirama Iniet alleen  in (ins land) omtrent
1800 en later ot,k gebruikt ,·0 ,r een timeeldrama met ingelaste iangnummers. liederen 01
anders/inh
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\an -ons theater te ,erbreiden en de goede smaak te bevorderen.
Doch um dit te bereiken \,as het inrichten \:in een schoui,burg nu
juist onontbeerlijk.22

§ 2. De Fra,ise  tijd  zoorbij.  het  Frans  11(,g iliet rerdirene,1

Toen de Fransen  ir aren  zi eggetrokken  en  er Jfeer ruimte  kn am
,(*,r, ertier, bleek er sedert 1770 nogniet veel,eranderd in smaak en
repert(,ire. Dit valt ondermeer op te maken uit hetgeen er unmiddel-
lijk nade be\\(,gendagen \an Waterlooin  1815 te Den Busch geboden
n erd. Een andere mogelijkheid dan op het c„i.ru I.gend Franse reper-
toire terug te \·allen had men op dat moment nog niet, /oals blijkt uit
de toneelvoorstellingen die gedurende de /omerkermis in Den Bosch
geger en \1erden. Het  scholl\  burgpersoneel onder directie \an de
Heer A. Hc,etink- st)eelde in een grote tent op de Paradeplaats. illen
bood de geachte clientele een alt\ isselend programma. waarin telkens
de helft H erd aangekondigd als opera. Voor zaterdag 2 september \\ as
dat 'Raaut Blaauw-Baard of de Sleutel des Geheims. opera in drie
bedrijren, muziek zan Gretry. 23 Inderdaad bestaat er een opera

Raoul Barbe-bleue' ran Gretry, een :rerk dat zijn premiere beleefde
in de Comtdie Italienne te Parijs op 2 maart 1789. Er \alt aanstonds
op te maken uit de gegerens dat het (Amsterdamse?) gezelschap in de
Bossche kermistent uiterst klein moet zijn geweest. Immers, hoe
bek\,aam Gretry als iakman ook nas, hij hield het rcx,rnamelijk bij
tweestemmigheid. 24

22) G A. 's-Hertogenl)(,sch. Ingekilmen *tukken le kuartaal 1813. Briet iande Prefect dancle
Minister ,·an Binnenlandsc Zaken. 11 januari 1813
23) Andre-Ernest-,Alodest, C;rotn· (Luik 1741 - Parili 1813 i. aamankelijk cipgeleid in /iin
gebcx,rtestad, King na het brekeri ian /ijn .tem te Rome studeren.ian hit Luikse college. \ an
claaruit schijnt hij nog gedongen te hebben naar een kapelmee terschap aan lie liaastrichtie

Sint-Servaaskerk. De kerkmu/.ikale aspiratics  ·erden six)etlig ierdrongen d(*ir een #·Ix,rkeur
voor opera buffa.  ofra comique en /angspel.  eerst te Genhe. later in Parijs al„aar hij met een
grote produktic·opdit terrein furfire maakte (,r6tn·'s mel(}dische \ indingrilkheid \\ a3 (,pval lend
I)aarentegen pias /iln ge,oel \(x,r de samenklank slechts iwak unt&,ikkeld
243  Groie  D.,  dl.  111, art.  Gretrv IC:houquet i. P 792-797,  Door de uit de Mee3temmiglicid
resulterende spichtige samenklank decd het verhaal de ronde dat men in (;retrv's opera-parti
turen een met ,·ter paarden hespannen koet3 tussen de bas en (le eer3te via(}1  kan laten door-

rildeli.
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Nlet het aantal meespelende pers(,nen (,p het toneel n·:is het al net

zi). In het o\erigens zeer af„isselende repertoire ,(*,r de kermis,reek
moet het er telkens /0 aan toe gegaan zijn.  len is op het \(*,rkumen
\an 'Raaut Blaau\\-Baard' op het prc,gramma nc,gal tri,ts \an\,ege
Gretry's renommee, omdat het naast het iferk , an Jadin het eiiige is.
„aarian de cYmiponist genoemd ,rordt. De -nog ncx,it alhier wertoon-
de- operaian Jadin bleek niet op haar oorspronkelijke Franse titel te
achterhalen. Een andere (,pera, 'Het huis te koop of de T\  ee losbol-
len, die men ook op de Parade in de tent te horen kreeg, blijkt het
Nlaisc)n A \endre' van Dalayrac te zijn. C/aar Peter de Gro(,te'. een

c,pera in drie bedrii\en. is  Pierre le Grand ,an Ciretr) in Blaise en
Babet' een (,pera r:in cle thans geheeleergeten comp(,nist Nicolas De-
/Ode. De/e laatste gen(mt in zijn dagen een zc, grote populariteit dat
enige van zijn (,pera's tot zelfs in de Verenigde Staten opgang maakten
C Een aria uit Dezedes 'Julie'   Lisc,n dormait dans un bc,cage'. vinden
„e bij  Ic,zart terug als thema \.in een z:iriatie,f erk roor piano. ()ok

..

het 'Ah. \(,us dirai-je.  laman f . in (ins land ondermeer bekend als

Altijd is Kortjakje ziek en e\·enzo do(,r Alozart bedacht met piano-
\ ariaties,  Lou  van Dezede zijn). Tenslotte bleek ook 'Florizal  en
Amantine' te achterhalen als 'Une 1:olie' van Etienne Nicolas Mehul,
een opera in t\\'ec actes die op 5 april 1802 in Parijs haar premiere
beleefde in de Opera comique.25

Anders dan bij de toneelwerken, waarin ook rertalingen van Kotze-
bue en Ziegler aan bod kwamen, was het gebrachte operarepertoire in
Den Bosch \an hoc,fdzakelijk Franse makelij. Een uitzondering op
deze  regel was voorlopig  nog  'Het  vrour,tje  ran den Donau  of de

Koningin der Spook Nymphen, een Toover-opera in drie bedrij,en'.

25
i a.11·.  cll. \'. art. Alehul 1 11)e enberg f. p. 653-656. De alit,mst ,an DI zoile. Ii· ien h tia a rli

\·crschillend geschre,en wordt, is im/eker. ci·enails de ,(,ornaam, dic cigenlijk .\lexander LI,ii
luiden. Waar in „anneer hil gelwiren „crd staat niet vast. Er acirdt bencerd dat hij een
on, ettige /<win ran een Duitse prins, mi,gelijk Frederi k Il i·an Pruisen, zc,u ,ij n. In ieder Meial
gi·nix)t  hij  cen g(*·cle (,Prcriling. Eenmaal in Parijs a,ingi komen  kon  hij uit ruime middelen
studeren. liin mecst succes,olle nerken schreef hi j in samenwerking met de librettist Mom el.

De/dle Sticri' op 11 september 1792 in P a r i i s· Gedurende de Napole,intische ti id ble,en zijn
i,pera'. gelield om de pastorale elementen en I)eil'des' vermogen /iin gege,ens dramatisch
gestalte te ge\·en. Na 1815 liep de belangstelling vcxir De,ades opera s snel terug, Alleen Xi'u·
Grote D, dl. I' (1:mt en ..li .th, En, cll. 11 schenken aandacht aan Dezede.
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die al \'anaf 1798 in WVenen enorme bijval beleefde als 'Das Donau-
neibchen'.26 Ferdinand Kauers 'Donauweibchen' was zo'n succes
dat het spoedig een vervolg kreeg zo,r el van hemzelf als door meer
zakelijke concurrenten met Sternenmudchen, Waldmiidchen,
Leiermadchen en nog een aantal andere  ladchen.27 Van 'Het Berigt
aan het Publiek ofde Bedrogen Gelaatkundigen' kon - hoewel gedacht
is aan 'Avis au Public' - zonder nadere gegerens de herkomst niet
worden vastgesteld.

Het z olledige theaterprogramma van de reertien dagen rond de
Bossche kermisweek stond, verspreid ower een \iertal nummers, \ er-
meld in het Dagblad der Prorincie Braband.18 Aan de geimproviseerde
schouwburg  kon men dagelijks 's morgens  en s middags plaatsen
bespreken, A'aarroor  men tH'ee stuivers extra diende te betalen.
Militairen i,·aren bij de voorstellingen altijd welkom. Zij hadden op
alle rangen voor half geld toegang.

De duidelijk 0\erheersende Franse inrloed is zes jaar later nog
merkbaar in Breda, \panneer men in de Bredasche Courant een adver-
tentie aantreft voc,r de vijfde voorstelling van het abonnement. Ach-
tereen\(,lgens zoerde men dinsdag 4 december 1821 op: 'De \/ruchte-
looze List, blijspel naar het Fransch', gevolgd door 'Bruid en Bruide-
gom, in een Persoon, blijspel in t„'ee Bedrijren naar het Fransch' en
'Het sprekende Schilderij, opera in 66n Bedrijf naar het Fransch'. Het
laatste stuk blijkt te zijn 'Le tableau parlant' ian Gr3try. een vroeg
werk (1769) van de Luikenaar die in Parijs zijn bestemming rond.29

Naast het gezelschap van Hoetink traden in Breda zon'el als in Den
Bosch ook de Hollandsche Tooneellisten of het Hollandsch Toc)neel-

gezelschap onder directie w an de heren Obelt, Kup en De Koning op.
In de Bredase kermisif eek van 1815 wisten ze dit vo(,r elkaar te
brengen onder protectie ran de prins wan Oranje Nassau. Tal ,an
26,  Grc,ut. d. li'.. p.  380-381
271 ,\'eu' Groi·e D., (11.1\, p. 829. art. Kauer (Branscombe).
Ferdinand bauer (DUkin ice l)ij Znaim of' Znolmci 1751 - %\'enen 1831 j. Ali,ra, isch comp(,nist
en,chrijver \ an cen aantal "Ningspiele". cnige kerkmuziekeninstrumentale n erken. Al hadden
/ijn 'IA,n:iii- in Sternenmadchen' ,·eel fucces - C.(*,the schreef een nieune tekst ioorde me'eSt
plipulaire arla uit cer.tgencit·mci /angspel - rijk i. Kauer,an zijn nel omtrent 200 werken ic,or
het tc,necl nict ge,#cirdin.
28 3 Dagh/ad der proi-m·ie Braband. 29 augustus, 1,5, en 8 september 1815.
29, Bredasc·he (:„unint. I december 1821.
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hoge officieren. belast met de organisatie en serbinding \ an legereen-
heden. oi,der lien hoc,gstwaarschijnlijk ook de prins van Oranje die
het opperbe\el \Herde, r ertoefden  in .erband  met de dreiging \ anuit
het Zuideninofrond Breda. Allicht is er toen uitgezien naar passende

verstrooling. In die samenhang past de hoge protectie van de Prins
roor de toneelroorstellingen, waarroor men de manege op het Non-
nenveld tot schouwburg had ingericht. De eerste representatie gazen
de Tooneellisten op dinsdag 16 mei 1815.30

Ditzelfde gezelschap \an Obelt, Kup en De Koning was in Den
Bosch present tijdens de Sint-Nicolaasmarkt, op en omtrent 6 decem-
ber \an datjaar. In tegenstelling tot Hoetink brachten ze echter alleen
toneelstukken ten gehore en geen opera's, het genre waarin het
Franse repertoire met roorop Gr6try en Aldhul naast Dalayrac, DeLD-
de, Jadin, Monsigny en enige anderen toen overheerste. Overigens
waren opera'sen zangspelen of raudevilles bijzonder in trek, evenals
dansmuziek. Gelegenheid daartoe deed zich voornamelijk voor tijdens
de kermis, wanneer diverse etablissementen te Breda, Den Bosch en
waarschijnlijk ook Tilburg, Bergen op Zoom en Eindhoven zich beij-
, erden om muzikanten voor dans en ander amusement in hun zalen te
hebben. Bij gebrekaan betrouwbare informatie valt er met betrekking
tot Tilburg aangaande dergelijke roorstellingen niets met stelligheid
te zeggen. Hoogstens mag aangenomen worden, dat men er, gelet op
de eigen musiceerbehoeften die zijn overgeleverd,,rel op gesteld moet
zijn geweest. Doch het kan even zogoed zijn, datde tijdensde kermis-
en bijzondere marktdagen in Den Bosch en Breda binnenvallende
gezelschappen rekenden opde belangstelling , anuit Tilburg. Nogeen
ander argument \\aarom het \\el in Den Bosch en Breda tot dergelijke
voorstellingen kon komen en elders in Noord-Brabant niet, moet
geronden irorden in de omstandigheid, dat de eerste plaatsen als
garnizoenssteden konden putten uit de mogelijke medewerking van
militaire muzikanten, hetgeen in Tilburg niet het geval was.

Obelt, Kup en De Koningbrachten overigens in 1815 te Den Bosch
ook 7.ang in hun presentaties, zc,als te lezen valt uit hun optreclen in
december 1815 toen men na 'De Jeugd \an Hendrik den Vijfden

1 ()
1 t.a.P.. 13 mei 1815
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KrcM,nprins zan Engeland'. een Nieu„ Geestig Blijspel in 3 Be-
drij,en:  Ale, ri,ui, Ang<,t te Parijs of De Vischrrouw ,an Forturn,
een   Nieu\\    Kluchtig   Blijspel   met   Zang  in   2   Bedrijren' op\ oerde.

Onget. ijfeld nas de tra\estie A la onze Walden en Nluyselaar "zul-
lende de r(,1 ian me,roun Angot door de heer Obelt worden uitge-

1„\'oerd  - ecn aparte attractie.31 De \raag rijst, of het gezelschap de
hele maand december in I)en Bosch gebleren is, omdat men zaterdag
23 december nc,g met het kluchtig zangspel ' 't Zallaat worden' roor de
dag knam. Hi*t \Jas in december te koud \(,or een tent op de Parade-

plaats.  laar e,enals men in Breda deed op het Nonnemeld had men
te Den Bosch de manege aan de Ku> pertjes\\ al tot schouwburg inge-
richt.

Dat ()belt, Kup en De Koning in 1815 hun toe\'lucht namen tot de
:ian het Nc,nnem,ld gelegen nianege, cen inrichting die /.oals bekend
c)(,k eldirs \\A \.iker Joor theater en coiicerten \% crd gebruikt,
knam omdat hetgeen men te Breda als schouu'burg berigde, in Iic,-
z ember 1814 11 as afgebrand.  De/e schoti\\ burg nas in 1802 tot stand

gekomen op initiatief en \oor rekening \an een drietal heren die de

ziekenzaal ran het ioormalige militaire hospitaal aan het Klooster-
plein hadden  , erbouwd  en  ingericht  tot concertzaal.  Na de brand
kreegeen rande drie. Huysers, in 1815 vergunning tot herbousi aan
de Oude I1est bij de \'laszak. Daarmee waren andere plannen tot
restiging op het terrein van de oude kaatsbaan niet meer aan de orde.
Huysers behuizing tot het houden . an .ermakelijkheden, die aaman-

kelijk dans- of komediezaal, kortweg Comedie en naderhand Schoun -

burg werd genoemd en met zijn 230 zitplaatsen en zeer eenroudige
accommodatie zelfs als stadsschouwburg werd betiteld, bleef tot het

gereedkomen ran het nieuwe Concordia in 1881 dienst doen. Enige
malen ging het gebouz,in andere handen c,ver. Ti,en het in 1881 min

of meer overbodig werd, kocht de voc,r het Bredase muziekleven zo

rerdienstelijke Heinrich Umland het rc,or hem zo dierbare onderko-
32men op /ijn otide dag roor f  11.130.-.

3   i   1.)agblad  der   Pm·i,icie   N (,c,rd-Braband.   5,12,19  eit  22  december   1815.
32

i F..\. Brekclmans. De eerste schouit·burg in Breda. in De Stem. 28 april 1964.
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Alet dat al had Breda als eerste ran de Brabantse steden een
schou\i burg vanaf  1802. Wfiel beschikten  in Deti Bosch enige  loge-
menthouders over een feestlokaal of concertzaal. Onder andere deed

dat Jan ran Duuren aan het Ortheneinde, die gast\ rijheid bood aan

het Nluziek- en Redoutenkollegie. Doch er zerrees eerst iets dat men
als schouwburg mocht beschouwen. toen deze Jan van Dituren in
1828 de Zomers<,cieteit aan de Papenhulst had gekocht.

Deze aank<,op leidde tot nieuwe animo voor het societeitsle\en  en
tot de oprichting van de Nieu,ve Societeit Casino. Alet een nogal

merk„aardig,erkregen staatssubsidie (koning I\'illem  I  zorgde per-
scx,nlijk \cx,r eeii garantie door de Staat, iets wat elders politiek niet
goed riel) bc,u\rde men er een concert- en balzaal bij die tevens als
schouwburg fungeerde.33 Daarmee was de grote tent opde Parade of
het r(*,r B'arie'tes, circus (A cen andere vorm van theater benutten van
de mane,ge aan de Kuypertjeswal nog niet helemaal van de baan want
de Casinozaal werd in kermis- en vastenaz ondtijd gebruikt als balzaal
voor de eigen leden.

§  3.    Het  opdringen  1'an  de  Duitse  cultuur

Het was na de nioord op August von Kotzebue in  1819 dat in ons
land eerst goed de belangstelling voor diens blijspelen begon te
groeien. Het Duits, roorlopig in Nederlandse vertaling, begon veld te

winnen. Door de aanwezigheicl van zoveel Duitse muzikanten bij de
militaire inuziek nam haast ongemerkt ook de interesse op muziekge-
bied in Duitse zaken toe.

Na enige succesvolle concerten van een Weens zangerskwartet in
Den Bosch verschenen daar ook de Hoogduitsche Operatisten onder
de directie van Julius Karsten. Ze A'aren genoodzaakt voor "vertoon-
plaats" hun toe\'lucht te ncmen tot de oude manege aan de Kuyper-
tjes\\ al. Er hadden al enige "representatien" plaats ge, onden, toen ze
op woensdag 4 september 1822 voor de dag kwamen met hun kasstuk
'Rochier Pumpernickel, groot opera in 3 acten, muziek van Steg-
meyer, nooit alhier vertoont'.34 Dit spektakel was een aan de Weense

331 A.F.(). un hasse \an )'sselt, Gedenkschrift der Socitteit (:asino ('s-Hertogcnbosch 1928).
34 i  Proi·inciaal  Dagblad. 3 september  1822.
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plaatselijke omstandigheden aangepaste adaptie ran Alolieres ' lon-
sieur de Pourceaugnac'.35 Veel meer dan een drakerige klucht schijnt
men er niet van gemaakt te hebben. Deels pronkte Stegmayer 36 met
andermans veren, want naast de betrekkelijk geringe eigen inbreng
(de muziek was, \oorzover origineel, meer van Von Seyfried en Hai-
bel) werd \rederrechtelijk geprofiteerd van geliefde melodieen van
soms gerenommeerde componisten.37 Ezenals bij het 'Donau\reib-
chen' ontstond er een soort serieproduktie rond Pumpernickel, het-
Keen voor theaterdirecteuren een welkome compensatie bood roor een
op andere terreinen tegenvallende kassa.38 Het nam niet weg, dat dit
een van de eerste tekenen is dat er, zoals reeds eerder met toneelwer-
ken geschiedde, getornd werd aan het voorheen zo overwegende
Franse repertoire.

De aanwezigheid van een schouzvburg, zij het maar een nederig
onderkomen, gaf het culturele leven van Breda zonder twijfel een
voorsprong op andere steden in het Zuiden. Er vonden in de twintiger
jaren van de vorige eeu\v in Breda duidelijk meer toneel- en operama-

nifestaties plaats dan  in Den Bosch.  In  1829 gat het gezelschap De
Hc,ogduitsche Opera's onder directie van J.C. Schultze een aantal
op\oeringen te Bre(la.  Men zou in 1830 terugkeren voor het geven van

acht voorstellingen, maar door ijsgang op het Hollands Diep \verd dit
verhinderd.39 De alsnog beloofde speeldagen zijn waarschijnlijk op de
lange baan geschoven, want ze vielen niet terug te vinden, hoc\\·el het
altijd mogelijk is, dat men zich naderhand alleen met aanplakbiljetten

351 \'ew· Groze D.  £11. I\'III, art. %tegmayer IBranscombet, p. 101.
361 Alatthails Stegmaver (I\'enen 1771-18201. ()(,stenrijks toneelspeler. tekstdichter. theater-
directeur en een niet al te ()rigineel componist. dic seelleentiebuur speelde bi' Havdn. 11(,Larten
Peter von Winter. \'(Kirhet merendeel zijn slechtsdelibrettizan mu,iek-"dramatische" ,i·erken
\·an /ijn hand en,ierd de mutiek dc,or Se, tried, Henneberg, Haibel en anderen maar , cioral dilor

cerstgenoeinde Ignai lai·ier Ritter wn %e,·tried, die op /ijn bcurt een leerling ian \Ic)/art en
K<)/eluch \·(*ir pianospel en zan Albrechtsberger en \'()n Winter \·ix}r c·(imp(,sitie was. ecrder bij
elkaar geraapt dan gecomponeerd. \'andaar de betiteling Quixilibet vix)r dit genre. in die trant

ontstolid omtrent 1809(Kik 'R(xhus PLimpernickel'.ern klucht diein di'Germaanse lancien ,(el
hucces had en sptiedig ge„)lgd werd do,ir nc,g twee andere met de/elide hootdperbcion. ilatthaus
Stegmaver reisdi· mit een eigen ge/elschap cneral rond en verscheen  met tijn artiestentrcieptiok
in Parijh. Tc,en hil in 1820 stieri Lette ziln ge/els,·liap de (,i,derneming \Ix}rt t(,t #eel litter /iin
ic,on. de LY,mponist. pianist en clirigent 1-erdinand Stegmaver. het heft in hande,1 nam
371  Ricinanns  WIU  I.e.  art.  Stegmaver
38) Preaissncr. a.u·.. p. 1 37
39i Bredasche (.'ourant. 6 maart 183(}.
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bekend maakte. Het Duitse gezelschap k,r·am ,raarschijnlijk uit Dos-
seldorf en heette op doorreis te zijn naar ,iliddelburg. De in Breda

getrou\\'de\'iolist Alexander, die uit Duisburg k. am en blijkens zijn
husr·elijksakte en een advertentic' decl uitmaakte ran de Hoogduitse
Koninklijke Pruisische Opera in Dusseldorf r·ormt daancmr een aan-
Trijzing. Mogelijker,vi-is \\ as dit gezelschap hetzelfde dat al eerder in
Den Bosch n'as ge\reest under de naam Operatisten.

7'oen de Schou\\burg op de Papenhulst er eenmaal \vas in Den
Bosch, kwamen ook daar Freer regelmatig toneeluitroeringen terug.
Doch het is net alsof het muzikale aandeel bij de Nederlandsche
Tooneellisten onder directie \·an mejuffrouw A.C. Ottingh is afge-
nomen. Men constateert hetzelfde voor Breda. Daar had men e, enn.el
andere gezelschappen ter compensatie. Deze brachten zoiets als
"blijspel met zang", in Frankrijk bekend als vaudeville.

Even was het #f'at rustiger op het toneel in Ncord-Brabant onder
het uitbreken van de roerigheden in Belgie. Toch zijn de Tooneellis-
ten betrekkelijk spoedig al ireer druk in de Freer om de aandacht van
het geeerde publiek te trekken. Er bestond borendien bij de vele in
Noord-Brabant bivakkerende militairen, in het bijzonder bij de offi-
cieren en al wat daar omheen bewoog, behoefte aan vertier. Eerst
komen de Nieuwe Nederduitsche Tooneellisten onder directie van
den Heer Ximenez. uit Amsterdam, dan de Hollandsche Tooneellis-
ten onder directie van mejuffrouw A.C. Ottingh.40 Tegen het einde
van 1831 komt er weer toneelspel met zangdoor het gezelschap van H.
van Overrest, Kup en Compagnon. Laatstgenoemden treden dan ook
op in Bergen op Zoom, waar men terecht kon in de Meersche Tuin
voor een tweetal voorstellingen.41 Zelfs verstout men zich om bereid
te /.i.in de kampementen langs te trekken met stukken "die de nationa-
le trots helpen opwekken".42

401 t.,1.P.. 12 tebruari 1831.  ien zill de toe\·orging "Nederlandsche", meer slaande cip het
famengaan  \an  :\(Mird en Zuid.  iermangen  hl·bben d(Mir   11(,Ilandsclie   (mk·r ini loecl J·an de
af,cheiding san Belgie
41 j  t.a.P· · 22 (,kt<,ber 1831: \I .,\. 1·an 11,1,7. /let Kleine //ofacinde Gouden/ilienistraat te Bergen c.,p
/oom (Bergen op Zoom 1978•. p. 24.
42 1   Bredascile  C'ouralit. 16 (}kt(,lier  188 1.
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Was het vroeger regel dat een toneelarond uit drie delen kon
bestaan, namelijk een serieus stuk of melodrama,43 een luchtig stuk
dat eventueel een , audeville of kleine opera rerving en zo mogelijk een
ballet of ballet-pantomime, tableau \ivant of iets dergelijks, om van
het muzikale element niet geheel afstand te doen introduceerde men
een  instrumentalist of \ ocalist(e) en beperkte het toneel soms tot edn

avondvullend werk. Tijdens de \'oorstelling op woensdag 23 februari
1831 te Breda speelde P. Fastree na 'De dood r an Rolla' van Kotzebue
een 'Concert op de fluit .44 Fastrte,ras een zoon van de Aliddelburgse
muziekdirecteur Joseph Fastr6e die naderhand verbintenissen had te

Den Haag, aan Koninklijke l\luziekschool en Franse Opera.
Op zaterdag 13 januari 1838 concerteerde J. E. Alulheim, eerste

violist van de Hoogduitse Opera te Amsterdam, in het Casino te Den

Bosch roor f 1,- entree.45 Van het toen uitgevoerde kunnen A·e ons

enigszins een roorstelling vormen, omdat Alulheim in het najaar
muzikale intermezzi verzorgde bij het Thebtre Frangais de  lonsieur
Alexandre, dat een aantal voorstellingen gaf te Breda en tijdens de

kermisdagen uitrreek naar Bergen op Zoom. Bij enige voorstellingen
in Breda en Fdn in Bergen op Zoom speelde Mulheim ondermeer een
concertino van De Beriot en muziek op operamelodieen van Lafont,
Alayseder, Kalliwo )la, Bellini en Mulheim zelf. 46

Het jaar 1838 nas ,'oor Breda duidelijk een rijk toneeljaar. Immers
het ene gezelschap had zijn hielen nog niet gelicht of het andere stond

zo te /eggen reeds op de stoep van het theater. De toegankelijkheid

wi·as overigens allesbehalve florissant. Er iverd geklaagd over het
ontbreken van enig straatlicht in de avonduren, de Vlaszak was niet

geplaveid en er was een huis in die straat met een kwade naam. Het
seizoen 1838-1839 opende met de Tcx,neellisten onder directie van

L.F.J. Rosenveldt, die behalve geliefde toneelspelen, blijspelen met
zang brachten, terwijl er dan nog een aria volgde en mej. Rosenveldt

het vers 'Neerlands Koning' reciteerde. Het Th88tre Fran ais, dat
kennelijk niet hetzelfde was als het Theatre Frangais de la 1-lave,

43 1   zie  n(}ot  21

44) Bredasche Courant. 22 februari 1811.
45) provinciaal Dagblad. 12 januari 1838.
46) Bredasche Courant, 18 september,  21  en 22 oktober  1838.
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maar toch een ruim publiek \·ond. riel - evenals het jaar teroren - in
het gat dat de Tooneellisten open lieten om elders, onder andere te
Den Bosch. furore te maken.  lonsieur Alexandre, die zijn aankondi-
gingen ondertekent als 'directeur van eenen Franschen arrondisse-
mentstroep", een betiteling die prorinciaals aandoet maar toen zeker
niet denigrerend werd opgevat, had kennelijk meerdere artistieke
pijlen op zijn boog. Naast de bemoeienissen met het tc)neel trad hij ter

47afwisseling met ziolist Xlulheim in enige zangsoli op.
Als afscheid had hij voor 31 oktober 1838 nog iets heel bijzonders in

petto door als extra "Une soir6e extraordinaire Nlusicale et Dramati-
que" aan te kondigen, waaraan ook de gebroeders Peggi medewerkten,
die bij de voorafgaande zesde voorstelling van het abonnement waren
aangekondigd als "mandolinistes honoraires de sa  lajeste Marie
Louise, Duchesse de Parme".48 De Peggi's speelden gedeelten uit
Rossini's beroemde 'Barbier' voor twee mandolines en gitaar. De
jongste van de Peggi's had nog een 'Andante vari6' ran eigen makelij
en de Philomele-wals van Strauss voorhanden. Aangevuld door een
vaudeville en een toneelschets en besloten door een optreden van
violist Mulheim meende Alexandre een pakkend geheel bijeen te
hebben.49 In de wandeling werd dit Franse gezelschap vanwege de
muzikale activiteiten wel Opera Fran ais genoemd.

In  december 1838 verscheen   er  nog een ander gezelschap  dat
blijkbaar een minder goede reputatie ongedaan wilde maken, want
men kon het publiek vergasten op belangrijker stukken dan vroeger
dank zij de aanwinst van enige met naam genoemde krachten uit de
families Kup en Obelt. Men bracht bovendien een aantal muzikanten
mee, want aan de voorstellingen die bestonden uit blijspelen met
zang, een historisch melodrama in drie bedrijven "met deszelfs
Decoratien, Machinerieen en Dansen", ging 'De Ouverture van
Rossini en verdere Muzijk', gecomponeerd en gearrangeerd door G. P.
de Beste vooraf. Beter kon het niet! 50

47) t.a.p., 13 oktober 1838.
483 t.a.p., 30 oktober 1838.

49) I a.p

50) t. a.P., 14 december 1838.
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Wanneer in de reertiger jaren de voorstellingen te Den Bosch,
Breda en Bergen op Zoom in aantal teruglopen, hangt dit samen met
een  r iertal factoren.   Door de militaire acties  had de schatkist  een
flinke aderlating ondergaan, hetgeen haar weerslag had op de Neder-
landse economic.51 Er \\ erd bezuinigd en men King minder uit.
Vervolgens speelde het muziek - en theaterleven zich vrijwel geheel -
en zeker niet toerallig - af in de drie ,oornaamste garnizoenssteden
,an Noord-Brabant: Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch.
Doorde opheffing van de militaire muziekkorpsen werden de altijd bij
uitvoeringen medewerkende muzikanten meer gespreid en dus min-
der bereikbaar, waardoor rondtrekkende toneelgezelschappen zich
moesten verlaten ofwel op eigen meegebrachte muzikanten, of sober-
der entourage dan weI van uitvoeringen dienden af te zien.  Daar
kifam bij, datde komedie-gezelschappen hun trek naar het Zuiden tot

voornamelijk de kermisweken beperkten, mede door een sterkere en
minder riskante binding aan hun hoofdplaats van vestiging.

Iii Den Bosch bleef men het in de kermisweken dan toch stellen
met een grote tent op de Paradeplaats, want de Casinozaal werd in die

dagen meer gereserveerd voor bals en ander besloten vermaak. Wel
neemt in deze tijd de belangstelling en productie van theaterwerk uit
de Duitse gebieden toe en constateert men een duidelijk afnemende
Franse invloed, al zag men keer op keer nog tekenen van de vroegere
voorliefde. Vertrouwde namen van gezelschappen verd,venen, ande-
ren kwamen zonder dat dit aanstonds wezenlijke gevolgen voor het
repertoire had.

Op de Sint-Janskermis van 1847 verscheen her gezelschap Salon

des  Vari*tes  van  Amsterdam  onder  de  directie  ran  P.  Boas  en  N.
Judels "staande met hunnen Nieurve Schouwburgopde Paradeplaats
alhier" Dat bij dit gezelschap de muziek nog niet uit het toneel
rerdN enen was, blijkt uit de vaudevilles en melodrama's die ze een
week latig iedere avond in een nieuiv programma vertoonden.  Ze
moeten. wat men noemt bij de tijd zijn gerfeest. zo 'De Bohemers,'an
Parijs'. een nieuK groot melodrama in acht taferelen, dat zeop25 juni

1847 gaven naar 'Les Bohemiens de Paris, mocht steunen op Henri

511 J.,\. de Ic,nue. //et econom,sc/ze lei·eit in \'ederland /844-/873. in ,-1.G.X.. di. XII. p. 55.
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Murgers geruchtmakende roman.52 Tegen het einde \an dat jaar \\as
het tijdens de Sint-Nicolaasmarkt optredende Theatre des Vaudevil-
les blijkbaar zo succesrol, dat het gezelschap besloot tot halfjanuari in
Den Bosch te blijven. Men was van plan "wel 24 representatien" te
Keven. Behalve 'Het schoon Bloemenmeisje van Parijs  en 'De Ririer-
bruid' #erd een voorstellirig van 'Asschenpoetster, opera in drie
bedrijven'  gegeven.53

De helft van de eeuw is al voorbij, \\'anneer men in Den Bosch
meent weer iets nieuws te hebben. Het Hoogduitsche Operette- en
\/audeville gezelschap onder directie van de heren Rahneliberg en
Kratz voerde een opera op in de op de Parade geplaatste schou,\·burg-
tent. Waaruit nu precies het nieuwe bestond, wordt niet vermeld,
maarde krant was van mening, dat de "proeve algenieen had voldaan".
Dat er een talrijk en deftig publiek aamvezig was, mocht men ook als
belangrijk voor het welslagen achten.54 Waarschijnlijk bood men
hetzelfde als het daaropvolgende jaar 1854, toen het te spelen, nog
nader te vermelden  werk wei bekend gemaakt  werd. 55

De Duitsche Operisten van het theater te Rotterdam kwamen in
dat jaar ook naar Breda met hun kassucces.  In de kermisweken had
men dit al vaker gepresteerd. Doch het optreden voor rumoerige
kermisgangers hield tegelijkertijd in, dat men van de opvoeringen geen
hoge dunk mocht hebben. De krant had er dan ook geen recensie voor
over. We behoeven ons trouwens niet veel voor te stellen van ' 100.000
Thaler oder Borsengluck, komische Oper in funf Abtheilungen von
D. Kalisch und Musik von Giihrich; albijeen een ordinaire kiucht.
Instrumentaal ivas er blijkbaar niet veel belangwekkends in deze
komische Opera te doen, want -het orchest uit Rotterdam zal in de
pauseringen grote muzijkstukken uitvoeren" stond er bij aangekon-
digd.56 De '100.000 Thaler' waren uiteraard bijzondergeschiktom de

54 De''Schies de la rie de  Bolitme" van Henri \Iurger (1822- 1861 ) verschenen in  1847 en 1849.
53,   Prorinciaal   Dagbiad  roor   Noord-Brabant  en  's- Hertogenbossche   Courant.   12  norember   1847
Hier kan sprake Zijil ge„·rest \'an 'Cendrilloni een opera uit 1810 van Nicold Isouard (1775
1818), ri\·aal ,an 13(,Teldieu cil''La Cenerentola' van Giciacchino Rossini (1792-1868), geschre-
\·en in 1817.
54 j t.a.p.. I tebruari 1853.
551 t.a. p.. 9 februari 1854.
56, Bredasche Courant. 26 mei 1853.
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droom van een ruime beurs bij de carnavalsvierders levendig te hou-

den. Een geschikt motief voor de Operisten om ditiverk in Den Bosch

tijdens de carnaralsweek te brengen. Alleen bleek men er daar niet
voldoende aan te hebben, want er volgde nog een eenakter 'Vor dem

Balle, cder Emiliens Herzensklopfen', operette van Richard Gente

met muziek ian Gombert.57
Als vierde ooriaak zoor de terugval van het aantal theatervoorstel-

lingen in de reertiger jaren dient men aan te merken het ontstaan van

de burgermuziekgezelschappen en de zang;erenigingen of liederta-

fels, die uitvoeringen gingen ge\en, meestentijds met vocale en in-

strumentale solisten. Nien zou hier kunnen spreken van een ,erleg-

ging van de belangstelling, zich manifesterend in nieurve activiteiten.
Niet dat daarmee de opera en de luchtiger raudeville uit de gunst
raakten. Alaar reeleer Tias men geneigd om zich met de faroriete
melodieen al terreden te stellen, hetzij dat dit geschiedde door zan-

gers en zangeressen hetzij door instrumentalisten, die zich lieten

gelden in virtuoze variaties, parafrases of potpourri's.
Intussen is het duidelijk, dat het theater een belangrijke bijdrage

leverde tot de ont\\ ikkeling ran het muziekleven in het gewest.  Het

valt echter op, dat zich omtrent 1850 een definitieve scheiding vol-
trekt tussen de diverse vormen van het toneelgebeuren met betrek-

king tot de muziek. Had voordien de muziek een meer of minder
belangrijk aandeel  in vrijwel alle toneelactiviteiten.  vanaf 1850 gaan

de toneelwereld en die \'an opera en concert geleidelijk hun eigen weg.
Men zou haast kunnen denken dat dit samenhangt met de zich
ontwikkelende wijzigingen in de maatschappelijke verhoudingen.

Duidelijke aamvijzingen zijn daarechter niet voor.  Meer poor de hand

lagen deze bij de opkomende burgermuziekgezelschappen en zangver-

enigingen of liedertafels, die hun oorsprong ronden in het aantrekken
van nieuwe lagen uit de maatschappij. Zij wilden gaarne meedoen

maar waren minder onderlegd dan degenen die voordien het voorrecht

genoten aan de diverse culturele activiteiten deel te kunnen hebben.

Voordat deze ontwikkeling echter aan de orde komt, wordt voorrang

gegeren aan de kerkmuziek die oudere rechten kan doen gelden.

571 Prm'inciual Dagbiad 1·007 \'i>ord-Brabant, t.a.p.. 9 en 23 februari 1854.
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HOOFDSTUK IX

DE STEM VAN HET CONCERT
IN DE LOFSTENI DER KERKEN

De organisten ran de Nederduits-Gereformeerde kerken werden in
de meeste ge\'allen weliswaar benoemd door de kerkeraad, maar
gehonoreerd door het stadsbestuur. Vandaar dat er vaak de voor-
Haarde aan verbonden werd om op gezette tijden, evenals de beiaar-
diers, tot genoegen van de burgers een bespeling te ge,'en. Derhal\'e
omratte de fiinctie van organist meer dan alleen een kerkelijke
dienstbaarheid. In opdracht van het stadsbestuur droeg zijn muziek-
maken gedeeltelijk ook een wereldlijk stempel.

De kerkmuziek in de katholieke kerken is, voorzover er door de
behoefte aan meer luister sprake is van meerstemmigheid, grosso
modo tot nognade helft van de 19e eeuw gebaseerd opde cantate-stijl,
een concerterende praktijk die uiteindelijk wortelt in de "stile nuo-

"vo, waarvan een eerste kerkelijke uiting was het verschijnen van
een eerste boek Concerti ecclesiastici door Ludovico Grossi da Via-

dana. 1

De argumenten die gevonden werden in bespelingen, concerten en
de concerterende stijl mogen gelden als een rechtvaardiging van de
titel boven dit hoofdstuk.

§  L   Kerkmuziek en organist in de kerken van de Reformatie

Onderscheid en tegenstellingen tussen de kerkmuziek van de Re-
formatie en de katholieke kerkmuziek waren in ons land veel scher-
per, dan in de Duitssprekende landen. Zowel liturgisch als formeel
bleven in de Evangelisch-Lutherse kerken van de Germaanse gebie-
den aanvankelijk vanuit de katholieke praktijk herkenbare gebruiken
en gezangen bestaan. Het Nederlandse Calvinisme deed vrijwel vol-

1)  Alen zie hiervoor Riemann L., Sachteil, art. Concerto (p. 181-183), speciaal Centi Concerti
Ecclesiastici, boek l uit 1602 en art. Messe (563-567) m.b. t. de in de Centi Concerti (boek 11 uit
1607) voorkomende Missa Domenicalis.
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ledig afstand van aile ceremonieel of vertoon en opsmuk. De gemeen-
:ezang was in het begin zelfs onbegeleid. Instrumenten werden
geweerd. Ook het orgel was onder de strenge opvattingen niet toege-
staan. Dat de zang daarmee verwerd tot iets dat muzikaal-esthetisch
volkomen onaanvaardbaar was, mag duidelijk zijn. Waarschu\rende
stemmen als van Constantijn Huygens (1641) werden wel gehoord,

maar voor het merendeel niet aanvaard.2 Een eeuw na zijn geschrift
was de toestand nog vrijwel even droevig, al stonden er in tal van
kerken orgels die door hun pracht en pronkde offerbereidheid van een

even  gernteresseerde als gelovige belangstelling onderstrepen.   Niet
zelden was dit mede aan overheidsbemoeiing te danken, omdat de
kerkgebouwen terens tret'punt waren van de burgerij, terwijl de orga-
nist verplicht werd op gezette tijden het orgel te bespelen. Met
eredienst en dienende kerkmuziek hadden dergelijke activiteiten niet
zo reel van doen, doch het behoorde tot de vaak goed betaalde taken
van een organist. 11(,e uitgebreid zo'n taak \ras staat te lezen in de
zeven regeis voor de organist en klokkenist van de Bossche hint-
Janskerk.3

Toen na het vertrek #'an Jean Baptist Verreijt naar Rotterdam,
Fran ois Coenraedts Stroombergen in 1644 door het stedelijk bestuur
van Den Bosch werd benoemd tot 01-ganist van de dan in handen van
de protestanten zijnde Sint-Janskerk, had hij aan een aantal roorwaar-
den te voldoen. Zij kwamen er op neer dat de organist diende te spelen

nade predikatie zowel zdor als na de middag, opde dagen dat er gepreekt
werd. Ook werd er van hem verlangd bij goedvinden te spelen tijdens

de psalmzang. Op de dagen dat er niet gepreekt werd, behoorde hij op
tenminste twee avonden in de week van zes tot zeven uur ot een ander
geschikt uur te zorgen voor orgelspel. Daarbij diende de organist de
beiaard te bespelen op een drietal dagen per week, te weten, zondag,
donderdag en zaterdag, en wel van elf uur tot half twaalf. Op order
van het stadsbestuur had de organist tot taak voorslag en voorspel van

het torenuurwerk te versteken ("het steecken van den ton"). Bo,'en-
dien behoorde de organist bij het verrichten van herstelwerkzaamhe-

2,   C.  Huygens,  Gebruick  0/t ongebrit,·ck  ,·an  't  Orgel  in de  Kercken der  \'ereenighde  Xedertanden
i Leiden 1641 ).
3; J. \·:in den Huisbeek, 700 jaar koor=ang iii de Sint jan ('s-Ilert Wenbosch 1973). p. 24.
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den  aan het orgel aanwezig  te  zijn, er entueel te assisteren  en  dit
laatste al dan niet met behulp ran toe te voegen hulpkrachten. Ten-
slotte #„as hem opgedragen de "conservatie z an den orgel".De organist
had er naarstig voor te zorgen, dat geen onbezoegde het oxaal zou
betreden. Hij ,#·as rerantwoordelijk rc)or eventuele beschadigingen en
diende de sleutels zorgvuldig te bewaren.4

Uit het bovenstaande blijkt, dat er van de organist reel meer
\ erlangd n erd dan zijn taak in de eredienst behelsde. , loest men er in
de Generaliteitslanden wel wat extra zoor oier liebben om op de
voornaaniste plaatsen een bekwame kracht te kunnen aantrekken, het
relatief hoge traktement van f 600.- aan de Grote of hint-Janskerk
wordt mede rerklaard  door  die  reelomvattende  en  zo nau\# keurig
omschreven taak. In grote trekken bleef een dergelijke instructie \ an
kracht gedurende de 18e eeuir· tot aan de scheiding ran Kerk en  Staat
in   1795.

Geruime tijd waren gedurende de  18e eeuw leden  ,·an de familie
Zeemans organist aari de Grote of Lie\e Vrc,u\:ekerk te Breda. Jaco-
bus Zeemans was behalve organist ook  horologiewinder van den
toorn", hetgeen waarschijnlijk. zoals te Den Bosch. het versteken
\ an het klokkenspel bij  het uur#erk inhield. Hij werkte van  1710 tot
1713 aan de bou\\ en de restauratie van het grote orgel. 5 Hendrik
Stockelmans \vas organist van de IVaalse kerk en Ursulina Bredana
Zeemans ran de tweede gerefc,rmeerde kerk (de z.g. Kleine Kerk).6
Naderhand wordt Paulus Stockelmans vermeld als organist van de
Grote Kerk. Hij genoot een urdde van f 275,-, zoals uit de stads-
rekeningen blijkt. Vermoedelijk werd hij opgerolgd doc,r J.C. Wag-
ner. Deze was althans voor Joh.Chr. Hildebrand als organist in dienst
r an de Nederduits-Gereformeerde gemeente. 7 Wagner moest het met
aanzienlijk minder stellen dan zijn voorgangers, want de kerkeraad
stond hem maar f 80.- toe per jaar. Dat was niet meer dan een fooi.
Elders had men wel iets meer zoor het organistenambt over, Leker ten

4 )  a. „'.'  P.  24.
'1 V.A.Al. Beermann. e. a.. Geschiedenis ,·an Breda. dl. 11: Aspecten i·an de uedeliike historic
1568-1795 (Schiedani 1977), p. 155 en 264.
6  a.%' P' i N.
71 (;.A. Breda. Arch. ian dc Kerkvoogdij der Xed. Iler\. Gem Breda, Rekeningen 1810
tin\.nr. 1941.
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tijde dat het stadsbestuur garant stond \ oor het honorarium. Zo be-
taalde men in de Hanzestad Zutphen f 425,- aan de functionaris op
het moment dat men in de naburige stadjes Doesburg en Doetinchem
er respectievelijk f 246,- en f 239,- roor over had.8 In ieder geval

is het duidelijk, dat de Bredase organisteplaats aan de hoofdkerk , an
minder importantie Has dan die in Bergen op Zoom en zeker die in
Den  Bosch.

Nu had de kerkeraad in het algemeen niet de beschikking o\er
zulke ruime middelen als het stadsbestuurdat roordien de bezoldiging
uitkeerde. Wagner echter te bestempelen als amateur-muzikant is
niet terecht, :f'ant het valt aan te nemen dat hij dezelfde was als
degenedie in de patentregisters van 1806-1808 tezamen met Joh.Chr.
Hildebrand als 'muzijkmeester" ,vordt aangeslagen. In ieder ge\al
n·as de functie doc,r het wegrallen ran de verplichtingen jegens de
overheid ingeperkt.

Inmiddels wras het onderhouden van het uur- en speehrerk van de
stadstoren in handen gekomen \an Cornelis ran Oeckelen.9 in 1803
Ring Van Oeckelen met het stadsbestuur een (,vereenkomst aan Ioor
twaalf jaar om voor f 120,-per jaar het roorkomende onderhoud te
verrichten. 10 Van Oeckelen werd tevens klokkenist genoemd.  Daar-
uit blijkt, dat de functie van klokkenist toen gescheiden was van die

van organist. Dat was ook het geral met Van Oeckelens voorganger
Jacob A,liddelaer die al  v66r  1792 als klokkenist optrad. In laatstge-
noemd jaar stond deze in de stadsrekeningen te boek roor f 306,-.
Voorwaar een verre van slecht traktement , (*,r iemand die daarnaast
nog de functie van adjunct-gemeentesecretaris vervulde  11 en boven-
dien toelagen ontring roor beiaardspel bij bijzondere gelegenheden als
huwelijken en openbare feesten!12

Uit de betiteling muziekmeester of zelfs stadsmuziekmeester kon
verondersteld worden. dat Johann Christian Hildebrand, een Duit-

8) Frijhoff, a.u'.. p. 61.
9)  Lie Ook hoofdst.  Il,par.  1; Cornelis ,·an (jeckelen, 12 oktober 1762 - 29 augitstus 1837 Brecla;

3.  van  Haastert,  Comelis  Jacolms  ran  ()eckelen. kimstu,erker (ltrecht 19806 p.  12.
10) G A. Breda, Oud-Archief. Rekeningen van de Geineente Breda 1801-1809 (inv. Hingman
nr. 1787).

tl) Idem. Rekeningen 1791-1792 (im·. Hingmait nr. 1768).
12) t.a. P
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ser, al ranaf omtrent 1788 organist en Alokkenist,an de Grote Kerk
zou zijn gezeest. Welisnaar rermeldt het Bredase wijkregister A \ an
1824, dat Hildebrand al meer dan 36 jaar in Breda jerblijft. 13 doch
uit de kerkerekeningen blijkt, dat hij eerst het laatste k\\artaal Jan
1810 als organist in dienst „'as roor f  160.- 's jaars. 14 Hildebrands
voorganger J.C. Wagner geno()tde eerste negen maanden,an datjaar
nog een tractement ran f 80,-per jaar. Redenen v, aarom de honore-

ring  rcmr  Wagners  oprolger  zerdubbeld  werd,   zijn  niet  ge,·onden.
Men kan slechts gisseii naar een grotere rakbekwaamheid of een
betere voldoening bij de kerkgemeente.

\\'anneer Johann Christian Hildebrand op 7 maart 1811 ,·oor dc
tiveede maal in het huwelijk treedt met een jongere Luster Ban zijn
0, erleden eerste vrouw, de notarisdochter Gerarda Chrvstie, wordt in
de in het Frans gestelde hu,velijksakte vermeld, dat hij organist is van
de Grote Kerk. Interessant is daarbij, dat zich onder de vier getuigen
bevond Egidius Koenen, 41 jaar en bontwerker, de vader van Louis
Coenen. 15 In de patentregisters van 1806 tot 1808 werd Hildebrand
aangetroffen als muziekmeester. En waar hij elders genoemd wordt
als de leermeester van Louis Coenen, stamvader van een muzikaje
familie liggen de relaties in deze huwelijksakte duidelijk voor de
hand. 16

Hildebrand, komt in de stadsrekeningen niet voor. Daarom bestaat

het vermoeden, dat hij naar ons land kwam als militair muzikant,
temeer omdat hij in het register van ingekomen poorters niet blijkt
opgenomen. Er is ook reden te veronderstellen, dat hij het Harmonie-
gezelschap ging leiden dat officieel uit 1789 dateert. Een muziekge-
zelschap dat zich toen harmonie noemde, bestond zeker niet per se uit
alleen maar blaasinstrumenten. Daarom ligt het voor de hand, dat
men als leider ofinstructeur iemand verlangde die van de strijkinstru-
menten op de hoogte was. Hildebrand gaf vioollessen. EOn van zijn

13) Johann Christian Hildebrand werd, volgens de akte opgemaakt bij zijn tweede huwclijk met
een jongere zuster van zijn eerstb vrouw (7 maart  1811), op 25 februari  1765 te Bebra, district
Hersfeld, departement Werra (koninkrijk Westfalen) geboren. Hoewel Hildebrand zelfiondert
tekende werd zijn naam in de akte als Hildebrandt geschreven.
14) G.A. Breda, Arch. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk, ta.p., Rekeningen 1811 (in,·.nr. 195}.
15, Hoewel vader Egidius koenen en diens broer Jan met Koenen ondertekenden koien de
kinderen zoals Louis voor een C in de naam: Coenen.
161 G.A. Breda, Hui,·elijksakte ,·an J.C. Hildebrand met Gerarda Chnstie. 7 maart 1811
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beste leerlingen moet de op 29 april 1797 te Breda geboren Louis Coe-
nen zijn ge K'eest. 17 Hildebrands dochter uit zijn tweede huwelijk, JO-
hanna Christina 18 ontwikkelde zich tot een zeer gewaardeerd pia-
niste en muzieklerares in Breda.

Heel voorzichtig zou men op grond van tenminste t\vee meer dan
serdienstelijke leerlingen mogen vaststellen, dat Hildebrand een goed
leermeester moet zijn geweest. Zijn verdiensten als organist vindt
men echter nergens bevestigd. Na zijn ddod op 28 augustus 1838 werd

hij met ingang van 1 oktober van dat jaar opgevolgd door Heinrich
Umland.

Er zijn aanwijzingen, datde vanuit Utrecht gekomen Duitser reeds
v66r de officiele aanstelling in Breda verbleef, omdat de inschrij\'ing
als poorter doet voorkomen, dat Umland einde 1837 in de stad was. 19
Hij zou dan zijn opgetreden als leraar aan de Militaire Academie,20
doch kan tevens zijn ingezallen roor de bejaarde en mogelijk zieke
Hildebrand. Umland heeft voor het Bredase muziekleven bijkans zijn
hele rerdere lange leven een uitermate belangrijke rol vervuld.

De betekenis van Heinrich Umland roor het kerkmuzikale leven in
Brecla treedt niet op de rix,rgrond. De bescheiden dienstbaarheid aan
de kerkgemeente bracht dit wellicht met zich mee. Net was echterook
nietde tijd, dat de orgelcultuur algemeen een bredere aandacht kreeg.

Orgelconcerten werden in Brabant, zeker \,66r 1850, maar zel-
den gege\en. Alede dank zij de krant zijn er echter enige pr()gram-
ma's overgeleverd. Ze verschaffen tenminste inzicht in repertoire,
niveau en smaak Lan de organist en de culturele belangstelling die
bij de be\(,lking leefde.

Voor de veelzijdige Heinrich Umland lagen er in Breda zeker
kansen als concertgever op het orgel. Nlaar blijkbaar trad hij eerder op
zijn favoriete instrument, de cello, naar voren. Eerst zijn opvolger

17 j  Ge. Mu. Le.. art. C(,enen.
18) Johanna C'hristina Hildebrand, 2 lebruari  1811 - 10 wptember 1877. Breda
19)   G. A.  Breda.Register \·aningekc,menbevolking 1837. 1841.inschrijving nummer 815. d.d.  3
december 1840, met de tcm(,eging: ge\,oond hebbende tel'trecht. sedert ruim drie jaren alhier
rerblijf houdende.
201 Gr#goir. a. 11'.. art. l.mland
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Govert Dorrenboom waagde zich na zijn aanstelling in 1879 meer op
dit terrein. Toch gaf ook Umiand zo nu en dan blijk van zijn interesse
voor het orgelspel buiten het verzorgen van de kerkdiensten. Onder
andere deed hij dat, toen de Franse violiste Amely Bido in Breda
rperscheen. Zaterdag 21 maart  1863  trad ze op in de schou.burgzaal
en ger,olgens maandag daarna in de 11'aalse kerk. Umland begeleidde
haar daarbij.21 En wanneer een jaar later de Zweedse zangeres Au-
gusta Bornholdt een vocaal en instrumentaal concert geeft in de
Franse kerk is Cmland wederom van de partij op het orgel, terwiiI "de
jongeheer Baetens" een waldhoornsolo blaast.22 Alaar er'enals bij het
concert van Amdly Bido worden de uitgevoerde orgelstukken niet
vermeld.

Dat een dergelijk evenement niet piaats vond in de Grote Kerk
behoeft geen verbazing te wekken. Waarschijnlijk achtte men die
ruimte te groot en te kil. De Waalse of Franse kerk was intiemer en
rustiger gelegen bij het Begijnhof. Aan de bespeelbaarheid van het
orgel in de Grote Kerk heeft het in ieder geval niet gelegen, tenzij de
restauratie die in de zomer van 1843 gereedkwam, uitgevoerd door de
orgelmakers Stulting en Maarschalkerweerd uit Utrecht, van weinig
duurzame aard geweest is. Bij gelegenheid van het voltooien van deze

restauratie was de organist van de Grote of Sint-Laurenskerk uit
Rotterdam, Bartholomeus Tours, overgekomen om met een orgelcon-

23cert de inspeling te verrichten.
Gedurende de periode   1840  tot 1860 vinden   we van Heinrich

Umland geen orgelconcerten vermeld, al wil dat nog niet zeggen, dat
hij ze niet heeft gegeven. Per slot van rekening komen ze in 1863 en
1864, wanneer Umland al omtrent 25 jaar organist is van de Grote
Kerk niet zomaar uit de lucht vallen. Het ontbreken van vermeldingen
daaromtrent in de courant kan niet als graadmeter worden be-
schouwd. Maar evenmin mag men het al dan niet plaatsvinden van
orgel- of kerkconcerten als van overwegend belang voor het kerkmazi-
kaalleven beschouwen. Overigens was het werkterrein van Heinrich
Umland met de leiding van koren, muziekverenigiiigen, het organise-
21 3 Bredasche Courant. 26 maart   1863.
221 t.ap 16  en 20 oktober  1864.
231 t.a.p.. 21 en 28 september 1843.

107



ren van concerten, het onderwijzen van de jeugd in de eerste beginse-
len van de muziek 24 en het opleiden van leerlingen al zo uitgebreid,
dat er Foor het orgel en de toen niet veeleisende kerkmuzikale prak-
tijk, iraarwan de salariering dienovereenkomstig was, weinig tijd
overbleef.

Alleen al geletophet honorarium n,as de functie ran organist aan de
Grote of Sint-Janskerk te Den Bosch tot de Bataafse tijd de voornaam-

ste, an dien  aard  in  Staats-Brabant.   Na  bekz,ame voorgangers  als
vooral Johan Baptiste Verrijt uit Leuven, Frangois Coenraedts

Stroombergen uit Heusden en Philip van Heymissen waren rader en
zoon Ulricus en Jacobus Eitzen organisten r'an aanzienlijke roep en
bekwaamheid. Dit laatste valt af te leiden uit het feitdat men Ulricus,
die beter ozerweg kon met de kerkeraad en het stadsbestuur dan zijn
zoon, een verhoging van f 200,-toestond op zijn traktement om hem
daardoor roor Den Bosch te behouden. Men mocht een jaarsalaris ten
bedrage van f 800,- in het Zuiden als een bijkans vorstelijke belo-
ning beschourren! Niemand roor of na hem wist dit te er enaren. 25

Ondanks de zo zorgvuldig vastgestelde instructies voor de organist
met betrekking tot het onderhoud \an het orgel 26 geraakte het mo-
numentale instrument , an de Sint-Janskerk na  1700 toch in een
minder goede staat.  De  in 1715 verrichte herstelwerkzaamheden
hadden niet ieders instemming, hetgeen aanleiding vormde voor een
onverkwikkelijke ruzie tussen de magistraat en organist Jacobus Eit-
24 9 l'an,tegeandereactim iteiten wordt Limland eveneens genoemd in hfdst   X, par. 2 en zal hii
uit,oeriger ter sprake komen in een venolg (,p deze studie.

25) Het honorarium van Ulricus Eitien ri·as riant vergeleken bij dat van Paulus rerbeke. die
vanat' 1811 f 300.- en naderhand f 350,- perjaar genoot. Wil men die betaling enigszins op

haar waarde schatten dan schijnt ons het beste deze te relateren aan de lonen in de agrarische
sector die, ondanks de handel, het grootste potentieel uitmaakte  van  de  bevolking.   in  het
algemeen bleven deze lonen vanaf omtrent  1700  tot het midden  van  de  19e  eeu„  rrijwel

constant. Lie daaromtrent B.H. Slicher van Bath De agrariscite geschiedenis ran 11/est- Europa
500-/850 (Utrecht/Ant„·erpen,  1980), p.  248.  Tot  1760 bleef de koopkracht vrij stabiel, tot
1820 verminderde deze , envlgens tot op de helft.  Rond  1820 lag in het Westen van het land het

dagloon van de werkende klasse op f 1.-, hetgeen neerkwam op f  300,- per jaar. Elden, zo-
als in Brabant, schommelde het loon tussen f  150,- en f 240,- per Jaar volgens I.J. Brug
mans, Paardcnkracht en Mensenmacht ('s-Gravenhage 1976). p. 190 - terwijl het bestaans-
minimum toen lag tussen f 200,- en f 250,- 's jaars. Het was echter gebruikelijk - en dat
gold ook voor ambten en functies - te kunnen rekenen op bijkomende beloningen als vrij g·onen,
vrij turf of andere naturalia.
26) zie hoofdst. ir, par. 1.
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zen. Nu boterde het borendien niet tussen Eitzen en Albertus de
1\lille\ille, sedert 1690 organist aan de Waalse kerk. De situatie
spitste zich zodanig toe dat Eitzen  in  1719 rzerd geschorst.  Toen
Albertus de  illiller ille  , crzocht  n irrd diens functic'  \raar te nemen
\\ as  het met Eitzens muzikale loopbaan gedaan. in hoe\erre  De
:\lille, ille in deze k,zestie: rijuit ging, doet er hier minder toe,  maar
ofer zijn kundigheid bestond geen t\\'ijfel. De familie de llilleville
Iras een wijdvertakte muzikantenfamilie, waarran leden organist
\\'aren te Monnickendam. Den Ilaag, Gorinchem, Arnhem, Groenlo
en Eindho,en. De Alille\illes ,waarneming ,an het organistenambt
\\erd definitief na  de doc}d ran Eitzen  in  1725.  Men moet echter
aannemen dat zijn positie niet zo riant was als die van Eitzens vader
Ulricus. Want toen hem in 1733, door het vertrek van Rutger ten
Hengel, die benoemd \ras tot organist van de Utrechtse Domkerk, het
organistschap in Bergen op Zc,om \verd aangeboden, is hij daar gaan
pr(}efspelen zonder evenwel de functie te aanvaarden. Waarschijnlijk
poogde hij zowel te Den Bosch als in Bergen op Zoom gunstiger
financiele roorwaarden te bedingen. De Milleville bleef tenslotte in
Den Bosch.27

Op den duur werd de taak voor De Milleville te veelomvattend of te
zwaar.  In  1749 werd Otto Wicherts uit Arnhem zijn assistent en
tevens zijn schoonzoon. Nadat De Milleville in 1759 gestorven was,
wist Wicherts de functie volledig over te nemen. Hij verbruide het
echter bij zijn superieuren,  toen hij, weduwnaar geworden,  in  1774
hertrouwde met een Roomse. Formeel werd hij ontslagen ingevolge de
resolutie van 21 december 1774 "vermits deszelfs ampt, omdat hij met

"eene Roomsche vrouw getrouwt was, vacant was verklaart  . 28  Tot
dan  zijn dood in  1785 bleef hij echter betalingen ontvangen, welis-
waar niet als fungerend organist, maar voor "het waarnemen van den
orgel". 29 Het laatste zal ongetwijfeld verband hebben gehouden met
zijn erkende bekwaamheden.

27 )   A.G.J.   Mosmans, De orgenisten  dir Sint janskerk  te 's- Hertogenbosch   ('s-Hertogenbosch)
1921.

28)  R.A. van Zuylen. Stadsrekeningen t,an 's-Hertogenbosch, dl.iII:1701-1800 ('s-Hertogenbosch
1876), Rekening van het stedelijk Bestuur van 's-Hertogenbosch no. 280, p. 1818.
29) G A. Den Bosch, Archief Sint Jan, Notulen van de kerkmeesters van de Gereformeerde
Gemeente (inv.nr. 3).
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Terwijl rondom de Nederlanden de kerkmuziek een hoog niveau
wist te bereiken - in het Duitse gebied waren een viertal vormen:
kerkcantate, passie, motet en orgelmuziek voornamelijk als roorspel,
bewerking en variaties op koralen tot grote bloei gekomen - kon de
kerkmuziek in ons land, zelfs het kerklied, nauwelijks gedijen. Hoog-
stens was er ruimte voor de zang der psalmen.  In onze gereformeerde
kerken werd helaas Aeinig positiefs voor het kerklied gedaan.30 En
terwijl al sedert de Renaissance religie en eredienst steeds verder uit
elkander gingen - waarmee bedoeld wordt dat de persoonlijke gods-
dienstige gevoelens van groter belang werden geacht dan het gezamen-
lijk beleven van het ritueel in de eredienst-, betekenthet 18e-eeu#ze

pietisme vrijwel de ondergang van het stoere kerklied, omdat men voor

zijn persoonlijke gevoelens eerder de weerslag vond in een godrruch-
tig lied.

Intussen leidde de kritiek op de zwakke kerkzang vooral in de tijd
dat een algemene tolerantie  veld won,  na  1760,  tot een  veelvuldige
roep om verbetering.  In Den Bosch werd dere kritiek op de kerkzang
verwoord door de ouderling Martini.  Hij was van meningdat men met
de zang niet bedoelde de kerkdienst op gang te houden, maar dat het
gezamenlijk zingen een bijzondere manier behoorde te zijn om God te
prij/en, te loven en te verheerlijken. 31

Zelfs de Staten-Generaal bemoeiden zich met de kerkzang en
stelden op 6 mei  1772 een in haar opdracht samen te stellen psalmbe-
rijming verplicht.32 De daartoe ingestelde commissie kwam met haar
rverk op 9 juli 1773 gereed.33 De oplegging van hogerhand lokte echter
niet alleen verzet  uit,  maar de verrichte arbeid  zan de commissie
bleek, spijts alle verbetering vergeleken bij Dathenus' psalmen, lite-
rair van twijfelachtige waarde terwijl het stoere karakter van de oude
melodieen op tai van punten geweld werd aangedaan.34

Voor het gebruik van de nieuwe zangboeken en het verzoek om

meer psalmgezang in zo mogelijk meerdere coupletten van de psal-

30)  G. van der Lk'eu ·, Beknopte Geschiedenis ran het Kerlied (Gronin<en/Batavia  1939 1.  p.  207.
313 \an den Hulsheek, a.w.. p. 25.
311 (I)s. G. Hasper4 Het Boek tier Psalmen ('s-Gra\·enhage 1916), p. Ill.
331 J. Pollmann. Ons eigm l'olks/ied. CAmsterdam 19363, p. 103-105.
34J au'., p. 104-105-
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men  35 zond men blijkbaar bij de grootste gereformeerde kerkgemeen-
te \,an Staats-Brabant een „·illig oor. Organist Otto Wicherts heeft
er in Den Bosch in ieder geval sterk roor geijverd, want het stadsbe-
stuur verstrekte  in   1778 een beloning aan organist, roorlezer  en
koster voor het invoeren van de nieuwe zang,%'ijzen.36

Voordat Johann Nikolaus  Kliebisch op 16 januari 1788  erd  be-
noemd tot organist van de Grote of Sint-Janskerk rervulde een lid ran
de familie de l\Iilleville deze functie na de dood \ an Otto Iricherts.

Kliebisch \vas eerst organist te Leiden gen·eest, doch ran oorsprong
een Duitser. Hij was in 1742 geboren te Aluhlhausen (illihle zegt
Alphons G.J. Mosmans) niet ver van Eisenach, de geboorteplaats van
Johann Sebastian Bach. Kliebisch bleet organist aan de Sint-
Janskerk, totdat deze in 1810 aan de katholieken werd teruggegeven.
Van 1788 tot 1795 was hij in dienst van het stadsbesttiur. Nadien
werd hij door de kerkeraad bezoldigd. Na de teruggare bleef Kliebisch
in dienst van de Nederduits-Gereformeerde gemeente toen deze van
stadswege een noodgebouw toegewezen kreeg.

Kliebisch' zoon uit zijn eerste huivelijk, Lorenz Adolf Kliebisch,
die in  1772 te Leiden geboren werd toen zijn vader daar nog organist
van de Lutherse kerk was, werd, na een aantal jaren werkzaam te zijii
geweest in Oirschot, organist en muziekmeester in Eindhoven. Hij
stierf in 1835 te Stratum.37

Door zijn overlijden op 21 januari 1828 heeft Kliebisch Sr. geen
kennis kunnen nemen van het orgel dat Batz ZOU leveren voor de
nieuwgebouwde kerk.  De orgelbouwer zat zo dik in zijn opdrachten,
dat men te Den Bosch geruime tijd moest wachten alvorens tot
uitvoering van de orgelplannen kon :vorden overgegaan. Het heette
daarbij, dat de predikant erop tegen geweest zou zijn het rugpositief
sprekend te maken, omdat hij van het geluid vlak achter zich zou
kunnen opschrikken.38 Waarschijnlijker is echter, dat men zich tot

353 \'an den Hulsbeek. a. u'.. p. 25.
361  \.an Zuvlen. a.u·.. p. 1832, Rekeningen van het Stedelijk Bestuur,·an 's-Hertogenbc,sch. 20
mei  1778.
37) G.A. Eindhojen, gedep. Arch. gemeente Stratum. C)\·erli.idensakte L.A. Aliebisch, 9
tebruari 1835.
38, G. ()ost. De Orgelmakers Bat: een ecuu· orgelhouu· in Xederland. 1739-1849 (Alphen a.d.
Riin 19771. p. 305.
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t\\'ee kiavieren moest beperken, omdat geldgebrek daartoe noopte. Tot

op heden suggereert de loze kast van het rugpositief nog immer de
aam ankelijke droom die men koesterde.

Net instrument werd niettemin met grote luister op 13 november
1831 ingespeeld door de toen vermaarde Daniel Brach[huizer, de
blinde organist van de Nieuzre Kerk te Amsterdam. De plechtigheid
werd door twee prinsen uit het koniiiklijk huis bijger,oond. Tzwee

dagen na de inwijding gaf Brachthuizer nog een orgelconcert, waar-
\ an het in de krant opgenomen programma typerend is roor de smaak
en de praktijk z an het orgelspel in die tijd. Het geheel zag er als volgt
Uit:39

Programma van het Orgelcv,ncert
het,r·elk dc)or D Braclithicizer, organist van de Nieune Kerk te Amsterdam,
op dingsdag den 15 november 1831, des aionds ten acht ure, in de Nieu\,e
Kerk der Her,·ormden te 's Hertogenbc,sch. zal gege,en r#orden.

Eerste decl
1° F\N'I\%11, in den rorm eener Sijmphonie.

ai Intracia hi Allegrt, c) Andanted) Rondo
2°  Fi.l Ir·C'()\(.'ERT, met accompagnement ·.an een Orchest. grimiteerd dcx,r

het verband van rerschillende Orgel-Registers.
3'  OR(;1·.1.\1·\11(;E \ C)()It$ l Ei.1-INC 1-F:.rl:R B.Al- \ILLE. waarin door hi't karakter

der muzijk en de aanisending ,·an daart(,e bruikbare Orgel-liegisters. de
,·erbeelding wordt kenbaar gemaakt: het krijgsmuzijk veraf en naderbij,
3,·aarop een Allegro Agitato het gevecht, het kanon- en muskettenvuur
enz. ecurstelt, hetwelk besloten wordt dcur het trompetgeschal enz. der

orerI,·inning
Tweede deel

4'  Pi 1-(,Rl.,A OR(,1 Ls rl k. woorstellende een Lentemorgen, n·aarin de aanbre-

kende dag. dc)(,r het kraaijen van den haan en het ge/.ang der ,ogelen.
aangekondigt wordt. zen·olgens een onweder en daarna herstelde kalmte in

de natuur, hetwelk besloten wordt door een ki,or ,·an het land,·olk, uit het
oratorium der jaargetijden ,·an J Haijdn.

5° \'·\RIA-1-;E\, imiterende onderscheiden muzijkinstrumenten; tot thema de
melodie ;an het volkslied #'ien Neerlands bloed in de aderen
vioeit

60 Fl\'.·\1.1 FLO.\: tot thema de melodie van Wilhelmus zan Nassouwe.

Het eerste dat opralt bij het zien ran een dergelijk programma, is
het volkomen ontbreken ran enige inspelingen op een kerkelijk mo-

391 Pm·inciaal Dagblad. 15 november 1831
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tief. een koraal, gezang of iets dergelijks. Zoiets had ongetif ijfeld de
zin, betekenis of doel ran de aanschaf van zon kostbaar en fraai
instrument beter doen uitkomen. Zelfs een inleiding of sluitstuk in
kerkelijk-functionele zin ontbreekt. Het gehele programma draagt
een wereldlijk en door de naturalistische effecten, zoals een \ eldslag
(1831: Tiendaagse T'eldtocht!) en natuurtaferelen, relfs modieus ka-
rakter.

Of Brachthuizers spel r.in in\loed geweest is op de praktijk van de
in Brabant werkzame organisten, ralt met geen zekerheid te beresti-
gen.  Dat hij algemeen \vaardering genoot. liidt geen t\\ ijfel.  Dit z (irdt
gestaafd door een optreden als in Waalwijk, op uitnodiging ran de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.40

Concerten als die ran Brachthuizer, met naturalistische effecten
door het uitbeelden ran krijgsrumoer, weergeven van natuurstem-
mingen en -taferelen, zeegedruis en aanminnige tot lugubere toon-
schilderingen spraken meer tot de ,erbeelding dan zuhere, regel-
rechte muzikaliteit en waren bijzonder geliefd.41 De Berlijnse orga-
nist Ferdinand Vogel gaf daar ook een aardig staaltje van,  toen hij op
een muzikale rondreis Den Bosch aandeed. Zijn concert in de her-
vormde kerk, dat maandag 16 oktober  1837 zou plaatsvinden,42 moest
r·orden uitgesteld, omdat de koningin was overleden. Toen het con-
cert op 30 oktober alsnog doorgang kon vinden, wist Vogel zijn pro-
gramma toe te spitsen op het nog in rouK verkerende Nederland.

Voor een dergelijk concert vroeg men toen 75 cent entree. Behalve
aan de ingang van de kerk waren tevoren kaartjes te bekomen bij de
boekhandelaars en courantiers  E.  Lion en Zonen  en  bij  D.A.A.  de
Rooij. Het programma, waarvan de nummers 1, 2, 3 en 4 van deel 1 en
1. 2 en 4 van deel II door Vogel zelf waren gecomponeerd, lerert
interessant vergelijkingsmateriaal met het concert van Brachthui-
zer. 43

40) t.a.P.. 4 januari !823.
41 )  Van meer algemene gevoelens en stemmingen naar realistische t(,onschilderingen was voor
de romanticus geen grote stap. Ludwig van Beethoven excuseert zich min of meer op het
titelblad van zijn Zesde Svmfonie (de Pastorale, door de aanduiding Mehr Empfindung als
Malerei".
Over de alou(le mui·ikale weergave van krijgsrumoer ,ie (nk hoofdstuk \'111, par. 2.
42)    Prot'inciaal   Dagblad.    1 3 oktober 1837.

43) t.a.P.. 27 oktober 1837.
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44Orgelconcert door Ferdinand Vogel, uit Berlijn
Eerste Afdeeling

1 Introductie en Kc,raal-Preludie
2 Herinnering aan Zwitserland,

pastorale over den Kuhreigen (Ranz des Z'aches)
3 Heroische Concert-Symphonie (Introductie en Allegro)

met Trombone-accompagnement
·* Der Todtentanz, Fantasie over het Choeur 1nfernal

uit Robert le Dialle #an  leverbeer
T,reede Aldeeling

1   Triomf-Marsch
2 De Scheepfaart in de Zomernacht

c,\·er /acht bei,·c)gen \1(,ed. met Intr(ductie het
Meermadchenlied uit Oberon van Weber

3 Halleluja uit den  lessias ian Htindel
met Tromb(,ne-accompagnement

4 Graftoonen
5 \'rije Fantasie

Er bleek voor dergelijke concerten ruime belangstelling te bestaan.
Daarom was men er in Bergen op Zoom op gesteld een verzoek ran de
bekende zanger Willem Pasques de Chavonnes Vrugt aan de kerk-
,oogdij  van de  her,·ormde  kerk om een orgelconcert ten  bate van de
armen te mogen geven. zonder bez\\,aren in te willigen.45 Wie de

"Heer kamerzanger de Chavonnes trugt" als organist meebracht, is
niet bekend, want buiten de notulen van de kerkeraad waren er geen
bronnen te ontdekken, die over dit blijkbaar gegeven concert nadere
informatie verschaffen.

Uit de zorgvuldigheid bij de benoemingen blijkt, dat men in de
Hervormde Kerk, zeker waar deze in steden als Bergen op Zoom,
Breda en Den Bosch or er een \ rij brede achterban beschikte, er op uit
was een bekwaam organist te verkrijgen. Van de eerste organist die
het nieuwe orgel van de hervormde kerk in Den Bosch bespeelde,
J.W. Buhr, is slechts weinig bekend, althans middels mogelijke

.4
i triedrich \\-ilheim Ferdinand  '(wel. geborenin 1807 in Ha\·elbergbij Berlijn -overleden in

1892 te Bergen in :\Imrwegen. reisde aam·ankelijk rond als orgel,irtuoos, verbleef van 1838 tot
1841 te 1 lamburg als leraar en 1 estigde,ich in  1852 als leraar wor orgelen compositic te Bergen
in Not,r„egen. \'ogel schreet tai #an orgelw·erken en enige orkesti,erken.
45) G.A. Bergen c,p Zcx,m. Arch.  Iler:. Ge,neente. Ic,tulen \ an de kerk·.cx)gdij d.d.  26 augustu.
1842 cim·.nr. 25(h.

114



orgelbespelingen of andere muzikale wapenfeiten, zaken die inzicht
geven in zijn repertoire en zijn capaciteiten. Buhr moet wei aanzien
genoten hebben, want hij maakte deel uit van de leraren of muziek-
meesters die werkzaam waren aan het departement Toonkunst, dat
aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten ver-
bonden was.46 Buhr's naam als organist wordt bevestigd door de
Almanak  voor de  Provincie  Noord-Braband  van   1833.

Buhr werd geboren in 's-Hertogenbosch. Aanvankelijk, bij de aan-
gifte van zijn eerste kind, is hij muzikant. In 1825, wanneer het
tweede kind wordt aangegeven, heet hij muziekmeester. Bij de aan-
gifte van het vierde kind op 1 juli 1828 staan zowel organist, klokke-
nist als muziekmeester aangegeven. Aangezien de oude Kliebisch
enige maanden eerder overleden \vas, zal Buhr hem aanstonds zijn
opgevolgd. Johan Nikolaus Kliebisch, enige zoon uit het tweede hu-
rvelijk van de vroegere organist van de Grote of Sint-Janskerk, rer-
zorgde het orgelspel in het kerkje van de Waalse gemeente.47

Buhr werd in 1857 opgevolgd door J.J. Eggers, afkomstig uit Am-
sterdam en leerling van de organist van de Haarlemse Bavokerk, J.G.
Bastiaans.48 Eggers heeft dus kennis gedragen van de op gang ko-
mende Bach-renaissance die in ons land werd voorgestaan door de

49organisten Van Eyken en Bastiaans.
Waarschijnlijk heeft Bachs muziek ook reeds deel uitgemaakt van

het repertoire dat de organist J. M. Homeyer op zijn concerten in ons
land ten gehore bracht. Alleen staat het niet vast, of deze organist in
Den Bosch is opgetreden. In ieder geval deed hij dit weI in Breda,
waar hij werd aangekondigd als kapelmeester van de hertog van

46
1 Zie o#·er due school (,ok bij Onderwils. hooldstuk A, par. 2.

47 1   .4,manak  roor ;\'oord Braband ( 18263.
48f Johan J. Eggers, gel](iren te Amsterdam op 19 januari 1833.
493 J.G. 4. ten Bokum, Johannes Gijsbertus Bastiaans C Utrecht 1972 3. Bastiaans, geix,ren te Wilp
in 1812, 0,·erleden te Haarlem in 1875.   as eerst horlogemaker, studeerde vervolgens muziek in
Deventer. Rotterdam. Dessau en Leipzig. Werd daarna organist in Amsterdam en later aan de
Grote 01' Sint-Ba,okerk te Haarlem. Bastiaans componeerde orgelwerken en koormuziek,
i,adronder k ,·alitatiet goed werk en zette zich in voor de mutiek van  Bach en  lendelsscilin.
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Parma. 50 Dat men niet zo algemeen rerrukt was van Homeyers spel,

moet te wijten zijn aan de nieuwere programma-opvattingen Kaar de

naturalistische tendensen uit verdwenen. 51
In tegenstelling tot Buhr liet Eggers zich in zijn kerk te 's-

Hertogenbosch vaker als concertgever horen, e,enals dit nadien het
geval was met Johan Al. Diedrich. Van de roorkeur die Eggers

leermeester voor het werk , an Bach koesterde,  liet de jeugdige orga-
nist aanvankelijk niets blijken. Op een ran zijn eerste concerten, een

liefdadigheidsconcert "ten voordeele van de Amaliabewraarschool
waaraan een aantal dames en heren medewerkte, roerde muziek \ an
Ch. Rinck bij de orgelnummers de borentoon.52 De eerstvolgende

jaren vooral, doch in mindere mate ook naderhand, duikt Eggers'
naam nu en dan op als gever van orgelconcerten te Den Bosch.

Kennelijk scheen zijn activiteit als concertgever later te verslappen.

In 1873 nam hij trou\rens ontslag als organist. Naar zijn zeggen was

dit om redenen ran gezondheid. Eggers verliet toen Den Bosch om
zich te vestigen in Leiden, waar hij een muziekhandel en -uitgeverij
begon. Naderhand aanvaardt hij toch weer een benoeming tot orga-
nist aan de Hooglandse Kerk aldaar. 53 Eggers heeft  er toe bijdragen

dat men in Noord-Brabant aansluiting kreegmet het goede niveau van

de Hollandse organisten.

50) Bredasche Courant,  13 juli  1848. Ji,seph ,Maria Homever { 1814-18943 verbleet enige tijd in
Italic en trok rond als orgehirtuoos na o. a. bij Joh. Christ. Friedrich Schneider (waar ook
Bastiaans studeerde). de belaamdc orgelleraar, componist en Bach-kenner te Dessau, te hebben
gestudeerd. Niet te serwarren met een neef en leerling Paul Homeyer, die een heruitga,·e
beior de van de orgelwerken van Bach. \Iendelssohn en Schumann. Deze P. Homeyer stelde

ook  een  orgelschool  samen
51)  C  Dahlhaus. Die Musikdes /9. Jahrhunderts (Wiesbaden 1980) p. 40-41; Al. Lichtenteld.
Trii'iale und .inspruchst olle  Musik  m den  Konzerten  um  18 50,  in  C.  Dahlhaus C red. ) Studien  zur

Tririalmusik im 19. jahrhundert (Regensburg 1967), p. 144-145.

52) Prot'. ,\'oord-Brab. en 's-Hert. Courant. 25 januari 1858; Caecilia ( 1858). p. 63 Johann
Christian Ficinrich Rinck, 1770-1846, ;ras een uitermate kundig Duits organist die voorname
lij k, eel voor het (irgel componeerde. Zelf o. a. gestudeerd hebbende bij J.S. Bachs leerling J.C.
Kittel.  ·as hij een \c*irtreffelijk orgelleraar. Gro(,tgebracht in de Bach-traditie kwam deze tot

uitdrukking zon·el in  zijn pedagogische als zijn concerterende en compositorische werk.  Zijn
thec,retische en praktische orgelscholen ble,·en lang in gebruik. Naast orgelwerken schreef hij

mls sen, can tates, motetten en pianomuziek.
53) Cat'filia ( 18853. p. 197
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\'66r 1770 kon men te Bergen op Zoom telkens al beschikken oier
organisten ian meer dan gemiddelde bekn aamheid. Rutger teri lien-
gel. die , an 1729 tot 1733 behalre organist ook klokkenist en - orl ogie-
stelder  „as en daarrix,r een traktement genoot zan f 428.- per jaar.
\\erd uit zestien sollicitanten tot Domorganist in Utrecht ierkozen,
hetgeen  „el  \\ at  zegt  orer /ijn capaciteiten.   Zijn op\ olger Cornelis
ian der Siuys, een man uit de naaste omge, ing, :\ as eerder plichtsge-

trouir dan eerste  keus,  dc,ch de op\ olger Bernard Bruvnisse die met
prachtige attesten uit Arnhem  kK am, bleek te\ens een uitstekend
leermeester \ oor de jeugd op clarecimbel, ,ic,01. bas en fluit. Bruy-
nisse /orgde er \cx,r, dat het orgel grondig hersteld werd door Alatthijs
ran Deventer uitiNijmegen, die reel werk verrichtte in het Brabantse
land. De meest bekwame organist die Bergen op ZI,om echter ri ist te
bemachtigen, was Alichael Ernest Heinsius (waarschijnlijk ailkom-
stig uit Hulst)die evenals Bruynisse roordien in Arnhem en Nijmegen
had gen,erkt en wiens naam bekend bleef als die ran een rerre ran
onverdienstelijk componist. Heinsius kiram in 1738 naar Bergen op
Zoom en bleef er totdat kerk en orgel in 1747 verwoest werden.54 In
die tijd werd bij het 150-jarig bestaan van het Caecilia-collegium in
Arnhem met een concerto van Heinsius het jubileumfeest geopend.55
Later verschenen er nog Sinfonias van Heinsius bij Hummel in Am-
sterdam.56

De Grote of Sint-Gertrudiskerk heeft van de beschieting tijdens het
beleg ran Bergen op Zoom door de Fransen zeer veel te lijden gehad.
Maar na het vrij po\'ere kerkherstel in 1752 moet er toch een begelei-
dingsinstrument, al was het maar een positief, ter beschikking zijn
gekomen. Anders zou Johann Ernst Freubel niet als organist in
functie zijn getreden,  toen  hij in 1770 vanuit  Aliddelburg k\vam na
daar slechts het jaar tevoren te zijn benoemd. 57 Voordien was Freubel

54)  A. Piscaer, Organisten t€Bergenop Zoom t /680-1747. in Sinte Geertrawiltsbronne, jrg. XIII
(1936), p. 21-25.
553 Balfoort. liet  miciekle,·en  in   Nederiand,   p.   107.
56 ) C. Johansson, 1.1. 6 B. Hummel,    Music ·publishing  and   Thematic Catalogues (Stockholm
1972): J.W.  Enschede.  Een magazdn-catalogus i an ./.J Hummel te Amsterdam en  B.  Hummel te
s-Gravenhage 1778.  in T.L'.3.41. jrg.  \'111. nr. 4 (1908). p.  262.
573 zie hoofdst. 11, par. 1.
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te \'lissingen en \\eer daarroor in Namen irerkzaam geweest.58 De
nieurve aanzinst roor het al enige keren deerlijk verminkte kerkge-
boun , een door de Ant\zerpse orgelmaker Louis de la Have venaar-
digd instrument, \\erd eerst op 10 april 1771 in gebruik genomen. 59

Officieel bleefjohann Ernst ofJean-Ernest Freubel in functie tot zijn
0, erlijden  in   1776,60  maar al \oordien  liet  hij zich n,egens ziekte
rerrangen  door  zijn  in   1763  te  Namen  geboren  zoon  Jean  en  zijn
schoonzoon M. Hansen.61

Na Freubel heeft tot 1 mei 1 777 A. P. van Hagen de organistenpost
rervuld. Daarna bespeelde Hendrik Willem Smits het orgel. Van
Hagen keerde echter in oktober 1778 terug en bleef toen  tot  1782

62waarna Jan Jacob Wagner (Wagener of Wagenaar) organist werd.
Wagner bleef tot zijn overlijden in 1795 organist, doch moest zich al
geruime tijd voor zijn dood laten Terrangen door zijn latere opvolger

Carel Broes die terens binnenvader in het weeshuis was. Broes, die
met  ingang ran  1 januari  1796 werd benoemd tot organist,  bleef tot

63zijn overlijden in noi'ember 1802 aan.
In de volgende periode rraren achtereem'olgens Nicolaas Jan de

Wilde. Joan Melchior Schmidt (die naar Palsdorp bij Kleef ging in
1810) en wederom De Wilde organist.64 Omtrent 1830 kwam Aalbert
Heyblom als 25-jarige vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom.65 Wat
er zich heeft voorgedaan, nadat Heyblom ruim tien jaar te Bergen op
Zoom in functie was, is niet geheel opgehelderd.  Uit de notulen van de
kerkeraad blijkt, dat hij op 12 oktober 1841 werd ontslagen met
"ophouden van het traktement op dato dezes, Hrgens ergerlijk gedrag

58)  Grugoir, a. 11'.
59)  Slmtmans. Benien op Zoom. een stadaA cen hitis. p.  155. De Antnerpse orgellxiuier ,iordt
dcorgaans als Delhave geschre,en
60)   G.A.   Bergen  op hmm.  Stads:irchiet' I Bir   1810.  Rekeningen,·an  de Stad Bergen  op  hum
1776-1810 (im·.nrs. 406-439).
61 i Gregoir. a.u·., art. Freubel.
62

1
/ie notit 60. De/.e A agner /ou lamilie kunnen ,ijn ge\i·eest van J.C.  'agner. die van

cinitrent 1797 tcit 1 (}kt(,ber 1810 (irganist  a3 van de Grote 01 Lieve-\'rciu„·ekerk te Breda.
63  G.A. Bergen cip Zixim, Arch. lien. Gemeente 1796-1810. Notulen \·an de kerk,·cmgdij
lin5.nrs. 233-234,. Binnemader is ecn oude beiiaming voor beheerder of directeur ,an een
i, ce5- ot arlnenliuis.
64

J t,a.p.

653 idem. Be,cilkiiigsregiwir 1830, 166.
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van den organist". 66 Vooral  in de namiddagdienst van zondag   10

oktober   1841   zou de organist  het bont gemaakt hebben.   Op  een
herhaald verzoek in zijn functie hersteld te mogen worden, meenden
de kerk\'oogden niet in te kunnen gaan.67 Waarschijnlijk heeft Hey-
blom zich onwillig getoond tegenover predikant en kerkvoogdij met
betrekking tot de hem voorgelegde psalmen en gezangen, want in  1842
1% erd er een uitvoerige instructie vastgesteld.68 Albert Hevblom Ker-
trok op 26 mei 1842 met zijn gezin, waaronderde in 1832 te Bergen op
Zoom geboren Alexander die 11aderhand te Rotterdam als organist,
leraar en componist bekendheid genoot, naar Tholen. 69 De zoon van
een kerkeraadslid, I. Alder, vervulde intussen de organistefunctie.

Aangezien het onderhoud eveneens aan de organist was toever-
trouwd, moest men omzien naar een helper in de nood. C.J Rogier,
aan wie ook het onderhoud van het orgel in de katholieke kerk was
toebedacht, kreeg de zorg opgedragen voor f 30,- 's jaars. Rogier
constateerde echter, dat het instrument niet alleen in slechte staat
verkeerde; er was ook aan gel:noeid. De vroegere organist had pijp-
werk afgesneden, gespleten en dichtgeknepen. Windkanalen. blaas-
balgen en pijpen hebben toen een goede beurt gekregen. 70

Uit de vele sollicitanten werd een voordracht van zes gegadigden
opgesteld, waaronder twee Bergenaren, die zich aan een proefspel
dienden te onderwerpen. De hiervoor genoemde jonge Alder, en de
militaire muzikant Fabricius,71 die te Bergen op Zoom gelegerd was

bij het le Regiment Infanterie, fungeerden als beoordelingscommis-
sie.  Uit de zes kandidaten werd Eliza Kranenburg, organist te Naald-
\rijk en zoon van een meester-smid uit Honselersdijk, tot organist ge-
kozen. Kranenburgof Cranenburgh staat merkwaardiggenoeg niet in
het bevolkingsregister opgenomen. Dat hij niettemin zijn functie ver-

66)  idem. Arch.  Heri. Gemeente notulen Kerkvi«dij.  12 oktober  1841, (in,.nr. 235).
673 t.a.p

6$ t.a.p.,13 april 1842.
693 idem, Iii·gister i'an ,·ertrokkenen en akte van verhuizing mei 1842.
70) Idem, Arch. Her\. Gemeente, Notulen Kerkw,ogdij 1841-1842, vergaderingen 23 oktober
en 2 november 1841 (inv.nr. 250).
71 1  G. Fabricius, was in de Bredase patentregisters %'an 1840 "militair muzikant van de Ie Afd.
Int..  spelend  in  schouwburgen".  Op  een  van de eerste concerten  van  de  zangvereniging
'Ccmcor(lia'  scierde  hii  een door hemzelf gecomponeerd \ ioolconcert  uit.
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rulde tot nog na 1850, valt op te maken uit een akte van borgstelling,
die vereist was omdat Eli/a te\'ensde pc,st , an kerkelijk ont,anger am-
bieerde. 72

In  1862  was  inmiddels  een De Pater organist  geweest. Na diens
vertrek werd er in het bijzijn z'an de organist aan de Rotterdamse
Sint-Laurenskerk, Bartholomeus Tours,73 een proefspel afgenomen
waarna de organist  De  Roo uit  Vorden  n erd benoemd. 74

Toen men in Tilburg omtrent  1760 in de Heikese kerk de beschik-

king kreeg over een orgel, benoemde men de uit Schiedam afkomstige
Willem,an der  leijden tot organist. Ozer de kwaliteiten ran diens
spel is niets bekend. Aangezien men in het algemeen zrel eisen stelde
aande functionaris en Van der Meijden al"komstign·as uit datdeel zan
de Republiek  \aar men ger\end was het een en ander van de organist
te verlangen, mag op zijn minst een redelijke opleiding worden aange-
nomen. 7S

Het zou voorbarig kunnen zijn te concluderen, dat in Eindhoren de
muzikale mogelijkheden Hat teruggelopen waren, nadat men erop het
einde.an de 17e eeurv een bekrraam musicus had aangetroffen in de
organist Johan van Duisburgh.76 Deze organist, alkomstig uit Zalt-
bommel,  had zi.in (,pleiding ontrangen , an  Lrlricus Eitzen te 's-Her-
togenbosch. Na \/an Duisburgh duurde het ezen al\orens men
doorde benoeming van Jan ran den Heuvel tot organist. beiaardier en
onderschoolmeester in de vacature wist te roorzien. In 1703 volgde
Anthony ran Esveld, een uit Drunen afkomstige onderN ijzer, \'an

72,  C;.A. Bergen op Ziwim.  irch. tier,   (;emi·ente. \ citulen Kerk\·clog jil fin\.nt. 2503.
73)  Bartholomeu.  1-0.irs i 1797- 1864. Rtitterdam & ,1,15 \·an  1830 tcit /ijn LI(M)(1 organi.t ian lic
liotterdam,ic Grcite i,f  hint-Laurenskerk. I li i ki,int ilit ecti xe laci t dat i ier achterecm·<111:encle
generaties van organisten (,ple,irde  Zijn ,0 in Bartliold 1 Rotterdam  1838 - Li,ndin  1897,
\dtigdc /.ich 1861 in 1-ngelarid
mi (.'accilia 11867,. p. 12.
75 )  1..G. ar Wils. Gedenithock ter gelegentletil rail het 25 -jarig hestuali der "\-meniging -rilburgsclie
ilu.tekschool  <-I-ilburg 1933 l:  l ilhz,rg i-an i·ruuge'r. iii Xieitii·,blad l'a,1 het licide,z.  19 augu)tits
1950
76

i Zijn naam ki,int (*ik icuir als I)uvsburgh. en [1,esburg. \'an Duisburgh tri,u„dede n-edu\,e
  an de Lindhin·ense predikant \\'illichi us. Johanna \ an  Lui·telaar en \i·erd <ip  I  lanuari  1690 bi
11(}emd tot organibt van de (ircitc Kerk te (A,rinchem. Aldaar is hii (ip 30 mei 17 90 begraien.
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den Heuvel op. Toen deze zich in  1739 door ziekte en ander ongemak
moest laten verz angen  door  zijn zoon Johan, kreeg men tenslotte
iemand die bijna zestig jaar op zijn post bleef. Johan \-an Esveld werd
na de d:)od \ an  zijn .ader in  1741 definitief begunstigd met het ambt
ran klokkenist en organist, dat inmiddels was losgekoppeld \an het
ondernijzerschap. Hij „ordt e, emrel nergens ger(,emd om zijn kwali-
teiten, z()dat men niet anders kan concluderen, dan dat de mu/ikale
rerrichtingen van zeer besdieiden allure zullen zijn g:Neest.  Bij de

scheiding \ an Kerk en Staat in  1795 \# erd het orgeltraktement inge-
trokken,77 doch het stadsbestuur handhaafde de aanstelling ran \an
Esveld als klokkenist. tc,tdat deze op 23 februari 1798 stierf in  het
naburige Strijp 78

Tenslotte zijn van de klokkenist en orgelmaker Paultis \'an E>·s-
donck te Helmond goede getuigenissen van diens orgelspel overgele-
verd.79

Gewoonlijk neemt men aan. dat het orgelspel in ons land en iii
Noord-Brabant in het bijzonder omtrent  1800 niet op zon hoog peil
stond. En in het algemeen werd naderhand verondersteld, dat ook de
waardering voor de eigen aard ran het orgel daaronder leed. 1\/aar,
gelet op de niet verflauA·ende aandacht wmr de boun· ,·an orgels naar
de traditionele inzichten uit de rijke bloeiperiode van de Barok dient
men achter al die be„eringen n el een \raagteken te plaatsen.  Alogen
markante figuren in het orgelspel ontbroken hebben, althans niet
meer als zodanig o:'erkomen, namen als Freubel, Zeemans. vader en
zoon Eitzen, Van Duisburgh, Kliebisch, Sti)kkelmans, Heinsius en
\'an Eysdonck zijn niet zonder betekenis ge\\ eest. De in de hoeken als
stadsmuziekmeester 0\ ergele\·erde Hildebrand 80 slaagde er in ieder
ge\al in om bij een muziektalent als Louis Coenen iets los te weken,
dat in de boezem van deze muzikale familie enige generaties kon
door  erken.

771 G.A. Eindhown. Administraticl :\rchief, Risc,lutics htad41*·htuur. I mci 1795. i'c,1. 77
(in#.nr. E 121.
781 (;.A. Eindhmen. Begraatboek Strijp, 12 lebruari 1798.
79 i  j. Heeren. Patilits i·an E.,sdonck, em lielmondsche klokkenisten,irgelmaker met zijn familic, in
De Brahantsche Lrcuit . jrg. 1 E 1952). p. 148.
so j  (ic.Alu. 6'..  art. Cc,enen.
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Zou men kunnen stellen dat de bekwame organist Heinsius langer
in Bergen op Zoom gebleven zou zijn, wanneer zijn instrument hem
niet door de Franse beschieting in 1747 ontnomen was, de herhaalde
wisselingen van functionaris op de organistenpost van de hoofdkerk,
bepaaldelijk sedert de aanwinst van het nieurfe orgel in 1771, is iets
dat opvalt ondanks het niet noemensA·aard van elders verschillende en
redelijke traktement. Dit verschijnsel blijft gehandhaafd gedurende
de gehele 19e eeuA' en hangt maar zelden samen met het overlijden
Jan de functionaris.

Elders, zoals te Den Bosch en Breda, maar ook te Willemstad,
Ravenstein, Geertruidenberg, Tilburg, Eindhoven en Heusden, \#as
het geen uitzondering, datde organist langerdan 25 jaren aanbleef. In
Breda waren achtereenvolgens Hildebrand 28, Umland 42, Dorren-
boom omtrent 60 jaar verbonden aan de Grote Kerk. in Den Bosch
bleven Kliebisch Sr. (aanvankelijk nog aan de in protestantse handen
verkerende Sint-Janskerk) 40, Buhr 29, Eggers 16 en Diedrich 26jaar
op hun post in de Xederduits hervormde kerk.

Te Bergen op Zoom echter overschreden slechts Wagner en Hey-
blom met respectievelijk drie en eon jaar een ambtsperiode van tien
jaar. Voor de laatste liep zijn verbintenis daarbij allerminst bevredi-
gend af. Men is geneigd een verklaring te zoeken in de bevolkings-
structuur ter plaatse. Het inkomende deel, hetzij militairen van het
garnizoen, middenkader, intellectuelen of ambtelijke functionarissen
besloot vrijwel nimmer tot een verblijf in de stad voor het verdere
leven. Bovendien en waarschijnlijk als wisselwerking ook mede hier-
door openbaarde zich een mentaliteit die de oorspronkelijke bewoners
van de stad vrij afstandelijk hield van de overigens noodzakelijke
inbreng van buitenaf in bepaalde beroepen. In een elders reeds ge-
noemde studie over de organisten te Bergen op Zoom in de periode
1680 tot 1747 81 wordt geconstateerd dat het met kunstenaars van een
zekere faam altijd een kwestie was van komen doch helaas al te
spoedig van gaan. "Eenmaal op de hoogte gekomen van plaatselijke
gebruiken en omstandigheden vertrekken ze na korte tijd, om elders
meer waardering te vinden". Be rgen op Zoom scheen weinig waarde-

81) Piscaer, t.a.p·
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ring te kunnen opbrengen en al even weinig gast\ rijheid te bieden.
Waarom aldus gehandeld werd, vond de schrijfster in dat artikel een
probleem dat orn een oplossing rroeg. In een recente studie worden
deze van het overige Noord-Brabant duidelijk onderscheiden trekken
in de bevolkingsstructuur opnieuw aangeroerd alg een typisch ken-
merk en, zo men ivil, een probleem.82

§  2. Kerk,nttziek, orgels  en  organisten in katholieke kerken

Ten tijde van de Contra-Reformatie, toen als uitiloeisel ran de
conciliebesluiten zowel de algemene kerkleiding als de eredienst vrij-
wel geheel buiten de invioed van het kerk\'olk gehouden werd,83 stond
het er vooral onmiddellijk na 1648 in deze gewesten voorde katholieke
bedienaren van het geloof weinig rooskleurig voor. De druk die door
plakkaten, recognities en andere beperkingen op de geestelijke stand

werd uitgeoefend deed evenwel geen afbreuk aan hun invloed op de
bevolking. 84 Daarom valt het te betreuren dat een deel van de clerus
zijn gezaghebbende mening later eveneens aanwendde om zich te
kanten tegen opkomende industriele mogelijkheden die een verbete-

85ring van de levensomstandigheden voor velen konden betekenen.
Het feit dat het kerkelijk leven van de katholieken  in de 18e eeuw

slechts met veel moeite in stand kon worden gehouden, was op de in
rroegere eeuwen zo bloeiende kerkmuziek van invloed. Men wijt de
geringe mogelijkheden voor de katholieke kerkmuziek aan het gebrek
aan representatie door de restricties die aan het houden van een
kerkelijke behuizing waren opgelegd. Een veel grotere belemmering
zvas echter de verdeeldheid van standpunten, die twijfel zaaide zowel

bij religieuzen als gelovigen en een sfeer van matheid legde over het
gehele kerkelijke leven van de  18e eeuw.86 Eerst waren er de proble-
men rond kerkelijk-bestuurlijke bevoegdheden. Men vroeg zich af of

82)   L. C.\<T.J.M.ten Horn-Van Nispen,De vreemdeling in  11/est- Brabant.  meer in het hi)'zonder in
Beigen  op Zoom. le/.ing gehouden op 9 mei 1980 te Boxtel.
83) Van der Leeuw. //et Kerklied,   p.  203.
84 1  P.M. M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied.  De economische ontu'ik-

keling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie ran Breda 1750-1850 (Tilburg 1973), p. 112.
85) a. u'., p. 112.
86) R(Wier. Eenheid en Scheiding, p. 221.
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een pauselijk gedelegeerde als een apostolische vicaris wel over even-
veel beroegdheden beschikte als een meer autonoom geachte opper-
herder van een diocees zoals een bisschop. Verr·olgens kampte men
met problemen die de aanhangers ran de strenge leer ,·an het Janse-
nisme meebrachten. De volgelingen van de Ieperse, uit Noord-
Nederland afkomstige bisschop Cornelius Jansenius \onden in de
Nederlanden nogal \vat medestanders.87 Dit leidde in het begin ran
de 18e eeuw tot een crisis in de kerkgemeenschap, Aaar tenslotte een
afscheidingran Rome op rolgde. De spanningen waaraan het katho-
lieke volksdeel was overgeleverd, ontnamen de kracht aan hun
cultureel-kerkelijk le\en. Onder die omstandighe(len mocht men ran
een kerkmuzikale praktijk zelfs geen matige ver\vachtingen koeste-
ren.

Buiten de genoemde indirecte oorzaken waren er nog andere \an
nieer directe aard, die maakten dat het met de katholieke kerkmuziek
maar zwak gesteld was in de tweede helft van de 18e eeurr, en dat niet
alleen in Brabant. Vooreerst wras de aloude zang van de kerk, het
gregoriaans, reeds enige eeuiven sterk in betekenis en praktijk achter-
uitgegaan. Dit \ras geen regionaal doch een algemeen verschijnsel.
Het beoefenen van de meerstemmigheid had de belangstelling voor de
traditionele eenstemmigheid naar het tweede plan gedrongen. Daar-
mee,erloorde eigen zang van de kerk debindingmet een opde traditie
steunende uitvoeringspraktijk.88 De oorspronkelijke melodieen,
reeds vaak aangetast door n·ijziging van stijl en inzichten, werden
verkort en misrormd. Wel mag er aan toegevoegd worden, dat in het
algemeen de besnoeiingen van de zogenoemde Medicaea-uitgave in
onze streken nieinigingang vonden.89 Maar nu de kerkmuziek in onze
87

) a. u'.,  p.  220.
88)A.I. 11. kat. De Geschiedmis der Kerkmuziek in de \lederianden sedert de lien'orming, C Hilver
sum  19391,  p.  126.  Kat  zegt eenvoudig·  De i,·are zangtraditie ging ,·erloren.
89)  a.u'.,   p.   96;   De    ledicaea  is  een  uitga, e  van de gregoriaanse misgezangen volgens  de
Homeinse ritus op last van paus Paulus \' (samengesteld 16083 door een commissie 0.1.5.
kardinaal I)el Monte naar het werk san de componisten Felice Anerio en Francesco Surianoals
gevolg van de Contra-Reformatorische richtlijnen. De uitga,·e, genoemd naarde eigenaar van de
drukkerij in Rome, kardinaal Fernando de Medici, verscheen in twee delen: Proprium de
Temporein 1614 en Proprium Sanctorum in 1615. De gezangen werden naar de toi'n bestaande
gregoriaanse tradities her,ien ,·olgens de humanistische opvattingen omtrent de rerhouding
I<·oord-tenn en het Fist-Tridentijnse vocale ideaal van de Palestrina-tijd. 0. Ursprung, Die
Katholische  Airchenmusik  (Potsdam   1931)  p.   199-200.
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gewesten \ rijwel uitsluitend in handen ran dilettanten \\ as gelegd, tot
het instrumentale deel en de algehele leiding toe, King men over tot
eindeloze tekstherhalingen omdat men met de rocalises in het greg(,-
riaans niet gc,ed raad meer igist.90

Nog smakelozer werd het echter met de vaak zeer onbeholpen
tn eede stem die tegen het gregoriaans ran de raste misgezangen werd
geplaatst, een gebruik dat ranaf omtrent 1700 in zn ang n as gekomen
en blijkbaar typisch n as roor de Nederlanden.91 De Taste misgezan-

gen die opdeze Ir·ijze ontstonden en bekend waren als de Amsterdam-
se, Keulse of Leuvense missen, hadden nau\\'elijks nog iets met het
oude gregoriaans van doen. ,'annrge de contacten met de Zuidelijke
Nederlanden ronden de Leurense missen het meest ingang in Bra-
bant.

Mededoor het harmoniseren van noot tegen noot  vas het tempo van
de kerkzang veel langzamer ge\vorden en verschilde daarin \reinig ran
het langzame psalmgezang in de protestantse kerken. Een bevestiging
daarvan is te Finden in een verhandeling in rijmvorm die nog in 1822
\\ erd herdrukt maar zowel in 1755 als 1781 wordt aangetroffen als
voorrede tot een klein Gradtiale Romanum dat bij Crajenschot in
Amsterdam uitkwam. 92

Van een officiele eredienst zoals dat voor de Reformatie het geval
ivas kwam men. niet alleen door de kleine ruimten maar mede doorde
algemene geestesgesteldheid zoals men die vanuit het pietisme ook in
protestantse kringen kende, tot een meer private devotie.93 In die
private devotie was eerder plaats zoor religieuze muziek en het lied in
de volkstaal dan voor de eigen zang der kerk.

Waar nog een meerstemmige muziekpraktijk kans van slagen had,
was de polyfonie, die als de oude stijl of "stile antico" door componis-
ten buiten ons land nog weI \verd toegepast, grotendeels verdrongen

90) Kat, a.u'.. P. 140.
91)  Ursprung, a. it·.,  een standaardwerk op dit gebied,  rept over deze praktijk in het geheel
niet.

92) Klein Graduale Romanum. (Amsterdam 1755). Klein Graduale Romanum, (Amsterdam
1781). De berijmde voorrede  werd overgenomen in  F. W.,  Dichtmatige verhandeling oiergebruik
en misbruik i·an den Gregoriaanschen zang, uitga,·e \·an F.J. Tetroode (Amsterdam 1822). Zie ook
Kat, a.u'., p. 126.
93) J.A.S. van Schaik, Litugie en Kerkmuziek, in Het katholieke ,\'ederland 1813-1913, dl. II
( Nijmegen L.J. ),  p.  112.
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door de concerterende stijl. Uit die stijl resulteerde de miscompositie
in cantate-stijl, een opsplitsen van de tekst in een aantal afgesloten
nummers voor soli tegenover ensemble-delen. Doch - ten tijde van de

polyfonie was dat niet anders - dergelijke werken verlangden uit\'oe-
renden die zich een beroepser,aring hadden eigen gemaakt. Een zo(la-
nige praktijk was niet alleen in plattelandskerken maar ook in wat

grotere plaatsen en gewone parochiekerken ondenkbaar. Men moest

zich behelpen met hetgeen roorhanden was aan instrument of stem,
zodat er in plaats van koorzang meer huiselijke , ormen van muziek
opgang deden.94 Die gemoedelijk-huiselijke geest bleef na 1796 be-
staan. Het "choor- of zangkollegie" verschilde dan ook vaak niet van
een soort societeit. 95

Er waren nog andere omstandigheden die luisterrijke kerkelijke
r'leringen in deze streken vrijwel onmogelijk maakten. Daar waar men

nog iets van een pleclitige liturgieviering had kunnen verwachten, bij
de Illustere Liere \'rou\ve Broederschap in Den Bosch, blijkt er in
ruim anderhalve eeuir - ran 1629 of 1642 at' - geen spoor van te
ontdekken.

Processies, missen. lof en vespers, de hele eredienst waarin de
muziek zo'n genichtige rol had te rerrullen, rvas verdweneii.96 Het
katholiek-religieuze karakter was aan de broederschap ontnomen.
Men beschikte bovendien niet meer over kerkelijke fundsen om
grootse vieringen te doen plaatskinden, zelfs wanneer de omstandig-
heden toer allig ir'at gunstiger ilit\'ielen.   \'oortdurend  hing  er  een
dreiging van tegenwerkende plakkaten. 97

Volstond men in de schuilkerken voornamelijk met restanten van
het gregoriaans, daarnaast werden er liederen in de volkstaal en

hoogstens wat motetten gezongen, mede omdat er ran een nauwgezet
onderhouden van liturgische voorschriften geen sprake was.98 Het

ligt voor de hand dat er na de grotere rrijheid sinds  1795  niet aan-
stonds een kerkmuzikaal leven  op gang kwarn.  Wel  kon  men  in  het

94) Kat, a.u'.  p. 63
95)   a. 14'..   p    170.

963 G.C. M. B·an Dijck, De Bossche Optimaten, Geschiedenis i·an de Illustere Lin·e I'rouite
bruederschar te 's-Hertogenhosch. .1318-1973 (Tilbi,rg 1973}. p. 399.
97 1   Kat,  a. 14'..   p.  49.
98) Van Schaik, t.a.p.  p. 115.
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verder verloop van de  18e eeuw een toenemend mildere houding van
de oierheid bespeuren ten danzien  ran  andersdenkenden.  n : artoe
behalre de katholieken ook de lutheranen, remonstranten en doops-
ge/inden   behoorden.   De \ ersoepelde houding „as uiteraard  z an
inploed op de katholieke kerkmuziek. Officieel waren orgels in de
schuilkerken niet toegestaan, tenzij men er extra geld voor op tafel
legde in de vorm van recognitiegelden. Dit was den van de redenen,
dat er hier en daar andere instrumenten zoals ,iool, cello of clazecim-
bel, terondersteuning van de zangin gebruik \varen. De instrumenta-
listen die op 29 december 1775 in Tilburg een requiemmis opluister-
den, zijn een aanduiding dat men soms zo te iverk ging.99 Mogelijk
gaat het te ver om te concluderen dat een dergelijke praktijk een
gangbare traditie was. Niettemin duidt de aanschaf van een fluit,oor
het koor van de parochie 't Goirke in  1801 en de regelmatige aanschaf
\'an snaren omtrent dezelfde tijd op een andere kerkmuziekbeoefe-
ningdan alleen de begeleiding van de zangdoor het orgel. 100 Meerma-
len werden dergelijke instrumentalisten, ook weI 'musiciens" of
muzikanten genoemd, gehonoreerd voor hun dienstverleningen of
ontvingen zij een presentiegeld. Het kerkbestuur van de Amster-
damse Mozes- en Auronkerk stelde in 1792 zelfs een instructieop voor
de "heeren gesalarieerde muzikanten, zangeressen en zangers". 101
Voor de Rosaliakerk aan het Rotterdamse Steiger,verd door een vrome
en goedgeefse parochiaan een kapitaal vastgezet om er een vakkundig
organist van te betalen. 102 Dergelijke financiele transacties ten ge-
rieve van de kerkmuzikale opluistering bleven echter uitzonderingen
en  waren  in de Noordbrabantse kerken  van  de   18e  eeuw  geheel
onbekend.

Hoewel in de Bredase schuilkerken "musiciens" aan de kerkdiens-
ten medewerkten, bezat de Brugstraatkerk reeds  in   1674 een orgel.
Ondanks de concerterende praktijk in de kerkmuziek, die het in feite
voor de schuilkerken niet toegestane orgel overbodig, in ieder geval

991 zie hidst. 11 (p. 21 1.
'00) G. A. Tilburg, Registrum Memoriale Parochie 't Goirke. Betalingen in  18()0 en  1801 aan J.
S„·agemakers en J.B.  Acilen wx)r snaren en in  1801 aan Janian de Knikker f  7.-,·0(ir een fluit.
104 J.A.F. Krcinenburg. 11,tria s Fleer/qkheid in Xeilerland (Amsterdam z.j.), p. 462.
1023 G.A.  lever. (*'denkhoek i·an de Dominic·anen in Xederland (Nijmegen 1912), p. 366.
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niet noodzakelijk maakte, volgdede Nieuwstraatkerk het voorbeeld op
het  einde  van  de 17e eeuw. Omstreeks 1750 stond  er  ook  in  de
schuilkerk aan de Waterstraat een orgel. Men wrilde de kerkdiensten,
die in de kleine ruimten door het overgrote deel van de gelorigen
staande werden  gerolgd, met orgelspel aantrekkelijker maken.  Orer

het orgelspel en de organisten is echter niets bekend. A'len r·ond
bovendien bij de 18e-eeuwse kerkkoren het onderling contact \oor-
namer dan het muzikale resultaat. 103

Aangaande om,ang en betekenis ran het kerkmuzikale repertoire
in het Brabantse in de tweede helft van de 18e eeu\\' \'alt zeer weinig

met zekerheid te zeggen. Het zou hebben kunnen aanleunen tegen de

praktijken in de Oostenrijkse Nederlanden. Mede gelet op de belang-
stelling voor orgelspel in de Bredase kerken is daar wel enige grond
roor. Maar tijdens het toen heersende Jozefisme \\ erd rigoreus naar
eenvoud en soberheid gestreefd. Hoogstens kende men op bijzondere,
eerder politieke of anderszins buitenkerkelijke gebeurtenissen een

feestelijke viering die het liturgische element ten gunste van grootse
muzikale vormen terugdrong. 104

Naast de instrumentale Oostenrijkse in\,loeden iras er in de Zuide-

lijke gebieden een Franse invloed merkbaar. Evenwel stond in
Frankrijk de miscompositie zeker niet op het voorplan van de kerkmu-
zikale praktijk. Het gregoriaans en de verwante latere verklankingen
zoals van Henri Du Mont (1610-1684) genoten de voorkeur. Daar-
naast was het instrumentale aandeel in de liturgische dienst bijzonder
groot. In de encycliek Annis qui van paus Benedictus XIV, daterend
uit 1749, wordt deze zelfs uitdrukkelijk toegestaan. 105 Geliefd was de

alternatimpraktijk, orgelspel of een instrumentaal ensemble afwisse-
lend met gregoriaans of een beperkte meerstemmigheid. Afgezien nog
van de beperkingen die aan het katholiek godsdienstig leven werden

opgelegd miste men echter voor een dergelijke ontplooiing van de

103) Beermann. a.u·., p. 200 e.v.
104) K.G. Fellerer, kirchenmusik und Aujklarung. in Geschichte der Katholische,i Kichenmusik,
o. r.\·. K.G.  Fellerer (Kassel/Basel/Tours/[Dnden  1976). p.  199.
105) K.G. Fellerer. Die En:vklika  'Annis qui" des Papstes Benedikt X11'. in Geschichte d.kath.
Kirchenmusik, a. u·.. p. 149.
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kerkmuziek veelal de instrumentale middelen en de kundige krachten
in Brabant.

Erenals in de 18e eeu\\ heeft het orgelspel in de katholieke kerken
in de \orige eeu\T op enige uitzonderingen na geen hoog niveau
bereikt. ;\leer dan cens moest men zich behelpen. temeer omdat in
rde katholieke kerken aanrankelijk geen orgel voorhanden was. It'aar
men beschikte over een hoc}guit zeer bescheiden instrument, \ras er
meestentijds niet anders dan een beperkt onderlegde amateur die zich
voor de parochie rerdienstelijk maakte en rrijriel overal anoniem
bleef. Dat men zo in het ongen isse bleef omtrent de functionaris laat
zich raden. In de Brabantse Almanakken staan deze vrijii·illigers die
hun arbeid in nederig dienstbesef verrichtten niet vermeld. hetgeen
tegelijk aanduidt dat de beoefening van de kerkmuziek geen rol van
betekenis speelde in het kerkelijk leven en een be,estiging is van de
geringe eisen die aan het begeleidend orgelspel werden gesteld. Een
uitzondering vormden de functionarissen aan de Sint-Janskerk in
Den Bosch en de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Zij behocirden tot
de zeer weinigen die bekendheid genoten. Eerder ziet men in deze

almanakken namen van organisten opdagen tussen de kerkelijke be-
dienaren bij de Nederduits Her\ormde Kerk, de Ifiaalse en de Lu-
therse Gemeenten. Veel later krijgen de functionarissen in de Katho-
lieke kerk, althans die in Den Bosch in de almanak een plaatsje tus-
sen de clerus. 106

Waar elders bij het vervangen van een cantate-mis - in Noord-
Brabant overigens een zeldzaamheid - omtrent 1780 vooral  in  de
Zuidduitse landen een nieurze stijl opgang deed, die door de gebroe-
ders Joseph en Michael Haydn, Mozart, Beethoven maar meer nog
Schubert en Weber leidde tot een bondiger en doorlopend, men zou
zeggen symfonisch geheel van de miscompositie, richtte men zich in
Nederland in het algemeen en in Noord-Brabant in het bijzonder
meer op de eenvoudige navolgers. Zo kwamen in de Sint-Pieter- en
Sint-Jacobskerk te Den Bosch meermalen de missen van Johann

106)  Almanak  ioor Noord Braband (1840 e.\. j.  Alleen  C,hristiaans  en \'an Paeschen staan
\ermeld.
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Anton Kobrich tot uitvoering, muziek van een bedenkelijk zwakke107

inrentiviteit. 108 Waar men trouwens hoger durfde grijpen,  was het
meestal boven de krachten. De uitvoeringen lieten zodoenderaak zeer

veel te wensen over. 109

Een zo bleke afspiegeling van de missen van de Weense klassieken
werkte uitermate smaakvervlakkend. Ook in een ander opzicht was de
tijd van bloei voor de kerkmuziek nog niet aangebroken.  Na het
dansen om de rrijheidsboom, de religieuze liberalisering ran de Ba-
taafse tijd en het koninkrijk Holland gevolgd door de restauratie van

de Oranjes in een nieuw en groter koninkrijk, moest er in de katho-
lieke kerken van Brabant orde op zaken gesteld wor(len. Daarging met
kerkherstel, nieuwbouw en interne organisatie wel enige tijd over-
heen, zodat men na soms dertig jaar of nog later eerst tot de aanschaf
r an een orgel kon overgaan.

Enige kerkmuzikale berichten zijn er uit die dagen toch ivel, want
"a Oss, le maire, accompagnt de tous les fonctionnaires publics et de
la garde nationale, sest rendu A l'eglise pour y assister au Te Deum,
qui a tte chante". 110 Deze cermonie vond plaats bij gelegenheid van
keizer Napoleons naamdag op 18 augustus 1810. lets dergelijks vin-
den we in het rc,lgende bericht: 'Le jour de Saint Napol6on, on a
chantu A St. Michelsgestel un Te Deum, auquel ont assistd le maire et

les autorites constituOes, accompagnes de la garde nationale sous les
armes". 111 Het Franse keizerrijk liet geen gelegenheid tot pompeus of
officied,erti,c,n roorbijgaan, want "on a colebre hier en cette ville  112

le jour de lanniversaire du couronnement de l'Empereur. Des le

107) Johann Anton Aobrich. Landsberg 1714- 1791. \01gde na de dc}od ,·an /ijn vader de,e op als
cirganist ,an de parcx·hiekerk en bled' dit iijn \erdere le\en. Gal' ,·eel ;ic,(,1- en pianolessen en
K·hrect daar\·(xir cen methc)de. cl<,ch is ,·cx,ral bekend dc)(ir een om·(x,rstelbare hc,e\·eelheid
kerkmuziek, dic in series werd \en·aardigd als gold het sjabl(inen\,·erk, tie .11.G. G.. dl. I'll,
( Scharnagl J kol. 1287/1288.
1083  Eat, a.u·.  p. 180. kat baseert /ich waarschijnlijk in zijn vernietigend oordeel op dat van de

priester-componist P. Griesbacher in Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre. De/e
spreekt van schijnL·(imp(,sities die in het verlixip f·an de INe eeun de markt tii·ersiw)elden.
109

3 De Spectator 1 1847 3, p. 90.
1103 journ,il du /)apartement des Bouches du Rhin. 21 auglistuh 1810.
111) t.a.p., 31 allgUStLIS 1810.

112 J  bedoeld is  5-Ilertogenb(,sch
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matin, des salves d'artillerie ont annonce la solennite du jour. A midi,
on a chante un Te Deum dans toutes les eglises de la ville. 113

Plechtigheden van die aard kwamen tijdens het koningschap van
Lk)dewijk Napoleon en de France inlijr inggeregeld voor. Alaar buiten
het zingen van het Te Deum bij 's konings of's keizers verjaardag, 114
de geboorte van de koning \ an Rome, 115 een Te Deum bij het afkondi-
gen van de rrede. zoals in Eindhoven  116 en enige uitraarten is er niet
\ eel overgeleverd.  Alen blijft onkundig omtrent de ;1,ijze \raarop het
Te Deum ,rerd uitge\oerd en door wrie dit geschiedde. Het zou
natuurlijk gewoon gregoriaans geweest kunnen zijn. Inzicht in het
repertoire en de praktijk ran de kerkmuziek blijft hierdoor maar van
een mager gehalte.

Dat men intussen de cantate-mis van v6(ir 1780 nog in ere houdt,
blijkt uit de viering van het vijfde eeuwfeest van de Illustere Lieve
Vrouwe Broederschap  in   1818. Dit feest werd besloten  met  een
plechtige inis in de Sint-Janskerk en de krant vermeldde zelfs, wat er
werd uitgevoerd. "Op gisteren (1 oktober 1818) ishet Eeuwfeestdoor
eene Godsdienstige plegtigheid besloten. Eene plegtige Mis, door den
Heer Deken en Plebaan dezer stad in groot ceremonieel met assisten-
tie \'antwee Geestelijken, onder een overheerlijk orchest, volgens het
muziek van den voortreffelijken N. Jommelli, gecelebreerd, en waar-
bij zoo wel de Hervormde als de Roomsch Catholijke Leden en de
aanzienlijksten der Stad tegenwoordig waren. 117 De krant spreekt
hiermee de elders uitgesproken twijfel omtrent de aamvezigheid van

118de niet-katholieke broederschapsleden heel duidelijk tegen.
Negen jaar later moeten de Weense klassieken in de Bossche

kerkmuzikale praktijk zijn ingeburgerd. Maar men schroomt niet
deze muziek te combineren met die van z\,akke epigonen die ejen

luisterrijk werden hooggehouden als de grote meesters. Men leest dit
uit een bericht over de plechtigheden rond de viering op 9 december

113% journal du Dtpartement des Bouches du /thin. 21 augustus 1810.

114)  G. A. Eindho\·en. Administratiet Archief E'hoi·en 1811-1914, Register notulen, Raadsbe
hluiten 1809-1815, 16 december 1815, Nm·.nr. 6).
tls) G.A. Gilze, gemeenteserslag over 1811.
1163 Zie n(mt 114.
117 f   's- Hertogenbosst·he  Stadscourant,   3  oktober   1818.
118, tan Dijck. a.w.  p. 402.
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1827 jan het nimmer tot uitioering gekomen concordaat met Rome.
Toen klonk in Den Bc,sch tijdens de solemnele dienst "de beroemde
keizerlijke mis \ an Haydn  119 met volle orchest, zelfs met pauken en

trompetten gezongen, opgevolgd door een zeer prachtig Te Deum, an
Ohneijald". 120 De muzikale leiding was in handen van de heer lf'.B.

Alarijnen. Tegelijkertijd n as er onder het beieren ran de klokken een
pleclitige viering in de kerken van hint-Pieter en hint-Jacob. In de
Bossche Sint-Pieter werd eveneens een Te Deum aangehe,en. Aan-
gezien men nade middagde instrumentalisten ; rij had die 's morgens
in de hint-Jan aan de mis \ an Ha>'dn hadden meegewerkt, kon men in
de Sint-Jacobskerk na de respers ' de plegtige muzvkale Te Deum ran
Dre\'er 121 met \01 orchest ten gehore brengen. 122 Dirigent Alarij-
nen 123 stond moor een min of meer ad hoc samengestelde \'ocalisten-
schaar, aange\uld met instrumentalisten.

In  Eindhoven en Gemert A erden ezeneens herdenkingen gehou-
den in verband met het concordaat. Of men zich daar ook met
kerkmuziek in concertstijl bezig hield stond in het Bossche concor-

daatsprogramma echter niet ,ermeld. 124

119) Bed(,eld werd daarmee de 'Missa in d' ian Joseph Haydn uit 1798, Baak aangeduid als
Nelson-Alesse'. Groi'e D. di. 1\'. art. Jcis Hardn, p. 168
1201 Joseph Ohne,faid. (Heuchlingen 29 okt. 1781-31 januari 1856), \,as n·inkelier en kerk-
kixirdirigent in /ijn gel:**Irteplaath. Hij had in Augsburg theologie en mu/iek gestudeerd en
c,imponeirtle reel kerkmuziek die Lich eerder do()r oppenlakkigheid dan door eenvoud inbur-
gerde bij vele plattelandsk,iren.  1-let in   Leer be, attelijke stijl" gecomponcerde Te Deum werd in
1813 uitgege,en met instrumentale begeleiding. 11. G.G., dl. 1 X. art. 0 hne\,·ald (Stiefel ) kol.
1916/17.

121)  De Zuidduitser Johann Melchior Drever (1756-1824 1
componeerde ei·eneens ved en bijna

uitsiuitend kerkmu,iek van middelmatige en niet /elden naar het tri, iale neigende b,aliteit. De
instrumentale partijen krijgen bij hem \·aak de m·erhand op de vocaliteit. Net opkomende
(.:accilianisme  stond  ieer  at'ir·ij,end  tegeno,·er  1ijn  kerkmuziek.  MGG dl.  11.  art.  Drever
(lieichert) kol. 818/819.
in,   Beschrijring i·an  de  plegtigheden  ,ier  illuminatien  pluats  gehad  hebbende  te  ' s-Hertogenboscli  op

den  9eH  december  1827  bij gelegenheid I an het alkondigen des Concordaats ('s-Hertogenbosch 1827).
1231 Ii'.B. Marijnen leidde bij wiork(imende gelegenheden de kerkelijk-muzikale uitvoeringen
in de Sint-Janskerk. Ecn kerkk(*)r bestcind er tc,en nog niet. Dit kwam eerst in 1847 tot 0tand.
Toen P.J. pan l'aeschen (irganist i,erd iii 1839, King Alari.inen. die ook kerkmuziek compo-
neerde en bekend stond als een goed tenortanger. naar de juist gereedgekomen kerk ,an
Sint-l'ieter in Den B(,sch. Naderhand nirmde men hem wei "de nest(ir van onze tenoren'' (in
Musicaal Tipischrift, 21 januari 1851 3.
1241 BesL·hri)ting i·an de pleitigheden. a.u·.
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Alocht er in dit achteraf voorbarige juichen c,zer een o,ereenstem-
ming tussen het jonge Koninkrijk der Nederlanden en de Kerk ;an
Rome een symptoom doorklinken  van een ijverige beoefening \an de
kerkmuziek,  er zijn verder slechts sporadische getuigenissen \ an de
kerkmuziekpraktijk uit die dagen.

Tot die ,\ einige op\allende kerkmuzikale gebeurtenissen behoc,de
een bisschopswijding in de Sint-Jan te Den Bosch op 9 april 1842. De
eerste sinds 227 jaar, werd er in de krant bij vermeld. 125 Tijdens de
lange plechtigheid \verd de vierde mis van Haydn uitgeroerd, -zoorge-
dragen met enkel strijkinstrumenten en groot orgel". 126 illen zong het

Veni Creator en het Te Deum gregoriaans, "af,visselend zang en
priesterkoor". Of die zang in de volgestroomde kerk \olkszang of
koorzang was, werd er niet bij vermeld, maar het is tenminste een
teken dat de aloude kerkzang weer in de aandacht was.

Van betekenis voor het kerkmuzikale leven en het muzieklere.n in
het algemeen in de eerste helft van de 19e eeuw was de aanstelling\,an
de eerwaarde heer Van Roy tot koorleider aan de parochiekerk van 't
Heike te Tilburg. Met hem haalde men in Tilburg een muzikaal
werker binnen, die de musiceerlust en de belangstelling er,oor met
reel enthousiasme in vaste banen leidde. Niet alleen bemoeide hij
zich met de kerkmuziek; regelmatig gaf hij uitvoeringen met een
instrumentaal ensemble. Dat gebeurde dan 's zondags na de hoogmis
in de kerk en vrijdagavond voor belangstellenden op de Societeit.

Philippus Carolus Joannes Nepomucenus Franciscus Xaverius van
Roy (of van Rooy) werd op 22 augustus 1764 te Munsterbilsen in het
tegenwoordige Belgisch Limburg geboren als zoon van Wilhelmus ran
Royen Eva Meskens.127 Ph.C. van Roy studeerde voor priester, werd
op 22 december 1787 beneficiant van de voormalige collegiale kerk van

125 1  De l\'e mis \·an Havdn heet in de nummering r·an Novellcide 'Schopfungsmesse in Bes' uit
1801, voor soli, koor, 2 klarinetten, 2 hobo's, fagot, 2 hoorns, pauken en strijkorkest. De
blaasinstrumenten werden mermoedelijk door P.J. ,an Paeschen in de orgelpartij opgenomen.
126) l'rot·inciaal Dagblad, 12 april 1842.

1271 G. A. Tilburg, C)verlijdensakten 1853, fol. 52.
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Munsterbilsen en werd priester gewijd in  1788 te Tongeren.128 Op 29
november 1817 kreeg hij de leiding over het kerkkoor 'Sint Caecilia
van 't Heike, hetgeen inhield, dat hij ook een instrumentaal ensemble
dat voor begeleidingen zorgde ter beschikking had.

Aanvankelijk heeft Philippus van Roy met zijn koor en muzikanten

nog in de "schuurkerk" moeten werken, want de aloude parochiekerk
werd na de teruggave grondig hersteld, alvorens ze eerst in 1826 "'eer
in gebruik genomen werd. Intussen beschikte hij behalve over blazers
ook over een strijkorkest. Oefeningen en uitvoeringen hield men in de
zaal waar later de Societeit 'Philharmonie' gehuisvest zvas. Het is niet
bekend, wanneer men onder Van Roy's leiding met de vrijdagarond-
concerten voor de societeitsleden en de gratis concerten na de z(,n-
dagse diensten begonnen is. Zeker is alleen, dat ze tussen 1840 en
1850 werden georganiseerd door de vereniging 'De Harmonie' en in

die tijd haar hoogtepunt bereikten, hoewel de eerwaarde heer Van
Roy toen al tot de hoogbejaarden behoorde. Afgaande op berichten van
reel latere datum zouden op die uitvoeringen zondag na de kerkdien-

" 129sten  ourertures van de grootste meesters" hebben geklonken.
De priester-musicus werd in Tilburg hogelijk gewaardeerd. Dat

bleek wel uit het grootse feest dat men hem voor zijn taclitigste
verjaardag bereidde. Het Gilde 'Sint Caecilia-,130, de Philharmi}nie
zowel als de toen nog maar een jaar bestaande Nieuwe Harmonie
leidden de festiviteiten met een aubade in. Tijdens het feest werd be-
sloten jaarlijks met een serenade terug te Lullen komen.

Tot  kort  voor  hij  op 23 september 1853 stierf,   moet  \'an   Rov  de

leiding van het kerkkoor en de vrijdagavondconcerten hebben behou-
den. Zijn nagedachtenis zou men in hoge ere houden, stond er op zijn

128)  Aangenomen mcit „orden dat Philippus,an Rov norbertijn was. immers tot 1832 werd de
parochie 't Heike bestierd dwr K'itheren ,·an -1-ingerlii. Ei·erardus i)uchamps, pastoor ian 't
Heike van  1807 tot 24 april  1832, werd opgevolgddoor de latere bisschop Joannes Z„·ijsen, een
riereldheer Zekerheid bestaat er niet, want Ph. ,·an RA,>· pi·ordt in het memoriale niet under de
bedienaren genoemd. Zijn naam komt er zelfs helemaal niet in ,(Mir, tx,k niet als leider \an de
kerkmuziek.
129; ;lieuu'sblad ran   het  Zuiden, 12 november   1968.

130 2  01'hier sprake is wan het kerkkc)or van de parochie 't Heike. dan 10·el het \ endelii,·aaiende

gilde 'Sint Caecilia' is niet duidelijk.
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bidprentje. 131 Ailen slaagde er evenwel niet in zijn uerk op langere

termijn \oort te zetten. Spoedig verflaun·dede belangstelling voor de
rrijdagavondconcerten  toen de bezielende kracht  er  aan ont\ allen
was. Erdient echter in aanmerking te worden genomen dat er nieu,r e
tijden aanbraken, \\·aarbij andere groeperingen als de Nieu\\ e - en al
spoedig Koninklijke - Harmonie en de zang\ereniging  hou\enir des
Alontagnards' de aandacht roor zich opeisten. Het kerkkoor hieef
bestaan, maar de concerten hielden omtrent tien jaar na Iian Ro\''s
dood geheel op. 132

Philippus ran Roy genoot ()ok een repittatie als leraar. Tot zijn
leerlingen behix,rde Johannes Norbertus \an Groenendael, die meer
dan reertigjaar zanger was in de kerk van 't Heike. In de overlijdens-
akte,1·erd hij "horlogierepareerder" genoemd, hetgeen wil zeggen dat
het torenuurwerk onder zijn toezicht stond. 133 Zijn liefhebberij in de
muziek kwam tot uiting in het componeren zan missen, motetten en
andere  koorwerken. 134

Na de teruggare ran de hint-Janskerk in Den Bosch aan de katho-
liekenin 1810, tijdens het koningschap van Lodewijk Napoleon. werd
Paulus Verbeke aldaar in 1811 de eerste organist. De kerk schijnt
echter niet aanstonds in gebruik te zijn genomen z\ant de eerste

,„gezongen mis "in muziek -zogenoemd omdat instrumentalisten hun
medewerking J erleenden - zou hebben plaatsgeronden  op  Drie\ ul-
digheidszondag van het jaar 1811. Ook daarna werd er slechts spora-
disch gebruik gemaakt van de Sint-Janskerk roor een gezongen kerk-

dienst. Alen bleef de roorkeur ge\en aan de rertrouwde schuil-,
schuur-of huiskerken, zelfs toen de Franse overheid daar beperkin-
gen tegen uitraardigde. 135

Konden ae gelorigen na de intimiteit \·an de noodkerkjes blijkbaar
maar moeilijk wennen aan de plotselinge schaalvergroting, de oorzaak
\an het nauwelijks benutten van de wijdingsw·olle ruimte viel ejenzeer

134 (;.A. Tilburg, \'crzameling bidprentjes, sub vi)ce 7'an Roy"
132)  Scholberg e.a., Gedenkhoek .\'AH. p. 5 en 23: Niet,14'e Tilburgs,·he C.'ourant. 18 en 24 Juni
1931.

133) G.A. Tilburg. 0,·erlijclensakten 1846,6  iktober.
134 )  Greg<)ir, a. 11'
1351 \'an den liulsbeck, a.:i'.. p. 27.
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te zoeken in de onduidelijke situatie die door een arbitraire bisschops-
benoeming was ontstaan. 136 Deze zat de plaatselijke geestelijkheid en

de  gelo, igen  bijzonder  hoog.  F'errc,lgens    erd de politieke situatie
ioortdurend onduidelijker.  De \ er„ arring nam nog toe dc,or de crop-
\olgende terugtocht \ an de Fransen. \'ix,rlopig nam men :en aftrach-
tende 11()uding aan. Totdat koning \\'illem I in 1816 de teruggaie
bekrachtigde. Dc*,r dat alles heeft Paulus \'erbeke aanrankelijk
\\einig te doen gehad in zijn functie. Ilij richtte zijn aandacht op
andere zaken. 1)at hij niettemin „·at in /ijn mars had blijkt c,.a. uit
een  be;raard  geble, en requiemmis  die,  met  inachtneming  ran  de
principes \an die tijd,  getuigt gan sakkennis. 137

Paulus Verbeke kHam uit Scherpenheurel,vaar hij op 21 mei 1766
A·erd geboren. Hoeivel hij in 1811 als organist,an de Sint-Janskerk in
dienst trad moet hij al van omtrent 1804 in Den Bosch rfoonachtig zijn
geweest. 138 Grlgoir  139 beweert zelfs dat Verbeke al in  1794 werd
aangesteld, hetgeen onmcigelijk het ger al kan zijn geweest. De patent-
registers zermelden hem in 1806 en 1808 als meester-muzikant.
Bovendien zijn alleen de beide dochters uit Verbekis tweede hu e
lijk op 14 september  1807 en 7 juli  1809 te Den Bosch gedoopt. 140
Elders werden de twee kinderen uit het eerste huwelijk geboren; de
jongste in 1794 in Exel. Verbeke's eerste vrouw overleed te Goitsen-
burg de 17e thermidor, liet tiende jaar san de Re\(,lutie (5 augustus
1802), terwijl een borgbrief ran 31 december 1804 onder nummer 729
de aan\rezigheid \'an de latere organist in Den Bosch bevestigt. Het is
dus vrijwel zeker. dat Paulus Verbeke tussen 1802 en 1804, mogelijk
als militair muzikant - omdat hij tussen die muzikanten in het
patentregister wordt opgesomd -, naar Den Bosch kwam. Naderhand
wordt hij nu eens als koopman (1822), dan weer als muziekmeester

136
f liet wx,rmalige bisdom werd \ an buiten geleid door de apostolische , icaris Antonius van

Alphen \·an  1790 M  183 1.  Doch  Xap(,le(in \\·ilde herstel pan het bisclom Den Bcisch en stelde
daart(,L' de  Antierpse  past<*,r  Lan C'amp tegen  de  K il  &an  grestelijkheid  en  gek), igen  t(it
bisschop aan. De/e bleef dit tcit 1814. torn de vicaris op 24 april naar /ijn standplaat,
terugkeerde.

137, Bibliotheek Archiet' Sint lansbasiliek 1)en Bosch, htcmmen en partituur.
1381 G.A. 's-Hertogenl)(,sch, Bc,rgbriet, 31 december 1804 (in\ .nr. 729).
139'

: Grew,ir. a.u·.. art. Ierbeke.
140,  G.A.  's-liert(,genbt,sch,  Doop-. Trou  - en Begrat'enisboeken (im.nr. 61 i.
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( 1826, en (,rganist zan de  lic)ofdkerk ( 1834) a.ingeduid. 141  Als or-
ganist genc,<)t \:rbeke een be/oldiging \ ati f 300.-, \fat \(,or die
tijd geen onredelijke salariering genoemd mocht „orden.142 al haalt
het niet bij hetgeen de magistraatian 's-Hertogenbosch (49 het eikide
r an de 17e ee u\\ aan Ulricus Eitien ti,estond. 143  laar niet alleen \ :is
Eitzen een man \an erkende bek\\ aamheden, ziin tatik in dienst 1 an
de stad en daarbij roor de gereformeerde gemeente, respectie,elijk
roor Kerpozing en roor kerkdiensten viel niet te ,ergelijken met de
eenvoudige parochietaak van Paulus Verbeke.

Alen moet wel aannemen, dat er \(x,i· de benoeming \an Verbeke
een zekere selectie zal zijn betracht, doch ran iijn capaciteiten \\· ,rilt
nergens ge\Tag gemaakt. Verbeke bleef ook buiten de muziekafdeling
van de Koninklijke Sclic,01 en de 1\laatschappij Tan Toonkunde. Hij
vond  zijn  weg  in de Bossche gemeenschap echter  \\ el,  maar  deze
voerde eerder langs zakelijke dan muzikale paden. 144

Paulus Verbeke \verd aan de Sint-Janskerk opgerolgd door Pieter
Jan van Paeschen, nadat \V. B.  klarijnen, die bij voorkomende gele-
genheden de kooruitvoeringen in de kerk leidde, de organistenfunctic
had waargenomen. Marijnen had die taak al ver, uld met ingang ,'an 1
januari 1838, tijdens de slepende ziekte van Verbeke. Er is trou\\'ens
nogal getalmd met het voorzien in de vacature. 1\larijnen bleek zelf
ook tot de gegadigden te behoren. De leiding van het koor was name-
lijk meer een erebaantje, teririjl de organistenbaan een behoorlijke

bezoldiging inhield en een ambt was dat zeker aanzien genoot. Men is
op Marijnen's aanbod niet ingegaan, ondermeer omdat in kerkelijke
kringen de functic 70 belangrijk geacht u erd dat men die op de best
denkbare wijze verr uld wilde zien. Twee van de sollicitanten werden
uiti erkoren voor een vergelijkend examen op 10, 11 en 12 augustus
1839. Voor deze gelegenheid was een commissie ran onderzoek sa-
mengesteld, bestaande uit de eerwaarde heer N.A. Janssen en deken
Brockx van Eindhoven. De laatste trok zich terug, zodat alleen N.A.

144 idem, Registers \an Patenten 1806. ic,1.91,·,1110: 1808. 1822, 1826. 1814.
142

) Mosmans. a.u'
143 1 zit, hmt(Ist. 1\ , par. 1
144) jerbeke komt verder ter sprake in het ho,ifdstuk o, er mu/iekhandel.

137



Janssen, een ijverig voorvechter tot herstel van het gregoriaans, over-
bleef.

Te oordelen naar de bewaard gebleven verslagen over de proc,en
Ban bekwaamheid die ferlangd \verden moet er van de kandidaat veel
zijn geeist. 145 Uiteindelijk werd de voorkeur gegeren aan Pieter Jan
\an   Paeschen  boren de organist   van   de   Maastrichtse   Sint-
Servaaskerk, J.N. Bartholomeus. 146

Pieter Jan zan Paeschen, zoon van een schoenmaker, werd op 23
september 1809 te Zonhozen geboren. Hij kreeg pianoles van de
organist Claes van Herckenrode te Hasselt. Toen hij solliciteerde
naar de betrekking in Den Bosch was hij -professeur de piano b
Hasselt" en inmiddels getrouwd met Jeanette Istaz. Hoewel Van
Paeschen bij zijn sollicitatie nog geen positie als organist bekleedde,
kreeg men in Den Bosch op 16 juni 1839 een gunstige getuigenis voor
de kandidaat binnen, hetgeen mede van invloed was op zijn benoe-
ming.

Bijna een hah e eeun heeft \'an Paeschen zijn functie aan de
hint-Jan trou,#  \eri uld. Technische perfectie schijnt in het spel van
Van Paeschen niet,oc,rop gestaan te hebben. Daarentegen zou hij  vel

147een zeer rijke en smaakrolle fantasie aan de dag hebben gelegd.
Nadat de nieu,re organist op 1 oktober 1839 zijn werkzaamheden

aanving, bleef W. B. Alarijnen niet lang meer als koorleider aan de
Sint-Jan verbonden, een taak die hij overigens slechts behoefde te
\er\ ullen wanneer er bijzondere  plechtigheden  plaats\onden.  Im-
mers, een eigen kerkkoor werd er aan de Sint-Janskerk toen nog niet
op na gehouden. Daartoe \\erd eerst in 1847 overgegaan.148

Hoewel Alarijnen in de loop van de jaren nogal wat kerkmuziek
149componeerde. iets waaraan Gregoir zelfs "un profond cachet reli-

145)   11.,an der  Harbt,  De oq:anistenbenoeming :'oor de Sint./an in  Den  Bosch in  /839,  in Brabants
cirganistenniaker, Gedenkboek roor Huub Hourt ('s-Hertogenbosch 1980). p. 75-80.
146

i \'an Pae chens naam \Kerd i aak met clubbel s geschreven ter„'ill zijn \·wrnaam meermalen
\ erfranst  *,·erd tot Pierre-Jean.
1473 G.A. 's-lierti,genbc,sch. handbibliotheek. collectie \1(ismans.
148 3  lan  den  Hulsbeek, a. 14·..  p.  28.  llc  Kint-Janskerk  ,#as  tot  1840 Jechth  ern  rectorale
hulpkerk. Na de,erhetTing tcit parochiekerk werd op 10 oktober 1847 overgegaan tot oprichting
\an cen "parochiaal choor'. Pierre-Jean \an Paeschen werd daar directeur ,·an.
1491 GrOK<,ir, a.u·.  art. Marilnen.
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gieux" toekent, daarbij vaak optrad als tenorranger en tai van kooruit-
zoeringen in en buiten de kerk leidde, heeft hij van de muziek nimmer
zijn beroep gemaakt. Na de teleurstellende en aringen aan de Bossche
hoofdkerk werd hij organist aan de Sint-Pieterskerk, waar men in
1843 de beschikking kr:eg over een van de mooiste orgels die Brabant
rijk is. Orgelbourver, kaarsenfabrikant, dorpsschoolmeester en bur.
gemeester F.C. Smits uit Reek lererde een driemanualig instrument
dat meer dan honderd jaar tot het rijke orgelbezit van Den Bosch zou
behoren. 1\la de sluiting ran de kerk omtrent 1970 vond het majes-
tueuze instrument een \Laardig onderkomen in de Sint-Petruskerk te
Oirschot. Sedert september 1978 is het daar weer in volle luister te
beuvnderen.

Marijnen bespeelde het instrument in de Sint-Pieter van Den
Bosch zolang hij leefde. Na zijn dood werd de jonge en naar het heette
begaafde timmermanszoon  M. H. Mandos, een -veelbelovend pianist
en muzijkmeester". tot organist en directeur benoemd. Maar Alan-
dos,  geboren op 17 december  1834  150 overleed al,  nog Keen 25 jaar
oud, op 15 augustus 1859.151 Na hem vervulde Henri Cooymans, een
amateur-muzikant, met grote ijver en toewijding ruim veertigjaren de

152organistenpost aan de Sint-Pieterskerk.

In Eindhoven was Hermanus A. Boex meer dan vijftig jaar lang de
, erdienstelijke organist van de Sint-Catharinaparochie. Boex, gebo-
ren op 17 augustus 1770 in Weelde, werd in 1791 onderwijzer te
Eindhoven en was spoedig daarna de organist van de toen in een
eenroudige behuizing ondergebrachte katholieke kerk. Enige jaren
later,  op  11  mei  1795  werd hij aanges[eld  aan de reeds bestaande

Franse hostschool. Het jaar daarop trad hij in het huwelijk met de
Eindhovense Maria Elizabeth Smits.  Een neef van haar, naderhand
pastoor te Waalre, stelde aldaar op aandoenlijke wijze een levens
schets van de alom geachte en in de familie bervonderde Hermanus
Boex op, dat tal van details bevat, meer ten aanzien van de renommee
van de kostschool dan als kennisbron van Boex muzikale verdiens-

150) G.A. 's-Hertogenbosch, g,clx,orteaangiften 1834.
151I Proi'.   ,\'oord- Brah.  en  's-Hert.   Courant, 22 augustus 1859.
152

i O;er Henri Cim·mans meer in een i·enolg op deze studic.
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ten.153 Ook deze laatsten zijn, hoewel meer plichtmatig dan zui\er

artistiek. \(,or Eindho,'en Leker ran belang geweest.
Boer roerde zich e\eneens in het plaatselijke sociale leren \an het

toen uiterst bescheiden prowinciestadje Eindhoven. Uit andere bron
dan die r an de eer\\aarde heer  F. N.  Smits „·eten re dat  Boex deel
uitmaakte ,an een Eindhovens muziekgezelschap. 154 Hoogstwaar-

schijiilijk was hij een voornaam stimulator achter dit - in narolging
r an de elders naar Frans \ oorbeeld opgerichte "concerts - - zo geheten
'Evndhosensch Concert', een gezelschap dat na de docd ran Boex in
1847 opging in 'Apollo's Lust'. Bowenal ,#·as hij echter naast zijn
zeelomrattende taak als directeur of houder ran de kostschool de
plichtsgetroun·e, rrome organist, eerst ran de "schuurkerk" zoals
men het katholieke kerkgebouw ook wel noemde, daarna van de bij
koninklijk besluit ran 4 juni 1809 teruggekregen Stadskerk.

In 1841 werd Boex' kerkelijk dienstrerband als organist met een
groot feest gezierd. Er u erd hem ondermeer een serenade gebracht
door het toen juist opgerichte muziekgezelschap 'Apollo's Lust', dat
daarmee haar eerste officiele daad verrichtte. Door het overlijden van
zijn zoon in  1842 rvas Boex genoodzaakt om te zien naar iemand die de
Franse kostschool wilde oveinemen. Na de overdracht in 1844 namen

zijn krachten snel af. Het jaar daarop, toen hij nauwelijks meer in
staat \Fas de trap naar het oxaal te beklimmen, stierf hij op 6 juni
1845, spoedig gevolgd door zijn vrouw.

De laatste jaren I an zijn lei cin had Boe\ assistentie gehad van Jan

Lurmans die, kort na zijn restiging te Eindhoven op 1 augustus 1843,
de leiding van de koorzang op zich nam. l\let de benoeming van een
oprolger voor Hermanus Boex als organist ging men in Eindhoven
bijna even zorg,uldig te z#·erk, als men dat vijfjaar voordien in Den
Bosch had gedaan. Uit het ,·ergelijkend examen, beoordeeld door de
cern aarde heer Klurtmans, muziekleraar aan het seminarie Beekvliet
te Sint-Alichielsgestel, en Pieter Jan ran Paeschen, betiteld als direc-

153,  G.A. Eindh(,#en. Fr. ; . Smits, Starnlijsten mijne herinneringen van de familie Smits uit
het huis De Oranjebrxim te Eindho,en op den Demer. naast het ri\·iertjc de Kleine Gender.
I r. ii . Smits C 24 apri 1 1817 L ierd 10 juni 1843 pri ester gezi'ijd te Haaren, was assistent te Aalst
eii Leende. \rerd 1851 kapelaan te Leenc!.c·en 16 mei 1861 pastotir te Waalre. In 1884 ginghijna
zijn emeritaat bil zijn brirr Guglielmus te Eindhoven wonen.
154  Zic hoofilst. ll. par. 8 en eveneens \erder hcxildst. I'. par, 2.
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teur ran de Koninklijke Nluzijkschool te 's-Hertogenbosch, kwam
Henricus \an der Zanden uit het Gelderse Duiren als de meest
capabele naar,oren. 155

Jan Lurmans, de ex-militaire muzikant, die we nog /ullen tegen-
komen als dirigent bij het gezelschap Apolli)'s Lust, 156 bleeptot 1865

directeur van het /angkoor. Als /odanig k,ram onder andere de on-
barmhartige kritiek ozer hem heen, die door J.A. Alberdingk Thijm
c„ er het miserabele Eindho\ense koorgezang rierd geuit.157 Of de
culturele emancipator \an het katholieke rolksdeel met zijn opmer-
kingeen toe\'allig signalement noteerde in de Dietsclie Warande. kit is
dat omtrent 1860 het concertmatige niuziekmaken in de katholieke
kerken nog altijd hoogtij /'ierde. Erger \ras dat het kerkmuzikale
leven, naast alle L\vakte in repertoire en r erz.orging, gespeend was van
iedere liturgische geest. Djar richtte zich Alberdingk Thijm \'(,orna-
melijk tegen toen hij in 1858 "in de Dekanaats-hoofdkerk van eeneder
   elvarendste gemeenten  zan  Noord-Brabant"  op Witte Donderdag

na den Gloria onze rampzalige chooriangers met eene allerbeminne-
lijkste onnoozelheid, met een zelibewondering van den meest welrie-
kenden aard eene tierelantijn-mis" hoorde zingen "in gefigureerde
muziek, dat u het hart in het lijf omdraaide". Bovendien wist "de
tenoor-virtuoos, door het ontberen van de te-recht \ erboden orgelbe-
geleiding niet in de maat noch in den toon te blijven en moest
mezza-voce door een bibberende bier-barvton teikens op den weg
geholpen \vorden". De schrij\,er zoelde zich  'Beront\,*aardigd en bele-
digd door een zulke profanatie" 158 Alberdingk Thijm mocht met
enige kennis van zaken spreken. Zijn vader en zijn broer Karen
beiden organist en kerkzanger. Zijn zuster, gehu,rd met de bekende
architect P.J.H. Cuypers en rriend van Thijm, was een goede zange-
res. 159

155)   K.  \'ermeeren,  Geschiedenis  i·an het kerkkoor Sint C'atharina.  in  Oost  Brabant,  dagblad zoor
Eindhot·en en omstreken,  5, 6 en 9 juli 1957.
156) Zie hc,ofdstuk \'. par. 3.
157) J.A. All)erdingk Thijm. I'an "

Plaesteraers'',  eene studie  over ket beginsel    schijn-en-waarheid'

in de kunst, in Dietsche 11/arande. dl. I' (Amsterdam 1860). p, 1-21.
158> t.a.p·. p 19 en 20.
159

f Kat. a.u·.  p. 170.
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In Hein van der Zanden vond Lurmans een trourre compagnon als
organist. Van der Zanden bleef z6 lang organist aan de Sint-
Catharinaparochie, die in 1857 een machtige nieuwe behuizing kreeg
in neogothische trant, dat hij de lange duur ran voorganger Boex nog
overtrof. Zijn uiteindelijke pensionering overleefde hij slechts enige
maanden. Hij beleefde een nieuwere tijd in de kerkmuziek ruim-
schoots als man van de oude stempel. Hij stierf op 17 september 1903.
Op Hein,an dir Zanden's rerdiensten voor het muziekonderwils z.al
elders geAezen norden. 160

Van Bergen op Zoomse organisten in katholieke kerken is aan\an-
kelijk niets bekend.  Rond  1720  zou  men  wel de beschikking gehad
hebben over een klein orgel in de enige schuilkerk die Bergen op Zoom
toen telde. Althans deken Verspeet zegt in een enthousiast verslag:
".  .  . het orgel speelde, de vespers iverden gezongen". 161 Dit instru-
ment moet naderhand verdwenen zijn, want na 1770 stond er in de
schuurkerk geen orgel. Daarmee wordt de mogelijkheid of Johann
Ladislaus Dussek omtrent 1780 diensten zou bewezen hebben aan de
kerkmuziek, zo hij inderdaad te Bergen op Zoom verbleef, alleen maar
verkleind. 162

Op eigen kosten van de heren kerkzangers, dat betekende ten
nadele van de teerpot voor Sint-Caeciliadag, huurt men op 26 novem-
ber  1781 voor vier jaar een bescheiden positief. 163 Men beschikt op
dat moment niet over een organist, doch goedwillende liefhebbers
bespelen beurtelings het instrument tijdens de diensten. Wanneer er
echter besloten wordt  tot de aanschaf van een orgel  en  in  1785  een

tweedehands instrument uit Duffel wordt aangekocht, gaat men op
zoek naar een koster-organist. 164 Doorde aankoop van het instrument
was men genoodzaakt omn·ille van een goede plaatsing de nodige
verbouwingen te laten verrichten.

160 1   Zip  hoofdstuk X. par. 6.

161) C.J.F. SI *,tmans, Be,Ren op Zoom op het einde der X\'ll/e emu·. in Taxandria. jrg. 37
(1930). p. 153-159.

162,  /ie hcx,idst.  11. p.  12 e.;., be ering in Ge. Alu.Le.
163 j   (;. A. Bergen  op  7.0(,m,  Resolutieboek  ,·an  de  Roomsche  Gemeente  van  Bergen  op  Axim,
1721-1783, fol. 4,
164) t.8.P, fol.   48
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In 1794 is ene P. de Volder als organist in functie. Men besluitdan
het orgel uit te breiden met enige registers, hetgeen gebeurt in
1794-1795. Maar eerst op 9 april 1797 keerde het instrument uit
Ant\, erpen terug. 165 Naderhand, in 1812, is de uit Etten afkomstige
Corneille Dekkers organist. 166

In Bergen op Zoom meende men de weg naar verbetering in te
slaan, toen er een nieuw orgel werd geplaatst in de kerk \an de H.
31aagd \laria, een \,aterstaatskerk die in  1829 was inge„ijd.  Het
door C.R. & Richard Ibach te Barmen, een Duitse piano- en orgelma-
kersfirma die omtrent 1860 zeer actief was in Brabant, gebou ·de
instrument ,\'erd feestelijk ingespeeld op 27 januari 1864.167 Er werd
zeer vooruitstrevend gedacht over de romantische dispositie met veel

achtvoetsregisters. Alleen al op het derde manuaal telde men op een
totaal van acht stemmen rijf achtvoetsregisters. De romantische
klankopvattingen, in Brabant langbuiten de deur gebleren ten gunste
van oude degelijke beginselen uit de late Barok, n,onnen daarmee
tenslotte veld. Maar aan het instrument, dat over drie klavieren en
5'rij  pedaal 41 registers telde, verdeeld or,r het eerste  met  13,  een
tweede met 9 en het derde manuaal met 8 stemmen, terwijl men in het

pedaal liefst over  11 stemmen beschikte, waren kosten nog moeite
gespaard. 168 De architect E.A.J. Cels te Brussel ont,vierp de kas die
door Peeters-Divoort uit Turnhout werd vervaardigd. Het derde nia-
nuaal was in een zwelkast geplaatst. Men beschikte over, zoals men
dit toen noemde, een lantaarnbalg met \ ier pompen en \ijfreser, ebal-
gen en er zaten drie koppelingen en vijf afsluiters op het instru-
ment. 169

165
f t.a.p.. ft)1. 49.

1661 Idem. he\·olkingsregister 1812
167) Caecilia (1864), p. 137.
168) In 1915 heeft men het derde kia,ier ,er,i·ijderd en de tractuur ge.,·ij/igd. F. Jesper„

Brabants Orgelberit :  een  int·entarisatie van Brabantse orgels  's-Hertogenbosch   1975 j,  p.  34
169

M Afsluiters dietien om de *indto.z·oer naar de sleepladen al' te kunnen sluiten: m kan ic·cler

klaiier (hier drici, het pedaal Loire| als het geheel, afgesloten worden. Bij "klein" :ebruik i,·as

dit een arbeidsbesparing \'oor  le orgeltrapper. Di, dsluitklelyk·n zi·orden Exik ir·el sperventielen
gencrmd.  Zie T. Telman, Het Orgel, (Enschede z.j. 1. p. 40.
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De inspeling was toevertrouwd aan twee hoog in aanzien staande
organisten. 170 De vermaarde organist Alphonse Alaillv 171 moest een
deel van het concert overlaten aan de toen eveneens bekende kapel-
meester en componist Friedrich  Lux uit  Mainz. 172 Vader en  zoon
Hartmann, die sedert   1842 in Bergen  op Zoom gerestigd  waren,
speelden bij die gelegenheid respectievelijk enige riool- en cellosoli en

het koor gaf in een merkwaardige volgorde een uitvoering van enige
delen uit eon van Rinck's missen. 173

Het uitnodigen van de Brusselse organist  lailly lag roor de hand.
Daarvoor waren de contacten met Belgie, al blijkend uit de keuze ran
ontwerper en uitvoerder ran de orgelkas, vanzelfsprekend genoeg.
\/oor  de Mainzer kapelmeester Lux, mogelijk een relatie  wan  de
orgelbouwer, gold dit, mede gelet op de toen niet eenvoudige reisom-
standigheden, zeker niet. 174

Bergen op Zoom n'as intussen allerminst een uitzondering. Vanaf
1840 werden er in verschillende kerken orgels geplaatst die de moeite
van het vermelden evenzeer, zo niet meer, verdienen. Zo bezit men in
Helmond een orgel  dat  men  in   1822  had  verzr'onen  z'an de abdij
Averbode. Dit door Robustelli uit Luik gebouwde instrument werd
door F.C. Smits in 1862 verbouwd. Voor de eigen parochiekerk

170)  Programma  ·an de orgelinwijding op 27 januari 1864 in de R. C.  Kerk van de H.  Alaagd
Alaria te Bergen op Zoom, part. collectie H. Smout, Bergen op Zoom.
171J  Alphonse-Jean-Ernest Maillv (1833-1918 3, leerling van Christian Friedrich (;irschneraan
het Brusselse Conser,atorium, werd een grcvt orgehirtuoos. Als leermeester,an J.B. de Pau 
(1852 Brussel - 1924 Bussum) was M. \·aninvioed opeen aantal vooraanstaande Nederlandse
musici (Willem en Hendrik Andriessen, Charles de Wolf, Bernhard van de Sigtenhorst Meijer
en Anthon van der Horst).  M.'s orgel- en orkestwerken, o.a. de bekende 'Marche solennelle'
zijn wat aan de pompeuze, oppervlakkige kant.
172)  Friedrich Lux (1820-1895). muziekdirecteur en kapelmeester te Dessau en ,\lainz, maakte
als leerling van Fr. Schneider (nk naam als componist en dirigeerde enige ,iliddenrijnse
muziekfeesten.
173) Zie voor Rinck noot 52.
174)  Mogelijk s,·ashet weleen familierelatiedie voor Lux de weg baande van Mainz naar Bergen
op Zoom.  In het bevolkingsregister van Bergen op Zoom komt de naam Lux voor als die ,·an een
hooggeplaatst militair die na zijn pensionering in Den Haag ging i„onen, doch K·aanan twee
zonen eveneens een militaire loopbaan kozen. Deze waren in de jaren zestig gedetacheerd te
Bergen op Zoom (G. A. Bergen op Zoom bevolkingsregister 1859 en 1870). De vader, E.G. Lux,
rond 1850 garnizoenscommandant in Bergen op Zoom was volgens de Almanak   roor  Noord
Braband van 1830 op dat moment eerste luitenant der cavalerie aan de Koninklijke Militaire
Academie.
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bou de deze orgelbouwer uit Reek roornamelijk prc, Deo en in zijn
rrije tijd tussen 1822 en 1848 een monumentaal instrument met maar
liefst vier klavieren en pedaal, bijgenaamd "de stem ran Reek", dat
helaas in 1926 ,verd gesloopt

Ook in Boxtel (Sint-Petrus, 1842), I)en Bosch (Sint-Pieter. 1843)
Rosmalen (Sint-Lambertus, 1850; iets bescheidener d(x)r het ontbre-
ken ,+an een zrij pedaal). Schijndel (Sint Servatius. 1852). Aarle-
Rixtel (O.L. \'rouirekerk, 1854) en op nog tal \an andere plaatsen
bou\vde F.C. Smits instrumenten die thans nogde tr(,ts \ an Brabants
rijke orgelbezit uitmaken. O,er de Smits-orgels verschenen reeds een
aantal publikaties, zodat het mogelijk is naar meer gedetaileerde
bronnen te , erivijzen. 175

Hetzelfde kan gezegd worden van de orgelbou\\er J.J. Vollebregt.
die tussen 1849 en 1851 zijn beste werk alleverde voor de Sint-
Cathrienkerk in Den Bosch. 176 Daarnaast verrichtte de Bredanaar
J.c. van Oeckelen voornamelijk restauratiewerk evenals de aanvan-

kelijk in Breda doch naderhand in Oosterhout gevestigde A.
Derkzen-van Angeren, die ook wel eigen werk op zijn naam heeft
staan. Tenslotte mag N. van Hirtum zeker niet onvermeld blijven.
Voor de Sint-Petruskerk van zijn woonplaats Hilvarenbeek vervaar-

digde hij een orgel dat na een vrij recente en grondige restauratie nog
177immer het pronkstuk is van de parochiekerk.

Voor ons orgelbezit is het achteraf alleen maar gunstig geweest, dat
de kerkmuziek in de eerste helft van de 192 eeuw zo voorzichtig bij de
tradities, die uit de 18e eeuw waren overgeleverd. aansloot. Daardoor
kon ook de orgelbouw zich voornamelijk richten op de bouwprincipes
uit de late Baroktijd, hetgeen thans als een kwalitatiere winst be-
schouwd  mag  worden.

De in technisch en principieel opzicht meer rooruitstre\'ende bui-
tenlandse bouwers \an orgels werden vooral in de t\veede helft van de
190 eeuw in Brabant tal van kansen geboden, omdat de kerkbouwlust

175)   Jespers,  Brabants o,Relbezit :  H.J.  Zomerdilk.  Orgelpracht iii Brabant. in Brabants Dagblad,  2

juni 1972.
176) F. Jespers en A. van Sleun·en, Tot roem  van  zijn makers  :Et:n  stiulie  orer  j. j.  Voilebregt  en
Zoon.  orgetmakers  te   s-Hertogenbosch  ('s-Hertogenbosch   1978).
177) F. Jespers en A. r·an Sleui,en, De orgelmakers van Hirtilm (Hil\arenbeek 1976).
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groot   as en de behoefte aan orgels daarmee gelijke tred hield.  Die
orgelbouw door buitenlanders is de kr,aliteit en artisticiteit in veel
gerallen niet ten goede gekomen. In die zoorge\vende moderniteit
schuilden economische motieren als goedkopere arbeidskrachten
maar vooral de venanging ran de door precisie en vakmanschap rrij
kostbare sleepladen door kegel- en membraanladen waanan een aan-
tai onderdelen eerder industrieel te vervaardigen ii as. Conservatiere
bourrers uit het gewrest zoals een Smits uit Reek verwierpen de door
hen in ferieur geachte vindingen  uit  de nieuwe technieken.

In Oosterhout,vas vanafomtrent 1832 Johan Laurens van der Stad
iverkzaam als muziekmeester en organist aan de Sint-Jan. Bij gele-
genheid ran een door de paters redemptoristen verzorgde missierf·eek
in  oktober 1842 schreef  hij  voor de bekende retraitepater Bernard
Hathenscheid, cen toenmaals rermaard predikant, een compositie
getiteld 'Gebed, \\Pes gegroet Maria'.178 Afgaande op dit gelegen-
heids\, erkje krijgt men geen hoge dunk van Van der Stads composi-
torische gaven. Evenmin wordt men getroffen door blijken van vak-
manschap. Van der Stad verdween vrij plotselingen ietwat zonderiing
uit Oosterhout. \'olgens het in 1966 samengestelde Gedenkboek \an
de Societeit de Eendragt' is de te Rotterdam op 4 maart 1813 ge-
boren organist na 23 jaar in Oosterhout te hebben gewerkt in de
eerste helft rcin 1855 naar elders vertrokken. 179 Achteraf bleek echter
dat Van der Stad roor zijn gezin op betere bestaansmogelijkheden uit
n as. Om die te bereiken emigreerde hij naar Australia, waar hij
organist werd in Sydney. Zijn echtgenote volgde hem drie jaar later ria
AntH erpen met drie ,an haar kinderen. 180

178 3  Bibliotheek Proi. Genootschap,(x)r Kunsten en \\'ctenschappen 's-Hertogenbosch. collec-
tie Snellen, compositie \'an der Stad.
179

1 G.A. Oosterhout. Ck'depcineerd archief van Nocieteit 'de Eendragt'. Notulenbc,ek \·an de
1)estuurs\ergaderingen nr. 2 1853-1864, p. 12, vermeldt het bedanken als lid der Six·ieteit op
9 juli 1855 "uit hc)(,ide ian zijn ,·crtrek naar Australien'', G. A. C)osterhc)ut, Staat der Land-
ierhut/.ingen naar (imer/eesche gebiedsdeelen. Oud Archief (ini.nr.  1181, "Johannes Lauren-

tius,an de Stadt. mu,ijkmeester. oud 42 Jaar, R(*)msch Kath., ,·ertrc,kken naar Svdne>· Au-

stralie iii 1855. Reden \·an i·ertrek: Om beter bebtaan te zoeken. Iici'ft zijne ,·rciuw en kin-
deren achtergelaten, ten einde die bil \\·elslagen /1Jner zaken aldaar, te doen overkomen
180) ('.A. Oosterhout, Register ,an Bertrokken personen 1851-1864. \'an der Stad „·ordt niet
\ crmeld. \1'el zijn , r<,un· -dan %,·eduifegenoemel- hetgeen later isdiwirgehaaid. Zil vertrekt met
dedrie Jongste kinderen op 13 ncirember  1858 e an F380 naar Antii erpen om scheep te gaan naar

Australie. De twee <,udste kinderen waren toen al /ee,arende.
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Van der Stad werd in Oosterhout opgevolgd door Joseph Anthonie
Wessels  die \,rijgezel bleef  en  op 15 september 1875 overleed  op

48-jarige leeftijd als muziekonder,r*ijzer en organist r an de hoofdkerk
\an Sint-Jan. De plaatselijke krant deed zijn best om Wessels op
pieuze ,\'ijze te gedenken doch bracht het niet,erder dan een ouder-

181nets clich6-stukje.

184   A'imti·e  Bredasche  en  Oosterhoutsche  (.ourant,   16  september   1875.

147



HOOFDSTUK\'

MILITAIRE All- ZIEK EN AIUZIEKVERENIGINGEN

Het oprichten van talloze muziekrerenigingen, een tvpisch aspect
in de eeu,1 ran romantiek en naturalisme, hangt ten nauwste samen
met de geleidelijk zich roltrekkende wijzigingen in de maatschappe-
lijke verhoudingen. Deze waren A·eliswaar reeds rddr de aanvang van
de 19e eeu\\ in gang gezet, doch ondergingen een zekere stroom\er-
snellingdoor het elan en tumultdat in z rij\ el gans Europaoplaaide en

zijn culminatiepunt vond in de Franse Revolutie. Parallel daaraan
rertoonde het leven elders analoge verschijnselen in de reacties op
feodaliteit, regentenmentaliteit, patriarchale bevoogding en andere
als conservatief bestempelde houdingen of instellingen. Een niet te
onderschatten factor bij de groei van nieurp·e  ormen van muzikaal
bezig-zijn dient gezocht te worden in de militaire muziek.

Op het einde \an de  18e eeuw ging men ertoe over de huurlegers te

vervangen door grotere en hechtere strijdorganisaties; het eerst in
Frankrijk tijdens de Revolutieperiode. Daartoe moest een algemene

dienstplicht worden ingevoerd via de conscriptie. Voor de zo rerkre-
gen grotere legereenheden,vas een straffere discipline vereist. Om dit
te bereiken werd ook de muziek ingeschakeld, die een meenoudige
taak kreeg toebedeeld. In de Napoleonistische tijd Nrrd haar boven-
dien als uit\'loeisel van de op politieke manifestaties beluste revolutie-

jaren, een meer representatieve functie toegemeten.
Dit naar buiten treden drukte haar stempel op waardering en

bevattingsvermogen van de gemiddelde burger. Het was tegelijk een
voorbeeld dat tot navolging prikkelde. Deze vorm van muziekmaken

droeg een openbaar karakter en kreeg daardoor een volkomen ander
aanzien als de meer besloten bezigheden bij de voorname heren in de

Collegia musica van weleer. De militaire muziek vertoonde een gro-
tere bereikbaarheid dan het kerkelijk Collegie van de vrijwel overal
bescheiden katholieke kerkjes van onze Staatse periode en, zo er daar
behoefte aan muziek bestond, binnen de besloten kringen van de
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Societeiten. Daarom zijn de muziekverenigingen en de militaire mu-
ziek niet 1,)s te denken ,an elkaar. In rele gerallen bleken ze Heder-

zijds onmisbaar om de behoeften, die er op muziekgebied bestonden,
te kunnen berredigen.

§  1.    Alilitaire  mtiziek  iii  Franse  tijd  en  Koni,ikrijk

Rond de oz ergang van 18e naar 19e eeu,r verd,venen onder poli-
tieke druk de gilden, \ iel de adel terug, gingen kloosterlijke bezittin-
gen in andere handen 0, er en nam de burgerij geleidelijk een ruimer
aandeel in het maatschappelijk leven Juist door al deze , eranderin-

gen in het sociaal rerkeer treden in de samenstelling en „ aardering
ran de militaire muziek opmerkelijke reranderingen aan de dag. Deze
wijzigingen blijken naderhand door te werken in het dan op gang
komende Brabantse muziekleven.

Vddr de Franse Revolutie was de militaire muziek in de allereerste

plaats gericht op het geven van signalen als waarschuwingen, beve-
len, tijds- of activiteitsaanduidingen en algemene aankondigingen in
het militaire zowel als burgerlijke leven. Daarnaast diende de mili-
taire muziek als aanmoediging, intimidatie van de tegenpartij, tot het
bijzetten van luister en bij krijgsdienst of oefening als een soort
-vervoermiddel", omdat het krijgsvolk grotendeels voetvolk was.
Vanaf de Bataafs-Franse tijd doet het element verpozing voor officie-
ren en burgers zijn intrede. Waren v66r de Revolutie de korpsen of
ensembles maar klein, nu komen nieuwe instrumenten naar voren,
terwijl de samenstelling van de orkesten wordt uitgebreid. Men
streeft daarbij bewust naar goede klankverhoudingen tussen de blaas-
instrumenten onderling, mede in combinatie met het slagwerk. 1 Nog
een andere noviteit van de Revolutieperiode trekt eveneens de aan-
dacht. Er vinden in Parijs grote feestelijke bijeenkomsten plaats met
massale volkskoren, ondersteund door een machtig korps van instru-
mentalisten. De eerste, die op 20 september 1789 op het Champ de
Mars werd gehouden, was meer een toevallige gebeurtenis. Vanaf
1791 worden er echter regelmatig festiviteiten georganiseerd waarvan

4 New Grore D, dl. XII, art. Military Band (Hind/Baynes) p. 311-312.
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het politieke karakter door pompeuze muziek wordt geschraagd. Gos-
sec, MOhul en Catel, de eerste vooral, hebben heel wat voor het
vertoon van de Republiek geschreven.2 Tijdens het Consulaat en het
Keizerrijk voegden Lesueur en Cherubini zich daarbij, in de tweede
lijn gevolgd door componisten als Martini, Cambini en Giroust.3
Naast speciale composities werden vooral imponerende verklankin-
gen van het Te Deum zeer geliefd. Ook buitenlanders als Kalkbren-
ner en Antonin Reicha schaarden zich onder de leveranciers van
prestigestukken voor Republiek en Keizerrijk. Ook in ons land u er-
den dergelijke grootse manifestaties nagevolgd.4

Weldra erkende men dat voor deze gebeurtenissen in de open lucht
blaasinstrumenten het meest geeigend zijn. Door toedoen \'an de
eerste organisator, de musicus en componist Bernard Sarette, i1erd te
Parijs in de behoefte aan muzikaal kader voorzien door het totstand-
komen van een opleiding, die na enige jaren uitmondde in de oprich-
ting van het Conservatoire de Musique.5

Een tweede uitvioeisel van de massale muziekdemonstraties was de
hierdoor aangekweekte voorkeur bij de "citoyen" of burger voor het
blaasinstrument.

Voor heersers als Napoleon stond het krijgsbedrijfroorop. Doch als
organisator zag deze zeer wel in, dat het prestige, het imponeren.  het
opvoeden of in ieder geval zeker beinvloeden van de volksmentaliteit

2) H. Engel. Musik und Gesellschaft (Berlin 1960). p. 264-266.
3)  F. Robert. Li musique /·ranfaise du Classicisnze au Romantisme in La musique, les hommes, les
instruments, les oeuvres.   dl.    11, N. Dutourcq (ed. ) (Parijs 1965). p. 56-57.
4)  Balti,ort, a.u'., p.  144-145, zie ook hfdst. V f. par.  1.
5) Hoewel het Ospedale (Venetie) of Conseriatorio (Napels) in Italic at eerder bestond -
:am·ankelijk als opi·oedingsinstituut voor weeskinderen, vondelingen en buitenechtelijkc of
onwettige kinderen, waar de muziek een meer of minder belangrijke plaats innam - is het
Pat·ijse Conservatoire de eerste echte instelling, speciaal bestemd voorde muzikale vakopleiding
in moderne zin. Deze instelling werd weliswmir voorafgegaan door de Ecole Royale de Chant
(daterend uit 1783 en gereorganiseerd in de periode 1791-1795) maar ze sproot rechtstreeks
e·oort uit de rivaliserende rcole pour la Musique de la Garde Nationale,  die in  1792  werd
opgericht.
Aangepast aan italiaanse ,·com·aarden werd het Franse voorbeeld gevolgd in Milaan en Bologna
en vervolgens in Praag, Grai en Wenen. De laatsten begonnen aam·ankelijk als Singakademie.
Eer, ian de vermaardste instellingen werd het in 1843 gestichte Konsen·atorium te Lcipzig. De
Koninklijke Muziekschool in Den Haag, daterend van 1826, kan met haar mu/.ikale vakoplei
ding beschouwd  ·orden als een conservatorium, hoewe! er eerst veel later die naam aan gegeven
 erd.  De  uit  hetzelfde jaar daterende Koninklijke  Aluziekschool in Brussel  werd  in  1832
Consen·atorium en ingericht naar het Parijse voorbeekl.
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gediend waren met het aank\reken van moed en heldhaftigheid mid-
dels de pompa en de heroyek van een met tromgeroffel en trompetge-
schal aangevulde muziek. Napoleon was er daarom op uit goede
musici aan te trekken. In het tekort aan bruikbare muziek nerd
voorzien door opdrachten tot het schrijven ran nieu„ e en speciale

composities. De eerder genoemde componisten droegen daar in ruime
mate  toe  bij. 6

De nieuwe richting in de militaire muziek, namelijk grotere bezet-
ting en betere klankrerhoudingen, werd door de met de Fransen
verbonden legereenheden, en daaronder die in de Bataafse Republiek
en het Koninkrijk Holland, nagevolgd. Harmonieen of fanfares in de
betekenis die we daar thans aan hechten - meervoudig bezette in-
strumentengroepen of secties - waren deze kapellen oforkesten zeker

niet. Maar terwijl de gemiddelde bezettiiig van deze militaire kapellen
voorheen een sterkte van acht man zelden overschreed, bedroeg deze
in ons land ten tijdeian Lodervijk Napoleon gemiddeld zestien man.

Uitsluitend muzikant was men toen niet. In geval van nood werd
men ook voor andere zaken als ziekenhulp, administratie, foeragering
en adjudantsdiensten ingezet. Risico's behoorden niet tot de zeld-
zaamheden. want zelfs de inzet aan het front was inbegrepen in de
mogelijkheden.7

De uitbreiding van de militaire kapellen. die met de grotere omvang
van staande legerkorpsen een nieuw emplooi voor tal van muzikanten
met zich bracht, was mede mogelijk door het op gang komen ran
industriele ontu·ikkelingen. Van de ene kant kon de handwerksman
uit het oude gildervezen niet voorzien in de grotere behoefte aan
instrumenten. Bovendien echter bracht de industrie nieuwe metaal-

bewerkingen en vindingen op gang, die niet alleen de produktie
bevorderden, doch ook technische verbeteringen aan de blaasinstru-
menten (overigens ook aan andere - men denke bijvoorbeeld aan het
gietijzeren raam bij de piano of vleugel) mogelijk maakten en dat met
een grotere precisie dan voorheen.8

6) .\1'elI' Grm e D geeft (onder art. Gossec, Althul, Lesueur, Cherubini, Alartini, Cambini en
Giroust) een nagenoeg volledige opgave van nerken
7) R. ran Yperen, De Xederlandse milimire muziek (Bussum 1966), p. 30.
8 ) 1. Supitic. Alusique et .focieu (Zagreb 1971), p. 130.
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Intussen kwamen er uniforme regelingen roor de militaire kapel-
len, zodat deze dienden te bestaan uit 2 fluiten, 2 klarinetten of

hobos, 2 fagotten, 2 trompetten, 2 trombones, 2 hoorns en 1 bas-
hoorn.9 Dit laatste „'as een instrument dat het midden hield tussen

een fagot en een ophicleide en werd soms venangen door de kleppen-
lioorn, die e\enals bashoorn en ophicleaide in die tijd in zivang kwam.
Alle drie beoogden ze het zerschaffen ran een goed basfundament in
de militaire orkesten. Als uitvinders gelden respectievelijk Al. Frichot
met  behulp \an een zekere Astor, Londen  +   1800; Halary, Parijs
1917, en Hallidai , I)ublin 1810.10

Omtrent  1806 J 1807 telde men  in ons land negen regimenten
.

intanterie,  die  alle  beschikten  over een muziekkorps  \\ aar,an  de
samenstelling bij koninklijk besluit \ras rastgelegd. 11 Een dergelijke
bezetting staat in \01 ornaat afgebeeld op een oude pentekeningdie het
muziekkorps van het 9e Regiment Infanterie laat zien. 12 Iian de in
totaal zestien daarop afgebeelde muzikanten is bij het merendeel het
instrument duidelijk te ont\varen. ;\len telt in ieder geval 2 fagottis-
ten, 2 klarinettisten of hoboisten. 2 schuiftrombonisten, 2 hoornis-
ten, 1 serpentspeler. een bashoornist en de door twee negerjongens
getorste schellenbomen. Dit laatste was te beschouwen als een over-
blijfsel van een stuk 18e-eeuws decorum, iets dat overigens bij het
bekende muziekkorps van het Regiment Grenadiers en Jagers nog
lang is blijven  roortlegen. 13

Dat in de eerder genoemde bezetting ran de regimentsmuziek het

slagwerk ontbreekt, mag opmerkelijk schijnen. In werkelijkheid was
deze met het grootste gemak onverwijld aan te vullen uit de bij ieder
regiment ingedeelde tamboers. Maar de oorzaak zou ook gezocht
kunnen worden bij de alles regelende en bestierende Napoleon zelf.
De geliefde componist van het Keizerrijk, Cherubini, tekende aan dat

9) Van Yperen. a.u.. p. 30.
to) C Sachs, Reallexikonder,ilusikinstmmente (Hildesheim 1962 1. ,·00 r het eerst verschenen te
Berlijn in 1913, trefwoorden Basshorn, Klappenhorn en Ophicleide.
11)  K. B. van 17 september 1806, nummer 19, Algemeen Organisatiebesluit van de Landmagt
12

) Plaat van tekenaar H'. Staring in: I'an Yperen. a.14 tussen p. 32 en 33.
13) Vorm van exotisme en een zeer chiquc modeverschijnsel, inde 18e eeuw vooral. In de 19e

eeuw meer en meer beschouwd als reminiscentie aan slavernij en lijfeigenschap Willem 111
schafte dit onderdanigheidssymbool. relict van voorbije tijden. af.
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Napoleons voorkeur uitging naar de italiaanse muziek, die volgens de
veldheer-staatsman, minder luidruchtig was en hem niet hinderde bij
zijn mijmeren ozer staatszaken. 14 Zou hij soms tromgerc,ffel bij mili-
taire muziek, althans terzijde van het strijdtoneel. ook te luidruchtig
en opdringerig ge\·onden hebben: ;\lilitair-muzikale praktijken, zoals

die uit de Napoleontische tijd, werden intussen ook in ;Nederland tot
soorbeeld roor de eerste burgerlijk-mUZikale groeperingen die hier op
de nieuzve leest geschoeid werden. 15

Het nieun e Koninkrijk der Nederlanden nam in zijn legerorganisa-
tie het prestige van de Napoleontische tijd o\'er. Iedere Afdeling
Infanterie (er waren er zeventien in totaal) kreeg de beschikking omer
een stafmuziekkorps met zerentien muzikanten en tien kiekelingen.
die al spoedige ele\·es-muzikanten rverden genoemd. 16 Een speciaal

aangestelde kapelmeester kreeg de leiding over zo'n korps. Compleet
met rangen en al werd deze indelingin een wetsontwerp vastgelegd op
28 november 1818.17 De muzikanten hadden de rang van sc,ldaat. de

kapelmeester kon die van onderadjudant bereiken. Er blijkt uit, dat de
positie van de muzikant niet hoog werd aangeslagen.

Met het koninklijk besluit pan januari 1819 betreffende de regeling
van de militaire muziek werden echter enige problemen geschapen.
Het bleek namelijk verre van eenvoudig om al die muziekkapellen
vakkundig bezet te krijgen. De Groningse berichtgever van het eerste

Nederlandse muziektijdschrift Amphion meldt tenminste over hei
moeizame werven: "De zamenstelling van het korps muzijkanten der
8e Afdeeling Infanterie gaat langzaam roort; ir ij hopen dat hier het
spreekwoord zal worden  bewaarheid:  langzaam  maar  zeker!' 18

Nog moeilijker dan het verkrijgen van goede muzikanten was het
aanwerven van kundige kapelmeesters. Het bleek een uiterst precaire
zaak, zodat men genoodzaakt was een beroep te doen op buitenlan-
ders. Tenslotte kwamen er van de zeventien hapelmeesters twee uit

14) Robert, La musique Franfaise. p. 55.
15)  Een voorbeeld is de uitdrukkelijk "katholiek" genoemde groepering in Tilburg. die acte de
presence geeft bij de eerste steenlegging wor de Her,·ormde Kerk in de Zomerstraat (1822).
16) Van Yperen, a.u·., p. 26.
17) Wetsontwerp van 28 november 1818. bekrachtigd door K.B. ,·an I ianuari 1819.
18) Amphion, Nederlandsch ,91Uzijkaal TudschriP,  2ejrg.  (1819). p. 62.
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de Zuidelijke Nederlanden.  Van de overigen waren er twaalf Duitser,
een Oostenrijker, een Deen en een Spanjaard. 19 Hier wordt al een
aanduiding gevonden van de aanzienlijke Duitse infiltratie binnen
ons muziekleven van de vorige eeuw. Immers, onder de muzikanten
was het aantal Duitsers eveneens groot. Een aardig beeld krijgt men
daarvan, wanneer men de registers van patentschuldigen in de ge-
meente Breda inziet  over de periode 1832-1840 en constateert,  dat
onder de ' op uitvoeringen in de Stadsschouwburg muziekspelenden"
het  merendeel van vreemde bodem blijkt te  zijn.20

Het kwam meermalen voor, dat kapelmeesters en muzikanten nog
andere taken op zich namen dan hun militaire verplichtingen. Zo was
de kapelmeester G. F. C. Volcke van de 9e Afdeling Infanterie tevens
klarinettist in de Koninklijke Hofkapel.21 Bovendien speelde hij mee

in het orkest van het TheAtre Frangais dat in Den Haag was gevestigd.
F. E.  Hempel, een avonturier die via Frankrijk in Egypte belandde
maar v66r zijn desertie kapelmeester \vas van het 6e Regiment Huza-

22ren, trad daarnaast als waldhoornvirtuoos  op.
Omtrent de neventaken van in Brabant verblijvende militaire ka-

pelmeesters is geen duidelijk beeld te verkrijgen. Uit de patentregis-
ters valt echter af te leiden, dat kapelmeester Winter van de le
Afdeling Infanterie te Breda op uitvoeringen in de schouwburg mee-
speelde.  De na de krijgsverrichtingen van 1831-1833 uit de Zuidelijke
Nederlanden teruggekeerde kapelmeester J.C. F. Weber heeft nadien
een belangrijke rol gespeeld in het Bossche muziekleven.

Jollann Carl Friedrich Weber,  in  1799 te Kriegstadt in Pruisen
geboren, trad in 1819, bij de oprichting\an de militaire muziekkapel-
len, als een van zovele Duitsers in Nederlandse krijgsdienst, en wel
als hoornblazer-muzikant bij de 7e Afdeling Infanterie.23 In 1826
rr'erd hij na een vergelijkend examen kapelmeester van de 6e Afdeling
Infanterie te Brugge. Daar leidde hij tevens de Societe Philharmoni-
que. Door hergroepering, een gevolg van de scheiding tussen Noord

19) \'an Yperen, a. u·.  p. 29.
20) G.A. Breda, registers van patentschuldigen  1832- 1841.
21) Iian Yperen. a.u'.. p. 28: Gregoir, a.u'.
22) ran Yperen, a.it·.  p. 28: Gregoir, a.11'.
23) A.It.A. 's-Grai·enhage, Stamboeken van Onderofficieren en mit,deren no 203, stamboek-
nummer 7440.
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en Zuid. k\,am Weber bij de 6e Afdeling Infanterie die omtrent 1833
te Den Bosch in garnizoen lag. Uit de geboorteaangifte r in Webers
kinderen blijkt, dat zijn standplaats niet constant was. Webers oudste
dochter Geertruide Susanna Christina werd in Den Bosch geboren op
25 maart  1837. Als domicilie werd toen opgegeven Achter het Stad-
huis A 414. Xlaar Carl Frederik Lodewijk (degene die naderhand
deelnam aan de Bredase kamermuziekvereniging, toen hij leraar was
geworden aan de Koninklijke Ililitaire Academie, en die enige liede-
ren en pianomuziek componeerde) werd op 26 april 1840 in Middel-
burg geboren, terwill vervolgens Roelof weer in Den Bosch ter wereld
kwam  op 26 oktober 1842.24 Hoewel Weber dus bij tussenpozen  te
Den Bosch verbleef, staat hij officieel als aldaar gevestigd te boek
sedert 16 januari 1844, komende van Gorinchem. Na het opheffen
van de militaire muziekkorpsen bleef hij in Den Bosch woonachtig en
stond hij ingeschreven als muziekmeester. Weber leidde muziekge-
zelschappen als 'De Uniei de liedertafel 'Erato' en de uitvoeringen in
symfonische bezetting die Gregoir 25 betitelt  als de stadsconcerten,
zoals deze dat ook deed toen Weber nog in Brugge gevestigd was. De
later aan de liedertafel 'Oefening en Uitspanning' verbonden orkest-
afdeling leidde Weber tot hij zijn taak in 1867 neerlegde. In 1871
vestigde hij zich met vrouw en jongste zoon te Kampen om voor
oud-militairen fiscaal gunstige redenen, doch in 1880 keerde hij weer
naar Den Bosch terug,  waar  hij  op  6 juni 1882 stierf. 26

Niet alleen werden bij koninklijk besluit in 1819 zeventien infante-
riemuziekkorpsen ingesteld, ook de (later Koninklijke) Militaire Aca-
demie te Breda kreeg kort na haar oprichting in 1828 toestemming
roor een eigen muziekkorps.  let zes inuzikanten zag het er ogen-
schijnlijk maar mager uit, doch het gezelschap kon aangevuld wor-
den met cadetten-muzikanten die lessen ontvingen van de zes be-
roepskrachten. De taak van de beroepsmusici bestond bovendien uit
"exercitien, militaire wandelingen, de muzijk tijdens de danslessen

24)  G.A..s-Hertogenbosch. Geboorteaangifte BurgerIijke stand Den Bosch; Bevolkings registers
1850-1860, n·ijk B, fol. 197.1860-1870. wijk F. ful. 23, di. 21: 1870-1890, wijk 13, fo. 614.
25 1 Grtgoir. a.u
26) G. A. Kampen, beiolkingsregister 1870-1880; G.A. 'pHertogenbosch, bevolkingsregister
1870-1880.
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der meest gevorderde cadetten en het algemeen en wederkerig onder-
\\ijs in de muzijk en den zang". Cadetten "welken zulks begeeren-,
konden privaatlessen bekomen die ze dan zelf moesten betalen. T\\ ee
muzikanten dienden de trompet en de hoorn te blazen roor het
onder\\ ijs  in de signalen  en  voor de marsen der ca,alerie  en  tlan-
keurs.27

Omtrent 1830beschiktemen in het Nederlandse Ieger behalve orer

de zezentien infanteriemuziekkorpsen en het korps ran de Alilitaire
Academie  borendien over negen car aleriekorpsen  en  een  roor  de
grenadiers. in totaal dus over 28 muziekkorpsen.28

Alsnel na de \er\\ ikkelingen van 1830 n·erdende Zuidelijke Neder-
landen ontruimd. Alen beschoun'de de muzikanten die er bleren, als
deserteurs en roveerde hen. Het aantal korpsen zowel als dat der
muzikanten verminderde. In Xoord-Brabant merkte men daar niet zo
reel r an, omdat er toen juist een sterke concentratie van militairen en
dus ook ran militaire muziek plaats vond, hetgeen niet zonder beteke-
nis zigs \'0(,r het ontstaan ran muziekgezelschappen in dit gewest. De
talrijke met muziek gepaard gaande activiteiten riepen plaatselijk de
begeerte   akker om zich e,eneens in een muziekmakend gezelschap
te rerenigen. Alen constateert in deze tijd dan ook een eerste oprich-
tingsgolf van muziekverenigingen, iets waarop verder nog teruggeko-
men zal worden. 29

Voor de militaire muziek mag men  1843 wel als een zwart jaar
aanmerken. De inspanningen, ,'oortrloeiende uit de controverse tus

sen Noord en Zuid en de naweeen ervan drukten zwaar op de staats-
kas. De bezuinigingswoede sloeg zo hard toe, dat bij koninklijk besluit
van 15 oktober 1843 alle afdelingsmuziekkorpsen bij de Infanterie die
na de hergroepering tijdens en na de status-quo-dagen nog waren
overgebleven, uerden opgeheven. Daardoor stonden op slag een tien-
tal kapelmeesters en omtrent 280 muzikanten op straat. Het lag voor
cle hand, dat deze allen nieuzr emplooi zochten als bijvoorbeeld mu-
ziekieraar (toen muziekmeester of -onderwijzer) en dirigent. Voor-

273 Van Yperen. a.li·., p. 29.
28) a.u'., p. 30
29) Zie par. 2 zan dit hfdst.
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beelden daanan Karen Hartmann iii Bergen op Zo<,ni  en  Wi'eber in
Den Bosch.  logelijk ;faren daar oc,k Ragetli en Kuhne iii Eindhoren

bij,   ter\\ ijl  Irolt' in Geertruidenberg, Alordach  in   Eindhoren  en
:,aarschijnlijk Wilmer Sr. in Breda en Korff in Tilbiirg de dienst al
eerder \'aar"el hadden gezegd tengeIolge van de vele hergroeperingen
tijdens de status-quo. Het had in ieder geral voor Noord-Brabant het
gunstige gerolg, dat er wederom een grote drang ontstond tot het

30oprichten  ian  muziekverenigingen en -gezelschappen.
Nlet de militaire muziek r#as het in 1843 niet helemaal gedaan, al

moesten muzikanten en kapelmeesters uit de infanteriekorpseii hun
heil elders zoeken. Trompetters en halvem,ian- of hoornblaiers ble-
ren deel uitmaken van het militaire apparaat, omdat ze hun functie
hadden als signaalgevers, meldinggevers van appals, aankondigingen,
berichten enzovoort. Spoedig verenigden deze blazers zich echter tot
"het hoornmuzijk". Dit geschiedde hetzij binnen het regiment hetzij
uit de plaatselijk voorhanden zijnde militaire formaties. Hoornmuziek
werd al eerder aangetroffen, vooral echter sedert de ver\vijdering

tussen Noord  en  Zuid  in  1830 en  de erop volgende status-quo-tijd.
Vandaar het concert in de tuin van de heer Mastenbroek te Helvoirt
door het Militair Hoorn Muzijk op tweede Pinksterdag 1832 "tot groot
genoegen der toehoorders".31

De "hoornmuzijken" gingen na 1843 geleidelijk een vervanging
bieden voor de opgeheven militaire kapellen. Ze werden vaak finan-
cieel gesteund door de officieren, omdat ze ertoe bijdroegen het
aanzien en prestige van het militaire apparaat op te vijzelen. Sergeant
P. F.   Baetens,·32  een  door de opheffing van 1843 getroffen militair
muzikant, had zo'n hoornmuziek geformeerd bij het te Den Bosch in

garnizoen verblijvende 6e Regiment Infanterie. Dit Hoornmuzijk en
het Zangcollegie van het 6e Regiment Infanterie gaven op 28 februari
1847 een concert in de grote zaal van de Societeit Casino.33 Blijkbaar
kwam "de verdienstelijke muzijkmeester, de sergeant Baetens, als

30
) Idem.

31)  Provinciaal Dagblad, 8 juni  1832.
32) Pierre Fran ois Baetens, gel)oren 5 december 1811 in Wetteren (O. VI.), overleden in Breda
1874.

33) hot'. Dagblad ran Noord-Br. en 's-Hert. Stads-Courant, 23,26 februari en 3 maart 1847.
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een voornaam oud stafmuzijkant in de muzijkale wereld bekend" goed
voor de dag, want "dit korps hoornblazers is in kort tijdsbestek met de
besten te meten (.  . .). Dankzij muzijkmeester Baetens werd ook de
zang goed uitgevoerd".34

De hoornmuzieken breidden zich voortdurend uit, zodat ze ten-
slotte nog\\vel zo genoemd werden, doch het in feite niet meer waren,
omdat er ook andere blaasinstrumenten in werden opgenomen. Deze
militaire muziekensembles hebben de burgerij onget,vijfeld het k,ra-
litatief betere  werk van beroepsmuzikanten , oorgehouden,  als  een
stimulans voor de opkomende muziekverenigingen.

§ 2. Oude ajko,nst en militair i,ertoon als muzikale inspiratie i,oor de

burgerij

In de achterafkerkjes van de katholieken traden gedurende de  18e
eeuw naast de zangers ook instrumentalisten op, omdat de koorzang
de steun of de begeleiding van het orgel moest ontberen.  Vaak,er-
jeenden deze instrumentalisten tevens medewerking aan de festivitei-
ten, gezelligheden en verplichtingen in - en soms ook buiten - de
vooral sedert de patriottentijd oprijzende Societeiten die ten van die
bewustwordingsfacetten van de burgerij vormden. Andere muziekge-
zelschappen vonden hun ontstaan nog verder terug in de Collegia
musica, waarvan de oudste in ons land van het einde van de 16e eeuw
dateren.35 In Noord-Brabant was dit het geval in Breda 36 en Bergen
op Zoom.37 Vooral bij onze Zuiderburen groef men nog dieper in de
historie en gingen verenigingen er prat op hun voorloper te zien in een
laat-middeleeuwse rederijkerskamer.38 Van minstens even groot be-

lang als Societeit, kerkkoor, Collegium musicum en desnoods rederij-
kerskamer voor het ontstaan van de talloze muziekgezelschappen in

de vorige eeuw, was echter de militaire muziek van korpsen, kapellen
of orkesten.39

34) t.a.P. 5 maart 1847.
35) zie hfdst.   1 1.  par.   1.
36) (Hallema),  Een vooganger :·an ;let Brahants ()rkest, t.a.p., 4 juni  1953, 20 maart  1964.
37) Lej'elt, t.a.p., p. 2-5,53-57.
3 8}J.  Pi,els,  De  t'olkse  muzieki·ermizingen, hun norsprong,  hun et'olutie in  Belgi#,  in  \'ademecum
ten dienste ran de Belgische l olkse muzieki·erenigingen ( Muziek,·erbond van Belgie  1956 3 P. 22-24.
39) A.J.G. Buysen. De Harmonie#n en het Roosendaalse muzicklei'en.  in  De Ghuiden  Roos C 1969).

p. 37.
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Eerder werd al opgemerkt,40 dat het militaire orkest ten tijde van

koning Lodewijk Napoleon tot richtsnoer werd roor groeperingen \ an
burger-muzikanten.  Iets van dien aard wordt nog ,·ijftien jaar later te
Tilburg aangetroffen.41 Dan heeft de jonge Nederlandse Staat inmid-

..,dels al nieuwe regelingen getrotien omtrent formering en sterkte van
de legermuziekkorpsen. Het is zeer r# el mogelijk dat het Tilburgse
groepje muzikanten al langer bestond, of dat men heeft terugge-
grepen naar een oude en , cirtrou,fide situatie.

De oprichting van dit muziekgezelschap 'De Harmonie' door enige
muziekvrienden in Tilburg werd in een verslag vastgelegd. Nlen leest
daarin, dat de militaire muziek hen zodanig had geymponeerd dat ze
bepalend werd voor de samenstelling van hun eigen gezelschap. De
verslaggever herinnerde zich niet alle medespelenden meer. Alaar
"onder de deelnemende muzikanten waren: A.G. Woestenberg, fa-
got; Anton van Opstal, serpent; Frans van Opstal, ophiclerde; Th. van
Opstal en Dingeman Emmen, clarinet; Jan van Bommel, fagot,Jan
Backx en Jansen-Peril, trompet, en Johan van Groenendael, trombo-
ne". Dit schreef hij naar aanleiding van de aanwezigheid van de
muzikanten bij de eerste steenlegging voor de Protestantse Kerk op 13
mei 1822.42 De vrijwel gelijkluidende bezetting zoals die genoemd
werd van de Nederlandse militaire muziekkorpsen, is intussen opval-
lend. Maar omdat het geheel eerst reel later uit het geheugen werd
opgetekend, klinkt er itts door van de controversiele houding die
inmiddels onder invloed van een groeiend ultramontanisme en daarte-
genover van een door de Aprilbeweging van 1853 Kerscherpte antipa-
pistische houding was ontstaan. Men proeft het uit de opmerking, dat
dit Muziekcollegie bekend stond als het Harmoniezaal-concert en dat
het allen rooms-katholieken waren. Hetis alsofdeoverbrengervan dit
bericht lichtelijk rerbaasd was over iets, dat in  1822 nog heel gewoon
was. Overigens kan de Tilburgse neiging tot navolging van de mili-
taire muziekkapel ook elders een rol gespeeld hebben en zelfs een
algemeen trekje zijn geweest in het verlangen om samen te musice-
ren.

40 1 Zie hfdst. \'. par. 1.
41) Zie no(it 15.
42)  Scholberg, a. w..  p.  5.

159



Eerder nogdan Tilburg had Den Bosch een muziek\,ereniging in de
moderne betekenis. In een aan de maire van 's-Hertogenbosch gericht
schrijren \an 30 september 1813 vroeg een afvaardiging van drie

personen, daartoe domicilie kiezend in het Cafe Imperial aan de
Vughterstraat bij de heer J. van Vugt, vergunning voor het bijeen-
komen tot het ges'en van concerten. Men stelde zich ten doel zich zo
goed   mogelijk te bekwamen   in de muziekbeoefening. Alles  rf at
;reemd :r as aan de doelstellingenian de 'Socittt d'emulation pour la
musique' zou men verre van zich houden. Bij het door C. Kneuper, J.
ran den Eynden en P. Verbeke als directeur ondertekende rerzoek
was een 29 artikelen tellend reglement gevoegd. Onder andere stond
daarin. dat het ge/.elschap uit twintig leden zou bestaan die allen het
een of ander instrument dienden te bespelen. De ,ereniging beoogde
met haar concerten  op n oensdag-  en  z rijdagarond roor publiek op te
treden. In plaats K an contributie af te dragen. werden uitkeringen
poor de medewerkenden vastgesteld, terwijl de leden zich verplicht-
ten tot ten minste 24 uitvoeringen. Hoe het geheel was samengesteld
stond niet rermeld en omtrent repertoire en instrumentale mogelijk-
heden werd niets medegedeeld. Op de aan het reglement toege,oegde

ledenlijst staan zezentien namen vermeld. Daaronder be,inden zich
naast die van de genoemde commissarissen en van directeur Paulus
Verbeke de namen van een Mosmans en een Marijnen.43

Hoe lang dit gezelschap bestaan heeft, is niet bekend. Behalve
Paulus Verbeke, organist van de Sint-Janskerk, en de toen 21-jarige

Alarijnen (indien ive mogen aannemen dat het hier om Iii. B. Ala-
rijnen gaat, de latere belastinggaarder en koorleider aan de Sint-Jan)
staan ergeen voor die tijd professionele of in het muziekleven bekende
namen tussen de leden van de vereniging. Het Muziek- en Redouten-
kollegie van 1798 dat in 1807 een nieuw reglement vaststelde, was een
ander gezelschap. Naast het typische societeitskarakter had het ook
een andere strekking. In de reactionaire sfeer van na 1813 zette dit
gezelschap zijn activiteiten roort, blijkens het in 1817 verschenen
reglement, gebaseerd op een besluit van november 1815.44

43) G.A. 's-Hertogenbosch, Ingekomen stukken 4e kwartaal 1813, brief en reglement met
ledenlijst, 23 en 30 september 1813.
44) G.A. Den Bosch, Bibliotheek Uittreksel 1807, t.a.p. en Reglement, 1816 en 1817, t.a.p.
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Hoe hetde Societe van Paulus IPrbeke verderisrergaan, bleek niet
op te helderen. Nlen zou dit gaarne willen \reten omdat het een ander
facet van de muziekmeester en koopman Verbeke toont,  maar ez'en-
zeer deze Bossche vereniging gehouden moet worden roor de eerste in
Noord-Brabant die r oor publiek optrad. Het vermoeden bestaat trou-
wens dat deze Societe is roorafgegaan door een ander gezelschap.
omdat uit de patentbelasting blijkt dat er in 1806 een achttal bals,
negen danspartijen en liefst 21 concerten A·erden gege, en.45

Ook Eindhc,ven kende al \roeg een Concert. Dit "weeklijks con-
cert" op de donderdagazond moet echter beschouwd is orden  als een
oefenavond, meer tot eigen genoegen en daarom op een andere basis
als het Bossche gezelschap van Verbeke. Het Eijndhor'ensch Concert
bestond bovendien al eerder, Agnt de notariele opriehtingsakte erJan
werd  op 7 februari 1804 rerleden  roor de openbare notaris  J.J.G.
Ernest.46 Ondermeer,rerd bepaald, dat publiek slechts bij hoge uit-
zondering zou worden toegelaten, tern·ijl bij de besteding van de gel-
den de studie als voornaamste doel wordt aangegeven. In artikel 22
staat namelijk, dat aan de gelden drie verschillende bestemmingen
„orden gegeven: aankoop van nieuwe muziek, bekostiging van de les-
sen en aanschafvan nieu\re instrumenten of verbetering van de oude.

Van degenen die de oprichtingsakte ondertekenden, vermelden we
de voorzitter Mr. J.W. van Blijdenburgh. de volgens de patentregis-
ters als "musicanten" aangeduide A. Liesenhof en H. van der Hey-
den, en tenslotte H.A. Boex, bekend als Franse kostschoolhouder en
organist van de Sint-Catharinakerk.47

Het ligt voor de hand, dat de "musicanten" in dit gezelschap
degenen waren die de overigen instrueerden. Deze studieavonden
mocht men als de lessen beschouwen. De muzikanten zullen daar een
toelage voor genoten hebben. Een andere verklaring voor de lessen is,
dat de zwakkeren in het gezeischap werden bijgewerkt. De kosten
daaraan verbonden werden gedragen door de kas.

45)  H.F.J.M.  van den  Eerenbeemt.  's-Hertogenbosch  in de  Bataafse en  Franse tod  1794-18N
(Nijmegen 1955), p. 138.
46  G.A. Eindhoven, Notariele archie;en, archief notaris Ernest (ins·.nr. 3 1292-139).
47) t.a.p.
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Net latere Evndhovensch Concert of de Societe 'Concert d'Eynd-
hoven' bestond tot 1847, toen het opging in 'Apollo's Lust'. Dit
Concert werkte ook mede aan kerkdiensten.48 Interessant voor het
nageslacht is, dat de groot-Eindhorense gedachte in deze rereniging
reeds leefde, niant de medewerkenden werden in de notariele akte
vermeld als niet alleen afkomstig uit Eindhoven zelf, doch ook uit
Woensel en Stratum.

In tegenstelling tot het eerder genoemde Tilburgse gezelschap dat
meer in de openlucht opereerde en \,ellicht daarom gemeenschappe-
lijke trekken ,ertoonde met de militaire regimentsmuziek zoals die
was ten tijde van het Koninkrijk Holland, zijn de gezelschappen in
Den Bosch en Eindhoven meer te vergelijken met de Franse "concerts
des amateurs" van vsdr de Franse Re\(,lutie. Ze tonen zelfs nog
verwante trekken met het oude Collegium musicum. Op eenzelfde
lijn zou men het Harmoniezaal-concert kunnen plaatsen, dat reeds
rddr 'De Harmonie' in Tilhurg bestond en geleid v·erd door Philippus
ran Roy.

De muzikale activiteiten die nu volgen, zijn eveneens rerwant aan
de al genoemde oudere vormen. Zo poogde men datgene \\ at in Til-
burg. Eindhoven en 's-Hertogenbosch werd nagestreefd, ereneens te

verwezenlijken in Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout, Heusden,
Gilze, Sint-Oedenrode en waarschijnlijk op nog meer plaatsen in
Noord-Brabant. Eerst omtrent 1830-endat is begrijpelijk-groeitde
belangstelling voor de militaire muziek met rasse schreden, mede
omdat het zich bekwamen op een blaasinstrument ailengs een nieuwe
categorie van miiziekliefhebbers deed toestromen.

Gilze bezat in ieder geval in 1819 zijn Harmonicaai Concert. Dit
was zonder meer te beschouwen als een heroprichting van de muzi-
hantengroep uit 1798, de 'Musicanten van Cicilia' uit 1807 en de
'Confreriedes Musiciens et Tambours uitde gemeenteverslagen o\'er
1811, 1812 en 1813.49

Zonder concrete gegerens wordt ran Oosterhout gezegd, dat het in
1825 een gezelschap 'Harmonie' bezat. 50 Meer duidelijkheid  ver-

48i Zie hfilst. 1 I, par. 3

49) Rehm· t.a.p . p. 1-2.

50)   A.1.  van  der   Aa.  Geschiedkundige   Beschrijiing  ran  de   Stad  Breda  en  hare  omstreken  (Breda

1845), p. 62.
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schaft ons Breda onder die naam,  want daar  kwam men  in  1824  tot
wederoprichting van het muziekgezelschap'De Harmonie'. De leden
van dit gezelschap deden meer van zich horen dan die in Oosterhout.
In de periode 1830-1834 is men nog volop actief. WeI rraagt men zich
af zvat er gedaan werd en wie erzich mee bezighieiden. Alle nummers
die door de "Heeren Leden van het Concert De Harmonie te Breda
werden uitgevoerd, stonden in de krant vermeld. Maar of er al dan
niet dames medewerkten aan de uitvoering van een tweetal duo's van
BoYeldieu en Spontini, een lied van Schubert en het koor uit de opera
'Les Folies amoureuses' van Mozart (7) werd niet aangegeven.51 De
vraagisook of ereen orkest kon worden samengesteld voor deouvertu-
res uit 'Toverfluit', 'Freischutz', 'De Kalief van Bagdad' en een
symfonie van Romberg, die op het hier nog niet volledig vermelde

52programma prijkten.
Een langere traditie vond men blijkbaar de garantie voor een - wat

Nicolaas Beets van een concert zei - goed en deugdzaam bestaan.
Heusden  is  er  in   1854 nog trots  op  dat de plaatselijke harmonie
'Semper Crescendo' al vanaf 1801 bestond.53  Of dit werkelijk eigen
bezit was, dan wel te danken was aan de goede verbinding over water,
is niet duidelijk, want in Den Bosch verzorgt een gezelschap van die
naam  tussen   1820  en   1840 de maandag- en donderdagavondconcer-

54ten.

In de veertiger jaren van de vorige eeuw gaat men te Den Bosch het
wegrallen van die concerten als een gemis voelen. Reden waarom het
nieuw geformeerde gezelschap 'Diligentia' in 1847 deze concerten, zij
het minder frequent, opnieuw ter hand neemt, iets waar voordien de
in 1843 opgerichte liedertafel 'Oefening en Uitspanning' tijdelijk in
had voorzien. Maar geruime tijd daarvoor zou men het Gezelschap tot
Bevorderingder Toonkunst onderde zinspreuk 'Tct Nut en Vermaak'

51) \'oorzoier bekend bestaat er geen opera van Mozart die deze titel draagt. Er zou sprake
kunnen zi.in i ati de in 1790 voltooide 'Cod fan tutte' waarin zich twee fragmenten w)or gemengd
koor  be,inden.  in het andere geval zal  men  te doen hebben  met een abusievelijk aan   lozart
toegedacht werk, iets  'at toen - en ook later - wei vaker voorkwam.
52) Bredasche Courant,   10 en 13 Februari  1830.
53 1  Almanak  i'oor Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1854).
54 )R.C.G. Bouman. Aftiziekondent•ijs iii  's-Hertogenbosch.in Boschboombladeren  nr.  20

C 1976).
1,. 30-37.
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uit 1819, rrij„ el gelijktijdig  met de initiatieren die elders  bij  de

maandag- en donderdagarondconcerten werden getoond, moeten
aanmerken als de groepering die de taak van het Aluziek- en Redou-
tenkollegie uit  1798  en 1807 or'ernam,  toen  men  zich  in  1816 meer
societeit ging zoelen dan muziekgezelschap. 55

Bergen op Zo(,m zag haar Aluziekcollegie \an 1759 in de Franse tijd
ter ziele gaan. Nlaar blijkbaar is er in 1811 weer een 'Sociat6 du
Concert. portant deilse: Harmonia'.  Op haar beurt ·.erd„ ijnt deze

Sociate in de roerige slotfase \.in het Franse bestuur. ;\laar ze herrijst
- hoe kan het anders - onder de naam 'Harmonie' op 16 december

1816. Bij het luisterrijk gerierde 50-jarig bestaan vermeldde men de
namen I an de oprichters trots op het programma, evenals de belang-

rijkste gebeurtenissen gedurende het bestaan, die muzikaal \verden
opgeluisterd.56

Deze \errassende acti\iteiten waren izellicht niet denkbaar zonder
het societeitsle,en - de samenhang is zeker cirident - maar de hansen
, oor het ontstaan werden des te groter, omdat Noord-Brabant, sedert
1814 in het middengebied van de Nederlanden gelegen, tal van leger-
plaatsen en garnizoenen telde.  Na  1830 nam dit nog eerder toe dan af.
Zo ontstonden in tal , an plaatsen muziekgezelschappen of korpsen, al
was het maar om de terugkerende mobiele schutterij in te halen. Ook
in  het \ ierde decennium  ran  die eeuir blijft die oprichtingsanimo
roortgaan. In Rcx,sendaal kwam 'Eendracht en Terredenheid' tot
stand in 1832.57 Niet lang daarna iolgen 'De Eendracht' in Nieuw-
ku>k en de Stadsharmonie 'Kunst Voor Allen' te Oss in 1835.58 Te
Breda richt  men  in  1837 het enige jaren roordien ter ziele gegane
muziekgezelschap 'De Harmonie' wederom op. 59 Dit is het gezel-

schap dat zich naderhand naar zijn zinspreuk '\'lijt en Volharding'

55 j  %'an Sasse ran Yiselt, a.u·. Hil nciemt het \lu/ijk- en Redoute Kollegie een Societeit die op

Il november 1798 werd opgericht.
56) G.A. Bergen ,)p Z(Kim, \'arla-\erzameling Muziek en zang, Programma  'an het 50-Jarig
jitbileum %an de Societeit 'Harmonic'
571 Buvsen. Dc Harmoniei'n. p. 37 e.,·.
58 I    lilst  ran  deel,iemende  2'ere,ligingm,  secretaritlat   kimmklijke  N e*,landse   Federaric  ran   Muzzek

i·erenigingen.
59)   \'an der Aa, a. 11·., G A. Breda, Handelingen,an de raad der gemeente Breda  1837, p.  162
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laat noemen.60 In 1839 slaagt men er te Hiliarenbeek in om 'Concor-
dia op de been te brengen, de latere Koninklijke Harmonie, een beti-
teling .aar de koningen Willem  II  en  I\'illem  III  kwistig mee  wa-
ren.61 E\eneens in 1839 treedt Den Bosch aan met een nieuire mu-
ziekrereniging, het korps 'Sint Caecilia', dat ruim tien jaarlateronder
kapelmeester Coenraad Bernisch 62 enige tijd fungeert als muziek-
korps der dienstdoende schutterij. 63 In 1840 „*ordt in Dongen '1\1 usis
Sacrum' en in Geertruidenberg Apollo opgericht.64

'Apollo' te Geertruidenberg is in de eerste plaats te danken aan de
militaire muzikant J.C. Wolf, wiens korps door de scheiding tussen
Noord en Zuid en de erop volgende hergroepering overbodig ,\,erd.
Johann Christian Wolf, geboren te Gunthersleben (hertogdom
Saksen-Gotha) op 19 maart 1806, \verd als gepasporteerd trompetter
bij  de 3e Afdeling Kurassiers te Geertruidenberg gedetacheerd. 65
Aldaar trouwde hij op 7 januari 1835 met Johanna  lonfoort. Hij
vestigde zich te Geertruidenberg, waar hij in het bevolkingsregister te
boek staat als muziekmeester, muziekonderwijzer en organist. Wolf
bleef vanaf de oprichting van 'Apollo' in februari  1840 ruim twintig
jaar directeur.  In  1861  werd hij opgevolgd door zijn zoon Christiaan
Ernst Wolf en zelf opgenomen onder de honoraire leden.66

In de lange rij van opgerichte muziekgezelschappen schaart zich in
1841 Eindhoven met 'Apollo's Lust', dat aanvankelijk nog niet deze
naam draagt doch daar later wel haar roemruchte voortzetting mee
siert. 67 Tenslotte  komt  in   1842  'Nut en Vermaak' te Zundert  de

60 1 Het bleef cen i·erwarrende zaak door het naast elkaar bestaan van De Harmonie en
Koninklijke Philharmonie.
61) Lijst i·an deelnemende l'erenigingen, t.a.p.
62) Coenraad Bernisch, 13 mei 1791 Den Bosch- sterfdatum onbekend), was muziekmeesteren
cinderwijzer aan de Koninklijke School in Den Bosch, volgens huwelijksakte 18 oktober 1837,
G.A. Den Bosch.
633 Almanak roor Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1853). p. 213.
64 j  ()ver Musis Sacrum, Dongen in De Stem, 28 mei 1960, p. 19; Bredasche Courant, 15 januari
1960, p. 9: in verband met 120-jarig bestaan. Zie voor het eeuwt'eest, De Stem, 27 mei 1946.
\'0(,r het 125-1. bestaan, Bredasche Courant, 29 juni 1965, p. 3: Voor Apollote Geertruidenberg,
G.A. Geertruidenberg. archief Apollo. notulenboek.
653 G. A. Geertruidenberg, Hu 'elijksakte Johann Christian Wolf d.d. 7 januari 1835 en
gelx)orteaktes kinderen.
663 idem, Archief harmonie Apollo, Notulenboek en Statuten met toegevoegde ledenlijst.
67) Daarover nader in hfdst. VII. par. 8 en Philips Koener, 9 juni  1956.
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enthousiaste gelederen van muziekverenigingen versterken.68
Toen de berooide staatskas en de algemene economische depressie

de minister noodzaakte om in 1843, zoals reeds vermeld, vrijrvel alle
militaire muziekkorpsen, waaronder alle infanteriekorpsen, op te
heffen,69 werd Noord-Brabant een overvloedig arbeidsveld voor de
vele muzikanten en kapelmeesters die zonder wei k gekomen waren.
Niet zelden entameerden ze zelf de oprichting van een muziekvereni-
ging of koor om op die wijze tegelijk een basis te leggen voor een
eventuele lessenpraktijk. Wederom ontstond nu een golf van nieuwe
muzikale hefhebberij- groeperingen, die in de grotere plaatsen soms
versterkt werden door voormalige leger-muzikanten.

Op de boven aangeduide wijze  kwam  men te Tilburg in  1843  tot
oprichting van 'De Harmonie', die korte tijd later 'Nieuwe Harmonie'
en vervolgens 'Nieu,ve Koninklijke Harmonie' of kortweg N.K.H.
werd genoerid. 70  De kern hiervan bestond  uit  een vroegere groepe-

ring die in financiele moeilijkheden was geraakt, maar het muziek-
maken niet kon laten. In hetzelfde jaar 1843 ontstaat te Oirschot 'Arti
et Amicitiae', te Haarsteeg'Sint Cecilia' en te Bladel 'L'Union'.71 Een
jaar later wordt in Steenbergen de harmonie 'Volharding' opgericht. 72
In 1845 volgen Best met de later Koninklijk geworden 'De Eendracht'
en Grave met het muziekkorps dat gewoon de stadsnaam voert. 73 De
dan nog grootste stad van Brabant, 's-Hertogenbosch, krijgt er in  1846
weer een muziekgezelschap bij: 'De Unie'. Ook te Schijndel is men
omtrent  1848 in de weer gen'eest om een muziekgezelschap 'Harmo-
nie'ran de grond te krijgen.  Met de optredende instructeur Luremans
is waarschijnlijk Jan Lurmans uit Eindhoven bedoeld, die in die tijd

68)  Almanak i·oor Noord- Braband  ('s-Hertogenbosch  1853),  p.  214;  LOst i,an declnemende  l'er.
t.a.P
69)  K.B.  i an  15 (iktober 1843 regelende de beperkingen van de mwiekkorpsen bij de Konink-
lijke Landmacht.
70)  SCholberg, a.u'., p. 5 e.v.
71)  \ erenigingsarihiet' Kon.  liarmonie St. Caecilia, Haarsteeg; LOSt dednemende  rer.,  t. a.p. .
betreffende Oirschot.
72j  Lijst  deelnemende rer.,  t.a.p.
73) Het muziekkorps ,·an Grave verd„·ijnt later man het t,)ned. Omtrent 1885 bestaat 'C:onccir
dia'. Na 1945 heeft men het M u/iekkorps 'Stad Gra,·e', dat /.ich de vcx}rti.etting norint \·an het
korps  uit   1845.
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toch buiten spel stond bij 'Apollo's Lust'. 74 Blijkbaar zijn die pogingen
niet ten volle geslaagd. Want in 1855 wordt het gezelschap 'Sint-
Caecilia opgericht.75 Inachtgenomen het honderdjarig jubileum in
1955, heeft dit pogen beter stand gehouden. Later, in de jaren '70,
kreeg 'Caecilia' Gerard van Lok; en als instructeur. Van Lokzen, een
jonge trompetter, had in zijn diensttijd bij de huzaren zo'n Kerlangen
gekregen naar de militaire muziek, dat hij zijn boerenatkomst rer-
loochende en tegen de Lin Kan zijn familie aangenomen n·erd bij de
stafmuziek ran het Ze Regiment Huzaren.76 Hij was afkomstig uit
Heeswijk, zodat hij behalve het Schijndelse 'Caecilia' ook spoedig het
Heeswijkse muziekgezelschap van dezelfde naam onder zijn leiding
had.

Het met de nodige muziek gepaard gaande militair vertoon in de
jaren van opwinding rond de scheiding tussen Noord en Zuid mocht
van grote invloed zijn op liet ontstaan van vele burgermuziekvereni-
gingen, de behoefte om muziek te maken werd uiteraard ook geT,oed

door het gezelligheidsleven met zijn dansmuziek en favoriete opera-
melodieen. Dat het verlangen naar ontspanning in de hand gewerkt
werd door de uniformentleur van de talrijke garnizoenen in Noord-
Brabant, valt niet te ontkennen. Aan die behoefte woldeden de vele
besloten en openbare bals, waar die, welke tijdens de kermis werden
gehouden, slechts een deel van uitmaakten.  Dit riep de vraag op naar
muzikanten van allerlei slag, broodmuzikanten zowel als bereidwil-
lige liefhebbers, die genegen waren om walsen en duitsen, contradan-
sen ("country's") en schotsen ("Ocossaises"), quadrilles en naderhand
ook polka's te spelen. De rapsten onder hen konden zich bovendien
uitleven in fantasieen, parafrases en variaties op een aria, om daarmee
op een weldadigheidsconcert of een andere uitvoering goede sier te
maken. Daarnaast waren ouvertures, stukken die niet lang van duur
zijn, bijzonder geliefd.

74) Jan Lurmans was ontslagen bij het muziekgezeischap 'Apillo's Lust omdat hij zonder

toestemming van het bestuur naar de begrafenis van zijn zwager in Nijmegen was gegaan.
753 Gedenkboek tet'ens programina der muziekfeesten te Schondel. uitgege,·en ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan der harmonie St, Cecilia (/.pl. 19551.
76)   Alph.   ,·an  den  Hurk,  Momentopnamen  uit  150 jaar  muzieklet'en  in  Heesit'dk.   in  De  Brug :
ii·eekblad  i·oor  Heeswijk-Dinther.   13  april   197 3.
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Over het algemeen „aren de ruimten wi·aarin gemusiceerd en ge-
danst nerd, betrekkelijk klein. Afwisseling,an typische kamermu-
ziek met de doorgaans maar uiterst bescheiden orkesten of ensembles
leverdegeen problemen op en was zelfs zeer gebruikelijk. De militaire
korpsen of orkesten die zich gaarne roor publiek lieten horen, sloten
zich bij de hier geschetste programmering aan.

§  3.    Strubbelingen  rond de  schutterijmtiziek

Toen in 1815 bij koninklijk besluit een weerbaarheidsorganisatie
werd ingesteld, die alle mannen \an 25 tot 35 jaar door regelmatige
oefening in paraatheid moest houden, als deel \ an de militaire macht,
had  men in navolging  van de regimentsmuziekkorpsen,  „21:ir  dat
mogelijk „pas, belioefte aan begeleidende muziek roor het uitrukken
en tijdens de exercitie.

In Den Bosch werd al in 1815 aan de t(,en opgerichte schutterij cen
muziekkorps verbonden. Johann Alichac,1 Schivanck, een Duitser -
men zou bijna zeggen zoals gebruikelijk -, werd aangesteld tot kapel-
meester. 77 Hij toucheerde dat eerste  jaar een traktement   van
f 166.66, hetgeen betekende dat hij per 1 mei 1815 m as benc,emd c,p
een jaarsalaris  van  f  250.-.78  Voor  de  aanschap , an instrumenten
werd  f 426.50 uitgetrokken. Er deden zich echter herhaaldelijk
strubbelingen voor.  Of die er de oorzaak van waren dat het muziek-
korps ter ziele ging, kan niet bevestigd worden. Nlogelijk is immers
ook, dat het in actieve dienst komen van het schutterskorps gedurende
de periode 1830-1834 daar debet aan  n as,  ofuel dat de ziekte \ an de
kapelmeester, die zijn overlijden in 1837 tot gerolg had, naar een
impasse voerde. In ieder geval vermeldt de Almanak roor Noord-
Braband bij 6 december 1839: "Het nieuw opgerigte muzijk-corps bij
de schutterij van 's-Hertogenbosch houdt deszelfs eerste parade" 79

77
3 loannes c Johann ) \lichael Schwanck ( Schi;nbrunn in Beieren 7 november 1762 - 20 april

1837  's-Hertogenbc,sch i.  \·erbleel' \·anaf ointrent  1800 en mogelijk reedi cerder te I)en Bosch.
naar hij ge\estigd was als muziekmeester. In de patentregisters ,·an 1806 wcirdt hij onder
nummer 2095 aangesjagen :oor f 4.-. G. A. 's-liertogenbosch, Bevolkingsregister. \'olkstel-
ling 1829, Patentregisterf 1806-1810 en merlijdensakte 1837
781 A.J.J· ran de  'ell. Best·hruiende Catalogits van de Histori,che \'enameling der St'hutterij te
*Herlogenbosch. in Gemeenteblad c s-Hert(,genbosch. 19101, p. 76 ..\.
m)   Almanak  i'(,or de  prot'incie \'oord Brahand  <'s-Hertogenbosch   1840),  p.   204.
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\'ermoedelijk stond Johannes \filhelmus Alardus van de \\'ijnpersse
toen al aan het hoold \ an het muziekgezelschap,  in ieder ge\ al gencM,t
hij in 1841 een salaris ian f 150.- per jaar.80 hetgeen als een weinig
meer dan redelijke en zeker geen bijzondere ,'ergoiding mag geklen
die neveninkomsten noodzakelijk maakte. 1\len Lal het bij de her(,p-
richting in 1839 \\at voc,rzichtig aan gedaan hebben. want /.ijn \(,or-
ganger Sch anck genoot een hoger traktement. 1)och men kan ciok

veronderstellen,  dat aan \'an de \Vijnpersse Keen lic,(ig ni, eau nerd
tc,egedacht. Floe dan ook, met het muziekkorps King het /eker niet
ic,orspoeclig,  \rant  \reldra , erdn een  het  uit  het  zicht  , an cle belang-

stelling.
\'an de \<'ijnpersse maakte Lich intussen „el verdienstelijk zc,c,r het

muziekle,en in Den Bosch, ;ooral door het Keven , an mu/ieklessen.
Hij  verd geboren te Xijmegen op 5 januari 1794 en kwam in augustus
1819 naar Den Bosch \·anuit Lingen als muzikant bij de 2e Afdeling
Infanterie onder kapelmeester Riese. 81 Enige tijd later is hij \an
elders .·eer terug in Den Bosch, want hij wordt vermeld als onderwij-
zer in de muziek bij de 1\laatschappij van Toonkunde 82 te/amen met

de musici C. Bernisch, J.N. Kliebisch en J.\V. Buhr.83 Tot omtrent
1849-1850 blijft men Van de Wijnpersse vermelden bij dit instituut.
Iian de Wijnpersse ver\·ulde meerdere functies en had als musicus
een ruim arbeidsterrein. Of hij echter,·oor het schutterijmuziekkorps
de rechte man op de rechte plaats was, scliijnt niet zo zeker. \'ast
staat, dat het korps tot tweemaal toe het loodie legt, Lc),el na de
oprichting van 1815 als na die van 1839/1846. Waarom men bij het

schutterijmuziekkorps 1846 als het echte oprichtingsjaar beschouw-
de,84 terwijl er een stamboek \verd aangelegd \an het muziekkorps
over de periode 1839 tot 1850, blijft ee,1 raadsel. Van de \Vijnpersse
if as in ieder geval in 1846 directeur. Hij had tc,en de assistentie of

803 \'an de Well. t.a.p
81) G.A.  's-Hertogenlxisch,  corresix,i,dentie  me,·r.  C;. \1.  \'orstman-van de  Wijni,ersse,
Utrecht betreffende J.W.A. van de Wijnpersse.
82) Dit was de instrumentale afdeling ,an de Koninklijke Schc,01 in Den Bosch. Niet te
,erwarren met de landelijke Maatschappij tot Beiordering der Toonkunst die in 1829 werd
opgericht.
83)   Alnuinak  i·oor  ,\'oord-Braband ('s-Ilertogenbosch  1837-1838)
84

, Part. collectie Friedrichs,  lidmaatschapsbewilis,  anno  1846.
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aanvaardde de supervisie van een bestuur dat bestond uit J.N. Win-
ter, president; C.D. d'Haen, secretaris; A. l\101, penningmeester;
L. C. ran Lent en J.B. Reelik, commissarissen.85

Op het punt van de leiding bij de schutterijmuziek na 1846 zijn de
bronnen niet eensluidend.  Nog in datzelfde jaar zou er evenwel een
verandering zijn ingetreden. Immers volgens het Provinciaal Dagblad
en  's- Hertogenbossche Stadscourant gaven de "keurig gezochte muzijk-
stukken die de Stedelijke Schuttersharmonie ten gehore brengt tij-
dens een Serenade met fakkellicht voor H.A. Bijvoet, blijken van
vorderingen in de edele Toonkunst die zij nog slechts geen jaar onder
de leiding van de directeur J. Lidmathe heeft mogen beoefenen".86
Men kan gevoeglijk aannemen, dat Van de Wijnpersse toen was
afgetreden en spoedig ook zijn overige werkzaamheden opgaf. Waar-
schijnlijk ging hij in ruste, want in januari 1851 rerhuisde hij naar
Iiught en vandaar King hij op 3 oktober 1859 naar Oisterivijk

Intussen was de Schuttersharmonie in  1852 \reer ter ziele ge-
gaan.87 In dat jaar werd het verrichten van "schutterlijke diensten"
opgedragen aan de harmonie'Sint Caecilia'.  Voor de aan de schutterij
bewezen diensten ontving het korps van stadswege een toelage die in
1853 f 400.-, in 1854 f 550.- en in 1856 f 500.- bedroeg. 88

Er zijn tekenen die erop wijzen, dat al vanaf 1839 een soort
personele unie tussen het toen juist opgerichte 'Sint Caecilia' en het
in datzelfde jaar tot nieu\i leven gewekte schutterijkorps zou hebben
bestaan. Overigens zal Lidmathe ook niet langde dirigeerstok voor het
schutterijkorps hebben gehanteerd. Immers, toen 'Caecilia de schut-
terlijke diensten overnam, heeft deze groep zonder twijfel haar eigen
dirigent meegebracht. De Almanak voor Noord-Braband, die aanran-
kelijk wel de heren van het bestuur doch geen directeuren vermeldt,
noemt voorde eerste maal in 1850 W. de Kort alsdirecteur. In 1852 is
dat F. Stitser en in 1853 C. Bernisch. In 1855 is er sprake van het
gezelschap Stedelijke Harmonie 'Sint Caecilia' met L. Rijsterborgh
als beschermheer. Veel later, in  1865,  is F. H. Merx directeur, doch

85) Almanak ioor Joord-Braband (',-liertogenix)sch 18373.
86) Proi'. Dagblad ,·an Noord-Brahand. 29 juni 1847.
87) C.aecilia (1853). p. 142. \'an de N'eli, t.a.p.. p. 77.
88)  %'an de Well, t.a.p., p.  78 e. v.
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spoedig daarna verdwijnt 'Caecilia geheel van het toneel. Inmiddels
was er toen voor de schutterijmuziek een betere voorziening tot stand
gekomen, nadat per  1  maart  1859 de Bosschenaar Carel Bouman  tot

kapelmeester was benoemd. Het muziekkorps van de schutterij werd
daarbij opnieuw geformeerd. Dat was het begin van het muziekkorps
der dienstdoende schutterij, ook weI Stedelijke Harmonie of Stedelijk
Orchest genoemd.89

Die voor, namens of in dienst van de schutterij werkzame muziek-
korpsen bolen een welkome compensatie voor de door de algemene
opheffing \\eggevallen militaire muziek, die inmiddels naast haar
militaire verplichtingen geleidelijk een niet onbelangrijk aandeel
verworven had in het openbare leven, door ondermeer te zorgen voor
muzikale verpozing. Deze taak nam ze niet alleen op zich in garni-
zoenssteden   als Den Bosch, Breda en Bergen   op   Zoom   maar   zo
mogelijk ook elders.

Tilburg hield er eveneens een dienstdoende schutterij op na. Het
korps muzikanten dat men hier voor bijzondere manifestaties behoef-
de, bestond in 1840 uit Tilburgse ingezetenen die er liefhebberij in
hadden om aan iets dergelijks mee te werken.90 Toen koning Willem
II zijn grote werkbezoek aan Noord-Brabant op 29 april 1841 in
lilburg begon, liep het muziekkorps voorde twee compagnieen schut-
terij uit. Na het oprichten van de Nieuwe (Koninklijke) Harmonie in
1843 is dit gezelschap waarschijnlijk voor diensten aan de schutterij
ingesprongen. Zo brengt in  1850 de Nieuwe Harmonie serenades aan
de gaande majoor-commandant J.N. Diepen en de komende comman-

91dant  bij de dienstdoende schutterij  H. van Dooren.
Het grote werkbezoek van koning Willem II in 1841 leidde tot de

oprichting van de schutterijmuziek in Breda. Bij de intocht van de
koning op 5 mei 1841 behoorde het muziekgezelschap 'De Harmonie'
totde erewacht. Na een peloton cavalerie volgdede stedelijke schutte-

89)  Dit korps n'erd in de jaren tachtig meer bekend als het Stedelijk Muziekkorps, dat ook in
symfonisch verband een goede naam , erwierf onder de kapelmeesters Kriens, Heuckeroth en
Ogier.
90) Scholberg. a.w., p. 6-7.
911 a.11·.. P. 14.
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rij voorafgegaan door het muziekgezelschap met -deszelfs ,·aandel". 92
Een officieel verband „as dit echter nog niet, rrant twee jaar later
\ erkreeg het Harmoniegezeischap,an de Stedelijke Schutterij ran de
koning zergunning tot de definitieve oprichting. 93  En ivederom twee
jaar later, bij gelegenheid z'an het vertrek naar Canada z an J. Ifijmer,
die directeur „erd zan de Franse opera te Quebec, zertiemen  ne dat
deze directeur ian het Harmoniegezelschap en kapelmeester,an de
Stafmuziek der Schutterij is gen·eest. 94 Wilmer, die gold als een goed

riolist en deswegen ook nog in enige \olgende hoofcistukken (betref-
fende Concerten en ()nderwijs) ter sprake komt, moet behalve over
ondernemingslust ook over degelijke muzikale capaciteiten hebben
beschikt om zo'n promotie te kunnen maken. Zijn broer Petrus
Jacobus Ii'ijmer nam in Breda zijn taken over.

Tezamen met de inmiddels vanaf 1846 met het predikaat "Koiiink-
lijke- gesierde Philharmonie, onder leiding van Heinrich l. mland,
trad 'De Harmonie onder leiding ran de jongere broer P.J. Wijmer
voor de koning op tijdens diens verblijf te Tilburg. De rerslaggever
gengagt er dan zan, dat "het muzijkgezelschap de Harmonie tevens
het muzijkkorps onzer schutterij is".95 Umland componeerde Ioor

deze gelegenheid een 'Intogtmarsch'. Hetzelide gezelschap van Wij-
mer wordt een half jaar later het Harmoniegezelschap onder de
zinspreuk 'Vlijt en K'olharding' genoemd. 96 Dat de diensten van dit
ge7elschap aan de schutterij officieel waren, blijkt uit de aankondi-
ging en het verslag van een vocaal en instrumentaal concert begin
maart 1853, \\'aarbij men als 'muzijkkorps van de schutterij in
nouwe unWormen aantrad.97

Bergen op Zoom, omtrent  1850 nog steeds in grootte de vierde stad
van Noord-Brabant, had ook de plicht een schutterij op de been te
brengen. Of men er voor dat doel een eigen muziekkorps op na hield,
is niet gebleken. ,ilen mag echter aannemen, dat het muziekgezel-

921 Bredasche (,ourant. 7 mei 1841.
93) t.a.p.. 21 september 1843.
94

f t.a.p., 20 april 1845,
8) t.a.p. oktober 1847.
961 t a.p. 7 maart 1848.
97

3 t.a.p.. 30 januari en 6 maart 1853.
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schap '1 larnicinid, opgericht in  1816, zonc,dig in de bres gesprongen is,
totdat dit  korps in het begin  \ an de Lerentiger jaren \an het toneel
rerdween.98 Een aanwij/ing zoor een samenhang met de schutterij
zormt  het \ ermelden  \ an enige krijgshistorische feiten, zoals  de

verdediging  \an  de citadel  ran  Antwerpen door generaal Chasse  in
1832 en de benoeming \ an de prins ran Oranje tot luitenant-generaal
der schutterijen in  1839, in de nimbus van het jubileum-programma
uit  1866.99

In Eindhoren namen de actiw iteiten van de schutterij niet zo'n hoge
vlucht. Daarioor \,as het inwonertal van het prozinciestadje tussen
1840 en  1850 nog te gering.   laarde nabijlieid ran het militaire kamp
in Oirschot maakte, dat de muziek ran de Be (,f 10e Afdeling Infante-
rie. die er \an 1830 tot 1839 bil tussenpozen gelegerd waren, /0 nu en
dan o,erizaaide nair Eindhozen. Uit de naderhand door een onbe-
keiide in het Pro, inciaal Dagblad 100 opgehaalde herinneringen \alt
\ast te stellen dat kapelmeester George Alordach, die het korps van de
IOe Afdeling infanterie onder zijn leiding had, een getapte figuur was
in de streek rond Eindhoven evenals een kapelaan van Roosmalen, de
latere rector van de Latijnse school in Gemert. De genoemden, door
de verteller familiair met "Roos en illor" betiteld, waren blijkbaar
berriend. Ze zouden op instigatie van kolonel Voet en pastoor Somers
in Best een muziekgezelschap hebben opgericht. dat aanvankelijk ter
opluistering van de eredienst fungeerde. Nadien ontstond daaruit in
1845 te Best de harmonie 'De Eendracht'.

George Alordach \\ as zoor zijn tild een man van betekenis op
muziekgebied. Er is van hem een aantal composities bekend, waaron
der een 'Kerscantate' die in Caecilia besproken werd. 101 Mordachs
naam zien we ook bij twee composities, die in 's-Hertogenbosch ten
gehore gebracht u erden tijdens een "Concert ten behoeve der Armen
dezer Stad roor het publiek op zondag 28 februarij  1847 in de Societeit
Casino door de Hoornblazers en zangers van het 6e Regement Infan-

98}  C.J.F. Slootmans, lionderd jaar Gemeente-.#luziekschool Bergen op Zoom 1867-1967 (Bergen
op Zoom 1967), p. 5-7.
99) G. A. Bergen op Zoom. \'aria-,·erzameling Muziek en zang, Programma 50-jarig bestaan
Harmonie, t.a.p.
100) Proi'. Dagbl. van .\'. Brabant. 7 januari 1868.
101) Caecilia (19493 p· 87.
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terie". Op het programma prijkte als nummer 5 van het eerste deel
een 'Air vari6 national' van Mordach en in het tweede deel onder
nummer 4 'De Vergenoegde' van Mordagh. 102

De bekwame leiding, an Mordach bij de in Oirschot gestationeerde
10e Afdeling Infanterie heeft zeker tot de stimulerende factoren
behoord die leidden tot de oprichting ran 'Apollo's Lust' te Eindhoven
in 1841. En ook al floreerde de schutterij in Eindhoven niet, er heeft
bij de leiding daarvan waarschijnlijk toch de behoefte bestaan zich zo
nu en dan met enig gerucht bij de burgerij aan te kondigen.  Dit is de
meest gerede verklaring voor het feit dat de oprichters van 'Apollo's

Lust' personen :varen, die met het krijgsbedrijf en de militaire disci-
pline wel van doen hadden. Het ,\aren Jan Pijpers, gepensioneerd
kolonel, A. \/ogels, kapitein van de schutterij, Egidius Jonckbloet,
7.ijn tweede luitenant, en Kees san Bakel, sergeant. 103

De eerste directeur van 'Apollo's Lust' te Eindhoven was H. An-
singh, volgens de Bredase patentregisters een muzikant van het mu-
ziekkorps van de le Afdeling Infanterie, dat onder leiding stond van

kapelmeester Th. Winter. Ansingh werkte vanaf  1835 en mogelijk
reeds daarv66r in Breda mee aan concerten in de schouwburg. 104 In

1843 werd hij - waarschijnlijk door zijn overlijden, want zijn vrouw
hertrouwde te Eindhoven -, opgevolgd door Jan Lurmans, eveneens
een militair muzikant. Lurmans was eerst gedetacheerd bij het korps

van de 3e Afdeling Infanterie onder kapelmeester George Heiligmever
te Maastricht, maar verbleef tijdens de Belgische opstand in het kamp
te Oirschot. Door reorganisatie belatidde hij evenals Ansingh bij de le
Afdeling In fanterie  en  kwam als overcompleet  op  1  augustus  1843
naar Eindhoven. 105 De heren bestuurders van 'Apollo's Lust' zetten
hem al te gemakkelijk aan de kant, zodra zich iets voordeed dat hen

niet welgevallig was. In 1848 werd hij om een futiliteit ontslagen en
vervangen door de aan de kostschool van Rutjes verbonden, eveneens

102j Proi'.   Dagblad ran  Noord- Braband. 26 febr. en 5 maart 1847 (Mordagh i.p.v. Alordach)
103

) Eeuufeest   Apollo's   Lust   ( 1945).   brochure  van   een   door  de   oorlog uitgesteld 100-jarig
bestaan. Tekst vermoedelijk van Karel J. F.  Vermeeren.  toen president van de  Koninklijke
Ilarmonie 'Apollo's Lust'.
104) G.A. Breda, klapper op de patentregisters
105)  G.A. Eindhoven, Be,cilkingsregister 1840  nr. 539, J Lurmans, mu/iekmeester van het le
Regiment Infanterie, aihier aangekomen 1 augustus 1843.
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voormalige militaire muzikant Heinrich Th. Kuhne, totdat men in
George Alordach een algemeen capabel geacht op\ olger  \'ond. 106
Mordach leidde de harmonie 'Apollo's  Lust' zan einde mei  1848 tot
medio april 1850.107 Van hetgeen door het muziekkorps in die eerste
jaren gepresteerd werd, krijgt men - zoals trou#ens in de meeste
gevallen - ireinig hoogte, zelfs niet ran het repertoire.

Een zekere concurrentie onderrond 'Apollo's Lust' ran het in 1848
binnen de gemeente Woensel opgerichte 'Nlusis Sacrum. De naijrer
leidde nogal eens tot wrijvingen die echter telkens op gezette tijden
weer werden bijgelegd zodra er grote muzikale manifestaties als een
festival, een concours of een jubileum op til waren. In ieder geral
bleek de levenskracht groter dan bij het in een andere Eindhovense
randgemeente, Stratum, vrijwel gelijktijdig ontstane 'Aurora'. In
1859 gaf het muziekgezelschap nog acte de presence op een muziek-
festival van 'Apollo's Lust' terwijl het korps  ook  in   1863  nog  met
muzikale activiteiten vermeld wordt. 108 Daarna liet de rereniging al
spc}edig niet meer ,an zich horen.

§ 4. Feiten, problemen en vaagheden rond dirigent, instrunte, it en
repertoire

Waar het de eerste helft van de 19e eeuzv betreft, is het zeker niet
op zijn plaats van harmonie of fanfare te spreken, omdat er nog geen
bezettingsnormen werden aangelegd terwijl de bezetting in de prak-

'06)  Lurmans was waarschijnlijk genoodzaakt op stel en sprong naar Nijmegen te gaan om nc,g
tijdig bij de begratenis van zijn zwager aanweiig te zi.in /odat hij het bestuur,·an 'Apollo's
Lust' niet tijdig k(in verwittigen. Zie verder noot 74.
107) G. A. Eindho en, Bevolkingsregister 1850. George flordach (Hackenstedt, Pruisen 1801-
Nijmegen 1862), komt 22 mei 1848 naar Eindhoven eti vertrekt met zi.in gezin op 16 april 1850
naar Deventer. Hij woonde aan de Smalle Haven 293, #s·ijk 3 (01 C j, bi i de ad\·cx aat Philibertus
i·an Oldenbo,·en in, een weclu„·naar met t,1·ee dochters. Zijn echtgenote Catharina Rauda,
geboren in Altona, toenmaals Denemarken, in 1798, was een zuster \·an de militaire kapelmee-
ster Benedictus Rauda, die zich na de opheffing \·an de militaire korpsen in Sint-Michielsgestel
B·estigde
108) liusis Sacrum' te \Voensel  werd  op  17  augustus  1848  (,pgericht,  i·olgens een artikel
iluzikale sprokkelingen in het jubileumnummer,·an de Eindhm·ensche en Meileri)·sche Courant.  23
apri I 1932.

De harmonie 'Aurora' kondigde nog zen weldadigheidsccincert aan "ten voordeele van de thans
ZONDER \\'ERK en BROODEL()()S zijnde F.\BRIEKARBEIDERS te Ilelmond" in het
\'ieuu·,  en  .Adi·ertentieblad  ,·oor  het  Arrondissement  Eindhoren. 24 april   1863.
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tijk zeer uiteenliep. Niettemin gaat de belangstelling voor de blaasin-
strumenten sterk overheersen, mede onder invloed van de roortdu-
rend aangebrachte verbeteringen bij deze instrumenten. Bovendien
weet de nieuwe aanwas van in muziek geinteresseerden de reel
grotere inspanning om op een strijkinstrument vaardig te worden.
vaak  niet  op te brengen. Geen wonder dat het tweemaal per maand

verschijnende landelijke muziektijdschrift Caecilia "een toenemen-
den lust voor Harmonijmuziek in ons Vaderland" constateert. En
aangezien deze muziek zich richt naar de militaire muziek, publiceert
Caecilia ter vergelijking tegelijkertijd een "zamenstelling van de Alili-
taire Muzijk in Frankrijk 1846- 1848".109

Ongetwijfeld zijn er meer plaatsen dan de reeds genoemde, die
betrekkelijk vroeg op een vereniging van muziekliefhebbers konden

bogen. Doch er is veel aan gegevens verloren gegaan, omdat in het
vaderlandse gevoel voor orde op zaken geen oude rommel past. Vaak
ruimde een vereniging de oude paperassen op. Soms bleef men in het
noteren van wederwaardigheden uiterst spaarzaam. Bovendien
schenken officiele bronnen als gemeenteverslagen, zeker zolang er
geen geldelijke verantwoording mee gemoeid was, aanvankelijk nau-
welijks of geen aandacht aan de culturele activiteiten ter plaatse.

Die verenigingen of gezelschappen zullen vaak erg klein zijn ge-
weest. Wanneer men een blik werpt in de literatuur voor openlucht-
muziek,   die  in de tweede helft  van  de   18e  eeuw  en   nog  rond  de
eeuwwisseling naar de 19e ontstond, blijken kleine groeperingen ook
de overhand te hebben gehad. Doch de componeertrant van trio tot
nonet was veel meer obligaat dan dit naderhand voor de muziekge-
zelschappen het geval zal zijn. Behalve marsen kende men serenades
en divertimenti, contradansen naast Duitse dansen, "Landler" of
walsen en melodieen uit vaudeville en opera. Voor dergelijke zaken
heeft ook in het Brabantse gewest belangstelling bestaan. Doch daar-
van is, voorzover viel na te gaan, niets bewaard gebleven.

Eens werd Wolfgang Amadeus Mozart door een groepje Weense
straatmuzikanten verrast met zijn kort tevoren voltooide 'Serenade in

1091 Caecilia
( 1848), p. 162.
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111Es'.110 toen hij zich nog maar juist in Wenen had ge,estigd
Dergelijke groeperingen , an muzikanten trof men o\'cral aan. Be-
hoefte aan een dirigent bestond er bij zo'n kleine bezetting doorgaans
niet. Ditzelfde gold evenzeer zoor militaire kapellen die aan\ankelijk
in sterkte zeker niet groter :·aren. De muzikanten om den brode. de
meest bedrevenen, bleven toch wel bijeen. \'andaar dat er bij die
gezelschappen TMr omtrent 1820 nooit ow er een kapelmeester wordt
gerept.  Deze doet voorzichtig zijn intrede  aan het begin  ran  de  19£
eeuA en dan nog, zoals bij trompetter- en hoornkorpsen. lang niet in
alle gevallen. Aangenomen mag worden dat dit nog rerband houdt met
de praktijken van de eeu  daarroor, toen men hoogstens behoefte had
aan het bijeenhouden,·an het geheeldoor de "maestro al cembalo", die
zelf meespeelde. In ieder geval heeft deze practijk bijgedragen tot de

betrekkelijke anonimiteit van dergelijke gezelschappen; reden
waarom er zo weinig van is overgeleverd.

Met de intrede ran de kapelmeesters en muziekmeesters is er ook
sprake van een bestuur. De vakmensen komen in dienst van een
notabel herengezelschap. klen hoeft er de oude almanakken maar op
na te slaan om te beseffen, dat de illustere bestuursnamen van veel
meer gewicht waren dan de dirigent van het gezelschap. Zelfs al was
de kapelmeester, vaak directeur genoemd, aanwezig, dan nog bleef
zijn naam in de officiele rerenigingsstukken achterwrege. Niettemin
is het lang niet onmogelijk, dat men in tal van gerallen nog op de oude
wijze, dus zonder directeur, dirigent of kapelmeester musiceerde.
Anno 1828 was dit nog de gewoonte bij het orkest van het Gewand-
haus in Leipzig, een van de oudste orkesten van Europa, dat korte
tijd laterdoor l\lendelssohn vermaardheid verkreeg. ,ordt in de112 Zo K
jubileumgids voor Gilzes harmonie 'Sint-Caecilia'113 verondersteld,
dat schoolmeester Schrauwen de leiding zou hebben gehad bij het
musiceren van het Harmonicaal Concert in  1819. Maar evenzeer is
het denkbaar, dat het gezelschap in Gilze te klein was voor een
110)  Mozartcomponeerde zijn serenade in Es (KV 375) in oktober 1781 voor 2 hoorns, 2 hobo's,
2 klarinetten en 2 fagotten. De hobc,partijen heeft hil echter eerst later toegeic,egd. Grot'e D, art.
Alozart, werklijst Chamber Music.
111) A. Einstein, Mozart,  Sein  Charakter,  Sein Werk (Stockholm 1947), p. 281-282.
112) H. Raynor, Alusic and Sorien since 18/5 (Londen 1976), p  44.
113)  Van  Mossels·eld, t.a.p., p.  57 e.r·.; Rehm, t.a.p.
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speciale leidinggevende persoonlijkheid. Schrauwen, die weI de sti-
mulator nas, kan op het een of ander instrument hebben meege-
speeld.

In het v(,orafgaande is zrat omzichtig te iverk gegaan bij het hante-
ren ran de begrippen harmonie en fanfare. Zo het enigszins bruikbaar
n as, werd gekozen zoor het  'oord muziekgezelschap.  Er werd in het
midden gelaten. of' er sprake was van musiceren met hout- en koper-
blaasinstrumenten (thans -harmonie" genoemd). met koperblaasin-
strumenten alleen (de "fanfare" van nu), dan wel in andere samen-

stellingen (met strijkinstrumenten bilroorbeeld) die n(,ch door het
 :oord harmonie noch door het begrip fanfare worden gedekt. 1\laar
het strikte onderscheid tussen die musiceen'ormen zoals \\ e dit thans
kennen, bestond aanrankelijk niet. Het musiceren ran v66r 1800 en
dat van de eerste helft van de 19eeeun - plaatselijk geldt dat zelfs voor
een nog ruimere peric,de - kendc de duidelijke afbakening in de
bezetting, zoals die thans algemeen gebruikelijk is, nog niet.

 luziek\ erenigingen die trots terugblikken op een lang verleden en
7ich nu harmonie of fanfare noemen, vragen zich bij jubilea nogal
eens af, hoe hun samenstelling \\'as en tot n'elk w·an beide categorieen
Le behoord hebben zonder dat ze erin slagen de waarheid te achter-
halen. Doch niet alleen hadden de musicerende gezelschappen van
zo'n kleine anderhalve tot twee eeuwen geleden slechts een heel be-
scheiden mede,rerkersbestand, de samenstelling kon bijzonder uit-
eenlopend zijn. Deze was gewoon afhankelijk van het meegebrachte
instrument i'an de medespeler. Met een dergelijke bezetting zal men
in  de openlucht zeker niet effectiet \ oor de dag hebben kunnen  ko-
men, laat staan dat er roor een gevoelig oor bevredigende klankver-
houdingen werden bereikt.

Een omtrent 1780 raker roorkomend ensemble was het blaasoctet,
samengesteld uit 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 hoorns en 2 fagotten. In
militair verband kende men daarnaast formaties met trommels en
pijpers, met hoorns, met trompetten en - in navolging ran de Turkse
legereenheden - met een uitgebreide slagwerkgroep die men janitsa-
renmuziek noemde. In de instrumentale bezetting van Alozarts opera
'Die Entfuhrung aus dem Serail', Havdn's 'Militaire  vmfonie' met
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pauken, bekkens, grote trom en triangel, met de geliefde Turkse
marsen, en zelfs met piano's voorzien van een ingebouwde trom
hebben de Weense klassieken die orientaalse sfeer willen typeren.
Dergelijke Turkse muziek heeft ook in ons land tot de mode behoord
en zal ongetwij feld  in het Brabantse navolging geronden hebben.  Te
ben'ijzen viel dit laatste echter niet. Wel vermeldt het Dagblad der
Provincie Noord-Braband daaromtrent iets van Venlo, in een ierslag
over de rondreis van koning Willem I door de zuidelijke prorincies in
verband met een nieuwe Fransedreigingin 1815. In Venlo was, naast
andere corporaties, "het Turksch muzijk van het hier aanwezende
liethebberij Gezelschap" ter rerivelkoming van de koning aanwezig
De liefliebberende leden moeten het er die dag druk mee gehad
hebben, want later op de dag "weergalmde de lucht  'an het Turksch
Muzijk" en tenslotte klonk wederom "het Turksch Muzijk op \er-
scheidene plaatsen waar de koning passeerde". 114

Technische mogelijkheden door de industriele groei, de verruiling
van het ambacht voor de fabriek, de uit de Revolutie geboren en elders
overgenomen massale burger-manifestaties, de nieuwe cultuurzoe-
kende burgerij, het waren evenzovele factoren die instrumentale
ontwikkelingen in de hand werkten. Rond 1800 werden tal van
verbeteringen aangebracht bij verschillende instrumenten. Eerst
probeerde men het bij de blaasinstrumenten met een van kleppen
voorziene trompet, dan met verbeteringen aan klarinet, fluit, hobo en
fagot. Vervolgens verdwijnen de archaische vormen van de fagot zoals
serpent en worstfagot. Om een forser dragende baslijn in de composi-
tie te verkrijgen, creeert men reeds vermelde instrumenten als ophi-
cleYde, kleppenhoorn en bashoorn. De laatste was een volkomen ander
instrument dan de van de klarinet afgeleide bassethoorn, door Mozart
bij voorkeur bedacht in zijn composities voor kleine ensembles. Men
leeft zich in die tijd trouwens toch gaarne uit in het bedenken van
allerlei nieuwigheden op instrumentaal gebied. Dit vond zijn oorzaak
in de meer individuele opstelling van de burger en de toegenomen
communicatiemogelijkheden, waardoor nieuwe ideeen en vindingen
over  en weer vlotter rondgingen.

114,  Dagblatider Proi .  ,\'oord-Braband,  16 juni 1815.
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De grote stoot tot het ontstaan van de huidige bezettingen bij
harmonie en fanfare kwam,  toen kort voor de helft van de  19e eeu,r de

Belgische militaire muzikant Adolphe Sax een hele reeks saxofoons en
saxhoorns uitbracht. 115  Hij was  trouwens niet de enige animator.
Ook de Pruisische militaire muzikant Wieprecht, reorganisator

116

van de Pruisische militaire muziek en uitrinder van diverse vormen
,·an de bastuba, droeg daar reel  toe bij.  Het door Sax bedachte

'instrumentenkoor" maakte een zeer homogene instrumentatie moge-

lijk. Doch eer de nieuwe instrumentenreeks algemeen ingang had
gevonden ging er wel enige tijd overheen.

Eerstens waren er in de diverse landen zeer uiteenlopende ger\(}on-
ten ontstaan. Vervolgens groeide uit de voorrang van de symfonische
muziek en de opera de neiging om het meest geliefde uit dit repertoire
roor blaasmuziek te arrangeren en wel zodanig, dat men bij wisse-
lende bezetting zoreel mogelijk alle muzikanten in het spel hield,
omdat rusten roor de amateur-muzikant \,aak meer problemen oproe-
pen dan noten. Dat de artisticiteit van de instrumentatie leed onder
deze arrangeerwoede, spreekt vanzelf. Een platte dikke groezelige

klank is het ,mr het oor \ an de ,\ are muziekliefhebber haast beruchte
aspect van die talloze ben'erkingen.

Het arrangeren van diverse composities werd ecliter niet altijd
gekenmerkt door tal van het klankbeeld vertroebelende doublures.
Kritische vaklieden onderkenden wel degelijk de zwakheden van de

groeiende belangstelling voorde blaasmuziek. Zobijvoorbeeld Wouter
Hutschenruyter, 117 die per advertentie een aanbieding deed in het

115
3 Antoine-Joseph, gen. Adolphe Sax (Dinant 1814-Parijs 1894), zcxin p·an een blaasinstru-

mentenmaker, studeerde fluit en klarinet te Brussel en ging in 1842 naar Parijs met zijn
uit\·inding de saxofoon. die hij in acht verschillende grootten vervaardigde Ditzel f :le deed hij
met een groep koperblaasinstrumenten, de saxhoorns. Hij &,·on een proces omtrent het uitvin-
derschap van zijn concurrenten Cervenyi en Wieprecht
116)  Wilhelm Friedrich Wieprecht C 1802 Aschersleben - 1872 Berlijn).  was  dan\ankelijk
Violist in de hoflapel, later directeur van de muziekkapellen van de Koninklijke Garde,
venolgens algemeen inspecteur van de militaire muziek. W. verbeterde tai van blaasinstrumen-
ten en geldt. tezamen met Aloriti. als de uitvinder ran de bastuba (1835), W. Heinitz,
Instrumentenkimde C Potsdam 1929),  p.  84-86 in serie tiandbitcher der  Musiku·issenschaft,  o. r.v.
Ernst Bucken ( Pots(lam 1929- 1932), Rientann Lex. Personenteil L-Z, art. Sachs en Wieprecht.
117)  „,outer  Hutschenru>'ter, de senior \·an een uitgebreide mutikantenfamilie.  (Rotterdam
1786 - aldaar 1878), leerde viool, trompet en waldhoorn. Later ont,·ing hij theorie en composi-

tielessen van Hummel en Romberg. Hij leidde kinderzangklassen, richtte een orkestvereniging
op. dirigeerde 'Eruditio Musica en was gedurende 40 jaar kapelmeester van de Rotterdamse

schutterij.
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muziektijdschrift Caecilia. 118 Hutschenruyter gaf te kennen "tai ran
A'erken voor Militair Han,tonie te hebben gearrangeerd, die hij zonder
eenig personeel roordeel ter beschikking heeft voor belangstellenden.
Alaar om een braaf musicus met de verdienste der copij te bevoordee-
len en er zeker van te zijn, dat de partijen behoorlijk worden afge-
schreven. zal 40 cent per vel worden berekend, papier inbegrepen.

Rotterdam 13 july 1847".
Voor een goede bezetting van een aantal nog nader te noemen

Aerken achtte hij rereist:
" 1 Piccolo of Tertsfluit, Es-clarinet, solo Bes-clarinet en le en Ze
clarinet, 2 Hoorns, 2 Trompetten, 2 Fagotten, Serpent of Ophicleyde,
3 Trombones, Pauken of Kleine en Grote trom. Deze partijen zijn alle
noodzakelijk. Ad libitum zijn: 3e en #e Hoorn, Cornets, Alt-
ophicleYde en Sax-hoorns".

In de genoemde samenstelling bood Hutschenruyter bewerkingen
aan van:

L. i·an Beethoren: 5e Symphonie, Ouverture Fidelio, Septet
W. A.  Mozart: Ouverture, aria's en Finale uit de  le en  2e acte  Don Juan
C. M.  ion Ii/eber Ouverture en aria's uit Freyschutz en Oberon
L. Spohr: Airs et Finale Faust, Marsch uit 'Weihe der Tone'
Marschner: Trinklied uit 'Der Vampyr'
Pair: Ouverture en aria's uit Sargines en Genoveva
Kalliwoda: le Symphonie, 2e Symphonie, le en 2e Valse brillante
Andrt: Symphonie in Es
Rossini: Ouverture et airs uit La Gazza Ladra
Bozeldieu: Ouverture Jean de Paris (et airs)
Meyerbeer: Introduction en aria's
ran Bree: Feestouverture

Behalve een inzicht in de typische bezettingseisen van dat moment,
geeft de opgesomde reeks arrangementen een goed beeld van het toen
meest geliefde repertoire, een repertoire dat in grote trekken ook terug
te vinden is bij het van 1847 daterende muziekgezelschap'Diligentia'
te Den Bosch - na te gaan aan de bewaard gebleven programma's van

118) Caecilin t 1847), p. 154.
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een bezoeker  119 - en evenzo bij de Koninklijke Philharmonie en het
gezelschap Harmonie onder de zinspreuk 'Vlijt en Volharding' te
Breda.

Hutschenruyters ; rij dwingende voorschriften inzake de bezetting
van zijn arrangementen duiden zonder tz\'ijfel op het door hem gecon-
stateerde gemis aan oveteensternming in inzicht en mogelijkheden.
Dat is nog terug te voeren op de vrijblijvendheid en verwisselbaarheid
van instrumenten, zoals dat een eeuw eerder nog een vanzelfspre-
kende zaak was. Hutscheiiruyter wilde zich kennelijk afzetten tegen
die uiteenlopende bezettingen die gaan leiden tot een verstoring van
het evemvicht in het compositorische klankbeeld, nu men, andersdan
voorheen, het polyfone lijnenspel in de muziek grotendeels heeft

vaarwel gezegd.
Er bestonden rond  1800 voor kieinere groeperingen arrangementen

wan operacomposities van Alozart (o. a. 'Die Entfuhrung aus dem
Serail' en 'Le Nozzedi Figaro') en Rossini (vooral zijn ouvertures). De
instrumenten genoten daarin een zorgvuldige en obligate behande-

ling. Geleidelijk aan neigt men naar een meer globale aanpak door de
beperkte mogelijkheden vande amateur, bij wie inzetten na rusten en
technische perfectie problemen opriepen. Stabilisatie met betrekking
tot de samenstelling van een muziekkorps zvas in de eerste helft van de
\'orige eeuw iets ongekends. 1\Iensen die bij elkaar kwamen om te
musiceren, noemden zich eenroudigweg muziekgezelschap. Alles
wat muziek kon maken, n·as in zo'n gezelschap welkom, ook de
bespelers K an strijkinstrumenten. Blijkbaar heeft men daar geruime
tijd zo over gedacht, want nogin 1854 stond in de Bredasche Courant
te lezen:

"Publieke verkmping te  Rcx,sendaal. N. Brabant op dingsdag den 9 mei  1854
's morgens te 9 ure in de harmonietaal bil P. Smijers van eene aanzieiilijke pa r-
tij KI,ed geconsenwrde Biaasinstrumenten. een Piano. \'iool. \'ioloncelle en Alt-
,ic)01, ecne groote hoereelheid gedrukte en geschre,en muzijk, en alles z,at z·er
der tot eene wmpleet ingerigte Harmonie behoort; daags te i·oren \'(*,r een ieder
te zien van 9 tot 1 ure. Informaties bij den heer A. 1)eschamps; Brier'en franu,"  120

1191 G.A. s-Hertogenbosch, kranteknipsel- en dc,cumentatiever/ameling. collectie A. jassen,
mai)je met programma's 1847 en 1848(in\.nr. 784).
1201 Bredasche Courant.  4 mei  1854.
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Hier blijkt overduidelijk dat men zowel blaas- als strijkinstrumen-
ten beschouwde als behorende tot een "harmonie" Enigszins merk-
naardig echter is de aanwezigheid ran een piano bij deze harmonie.

Deze zou gebruikt kunnen zijn als een oud relict, herinnerend aan het
clavecimbel-continuo.  De directeur z,erd alsdan de mogelijkheid ge-
boden daarmee leidinggerend ofonderrichtend op te treden. De piano
kan eremvel ook gediend hebben als aanvulling voor erentueel ont-
brekende partijen dan n'el ter beschikking gestaan hebben roor een
klein gezelschap binnen de rereniging, dat de kamermuziek beoefen-
de.

De Roosendaalse verkoping sproot voort uit een onenigheid binnen

de gelederen van de muziekvereniging 'Eendragt en Te\ redenheid',
die zijn oorzaak vond in de toen vaak scherp afgebakende maatschap-

pelijke verhoudingen. De moeilijkheden liepen een week voor dit
verkoopbericht uit op de afsplitsing ian een nieuwe vereniging 'De
Unie' op 24 april  1854.121

Nog in 1874 kon het begrip "harmonie" van alles inhouden, tot het
meespelen van strijkinstrumenten toe. Toen de Schijndelse harmonie
opdinsdag 29 december 1874 in het logement De Zwaan optrad, werd
er gesproken over enige door de Harmonie en door het strijkorkest
uitgevoerde stukken. "Alweer eene uitvoering! Alweer een strijkor-
chestl" Wat moet die Harmonie van Schijndel toch vooruitgaan!". 122
In het kranterelaas staat verder dat het strijkorkest deel uitmaakte
van het muziekgezelschap en ook dat de leden met verschillende
instrumenten 6On geheel vormen. Waarschijnlijk werhten dus strij-
kers en blazers tezamen.

De huidige harmonie 'Kunst en Vriendschap' uit rught, die in
1976 honderd jaar bestond, werd opgericht als fanfare en bleef dit tot
1926. Op foto's uit 1901 en 1918 in het eeuwfeestboek ziet men,
ondanks het optreden als fanfare, enige klarinetten als attribuut van
een paar trouwe leden. 123 Al evenmin wordt  over het twistpunt
harmonie of fanfare duidelijkheid verkregen bij het Heeswijkse 'Sint
Caecilia' van - naar men meent - 1823, zoals een foto met tivee

121) Buvsen, t.a.p.. p. 41.
122)   Proi·inciale  yoordbrabantsche  en  's- Hertogenbossche  (:ourant.   I januari 1874.

123) Jubileumbock 100 jarig besman harmonie ''Kunst en \'riendschap" (z.pl.. z.j. ), p.  12 en 16.
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klarinetten en een piccolo tussen het,·oor het overige met koperblaas-
instrumenten toegeruste ledenbestand \an het jaar 19071aat zien. 124

Deze betrekkelijk willekeurige voorbeelden illustreren de onzeker-
heid die er lang heeft bestaan.

§ 5.  Het komen en gaan i'an intiziekierenigi,igen

Mocht ieder bespeler van onverschillig \\elk instrument \\,elkom
zijn zolang de groepering maar bescheiden n as, in gezelschappen met
een groot ledental constateert men n eldra het nastre,en ran een
\erdeling \an de muzikale taken of bezigheden. Zo bezit de Bredase
rereniging daterend uit 1837, die zich later \'lijt en Volharding' laat
noemen, drie afdelingen, genaamd Harmonie, Symphonie en Eupho-
nie, die naderhand in 1859 tezamen 167 leden tellen.125 Alen kan
daaruit opmaken, dat de blaasmuzikanten afzonderlijk studeerden,
dat er een strijkorkest bestond en dat er eventueel gebruik Herd
gemaakt van aanvullende blaasinstrumenten in het strijkorkest om
een symfonie-orkest tot stand te brengen. Daarnaast hield men er een
mannenkoor op na, dat de Euphonie werd genoemd. Dit samenwer-
ken tussen instrumentalisten en vocalisten, eventued het deelnemen
aan beide activiteiten, pleit dan weer voor de afkomst van dergelijke
gezelschappen uit de katholieke kerkmuziekpraktijk van nog voor de
Bataafs-Franse tijd.

Zelfs de tijdgenoten moet het niet altijd gemakkelijk gerallen zijn
de verwikkelingen rond een muziekwereniging duidelijk uiteen te
houden. Eigenlijk werd 'De Harmonie' te Breda op 15 oktober 1837 al
voor de derde maal opgericht. Want zoals Van der Aa in zijn geschied-
kundige beschrijving van Breda  126 zegt, kwam men 4 december 1824
tot wederoprichting van het muziekgezelschap'De Harmonie', omdat
een oorspronkelijk in 1789 opgericht gezeischap later in verval geraak-
te. Het in 1824 heropgerichte gezelschap was in  1830 nog actief, want
toen gaven de "Heeren Leden van het Concert De Harmonie" op  11

124) \'an den Hurk, t.a.p. 18 april 1973.
1251 G.A. Breda, Gemeente,erslag over 1859, hidst. Kunsten en Wetenschappen. ad \. de
Mu/ijkvereenigingen.
126)  ,'an der Aa, a.u .. p. 62.

184



februari een "Concert Vocaal en Instrumentaal ten \m,rdeele der
Armen", waar\'an elders melding wordt gemaakt. 127

De nieur\e rereniging komt een klein jaar na de oprichting, in
1838, bijeen in het lokaal van J. \an Tetering, genaamd De Beurs \ an
Rotterdam. Een tijd lang gaat alles goed. De samenwerking met de

zusterverenigingen is naar buiten roorbeeldig en om beurten liebben
de in 1837 naar Breda gekomen Duitser Heinrich Umland 128 en de
jonge Bredanaar J. \I'ijmer 129 de leiding Beide mu/ikanten treden
ook afwisselend als solist naar voren. J.  Wijmer als violist, Heinrich
Umland als cellist.

Na enige tijd rezen er problemen tussen de president Van de
Goorbergh en de jonge Wilmer. Er splitst zich dan een gezelschap af.
dat zich Philharmonie gaat noemen. Umland heeft er de leiding \an.
terwijl V. van de Goorbergh het presidentschap op zich neemt. J.
Wijmer houdt aanvankelijk maar tien leden o,cir bij het nog naamloze
muziekgezelschap van 1837. Deuitdetiveespalt ontstane groeperin-
gen namen beide 1837 als oprichtingsdatum aan. Dit deed eveneens
het Harmoniegezelschap rcior blaasinstrumenten. Waarschijnlijk
,#as dit laatste ensemble een onderafdeling van de oc,k strijkinstru-
mentalisten tellende groepering van Wijmer. In deze samenstelling

,erleende het naderhand medewerking aan de dienstdoende schutte-

rij ter plaatse.
Wie de leiding had, wie de solopartijen vertc,lkte, welke ouvertures

er gespeeld werden,  van   vie de composities afkomstig waren,  of er
sprake was van een symfonische bezetting of dat er uitsluitend met
blaasinstrumenten werd gemusiceerd, ralt uit de aankondigingen
meestentijds  niet te achterhalen.  Van het armenconcert dat einde
1840 in Breda werd gegeven, verneemt men slechts dat het onder
leiding stond van J. Wijmer. 130 00k in 1841 werden er enige muziek-

1273 Bredasche Courant, 10 februari 1830;
128 ) in een ,·c,orgenomen ,·ervolg op deze studie /al Limland uit,·oeriger ter sprake komen.
129) Johannes Wijmer, geboren 23 januari 1818 te Breda was de oudste zoon,an de muziek-
meester Johannes Conradus Wijmer(Breda 1790-18363. In de patentregisters wordt vanal 1832
10„ el de naam ,·an de vader J . Of J . C., als vanaf 1836 die ian de zoon, als Weijmer geschreven.

De zoon vertrok in april 1845 naar Canada doch  keerde via  Ned. Indie begin  1857  uit den
v reemde  terug, Bredasche Courant 25 jan. 1857
130)   Bredasche  Courant, 29 december  1840.
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uitvoeringen gegeven, zoals in de kranten werd vermeld. Intussen
roert zich ook de Philharmonie, want ze is aanwezig bij een grote
parade voor koning Willem Ilop 5 mei 1841.131

Toch scheen men de ruzie al wat vergeten. Tenminste, op het
letterkundig avondonderhoud van 27 februari 1841 waar een talrijk
gezelschap aamvezig wras "rvaaronder zich eene aanzienlijke vrou-
i ·enschaar be,ond", nvrden "de voordragten afgewisseld door fraai
uitgeroerde muzijkstukken der beide Muzijkgezelschappen de Har-
monie en  Philharmonic". 132 Vcrvolgens is de vrede rond Kerstmis
1842 aanleiding tot het Keven van een concert door alle muziekvereni-
gingen gezamenlijk in Breda. ;\lede\\erkenden waren 'De Harmonie,
de gemengde zang\·ereniging 'Concordia', de Philharmonie en het
Harmoniegezelschap. 133 Dit laatste gezelschap fungeert dan te,ens
als de muziek ran de dienstdoende schutterij. De ijzers daarroor
A'aren reeds in het \uur gelegd, toen P. Hopman in februari 1841
berorderd ,#·erd tot majoor-commandant van de Bredase schutterij. 134

Majoor Hopman :verd toen "aangenaam verrast door een serenade
met Fakkellicht van het Harmoniegezelschapbestaande uit allen Breda-

sche burgers.  let ,erschillende muzijkstukken, voorafgegaan door
het c,i·erschoone Wilhelmus ,verd hem een \reiverdiende hulde be-
reid". Tijdens de al genoemde parade op 5 mei 1841 ging het Harmo-
niegezelschap aan de schutterij vooraf. 135 En in de Bredasche Courant
\ an  21  september 1843 stond te lezen,  dat het Harmoniegezelschap
van de koning vergunning had verkregen totde definitieve oprichting.
Men bleek o,erigens al op 5 mei 1841 voor het eerst te zijn opgetre-
den. 136 Nadien willen  zowel Het Harmoniegezeischap, dat te\'ens
muziekkorps der dienstdoende schutterij is en onder leiding staat van
Joh, Wijmer, als de Philharmonic van Umland, hun bestaan nadruk-
kelijk be\\·ijzen. Voor de een \\,as dat onder meer bij gelegenheid van
een vocaal en instrumentaal concert in februari  1844, roor de ander
bij een concert ten bate van de armen in maart 1845.

134 t.a.P., 11 mci 1841
132) t.a.p.. 28 februari  1841.
133) t.a.p.. 25 december  1842.
134) t.a.p. 9 tebruari 1841.

135) t.a.p.,  7 mei  1841.
1361 t.a.p., 21 september 1843
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Hoe de \erhoudingen echter precies liggen, ralt uit de berichten
niet exact rast te stellen. In ieder geral blijkt de jonge Johannes
Wijmer geleidelijk meer muzikanten rond zich te kunnen verzame-
len. In 1845 vertrekt hij echter naar Canada om directeur te worden
Ban de opera te Quebec. 137

Bij zijn heengaan zermeldde de krant, dat Wijmer directeur was
ian het Harmoniegezelschap en kapelmeester ran de stafmuziek der
schutterij. 138 Alet het Harmoniegezelschap duidde men nu in Breda
cen groepering van uitsluitend blaasinstrumenten aan, terwijl met
het muziekgezelschap 'De Harmonie' een gemengd of symfonisch
ensemble werd bedoeld.

Dat het laatstgenoemde gezelschap er in ieder geval tegen het einde
ran dejaren '40 nogis en zich zelfs beroemt ophaar langebestaan, kan
men ook uit de krant vernemen: "het zedert ruim 50 jaar te Breda
bestaande Muzijkgezelschap De Harmonie". 139 Twee jaar later be-
schouwt de vereniging van  1837 zich wederom als de onmiddellijke
voortzetting van het muziekgezelschap uit 1789, wanneer de Breda-
sche Courant in 1849 weet te melden, dat "het allanger dan een halve
eeuw bestaande gezelschap, genaamd Concert De Harmonie" een

140uitvoering ten bate van de armen van de stad zal geven.
Na het vertrek van J. Wijmer had Petrus J. Weijmer, (zo wordt zijn

naam aanvankelijk geschreven), een jongere broer van de emigrant,
de leiding van de muziekgezelschappen overgenomen. In augustus
1845 dirigeerde hij het Harmoniegezelschap, toen er een nieuw vaan-
del werd overgereikt. 141 In dat jaar, zo wordt vermeld,142 zou de naam
van het gezelschap veranderd zijn in 'Vlijt en Volharding'.

Velen blew·en zich echter van de oude vertrouwde maar verwarrende
naam bedienen. Op het Groot Nationaal Concours dat in juli 1847
door 'De Unie' te Den Bosch werd georganiseerd, is al sprake van de
Harmonie Vereeniging 'Vlijt en Volharding',  die te \/ught werd  afge-

137) t.a.p., 10 april 1845.
138) t.a.p.

139 Bredasche C'ourant. 10 januari  1847.

140) ta.P., 11' 18 lebruari 1849,
141 j t.a.p., 12 augustus 1845.
142) G.A. Breda, Handelingen der Raad z·an de gemeente Breda 1845. p. 162.
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haald. 143 Alaar de Bredasche Courant noemt de zinspreuk roor het
eerst op 7 maart 1848, hoewel  men roor en na eveneens spreekt over
het "muzijkgezelschap De Harmonie". 144

De nieu,ze naam wrerd zeker niet aanstonds gemeengoed. In 1849
leest men weer de oude naam.  In  1850 is er daarentegen sprake \ an
Harmoniegezelschap'Ylijt en Volharding'  145 maar het jaar daarop, in

1851, kondigt men een vocaal en instrumentaal concert aan, "te geven
door het Concert de Harmonie, vereenigd met de liedertafel Eupho-
nia'',146  terwijl  een volgend jaar wederom de benaming van  1850
terugkeert. 147

Intussen had de Philharmonie bij beschikkingran 7 oktober 1846
ran de koning het predikaat "Koninklijke" verkregen. 148 Niettemin
taant de belangstelling voor de vereniging. Wanneer het actieze mu-
ziekmaken bij de Koninklijke Philharmonie begint te rerflauwen
tracht men met regelmatig georganiseerde bals het leven van de
rereniging te rekken. N'len begint zich dan echter af te Iragen n·at het
gezelschap nog van zijn eigenlijke taak terechtbrengt. Tenslotte gaat
de  Philliarmonie  in  1867 een fusie  aan met 'Vlijt  en  Volharding'.
Daarop wordt door een bericht van de koning het samengaan bekrach-
tigd en mag '\/lijt en Volharding zich voortaan -Koninklijk" noe-
men. 149

Het aanvankelijk bloeiende strijkorkest in  het van 1837 daterende
muziekgezelschap zat door de splitsing van de vereniging in een lastig
parket. Van een regelmatig functioneren kon onder die verdeeldheid
geen sprake zijn. Of en in welke muziekvereniging het strijkorkest
min of meer afzonderlijk werkzaam was ofwel concurrentie onder-
rond van het blazende gezelschap, kon niet naar behoren opgehelderd
\vorden. In het gemeenteverslag van Bredaover 1856 treft men onder
het hoofdstuk -Kunsten en Wetenschappen- daaromtrent het volgen-
de aan: "De onderscheidene 1\Iuzijk- en Zang\'ereenigingen blijven
in bloeiende staat en houden geregeld oefeningen. Als nieuw opgerigt
143) Prot. Dagbl.   ·an  X. Br.  m  s Hen Stadscourant. 13 juli 1847.

144) Bredasche (.ourant. 7 maart 1848.

145) t.a.p.. 7 en 14 februari  1850
146) t.a.p.. 13 en 20 februari 1851.
147) t.a.p.. 22 tebruari 1852
148) t.a.p , 24 (,ktoher  1846
149)  11, de Ruiter (ed. ), De geyllustreerde guis 1·ociT de Baronie van Breda (Breda 1907). (herdruk
Schiedam 1975), p. 162.
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hebben wij te vermelden eene vereeniging ,·an strijkinstrumenten
\f aardoor in eene sedert lang gevoelde behoefte werd roorzien".  Blijk-
baar was de gemeentelijke scribent er vlot bij, want de Bredasche
Courant maakt er op 8 maart 1857 als volgt melding van: "Er is te
dezer stede weder een Strijk-orchest tot stand gekomen. Daar schijnt
directeur Wilmer ran Vlijt en Volhardingde leidingbij te hebben". 150

Men had voordien ook al de beschikking gehad oier een strijkor-
kest. Enige jaren v66r de \vederoprichting had er in de Bredasche
Courant een ingezonden stuk gestaan ,an een "onpartijdige muziek-
liefhebber",151 die klaagt 0\ er "het in venal geraakte strijkorchest,
waardoor de groote compositieen helaas in Breda niet meer tot uitroe-
ring komen en beroemde solisten Breda gaan overslaan. Voorheen
stond het strijkorchest onder Umland, vereenigd met de destijds
bestaan hebbende zangvereeniging Concordia die o.a. Haydn's Schop-
fung, de 42e Psalm van Mendelssohn en Das Lied von der Glocke
uitvoerde"

Mocht het "vrijheid, gelijkheiden broederschap" destijds luide zijn
opgeklonken en merendeels aanvaard, roor de nieuwe burgermaat-
schappij rezen er niettemin netelige problemen in het sociale leven.
Zij kwamen voort uit een gewijzigde standenindeling gebaseerd op
maatschappelijke welstand, intellectuele vorming en buigerlijke sta-
tus. Deze opvattingen werkten ook door in het cultureel-
maatschappelijke leven. Zo kwam het, dat het standsbesef ook in
Brabant de zwam was die Eendragt in tweedracht deed verkeren.

Want blijkbaar drongen er muzikale elementen het Roosendaalse
'Eendragt en Tevredenheid' uit 1832 binnen, die het in wezen zo
eenvoudige maar naar de verwezenlijking zo hooggestemde devies
bedreigden. Een regelrechte standenkwestie leidde  in   1854  tot  af-
splitsing van het gezelschap 'De Unie' onder aanvoering van burge-
meester L.J. Schoonheyt. De volksmond sprak van de "gouden ploeg",
waartegenover het nu met hen in tweedracht levende 'Eendragt en
Tevredenheid' tot de "zilveren ploeg" werd gedoopt, en dat terwijl
beide met houten en koperen blaasinstrumenten in de weer waren.

150) Deze Petrus Jacobus Wijmer (Breda 14 juli 1821 - 11 oktober 1858) was een jongere broer
van Johannes. die in 1845 naar Quebec ging.
151  Bredasche Courant. 12 maart 1854.
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Toch was het blijkbaar niet alles goud wat er bij 'De Unie' blonk.
Weliswaar had men er een directeur, de van oorsprong Duitse mili-
taire muzikant Georg Heinrich Ludolph Grimm, die alom werd ge-
prezen. Maar de instrumenten waren blijkbaar van inferieure kwali-
teit. De beurzen van het zo hooggeschatte gezelschap gingen echter
niet voldoende open om daar afdoende verbetering in te brengen.
Daarom moest de kapelmeester er maar een  veer roor laten. Dat deze
met de gang van zaken geen genoegen nam, zou thans vanzelf spre-
ken. De tijden waren er evenwel toen niet naar dat degenen die het
roer in handen hadden erook zoover dachten. Men meende al goed te
zijn geweest door Grimm met een halfjaar salaris op straat te zetten.

Spoedig kon de kapelmeester echter bij het oude 'Eendragt en Tevre-
denheid' terecht. Doch zes jaar later vertilde dit korps zich zodanig
aan een internationaal muziekfeest, dat de vereniging er met rver-
kende en honoraire leden en al aan bezweek.152

Dat die muziekverenigingen niet altijd een lang leven beschoren

was, behoort min of meer bij al het wel en wee, waarvan een symp-
toom werd vermeld in de Roosendaalse tweespalt. Weinig Helmonde-
naren zullen er weet van hebben, dat er in  1840 al druk muziek werd
gemaakt voor een goed doel. Maar de journalist moet zich ten aanzien
van het maatschappelijk niveau van het muziekgezelschap wel vergist
hebben toen hij de lezers van het Provinciaal Dagblad voorhield dat er
een "concert en brooduitreiking voor de armen van het kortelings
opgerigte muzijkgezelschap" had plaatsgevonden. 153  Dat  dit  het-
zelfde gezelschap was, dat tien jaar later nog bestond en als Harmonie
'Sint Cecilia' in Helmond muziek maakte bij gelegenheid van het
toekennen van een ridderorde, schijnt wel zeker. 154 Niettemin is het
merkwaardig,  dat het latere 'Phileutonia' wel teruggaat op de door
rector Donkers in hetzelfde jaar opgerichte liedertafel van die naam
en niet op de instrumentale vereniging.

Zo rezen er, niet alleen in Roosendaal, Breda en Helmond, maar op
tal van plaatsen, evenzovele problemen en misvattingen, die het

152)  Buysen, t.a.p.. p. 51
153) Proi'inciaal Dagblad. 24 januari 1840.
154 Proi·. Dagbl. i·an X.Br. en 's-Hert. Stadscourant 14.iuni 1850.
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gescharrel in en rond al die muziekverenigingen tot een vaak ondoor-
ziclitige aangelegenheid maken.in Den Bosch was de ene vereniging
netop dreef, ofer stond al ,reer een nieuu e op stapel. Enige Societei-

ten hielden er zoor hun eigen bals in de „inter en hun tuinconcerten
in de zomer een eigen harmonieopna. Alaarde Societeit  De Unie liet
haar eigen zieltogende muziek in de steek toen er op een, naar men
daar meende, betere basis kansen kwamen. "in mei hebben enige
musici Jan professie, geengageerd bij Caecilia zich tot blaasgezel-

schap onder de naam Thalia vereenigd", werd er aan een muziektijd-
schrift gemeld. 155 A.laar ook 'Thalia' hield het geen twee jaar vol.

Niet zelden zag men zich doordit alles zeer gunstige en waardevolle
mc)gelijkheden voor het plaatselijke muziekleven ontgaan. Nu eens
ontstonden er moeilijkheden rond de leiding of boterde het niet onder
de leden. Dan weer „aren er strubbelingen bij dirigenten- of be-
stuursrrisselingen. Talrijk n'aren de naamsveranderingen, afsplitsin-
gen, nieu,\'e groeperingen die de bestaande overschaduivden. In
stadswijken of naburige kerkdorpen ontplooide men vaak onder maat-
schappelijk gelijkgestemden in te kleine kring grenzeloos reel tijd en
energie verspillende acti\iteiten, die na de inzet \an onstuitbare
ri,ortrekkers \veer in het niet rerdn·enen.

Buysen, die een studie schreef 0\ er het Roosendaalse muziekle, en.
heeft getracht al die wijzigingen in verenigingen en structuren op de
voet te volgen. Uiteindelijk werden hem de kameleontische sprongen
in het zeelben·ogen le,en ,·an 'De Unie' en bij 'Vlijt en Volharding
toch te machtig om in een volg- en leesbaar geheel onder te brengen.
\'andaardat hij verzucht: "Het is niet mogelijk om in dit kader alle ups
en downs :pan de Rc,osendaalse harmonieen z,·eer te geven".156

Kleinburgerlijke, politieke en andere motie\ en hebben  op  tal van
plaatsen de groei en bloei \ an  koren en muziek\ erenigingen dwarsge-
zeten, ondanks de soms zo goede en idealistische bedoelingen. Hoe-
I eel fanfares, harmonieen, koren en andere mui,iekgroeperingen zijn
er sinds bijna twee eeun'en in Xoord-Brabant al niet gel«,men en

155 C'aecilia (18531. p. 142.

156
1 Buysen, t.a.p., p. 51.
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gegaan, herrezen en gebleven: Buysens verzuchting kan hier en daar,

her en der, nog menigmaal herhaald worden.
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HOC)FDSTUK VI

HET ONTSTAAN \'AN DE ZANGVERENIGINGEN

Wanneer men zich in de muzikale situatie rond het aam angstijd-
stip ran deze studie verdiept, is men geneigd te concluderen, dat er
aanvankelijk geen animo \ oor de koorzang bestond. Speurtochten
naar  koren  in de tweede helft  van de  18e  eeu\\  ler eren  \oor  Noord-
Brabant niets op.

Doch niet alleen in Brabant, ook elders in Nederland en rerder in
i rij\K·el geheel West-Europe. zal men te\'ergeefs zoeken naar koren in
een verband Loals \\ e dit thans kennen. In de 17e en 18e eeuri  kwam
men op een andere basis slechts zanggroeperingen tegen in \(,orname-
lijk de katholieke kerken 1 en de opera. Ze stonden onder de supervi-
sie van de kerkelijke overheid, landadel, vorstenhuis of stedelijk
bestuur. Er dient aan te \rorden toegezoegd. dat het instrumentale
muziekmaken vanaf de aanrang van de 17e eeuw een hoge \lucht had
genomen en de a cappella-zang van voorheen sterk had teruggedron-
gen. Wel behield men als -stile antico" of "prima prattica" de muziek-
praktijken uit de Renaissancetijd. Maar een meer solistische zang
tezamen met instrumenten kreeg algemeen in Europa de overhand op
andere vormen van het amateuristisch-locale musiceren.2 Giulio
Caccini, een van de voon·echters van de nieuwe stijl, "la seconda
prattica", noemt daarom een van zijn eerste en voornaamste werken,
een ran een uit\'oerige toelichting voorziene verzameling madrigalen
en aria's: Le Nuove Musiche. 3
' i  In de  ,(Kirnamere  Esangelische (Lutheraanse) kerken bleven  kix,rtraclities uit de vaor-
refi,rmatcirischetijd in een ge„ij,igde,cirm bewaard.,\len denke Ii. a. dan I..eip,igen Dresclen in
het Duitisprekende gebied. Ook in de Anglicaanse kerk nerd de koortraditie m·rij,%-el onvermin-
derd \anuit di, Reliaishancetijd ,(Airtge et
21 \1. 1. Bukol'ter, 1jusic in the Baroque Era (Nen·  ork 7.i.), p. 4
3, Giulic) C:accini (RE,me 1545-Florence 16181 \,·ilde met zijn 'Le Nuc)·e  lusiche' /iin lezers
\,·rtrcju;,·cl maken met de nieu  ·e /angstijl. i)e ,(xirrede, ,·ertaald weergege\·en in 0. Strungk,
fource Readings iii .ihisic //iston 1 1\'e\   York  1950), p 377-392, geeft behalve compositieaan
„iji.ingen raadge\·ingen \(x)r het \Aicalihi'ren en het smaak 01 aan\,enden ian iersieringen. 'Le
\uo ·e \lusiche' i5 te bes,·hou ·en al. cen uiteenzetting omtrent de grondbeginselen zoor het
tc,en mc)derne Langonderricht. Zie ix,k Xeti· Grot ·c D, cll. Ill art. Giulic) Caccini (WileV
Ilitchwd p 576-581 en .11.6. G. dl. 11 art. Giulic) Caccini (Ghisif. kol 609-612.
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Terecht of niet hoort men tot zelfs over onze landsgrenzen nogal

eens rerkondigen dat onze raderlandse muzikaliteit zzeergalmt in de
talloze koren en koortjes die men hier tot in het kleinste gehucht zou
aantreffen.  \1oor deze communis opinio moet het r, el bijzonder ver-
rassend zijn te \ernemen dat de r,·ortels ran die breed,·ertakte koor-
cultuur in de 18e eeuzz nog niet of naun elijks aannezig Traren.

Nu zou verondersteld kunnen worden dat de Brabander zijn ambi-
ties als zanger dan irl waar kon maken in een kerkkoor. Alleen in
de roornaamste parochiekerken beschikte men oz er een klein koor.
Zangers die daar deel  Jan uitmaakten,  genoten zo mogelijk somtijds
enige r'ergoeding.  Mederanwege deze betaling heide men naderhand,
in de eerste helft van de 192 eeuzv, ertoe over eventueel roor hoogmis
en plechtig lof een bekwaam solist te engageren zodat men niet uit
devotie of plicht, doch omwille van het concert naarde kerk kwam. In
Den Haag zong een van de gevierdste zangeressen uit de 19e eeuw,
Henriette Sontag, op Paasmorgen 1834 tijdens de hooginis  in  de
Theresiakerk aan het Westeinde.4 Aleermalen rferkteonze beroemde
tenor Willem Pasques de Chavonnes Vrugt, hoewel niet katholiek,
mede aan katholieke kerkdiensten. Alen was echter niet altijd over
zijn zang te spreken. De solist maakte blijkbaar geen onderscheid
tussen kerk- en toneelmuziek "door noodelooze kadensen en morden-
tes in te voegen" Aldus de Konstkronijk naar aanleiding van Vrugts
medewerking aan de uitvoeringvan Beethovens 'l\lissa' (de "kleine",
in C, ofde "grote", Solemnis in DP). wederom in de Haagse Theresia-
kerk.5 Nogin 1848 blijkt, dat zangers voor hun medezverking emolu-
menten aanvaardden. Wanneer het muziektijdschrift Caecilia mel-
ding maakt van muzikale gebeurtenissen in Den Bosch, A,ordt in
verband met een uitvoering door een mannenkoor en een harmonie

43 Henriette (Gertrud Walpurgis j Sontag of Sonntag (Koblenz  1806 - Mexico City  1854), was
een ,·an 's werelds meest successolle en pc,pulaire sopranen uit de Biedermeiertijd. Waarschijn-
lijk „as haar Haagse optreden in de Sint-Theresiakerk een tegenprestatie voor de aldaar
gehouden kerkelijke plechtigheid vanwege de legalisering van haar huwelijk met de Sardi.inse
diplomaat graaf Carlo Rossi 1% aar ze al /es jaar in het geheim mee gehuwd was.  De,·erbintenis
kon eerst openbaar worden na haar wrliefilt,g in de Pruisische adelstand. De zangeres trad in
Den Haag op als gravin Rossi, zoals \·crnield stcind in De Gregoriaan. jrg. i (1834), p. 117.
5, Kunstkrondk (1842,. P. 32
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een solo , an cen -gesalarieerd kerkzanger" genoemd.6 Regel wias het
echter niet, eerder een uitzondering.

\'an echte koorzang in de betekenisdiemenerindeloop,ande 19e
ecu\\ aan ging hechten, kon men in de schuilkerkenvan de 18eeeu.
nog niet spreken. Doorgaans werd er een soort gregoriaans gezongen,
dat, hoen'el gehavend, in de 17e en 18e eeun ben·aard bleef 7 en
meestal eenstemmig, zoals het behoort - doch soms - en dat geldt
eveneens voor het begin Kan de 19e eeurL - in ' tvreestemmige zetsels"
(de uitdrukking is zan mgr. Van Schaik) \Terd gezongen. Dergelijke
Leuvense, Amsterdamse, Keulse en Haagse missen stonden op een
zel fde laagte van kunstwaarde en hoogte van populariteit alsde missen
ran Wansing en Van der Stadt.8

Men heeft de indrukdatde katholieke kerkkoren in het Westen jan
het land six)ediger op dreef kwanien danin het Zuiden.  Dit jigt roor de
hand, want in de voornaamste steden lagen duidelijk meer mogelijk-
heden voor een aanknoping bij de algemene muziekcultuur. Niette-
min nam een gezaghebbend schrijver over de Nederlandse kerkmu-
ziek toch te lichtvaardig eeii opmerking in triomfalistische trant van
Gerard Brom over,  toen hij schreef dat  rond  1830 de katholieken  op
het gebied van de koorzang een grote voorsprong hadden.9 Immers uit
de toevoeging dat dit niet van blijvende aard is geweest, klinkt een
inconsequentie. Hoe kon een op gang gekomen emancipatie van een
aanzienlijk volksdeel tegelijk een terugval inhouden van een voor-
naam cultureel aspectP Als er een karakteristiek verschijnsel in de
burgerlijke cultuurvande 19eeeuw valt waarte nemen, dan is dat
toch het optreden van de talloze amateurkoren, liedertafels, acade-
mieen en liederkransen, de muziekgezeischappen en zangverenigin-
gen geweest. 10 Men kan niet aannemen dat eventuele vooruitgescho-
ven posities zonder meer onder groeiende omstandigheden terugvie-
len. Integendeel, eerder lag een toename van de activiteiten in de lijn
van mogelijkheden. De gezaghebbende schrijver geeft trouwens el-

6) Caecilia (1848), p. 206-207.
7)  Kat. a.u'., p 126.

83 Van Schaik. t.a.p.. p. 118
f Kat, a.u·. p. 172.
10) Dahlhaus. Die :ifusik des /9. Jahrhundens. p. 38.
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ders in zijn boek toe dat de hele kerkmuzikale traditie wel zo grondig
verloren  ging,  dat de nieuwe pogingen  om  op het einde  van  de  18e
eeuw tot meerstemmigheid te komen vergeleken zouden kunnen
worden met de primitieve meerstemmigheid uit de Aliddeleeu\r en. 11

En wanneer het erom gaat een  nieun e  mis r an  l'an Bree in  1843 tot
uitvoering te brengen, Lr·ordt in De Spectator geschre\ en: "Alen late
dit toch niet aan de Chooren der Roomsche Kerken over. Die Chooren
zijn over het algemeen te zwak bezet of te min geoefend orn er iets
goeds van te \'erwacliten".12

Buiten de kerkzang kende men alleen in Engeland tegen het einde
van de 18e eeu,r, behalve de populaire Glee-clubs,13 de Handel
Commemorations. Deze werden roor de eerste maal gehouden te
Londen in 1784, toen herdacht werd dat de compc,nist rddr 25 jaar
gestorven \\as. Deze herdenkingr1erd siiidsdien een bijkans jaarlijkse
traditie. 14 Bij die gelegenheid kreeg men,  hoezi el  niet in overeen-
stemming met de bezetting ivaarmee de componist zich indertijd te\re-
den stelde, een grote massa zangers en instrumentalisten op de
been. 15 Spoedig vonden dergelijke gebeurtenissen bij bepaalde gele-

genheden ook elders, zelfs buiten Engeland, in grote steden of op
bijzondere plaatsen narolging

Dat Joseph Haydn de oratoria van Handel. die hem nog geen tien
jaar later bij zijn bezoeken aan Engeland zouden inspireren tot zijn tivee
ook in ons land zo geliefde oratoria 'Die Schopfung' en 'Die jahreszei-
ten', van die Commemorations leerde kennen is een fabel. Hummel
en  Mc,zart Jvaren in Wenen door baron Godfried zan S,  ieten (/oon
\·an de beroemde Nederlandse geneesheer die lijfarts Ierd jan keize-
rin Maria Theresia) reeds op Handels  verken attent gemaakt. Op
Van Swietens \'erzoek paste Mozart, overigens heel pieteit\(,1, de
instrumentatie,an 'Acis and Galathea', 'The Alessiah',  Alexander's
Feast' en de 'Ode on Saint Caecilia's Da\' aan bijde gebruiken en de

11 3 Kat, a.ti'.. p. 126
12) De fpectutor < 1844.1,· 194.
13

3 Clubs in 11)nden en enige andere grote steden en uni,·ersiteitscentra „aar (,1) ecli Baste
plaats, miestal in een ta\eerne \Ixir de ge/elligheid \Dornamelijk cenvoudige driestemmige
liederen werden ge/(ingen
141 Groi·t' D. dl. 1\ art. Ilanclel C:(imincm(,ration.
15 2 ,%'eu· Groze  D, art.  London \'1,  par. 6 Cit.
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smaak van die dagen. Hardn zal zeker de uitroering hebben bijge-
\\ cx)nd die op 30 december 1788 plaats wond in het Weense paleis \ an
zijn  broodheer Torst  Esterhazy.  De diplomaat en amateur-musicus
\'an S\\ ieten leidde toen de 'Aeis and Galathea: doc,r hemzelf in het
Duits zertaald. 16

§  1.   Nadering t'an het niettire

Een merk„ aardig dcrument berindt zich in de bibliotheek \an het
Pri)\ inciaal  Genootschap roor Kunsten en Wetenschappen  te  Den
Bosch. Onder de titel "6(}ds Almagt. Wijsheid, Grootheid en Goed-
heid" werd een Cantate roor het Zang-gezelschap te 's-Bosch,  tell spretike

roere,ide  " U it   niettire  stof  rloeit   Codes 1-nf' uitgegeven. 17 Jammer
genoeg be\,at het bescheiden boekje slechts de tekst. Bovendien is er
rerder van dit zanggezelschap niets bekend, tenvijl de uitgare ongeda-
teerd is. Op grond van het navolgende valt echter vast te stellen, dat
dit gezelschap omtrent of betrekkelijk kort na 1800 bestaan moet
hebben. Het boekje ;rerd uitgegeren bij boekdrukker en bockierko-
per. E. Lion. Eliza Lion werkte eerst bij H. Palier, doch is in 1799 voor
zichzelf begonnen. Naderhand - in ieder geval in 1815-iser sprake
\an E. Lion en Zoon. 18 Bestond dit gezelschapdus rond 1810, dan zou
men dit als het oudste koor - gemengd of niet - van Brabant dienen aan
te merken. Aangezien er in de tekst sprake is van een erangelisch

gezang, moet \forden aangenomen, dat het zanggezelschap geen al-
gemeen karakter droeg, doch in kerkelijke kringen gezocht behoort te
norden. Het zou kunnen dat de organist Johan Nikolaus Kliebisch
\an dit gezelschapde leiding had en mogelijk voorde muziek \,an deze

cantate heeft gezorgd. Kliebisch, geboren in de omgeving van Eise-
nach en ,'an e\'angelische alkomst, trok naar ons land en vond een
aanstellingals organist aan de Lutherse kerk te Leiden. Op 16januari

164 (Th. de Wi·ze„a# en G. de Saint Foix, W.A. . 10zart. sa i·ie musicale et son oeut·re. dl. 1\'.
<Parijs 1936) p 381-382.
171 tekstboekje Cantate (1-Hertogenl)(,sch /.j.j
181  Prot'inciaal Daghladi·oor Braband. 5 september 1815. E. Lionen Zoon. drukker van clitblad:
bc„endien: Biblic,theek Pre\·inciaal Genmtschap, Den Bosch. Klapper op de Brabantse druk-
kers.
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1788 werd hij benoemd tot organist aan de Grote of Sint-Janskerk te
Den  Bosch. 19

Het ontstaan van de koorzang heeft duidelijk te maken met een
verandering in de maatschappelijke verhoudingen. Alocht eiders het
op gang komen van een zekere liberaliseringin het leren van de burger
hier een roorname rol in spelen, in ons land kwam daarbij een zich
onttrekken aan de invloed van de orthodoxie die zich voorheen zo
nadrukkelijk vermocht te manifesteren. Conrad Busken Huet, aan-
vankelijk predikant bij de Waalse gemeente en voor zijn dagen goed op
de hoogte van de bloei van de toonkunst in het Bourgondisch-
Nederlandse gebied van de 1 Se en 16e eeuw, zegt dat tussen de door
hem zo genoemde zaaitijd en de latere oogst (die elders werd binnen-
gehaald) in Noord-Nederland de storende heerschappij van het calvi-
nisme viel. Met die heerschappij kwam de oorlogsverklaring aan alle
muzikale vormen zonder onderscheid, op het psalmgezang na.20 Het
enige dat de geschiedenis  van  onze muziek  van  de  17£  en  18e eeuw
volgens hem belangwekkend maakt, was de liefde der beschaafde
vrouwen voor deze kunst van het muziekmaken. 21

Dat de protestantse kerkzang weinig te betekenen had en dat de
meerstemmigheid in de Nederlandse kerken van de Reformatie volle-
dig geweerd werd, zal door niemand ontkend worden. Een uitermate
gezaghebbend man als Constantijn Huygens kon het bevestigen.

In ieder geval is onze koorcultuur van later datum en typisch
gegroeid als een product van de burgerlijke samenleving in de 19e
eeuw toen, naast de zeer ontwikkelde aristocratie, de gegoede burgerij

naar vormen in het muziekleven zocht waarin zij die door hun opvoe-
ding minder muzikale ervaring hadden opgedaan,  toch op passende
wijze konden functioneren. Eerste tekenen daarvan  zijn de bijeen-
komsten van massale groeperingen, die een politiek doel moesten
dienen. In navolging van Frankrijk, waar Gossec en Mehul voor
dergelijke evenementen zorgden, vonden deze in ons land niet alleen

19) J. van de Hulsbeek, 700 Jaar koonang in de Sint jan ('s-Hertogenbosch 1973), p. 25 en 20v,
Zie ook hfdst. IV, par. 1.
20) Cd. Busken Huet, Het Land van Rembrand (1882), herdrukt (Haarlem 1946). p. 593.
21) a.w.. p. 592.
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te Amsterdam,22 doch ook te Utrecht 23 en Den Haag plaats.24 De
toenemende maatschappelijke betrokkenheid en drang tot acti\'iteit
binnen de burgerij schiep tegelijk de mogelijkheid om, al kort nadat
Joseph Haydn zijn oratorium 'Die Schopfung' had roltooid. in ons
land de eerste uitvoering van deze compositie te geven. Ditgeschiedde

op 26  februari  1801  in de Nieurve  Kerk te Amsterdam door de
vereniging 'Eruditio Musica'.  Voor deze gelegenheid  kon  men  over
wel 300 medewerkenden beschikken.25

Aanvankelijk kende men grote manifestaties van \ocalisten slechts
als een ontlading van de volksgeest in het zingen ran liederen. lets
dergelijks vond plaats in Tilburg op 24 augustus  1795 bij de viering
van de vrijwording en kort nadien op 17 januari  1796 toen aldaar een
schoolfeest uitliep op een demonstratie van vaderlandse gezindheid.26
Men beoogde met deze heroYsche en triomfalistische gelegenheids-
dichtwerken en composities een dan voor het eerst opkomend natio-
naal bewustzijn en de daarbij horende strijdlust en saamhorigheid aan
te wakkeren. Het daarvoor benodigde enthousiasme was in ons land
door het verliezen van de banden met het in de traditie wortelende
volkslied geen eenvoudige zaak, om niet te zeggen een probleem. Alen
 vasin deze streken geen spontaan zingend volk meer. Daar kwam bij.

dat het protestantisme de koorzang in de eredienst nimmer getoleerd
had en hoogstens gemeentezang op niet-esthetische gronden toeliet.
Nu maakten de orthodoxe gereformeerden niet de meerderheid uit
van de bevolking. Maar de algemene mentaliteit werd sterk beindoed
door hun averechtse gedachtengangmet betrekking totde koorzang. 27

22)   D. F.  Scheurleer,  Het  muziekleren  in  Nederland  in  de  2e  hel# der  182  eeuu,  C 's-Gravenhage
1909), p. 310.

23)  J.C.M. van Riemsdijk, Het Stads-Muziek-Collegie te Utrecht. Collegium Musicum Ultrajecti
num (Utrecht 1881), p. 66.
24)   D J. Balfoort, Het muziekleven in Nederland in de 1 7e en / 8e eeuu' (Amsterdam 1938 ), p. 145.
25) a.u'., p. 148.
26) Zie hfdst. 11, par. 1.
27)  Reeds op de Nationale Syn *le van  1578 werd als uitvloeisel van de straffe ascese zelfs het
ondersteunend orgelspel voor geruime tijd uitgebannen. Naast het volkomen verguizen van
volkslied, volksdans en dans in het algemeen en toneel was er uiteraard geen ruimte voor enige
vorm van meerstemmige zang. Temeer omdat alleen een zo eenvoudig mogelijke psalmzang van
het gehele kerkvolk werd getolereerd. J. Pollmann, Ons eigen Volkilied (Amsterdarn 1936), Het
Calvinisme, p. 73-109; G. van der LeeuK·, Beknoptegeschiedenis t·an het Ker/died, (Groningen/Ba-
tasia 1939), p.  1,6 vv. Overigens is Calrijn zelf met betrekking tot uitingen van cultuur in het
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Het eerste koor ontstond in Pruisen, waar Carl Friedrich Fasch te
Berlijn zijn afnemende inkomsten trachtte te compenseren door in
1787 een zangklas op te richten,oor dames uit de gegoede stand, een
taak die bij Fasch's dood in 1800 overging op Carl Friedrich Zelter.
Intussen werden ranaf 1791 ook mannelijke leden in het koor toegela-
ten. Naarde goede zeden ran die dagen maakte men ran de koorzang-
beoefeningaanstonds een standenkwestie, niet alleen te Berlijn, maar
ook in Kassel bij Ludwig Spohr ("junge Leute aus guten Familien") en
o.a. te  lannheim ("singende Tochter und musikalische Burgersuh-
ne". 28

Op het gebied van de zuiver amateuristische koorzang #as men er
in Duitsland, Engeland en Frankrijk al rroeg bij. Doch in ons land
ontstonden toch altijd nog eerder zangierenigingen dan in het als zo
/anglustig aangemerkte Oostenrijk. In de gebieden onder controle
ran het oude keizerrijk wilde het met de koor/.ang en de liedertafels
niet \lotten. Daar moet Vc,n Nletternich met zijn politieke medestan-
ders de hand in hebben gehad, want overal waar deze aartsreactionair
het \oor het zeggen had. ir,as men niet zo bijster gesteld op zang\'er-
enigingen.29 Deze groeperingen manifesteerden zich namelijk als
zeer democratische instellingen met uit hun midden geko/en bestu-
ren, hetgeen indruiste tegen de overwegend autoritaire opvattingen
die de Europese staatslieden ran na het Wener Congres er op na
hielden. Waarschijnlijk moet men deze rroegtijdige demc,cratise-
ringsneigingen ook roor ons land aanmerken als een v(,orname reden,
n'aarom het met de k<,oriorming maar langzaam \orderde.

\'c,orlopig n as de dichtstbijzijnde kooruitroering waar het Proi'iii-
ciaal Dagblad de Brabantse lezers ()p attendeert, een uit\'oering \'an -
Hederom - Haydns 'Schopfting' op 2 april 1818 te Aliddelburg, onder
leiding ran kapelmeester J. Fastrje.30 Daarna zou men de samenn'er-
kende kerkzangers kunnen memoreren, die het , ijfde eeu\\ feest van

algemern ende /ang in lict bil/(inder nimmer /0 rivoreus #an op,attingen geticestalincgaleens
Kesuggi'reerd „ erd ill di, Crhe geschriften . 7.ie o. a.  #1 ederum \'an der Leeu u . a. u·., par. 25, Hct
1·rans-geri·icirmeerde lied. p. 164-191
28; a. 11..  P. 86-87
29) a-ll'·' p' 9().
303 's-//erti,genhesw·hi Atatisi·,Jurant, 8 april IHIH
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de Illustere Liez e \'rouu e Broederschap te Den Bosch hielpen opluis-
teren met een feestelijke mis van Niccold Jommelli. op 1 oktober
1818.31 Verrolgens was er de  ietwat  voortijdige i iering zan  het con-
cordaat met Rome in de Sint-Janskathedraal met alle zangers en
instrumentalisten van de stad in de Nelson-Alesse' van Joseph Ha>dn
op 9 december  1827 32 en het \·ermelden in de beide Brabantse
kranten \ an het eerste mui'iekfeestian de Maatschappij tot Bevorde-

ringder Toonkunst, een organisatiedie baanbrekend werk rerrichtte
voor de ontwikkeling zan de koorzang, in Rotterdam op 30 april
1830.33 Doch evenmin als te Den Bosch kon men de mederverkende

zangeressen- en Langersschaar een echt ki,or noemen. Ilet geheel was
speciaal voc,r deze gelegenheid samengebracht uit de aanzienlijke
ingezetenen r an de stad en zelfs enigen van daarbuiten, die zorgvuldig
waren geselecteerd.

Intussen was door toedoen ran de Alaatschappij tot Nut van 't
Algemeen, een in 1784 gestichte instellingdie de sociale en culturele
verheffing van het volk beoogde, het initiatief genomen  tot een r'er-

breding van de belangstelling voor en kennis ran de muziek. Door
middel ran de zang rrilde men de grondbeginselen van de muziek tot
gemeengoed maken.34 Reeds ranaf 1792  ,as men begonnen met de

uitgifte van een aantal liedbundeltjes die benut konden worden als

hulpmateriaal bij de zangklassen vc,or de jeugd. de jongeren en vol-
wassenen.35 In de oudste Brabantse afdelingen van de Maatschappij,
de departementen Bergen op Zoom (1791), Breda (1801) en Den
Bosch (1819) ralt echter, althans aamankelijk, omtrent de aanpak
Ian de muzikale oproeding geen activiteit te bespeuren.36 Vermoede-
lijk slaagde men er niet in om een capabele kracht aan te trekken, die
dit onderzf·ijs van de grond kon helpen.

De eemoudige samenzang in koorzerband, zoals die, gebaseerd op
het humanistisch-sociale rormingsideaal van Pestalozii, door diens

31 1 t.a.p·. 3 (,kt(,ber 1818.
32

i Bescliritring i·an de plegtigheden der illuminatiOn, t.a.p
33 ,  &·an  Dokkum.  Holiderd jaar  miizieklei·en  iii  Nederland,  p.  33.
34, .Mph. J.\1. Asselbergs. Dr. jan Pieter Fieije. of de Kunst en het I_21'en fl-'treeht 1966), p. 145.
35

3 Reeser. a. u·.  p.  1 7.

16 i  Gedenkhoek ter gelegenheid l'ail het 1 50-jarig bestaan der Aluatschappij icit Xtit i·an 't Algememi
1.\mhterdam 1934 i
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37iriend Hans Nageli vanaf 1805 in Zurich ter hand werd genomen,
\ond eerst later in onze streken na,olging. Wei bleek men spoedig
geYnteresseerd in de Duitse Singbezregung van Zelter ( 1809) en in de
ianaf 1833 actieze muzikale lekenberzeging ran de Orpheons in
Frankrijk. die \ olgde op de initiatieven \'an Wilhem met zijn elemen-
taire muziekcursus \\'elke, na proefnemingen ranaf 1815, in 1820
woor alle Parijse scholen werd inge,oerd.38

Oratoriumuitroeringen zvaren aan het begin z an de 19e eeu\L
betrekkelijk zeldzaam. Dit was een ran de woornaamste redenen
z,'aarom men poogde te komen tot een bundeling van krachten zoorhet
uit\oeren zan de meester,verken ran Hardn,   lozart en Beethoren en
in een later stadium werder teruggaande naar Hiindel en Each. Deze
bundeling knam tot stand door de oprichting r an de  laatschappij tot
bevordering der Toonkunst. Door haar "neutraal" karakter kreeg
deze instelling echter Irijwel geen roet aan de grond in Brabant.
Vandaar dat deze rorm zan kc,orzang slechts bescheiden resultaten
boekte in Breda bij het nog aan de orde komende 'Concordia' tenvijl
deze elders, zoals in Den Bosch en Eindho,en, zdlang op zich liet
wachten dat het buiten de limiet ran deze studie valt.

Toch zijn er in de periode tussen 1815 en 1830, buiten degenoemde
mogelijkheden in Amsterdam en Aliddelburg, elders in het land, in
tegenstelling tot Noord-Brabant, reeds oratoriumkoren tot stand ge-
komen. Anders kon er in Vermeulens uit omtrent 1827-1828 date-
rende "Plan tot het oprigten eener Maatschappij tot bevordering der
T()onkunst immers geen sprake zijn ,an "de in verschillende steden
gevestigde zangverenigingen, alwraar de liefhebbers en liethebsters
rich praktisch met de klassieke Oratorio's en andere zangstukken
bekend maken".39

37) M.G. G. dl. IX kol. 1245-1248, art. Hans Niigeli
38) Neu, Grole D, dl. XX art. Wilhelm. Guillaume-Louis Bocquillon. dit Wilhem ( Parijs 1781 -

id. 1842).
39)   J.D. C.   van   Dokkum,   De   Maatschappu  tot  bet,ordering der Toonkunst  in  haar  wording  en
ontu,ikkeling. En bodrage tot de Nederlandsche Muziekgeschiedents der X/Xe eeuw (Amsterdam
1918), billagen par. 1.
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§ 2. Belt'listivording l'all het eigeit kit,:,ten

Aangenomen dat er de eerste decennia van de vorige eeu\\ geen
koorzang werd aangetroffen van zangverenigingen, mannenkoren of
liedertafels en gemengde koren, zoals dit na 1830 in Lwang komt en in
die zin nog steeds bestaat, zou men gemakkelijk de vergissing kunnen
begaan te veronderstellen dat er in deze ge,vesten geen vocale meer-

stemmigheid te beluisteren viel. Uit een titel als 'Quatuor, sans
accompagnement d'orchestre', zoals het programma van een benefi-
cieconcert in Den Bosch anno 1821 vermeldt, kan worden vastgesteld
dat de ensemblezang beoefenaren vond.40 Hoogstwaarschijnlijk ,vas
daar oak sprake van toen er op het programma ran een concert in Den
Bosch  op 19 februari 1822 zowel  rodr  als  na de pauze plaats  werd
ingeruimd voor "chant".41 Evenzeer blijkt het uit de herhaalde aan-
duidingen als "Groot Vocaal en Instrumentaal Concert".  Doch de
mogelijkheid is lang niet uitgesloten dat er dan eerder sprake was van

operafragmenten dan van niet-dramatische ensemble- of koorzang.
Toen het Gezelschap tot Berordering der Toonkunst, gevestigd te

's-Hertogenbosch, op zaterdag 6 februari 1830 gezamenlijk met het
korps muzikanten der Se Afdeling Infanterie een concert voor de ar-
men gaf, prijkte op liet programma een "Chorus uit de jaargetijden
van Haydn, gezongen door eenige liefhebbers".42 Het kan bijna niet
anders of het moeten dezelfde executanten zijn geweest die dinsdag
daarop met een ander gezelschap, onder de zinspreuk 'Tot Oefening
der Toonkunst', wederom in samenwerking met de muzikanten van
de Se Afdeling Infanterie een concert voor de armen gaven.  Op die dag

43werd namelijk dezelfde "Chorus" nog eens ten beste gegeven.
Nog v66r er in Den Bosch sprake was van een liedertafel,  ziet men

andermaal op het armenconcert van zaterdag 22 februari 1842, naast
instrumentale solo- en orkestwerken op het programma plaats inge-
ruimd voor een "Gebet van Karner voor mannenstemmen".44

40) Dit programma staat verderop vermeld, hfdst. VIIi, par. 2.
41) Ook dit programma in hoofdst. VIII, par. 2.

41) provinciaal Dagblad, 5 februari   1830.
43) t. a. p., 9 februari 1830.
44

1 t.a.p., 21 ianuari 1842
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Ongetwijfeld zal een dergelijke gang ran zaken ook voor Tilburg
gegolden hebben. Helaas kwam er echter ran daar rrijwel niets in de
publiciteit. In Breda constateert men lietzelfde als te Den Bosch het
geval  iras. Op donderdag  11  februari  1830  ;rerd  op het "Concert
Vocaal en Instrumentaal ten voordeele der Armen", door de "Heeren
Leden van het Concert de Harmonie', naast andere i, erken een koor
uit de opera 'Les Folies amoureuses jan  lozart uitgevoerd.45 Dit
ziaren alle echter incidentele gebeurtenissen, \ erzorgd door muziek-
liefhebbers  die  /ich  niet  in  het  :erband  van  een  koon ereniging
manifesteerden.

Hetzelfde zag men bij de toen met ons rerenigde Zuiderburen. Ook
daar ontstonden incidentele groeperingen op vocaal gebied, de eerste
1817 in Kortrijk, dan 1820 te Brussel en rervolgens een kleine zan-
gerskring te Zele. Echte ki)or\ erenigingen kwamen ook daar echter

eerst na 1830 ran de grond. In Brussel en Gent geschieddedat in 1832
46waarna zerscheidene mannenkoren volgen.

In Noord-Brabant weranderde de situatie door het optreden van de
reeizildig op de \'oorgrond tredende Fallee in Den Bosch. Hij nas
eigenlijk de eerste die in Noord-Brabant de gemengde koorrang ter
hand nam. Bernard Antoine Fallee, geboren te G(,uda op 27 septem-
ber 1773, in 1813 \rederechter te Amsterdam en naderhand p()1 i tie-

commissaris te Gent, was door de scheiding tussen Noord en Zuid
naar Den Bosch gekomen, alwaar hij naast zijn taak als politiedirec-
teurde leidingop zich nam ian de muziekafdeling van de Koninklijke
School voor de Nuttige en Beeldende Kunsten. Hij noemde zich (*)k
daar directeur van en had vanal' 1832 de zangklassen onder Lijn hoede.
Over Fallee's verdiensten op dit terrein zal elders nog A·orden gewe-
zen.47 Wel is hier ran belang een "voortreffelijk \ ocaal en instrumen-
taal concert" dat hij op 30 mei 1837 leidde in het Bossclie Casin() en

.-„uaaropbehahedeourerture  lancred' ,an Rossini,  La Dame Blan-
che' ran Boyeldieu en een symfunie ran Adalbert G>ro.rtz het 'Pater
Noster'  \ an Cherubini en twee  kcmrwerken  van  hemze·lf  werden

45H Bretiasche (.ritirant,  10 t'ebruari 181(1. c/ie hcxit'cistuk \'. n(xit 501
465 .1. Th>... 12% Socic,tts (horales en Belgique (C;ent 18611. P. 5
47

4 (),cr ialli,es onderni iskundige acti\iteiten nordt gehproken in h<*,tabtuk l. par. 2.
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uitgevoerd.48 Fallee, aanvankelijk opgeleid als jurist. beijierde zich
naast zijn werk,aamheden als zodanig en zijn ambities als toneel-
schrijver op diverse terreinen \ an het muzieklei en.  Hij liet zich gelden
als pedagoof muziekhistoricus, theoreticus en comp(,nist. In 1840
vertrok  hij   naar  Den   Haag.49  Daar or erleed   hij  op   19  december
1847.50

Hoe \ el  Fallde mag gelden  als de eerste die in Brabant  met  een
gemengd koor roor de dag kwam, geldt de opricliting te Breda Jan
Concordia als die van het eerste belangrijke buitenkerkelijke ge-
mengde koor in Noord-Brabant. De Duitser Heinrich Cmland. eer-
der genoemd als op\olger \'an organist Hildebrand aan de Grc,te Kerk.
nam daartoe het initiatief op  15  oktober  1838.51

i\let een "\'ocaal en Instrumentaal Concert ten \oordeele der Ar-
men" maakte de nieunr Bredase rereniging:ilop 14 januari  1839 haar
debuut onder leiding \an Heinrich Umland.  Er mc}et  ste\ ig gestu-
deerd  zijn  om  het  in de krappe  tijd  van  drie  maanden   zo  ier  te
brengen. Maar ondanks de uiterst lovende  be,roordingen,  die  ze
hieronder, zij het sterk ingekort w eerge, en, omdat ie \,el iets zeggen
over de aard en de omstandigheden van de uitrciering en de geest \'an
de tijd, \ alt omtrent de k„aliteit ran het gebc,dene nauwelijks een
oordeel te vellen. Er werden toen nog geen programmas tijdens de
uitvoering aangeboden. Ze stonden  evenwel  meestal  kort  z oordien
rermeld in de krant. 52 Voor die gelegenheid luidde het programma:

lier! te Aldeeling
1 Ou,erture \an Die iIcI*enmulile
2 ric)olconcert, de Beric,t solist 1 hecd. 1 hijssen

cuit  I)(11·drecht)
3 :\clagi(, en B,nclc, 1(Kir de nuit. 1,1-0.('t

C\OclitO par
***

4 1- antaisic en \'ariatien
orer een tliema uit Zamp.1 1 1.  L mlancl

483 Prol,inciaal Daghlad, 23 mei en 2 luni 1837
49, C..A.  s-Gra,enhage, opgaie burgerli ike stand, regi+ter ingeki,men pervinen 1840 (C: 1511
SO) t.a.P.  tir. 43. overlijdensaktr 1953.
51) Zic 11(X>ICIst. 1\'· par. 1,
52 j Bredasi·he Courant. 12 janiiari 1839.
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5 \'ariatien s·oor een viool i·an Kalliwode Theod. Thijssen
Twee(le Afdeeling

1 Das Lied ,·on der Glocke Romberg
2 Ouierture Zampa

in de krant was men verrukt over "de fraai uitge,oerde ourerture
en het liefelijk fluitspel van een onzer verdienstelijke en met zijne
roortreffelijke gade steeds tot alle kunst- en weldadigheidsbevorde-

ring hulpr aardigste  stadgenooten".  De awond werd rerder "opgeluis-
terd door het lierhaald viooltalent ran den heer Theodoor Thijssen,
geheel onbaatzuchtig uit Dordrecht tot het weldadig doel herwaarts

overgekomen" Voorts was "Umland's violoncello-obligaat geschikt
om den onvermoeid werkzamen Musicus rijke lauweren te doen
inoogsten". Waarschijnlijk was ditoptreden met een eigen compositie
het eerste contact met het Bredase publiek van de man die zo lang een
rol \'an betekenis zou vervullen in het stedelijke muziekleven.

Niettemin werd deze instrumentale entourage slechts beschouwd
als de aanloop naar het grote moment. "Ruim dertig zangeressen en
zangers namen nu op de tribune vddr het svelbezet Orchest plaats om
Het Klokkelied door den Ridder van Lennep ten gehore te brengen",
berichtte de krant plechtig. Behalve dat het kc,or betrekkelijk klein
was, leest men uit dit verslag dat voor de uitvoering van 'Das Lied von
der Glocke'53 van Romberg gebruik werd gemaakt van Mr. Jacob \·an
Lenneps metrische vertaling van Schillers gedicht. Het succes moet

groot zijn geweest want "men uitte de wensch om de aangekondigde
slot-ouverture Zampa achterwege te laten, ten einde de indruk, door
het Zangstuk in aller gemoed veroorzaakt, vooreerst niet mogt worden

gestoord". 54

Het mag als bekend verondersteld worden dat dilettanten toen
zonder enige reserve naast beroepsartiesten op de voorgrond traden.
De standing verlangde dat vooral de dames zich dan hulden in de
anonimiteit van de puntjes en sterren in het programma ook al was
hun aanwezigheid als middelpunt van de uitvoering zonneklaar.

53) Das 'Lied von der Glocke' is het meest bekende werk van de Duitse Violist en componist
Andreas Jakob Romberg (1767-1821). Bij ontelbare koorverenigingen hield het heel lang
repertoire.

54) Bredasche Courant, 12 januari  1839.
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Blijkbaar \\'as het vanzelfsprekend, zodat er niet o„r \,erd gerept,
maar de ourertures (van Reissiger en HOrold) zowel als de koorbege-
leiding in Rombergs 'Klokkelied' werden uitgeroerd door het in 1837
heropgerichte gezelschap Harmonie', het latere '\,lijt en I'(}lharding.

Kwam deze avond wellicht wat overhaast tot stand, om\ville \ an het
goede doel was dit rcor het merendeel ran de bezoekers geen overwe-
gend bezwaar. Deftige traditionalisten zullen het laten \Teg\.illen \an
de  slot-ouverture z\\ aarder hebben opgenomen want  het  kon  niet
anders in die dagen of "een deugdzaam concert behoort te eindigen
met eene Ouverture".55

Intussen werd dit omwille van de liefdadigheid gege\ en concert nog
niet als het echte begin \an 'Concordia' beschouw,d. Het eerste offi-
ciele naar buiten treden vond plaats op 18 maart  1839 in de oude
schouwburg aan de Vest. Dirigent Heinrich Umland had er heel,vat
instrumentalisten voor op de been gekregen. Hij beschikte nu niet
alleen over het muziekgezelschap 'Harmonie' maar ook over leden van
het muziekkorps van de Se Afdeling Infanterie en de muzikantenleer-
krachten van de Militaire Academie. Het programma dat men te
bieden had zag er als volgt uit:

Groot Vocaal en instrumentaal C(,ncert
door de

zangvereeniging "Concordia' en het
Concert- en Muzijkgezelschap "de Harmonie"

op maandag 18 maart  1839
in de Stadsschou ·burg

Programma
Eerste Aldeeling

1 Ouverture van Der Freyschutz
2 Variatien voor Trombone voorgedragen door den Heer Busch
3 Eerste concert voor de s·iool van Beriot

voorgedragen door den Heer J. Weijmer
4 Bas-aria uit de Siege de Corinthe door den Heer F.J. Stevens
5 Ouverture van Jean de Paris

Tweede Afdeeling
1 Grande Walse van Kalliwoda

gearrangeerd door den Heer J. Weijmer en uitgez·oerd door het Flarmonie-
gezelschap

55)   Hildebrand,  Camera  Obscura,  p.   190.
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2 Adagio en Pc,lonaise ;cK,r de hoorn. gecomponeerd door Schulle
uitge,oerd dix,r den Heer Schadel

3 Fantaisie-Concertante d(ior Benedict en Tulc,n (, er een Air ian Bellini
, oorgedragen dc*,r de Heeren Hallungius en lmIand

4 Cantate ' De Alorgenstond" ran Ries
uitgez oerd  door  de zang\ ereeniging Concordia

5 (.)u\'ertlire Fra Diavolci, \0(,r grcxit (,rchest
uitge,oerd do(,r de Muzijk der Se Aldeeling Inlanterie ,·an de Koninklijke
\lilitaire Akade,nic en zan het Gezelichap  'De liarmonie

Prij,en der Kaarten 50 centen. 56

De hier gene,emde Schadel en Busch Karen militaire muzikanten.
Doc,r hun optreden kwamen ze terecht in de Bredase patentregisters
van 1839 en 1840. Hallungius was fluitist in het muziekgezelschap
De baszanger Ste\ens komt men naderhand tegen in een artikel over
het geschil bij de oprichting van tH'ee muziekscholen in 1876. Ste\ens

zc,u dan voc,rheen zang- of muzieklessen hebben gege#'en aan minr er-
mogenden onder bescherming \an het gemeentebestuur.57 Het is
gc,ed mogelijk dat Sterens de zangklassen van de muziekonderwijzer
Wieringa overnam, toendeze omtrent  1845 naar Eindhoven vertrok.
Aannemelijk is echter ook dat Stevens als assistent aan Umland A·erd
tc,ege,oegd omdat de orde bij diens lessen. gegezen in opdracht jan de
Alaatschappij ti,t Nut ,:in 't Algemeen, te wensen ozerliet.

Tegen het eindi ran het jaar gaf 'Concordia' wederom een concert
in de Stadsschou ·burg. Dit  ·erd toen beschouwd als het begin san
een reeks zan vier concerten per seizoen.58 De Bredasche Courant
sch(,nk er telkens met een aankondiging en een recensie de nodige
aandacht aan. Op het cerste concert , an dat seizoen, 16 december
1839, irerd Rombergs Lied ron der Glocke' als 'Lied van de Klok
nogmaals uitgevoerd. Nieun· was echter het eerste deel uit 'Die
Schopfung' \ an Joseph Haydn. Als intermezzo tussen de beide koor-

561 Breda,che (c,icrant. 16 inaart 1839. I n de kop,an deaank,indiging stondabusie,elijk dat cle
uitixring pia.It* i<ilicl c,limaatidag 18 maart 1837. Sir Julius Benedict 11804 Stuttgart - 1885
LAinden I  „crd ,<)(iral  iii  Lngelatid  een  Ze, ierd dirigent in acclimatiseerde er ,(illedig.  Ilii
Clinifincerde opera's. cantate . 2 simt'(inizen en 2 kia,ierconcerten. Alet rulon of Tulow is
bed(,cld Jean-Liuii rul,iu (1786-1865i. \crmaard fluiti4t. ,erbimdell aan de opera en het
coliher, atcirium te Pari ji.. Schreel , rel c·(imix,hitics 0 oor zi in instrument en was een \erklaard
tegrnhtander \ an lie dix,r Tlimil,aId Bibhm <int,#orpen mei haniek en applicatu,ir, mr de d,#ars-
fluit.
571    \ ic·uit·t'  Bri·,4,Ji hi·  c·,i ()(Iwterheita.4(he (.mirtint. 18 mei  1 876.

58 1 Brctia. chi· C titir,int. 18 cli·crmlier 18 19.
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N erken klonk een rioolconcert, "vervaardigd" door G. Fabricius, een
muzikant uit de muziekkapel van de le Afdeling Infanterie, die het
werk zelf ten doop hield. De compositie heeft de toets der kritiek, die
toen vrijwel zonder uitzondering tiiterst lovend en bijzonder mild
was, allesbehalve doorstaan.59

Het tweede concert vond medio januari plaats. Umland k\\,am toen
met nieu\,e koorwerken voor dedag. Daartoe behoorde 'Die Nacht  op
een tekst ran Lamartine uit diens 'Harmonies podtiques et religieu-
ses', getoonzet door Sigismund Neukomm. In de recensie hield men
dit voor een oratorium, ter„ill het in feite ging om een cantate. de
compositievorm die het muzikaal bezig-zijn van derorige eeuw allengs
zodanig heeft over\\oekerd dat men spottend sprak \an de cantate-
ziekte.60

O\erigens zvas er op dit t\\crede concert \an het abonnement een
"bevalligst en roortreffelijk uitgevoerde piano-obligaat". 1\laar de
naam van de bevalligheid King in het programma z,·ederom schuil
achter puntjes omdat men het niet zvellerend rond om vrouwen, zelfs
indien ze de muziek als beroep beoefenden, met naam en toenaam te
vermelden.61

Op diezelfde avond voerde het gezelschap 'Harmonie' ou,·ertures
uit van Spohr en Ries. Verder hoorde men er een fagotsolo, een
fluitsolo van Drouet, een cellosolo van Umland, een tenorsolo uit 'Le
Prd aux clercs' en tenslotte een sopraanaria, die een gedeelte bleek te
zijn uit de grote Eeuwfeestcantate voor de Utrechtse Universiteit',
\an Kufferath.62 Ongetwijfeld had Umland deze compositie leren

59, t.a.P.  18 december 1839.
60} Reeher.a.12·.. p. 167 drukt zich nogsterker uit door te zeggen dat die knaal de muzikaliteit
/0\,el als de literaire smaak in ons land dcmr en door vergiftigd heeft
61 )  Hmgstwaarschilnlijk rias hier sprake van Johanna Christina Hildebrand (12 februari 1812
- 10 september 1877 Breda 1, enige dochter van Umlands \cmrganger als organist van de Grote of
Lie,·e \'rouwekerk te Breda.  Zij moet een begaafd pianiste en pedagoge geweest /ijn, te oordelen
naar de herhaalde loftuitingen iii cle kranten en vaktijdschriften.

621 Bredasche Courant. 16 januari 1840. Johann Hermann Kufferath (12 mei 1797 Mulheim -
28 juli 1864 \\'iesbaden l. was \'an 1830 tot 1862 als stedelijk muziekdirecteurdeleidende figuur
in het Utrechtse muziekleven.  Hij comp(ineerde vrij \·eel en vakbekwaam en zijn 7.angmethode
i\crd bekrcx,nd cloor de \Iaatschappij tcit be\·ordering der Tixinkunst. Kufferaths jongere broer
gal. al,(,rens hi} in geliike funktie naar Gent ,ertri,k. van 1836 tot 1840 leiding aan het
muziele,·en in I.eeu,iarden.
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kennen bij gelegenheid van het tweede eeurrfeest van de Rijksunh·er-
siteit in 1836, toen hij nogte Ltrecht zerbleefals militair muzikant en
aan de Collegium-concerten zijn medewerking verleende.63

Het derde Concordia-concert op 30 maart 1840 bewatte een herha-
ling ran Ferdinand Ries' 'De Alorgenstond'. ter\\'ijl de studie van het
tn'eede deel,an Haydns 'Schtipfung blijkbaar tot een goed einde  'as

gekomen. Umland greep weer de gelegenheid te baat om zich als solist
te laten horen. Ditmaal geschiedde dit met het rioloncelloconcert ran
Krummer.64 Tenslotte \oerde 'C ,ncordia tijdens het , ierde concert
de gehele 'Schopfung' ran Haydn uit, op woensdag 29 april 1840.65

Uit alles blijkt dat Uniland \oorzichtig te werk ging bij het voorbe-
reiden ran zijn uitvoeringen en de scholing ran zijn koor, dat telkens
slechts een gedeelte van de avond voor haar rekening nam, met
uitzondering ran het laatstgenoemde concert. Toch ging het 'Concor-
dia al spoedig niet meer zo roor de wind. ()rer de oorzaken hier,an
speurt men in de krant tevergeefs naar gegevens. Het blijft mogelijk
dat de geschillen die binnen het instrumentale muziekgezelschap
rezen, hier verband mee hielden. Tegenstand in het bijeenbrengen
i an i'rou\ren- en mannensteinmen zou een andere reden kunnen zijn.
Een derde oorzaak is i, ellicht gelegen in het,an de grond komen bij
het muziekgezelschap 'Harmonie' van een derde afdeling, een man-
nenk(*)r dat met Euphonie \\ erd aangeduid.66 In de loop z'an  1841 en
zelfs tot het einde van  1842 „as 'Concordia' zo af en toe nog in het
nieuws van de Bredasche Courant. Daarna zoekt men tevergeefs naar
berichten A'aaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat de zangver-
eniging in  1843 het 1(}odje erbij moet hebben neergelegd.67  len vindt
dit kort nadien  bevestigd wanneer Van der Aa schrijft dat "het
roorheen 60 leden tellende Concordia geheel is te niet gegaan".68

631 Reeser, a.u'., p. 55-57
64 j Bredasche ('ourant, 29 maart en 2 april 1840
\'an decomponist Fran, krommer C 1760 Kami nice in Alorai'ie - 1831  \Venen ), die symionieen,
ccincerten, kamermuziek en missen schreef. z·lotte werken niet weinig diepgang. werd meerma-
len te Breda iets uitgevoerd
653 t.a.P., 3 mei 1840.
66 j   ten  sprak  in algemene iin  ,·an  Euphonie bij k *irzang; ocik waren er zang,·erenigingen
met de naam Euphoiiia. Hier ,#ordt de tern, in algemene zin gebruikt.
67) Bredasche Courant.   6 januari   1842.
68) Van der Aa, a. u'..
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L'inland en de mensen die Lich roor zijn koor inzetten. kregcn
echter ook concurrentie ran andere groeperingen zanglustigen. Tc,en
er. juist \Air het t,Jeede Damesconcert 69 van 'Concordia in januari
1842, een concert plaats v ond  -ten  roordeele van  een  fonds roor de
Alaatschappij tot leniging en opbeuring der behoeftigen door het
zerschaffen  ran  weik".  ,'ond  men  -het  Harmoniegezeischap onder
directie van den heer J. \Vijmer': 70 aanstonds bereid. Het Flarmonie-
gezelschap \\ erd welwillend bijgestaan door een aantal aanzienlijke
Dames en Heeren onder leiding \an den ;erdienstelijken Heer C.A.
Wieringa".  let 40 James en evenveel heren voerde men de cantate
Der Ostermorgen zan Sigismund Neukomm uit.71 \'Oorts deden

"tr, eejonge Dames dezer Stad" hun best opeen "Altlange uitde opera
Le Pre aux clercs \'oor piano en harp'.  Wieringa wist blijkbaar meer
zanglustigen onder zich te verzamelen dan Umland. Doch waarschijn-
lijk \\.oog het minstens e, en zAaar, dat er een liefdadig doel mee
gemoeid  was.

Ook J. Wijmer richtte zicli op de nu duidelijk toenemende belang-
stelling voor de zang. Bij gelegenheid van het verjaardagsfeest van het
Harmoniegezelschap op zaterdag 25 november  1843 werd  "het opge-
melde gezelschap in de uniform van het Muzijkkorps der Stedelijke
dienstdoende Schutterij gekleed". Op het programma prijkte toen
zowel v66r als na de pauze een mannenkoonverk, eerst de 'Serenade'
van Spaeth en daarna een mannenkoor uit de opera 'Norma' van
Bellini.72

Nog geen drie maanden later stonden er op het programma van een
"Groot Vocaal en Instrumentaal Concert", wederom ten voordeele
van het eerder genoemde funds, enige mannenkoorwerken temidden
van de nummers van het muziekkorps van de dienstdoende schutterij:

69) Onder Damesconcerten,·erstond men algemeen toegankelijke concerten. Herenconcerten
waren een soort repetities in besloten kring.
70)  Hierstond, gelijkvaker,·oorkwam, Wijmers naam geschreven als Weymer. in de huwelijks-
aktc is naderhand door de kantonrechter een aantekening aangebracht waarbij uitdrukkelijk
Wijmer als de juiste schrijfwijze werd bepaald.
") Bredasche Courant, 6 Januari 1842.
72) t.a.P., 23 november 1843. Ofhier sprake is van Johann Adam Spath ( 1742- 1794), die taI van
populair geworden liederen schreef, dan weI van Andreas Spath (1792-1876), een Thurings
organist, muziekdirecteur en componist van opera's, oratoria en instrumentale werken, kon niet
worden uitgemaakt.
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een 'Choeur grec" van een niet nader genoemde componist en het
'Choeur martial' van Weber.73 Toen had er inmiddels sedert Kerstmis
1842 geen bericht meer oier 'Concordia' in de krant gestaan, zodat
moet worden aangenomen dat het koor de iredij, er niet heeft aange-
Aund.

Het zangondenr ijs van het departement Toonkunst aan de Konink-

lijke School in Den Bosch hield men na het Iertrek in 1840 ran
Falke naar Den Haag in ere. Blijkbaar n·erd ook het beoefenen van de

koorzang voortgezet. Twee concerten kort na elkaar ler eren daar het
bewijs  voor.   Op  het ene bracht  men r ierstemmige gezangen  ten

gehoredie in het midden laten of ereen vocaal k,vartet of een koor mee
gemoeid was, terwijl het bij het andere concert om een al even
anoniem koor ging. Waarom het gezongene niet Fermeld Jverd, Loals
dat wel geschiedde bij de overige nummers, moet lielaas een Traag

bhhen. Waarschijnlijk zal het z,el lietzelfde orkest geweest zijn dat
opde beide avonden de ouvertures en de toen gebruikelijke, in etappes
ten gehore gebrachte symfonie uitwoerde.

Societeit de Harmonie
Programma rap het concert, het,selk door gemelde Societeit, ten \(x,rdecl
, an  de Armen drier  stad  zal  zeze,en  worden.  op  Dinsdag  den  2   Februarij

1841, des asonds om ze\·en itre.

Eerste afdeeling
1 Ouverture ,·an Kalliwoda
2 Allegro der Simphoiiie van Krommer
3 Obligaat voor ViKI. door den Heer -Ihies
4 \'ierstemmig Ge/ang
5 Adagic) en Menuet der Simphonie
6  Andante avec, ariations et polonaise par Baermann, s-(,or C:larinet, doo r clen

Heer Dogger
7 Ouverture le Che\·al de Bronte

Tweede aldeeling
1 Ouverture Obercm
2 Finale der Simphonie ian Krommer
3 \'ariatien op den Kleppenhcx,rn. door den Heer Lidmathe

4  Potpourri pour Cor de Bassetto, door den 1 leer Dogger
5 Vierstemmig Gezang
6 Ouverture Robert le Diable
7 Diversen

73
i t.a.p.  8 k·bruari 1844
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Het  programma  \an  het  t\\ eede concert luidde  als zolgt
Gr<,ot \'Olaal- en Instrumentaal C'(Nicert

ten behoe,e \·an de.·\Igemeene ..\rmen deier Stall.
te ge,en op Donderdag den 4 1-ebruarij 1841. de+ a, citids
ten Les ure, in de Gr(wite-Zaal der Societeit C asinc,

Programma
Eerste Aldeeling

1  Ourerture ,an Kalli„cx!.1, c4,. 38
2 \ ariatien rcxir \'ic,|(incid. uitge c,i·ril LI K,r Jcn Iii·cr
3  Duet uit dc \'est.Ile. geic,ngen dix,r dc Heereii
4  1-antaisie,  ,·cx,r  Pi:mo-I· ,rle, uitge, (,erd clt,(,r den  I Il'Cr

en , lejuti'rc,u,1

5  ..\ir uit la Cencrint(,la, ge/(,ngen d<x,r \Il'\ 1(111\,
6 \ariatien \(jor Clarinet. uitge\(,erd iicx,r ilen Ileer
7 Kcx,r

Tifeecle Alileeling
1 Ou\'erture la \Ikiette de Portici

2 Tric) uit Guillaume T'eli, griongen docir cle Hecren
3  \/ariatien op ecn Thema uit Lucie de Lammermix,r. \(,(,r Piatic,-l·,irti, uit-

gevirrd dmir ilejuhroui,
4  Romance uit de Huguen<)ts, gezongen £1(*,r den I lecr
5 Koor

746 De dank der Armen. ec)(,rgedragen dcx,r den Ileer

Of de optredenden in beide gerallen dezelfde \ ocalisten betroffen
is. zoals te zien walt,  niet zeker.  Zo het de leerlingen \an de  Aluziek-
sch()01 waren.  ble, en Le actief.  Dat is op te maken uit een \ erslag O\ er

een uitroering op 28 noiember 1844 dc)or leerlingen uan de K )nink-
lijke Nluzijkschool. immers -behalie de Langkoren hc,orden   ijer
nog solo's voor klarinet, riool, hoorn en thgc,t". 0,crigens is het
rerslag waaraan dit ontleend wordt, :en noodkreet oni dringende
ondersteuning van een instelling "\1 aaraan  wij alles  hebben  te dan-
ken: het behoud der concerten. de zamenstelling ran de muziek der
schutterij, ja alles, nat in onze mtiziekrfi'reid roork(,mt, „ordt gr(x)-
tendeels dix,r rroigere Oleves \:indie schooluitge\oerd. Het isciaarom
te bejammeren,  dat  het publiek onzer stad dezelie  z(*)  flau„  blijft
ondersteunen, zoowel met geldelijke als personeele bijdragen: 75

74) proi'inciaul Dagbidd, 2 lehruari 1841
75 ,   \'eth'rlandsch   litiziikaal   I-i id.schri#.   irg.   \'1  <  1844 3.  p.  202
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§  3.    De  doorbraak  van de liedertafel

Vergeleken  bij het \Vesten  ,an  het land duurde  het  even,  ah'orens
de belangstelling voor de mannenzang in Noord-Brabant zodanige
vormen aannam, dat er sprake was van hecht georganiseerde vereni-
gingen. In de aangrenzende Belgische provincies Antwerpen en Lim-
burg was die langzame ontwikkeling al even opvallend. Evenals in
Noord-Brabant bleek men eerder geneigd zich aan te sluiten bij een

instrumentale vereniging. In 1841 telde men in de provincie Ant\\'er-
pen slechts vier koren, die hoofdzakelijk nog in de stad werden
aangetroffen. Tezelfder tijd telde men in Oost-Vlaanderen wel 30
koren, zijnde de helft van het Belgische totaal! Daartegenover was
men in Belgisch Limburg zelfs geheel verstoken van verenighigen op
het gebied van de koorzang. Tien jaar later is het aantal koren wel
toegenomen maar de grote achterstand op overig Belgie bleef be-
staan. 76  Van een stimulerende Zuidelijke invloed  op het Brabantse
koorleven is dus zeker geen sprake gen,eest.

Nadat in Den Bosch en Breda het zangonderwijs als een soort

solfege en liederenzang in klassikaal verband ingang had gevonden en
het met de gemengde koren toch niet zo wilde rlotten als de enthou-
siaste liefhebbers hadden verhoopt, burgerden de liedertafels naar
Duits en Zwitsers voorbeeld en ten dele in de geest van de Franse

Orpheons zich vrij snel in. Alras vormden deze liedertafels een
bedreiging voor de nog maar pas ontloken koren die zich op het
gemengde repertoire wilden toeleggen.

In Brabant hadden de mannenkoren de wind ongetwijfeld in de
zeilen. Vooreerst kon men beschikken over de aanwas uit de kerkko-
ren die sedert de toegestane vrijheid voor het katholieke leven een
periode van bloei, althans van een ruimere activiteit tegemoet gingen.
Ook het feit dat de roomse geestelijkheid het bestaan van afzonder-
lijke verenigingen voor mannen en vrouwen in de hand werkte -
hoewel men tot het ingaan van beperkende bepalingen van het episco-
paat, in Brabant  tot  1861 en elders in Nederland  wel  tot  1865,  op

76)  Thys, a. it'. p. 6-7. Een uniek werk voor het koorieven in Belgie van v66r 1860 dat zijn gelijke
in Nederland niet kent.
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hoogtijdagen \verken roor gemengd koor uitvoerde-droeghet zijne bij
aan het ophomende mannenkoorwezen. Tenslotte speelde het door-
werken van de societeitsgedachte, de echte mannenclub met zijn
gezelligheid  \ an jongens-onder-elkaar,  een  niet te onderschatten  rol
van betekenis. Daarbij k\ram dat de rrouw zich in die dagen slechts
sporadisch buiten het huiselijk domein begaf, omdat de \ roun'en-
emancipatiegedachte zich op dit gebied nog nauirelijks rc,erde.77

De eerste liedertafel in Noord-Brabant ontstond te Den Bosch.

Dirigent Arnold Christiaans, organist r an de Sint-Cathrienkerk.ian
de Kruisbroederhof, nam zo niet het initiatief daartoe dan toch in
ieder geval de leiding daarran.78  Zoals  voor  de  hand  ligt,   kwam  de
liedertafel voort uit leden van het kerkelijk zangkoor waar Christiaans
organist-directeur was. Al spoedig moet men bij 'Oefening en Uit-
spanning' een behoorlijk niveau hebben weten te bereiken, zvant
vanneer een kennelijk deskundige uit Rotterdam eens poolshoogte
komt nemen tijdens een concert "ten voordeele der armen" is hij danig
verrast. "Weinig goeds stelde ik niij hien,an voor want generaliter
staat de muzijk hier nietop hcngen trap. Alaar mijn verwachting werd
gewekt door weI 600 toehoorders. De eerste nommers waren weinig
beduidend, maar men moet wel bewondering hebben voor de kracht
\'an dat zangpersoneel, dat slechts 22 stemmen sterk is. We waren
rerrast door de kwaliteit. Weinig liedertafels in het land kunnen dit
evenaren. Heer Christiaans, organist der Kruiskerk vervult zijn taak
als directeur zeer loffelijk. De Harmonie Sint Caecilia opende de
uitvoering met eene Ouverture". 79

Moeten we de correspondent ran het muziektijdschrift Caecilia
geloven dan was het vooral de stands- en kliekjesgeest die leidde tot
oprichting van een andere liedertafel, 'Erato', in 1848.80 In het begin
had de voormalige militaire kapelmeester J.C.F. Weber er de leiding
van. De nogal voortvarend gestarte harmonie van de Societeit 'De

77) D. Keymolen, Vrouu'enemancipatie 1844-1914 in A.G.N., dl. XIII, p. 66.
78)  Caecilia  ( 1 846), p. 197: Christiaans doet zijn taak kosteloos.
79) t.a.p.,(1848), p 206-207.
80)  Het Juistetijdstipvanontstaanisonzeker. Caecilia ( 1850) vermeldt op p. 70 een concert van
het dan twee jaar bestaande 'Erato'. In dat geval zou 'Erato' al ran 1847 kunnen zijn, omdat de
berichten aan het muziektijdschrift grotendeels nog van 1849 waren. Doch de Almanak i'oor
Noord-Braband  ( 1850) zegt "opgerigt 1849"1
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Unie'. die zelfian 1846 dateert,81 besluit dan eveneens tot der orming
\an een liedertafel. Na enig aarzelen, min of meer uitgedaagd door de
anderen, presenteert ie Lich tenslotte onder -een dirigent zo groen als
gras.   .     " .8 2

Behalve dit alles \\,as er nogde Maatschappij van Toonkunde 83 die
onder de zinspreuk 'Het Volmaakt Accoord' in  1849 een eigen lieder-
tafel in het leren roept onder presidium en directie van Johannes G.
Cooymans, als amateur de waarnemend directeur van het hint-
Cathrienkoor. Deze Cooymans n·asderaderrande latereorganist aan
de Sint-Pieter en directeur bij 'Oefening en Uitspanning'.

Hoe deze vierde liedertafel onder J.G. Cooymans tot stand k  am, is
niet geheel duidelijk. De Alaatschappij ran Toonkunde was immers
de instrumentale afdeling  van het departement Toonkunst  \ an  de
Koninklijke School voor de Beeldende Kunsten. Alisschien zijn er
toen pogingen aangewend om tot aansluiting bij de Xlaatschappij tot
be\(,rdering der Toc,nkunst te komen. \'an :en lidmaatschap \,as
evemvel slechts sprake in 1856.84 Zeker is alleen, dat ian deze
liedertafel verder niets vernomen wordt en dat ze in de Almanak rooT

Noord- Braband ran 1851 onvermeld blijft.
Nlet dat al telde een stad als Den Bosch, met omtrent 22.000

in\voners de grootste stad van Noord-Brabant, rond 1850 maar lieist
vier liedertafels.85 Gunstig  n as dit  niet,  al  kon  men  de  onderlinge
wedijver als stimulerende factor tot een pluspunt rekenen. Eerder
kon er gesproken worden , an verdeeldheid.  En met die verdeeldheid
groeide ook de naijver.  Zo zegt een nogal bewogen verslagge, er van het
genoemde tijdschrift Caecilia: "Sommige bruikbare zangers hebben
zich willen lenen tot een verdere verbrokkeling wan de bou,vstof-
fen".86 En zolgens hem staat er nog een harmonie op het punt een

8  i   Proii,iciaal   1)agbiati  roor   Xoord-Brabund  en  's-Hertogenbossche   Stadscourant.   26  juni   1846.
82) (:aecilia (185 lf, p. 83.
83

i /,ie de \olgende alinea. Deze instelling mjet men 4„·erigens niet i·er\#·arren met delande jijke
\Iaatschappi i tot be\·(irdering der -I-cxintun3t.
84 , \ an Dokkum, a.u·.. p. 138.
85 )   Uitkumsten der cierde tienjurige \'olkstelling in  het  Koningrijk der  Xederlandi'11 op de,i  Xegentim
den  \'01·ember  /849.   irc,i·in ·ie  \oord-Brabant  9 6-Grazenhage  18523:  einde  1849  telde   s
i lert(,genl)(,sch 21.703 innotier.
863 (:cecilia <18511. p. 83.
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eigen zanggezelschap te beginnen. Welke harmonie dat ii as, stond er
echter niet bij.87 Overigens at men elkaar toen bij de harmonieen ook

danigde kaas van het brood. De Caecilia-schrijier zag echter zeer Ael
in, dat al die heilloze versnippering ten koste ging ran de artistieke
kwaliteiten. Uiteindelijk moest ze schadelijk zijn voor de ontplooiing
\an een gezond muziekleven in de stad. Al eerder had hij verzucht:
"Waar moet het toch heen met de Muzijk in onze stad? Eene zang\,er-

eeniging is reeds te gronde. . . . . . Nu is het de beurt aan de
strijkvereenigingen-'.88

In navolging van Duitsland kwam men in ons land e\'eneens tot het
houden van zangersfeesten. In Arnhem werd op 19 en 20 augustus
1848 reeds het rierde grote Neder-Rhijnsch Nederlandsch Zangers-
feest georganiseerd. Daar kwam nog geen Brabants koor aan te pas.

Weliswaar had Den Bosch in 1843 zijn eerste liedertafel gekregen,
doch buiten Brabant verrezen de mannenkoren al eerder. Het
Dordtse 'Aurora', opgericht door Antonie Kist, zou de eerste liederta-
fel zijn geweest in ons land, op de voet gevolgd doordie van Delft, waar
Florentius Kist de hand in had. Haarlem begroette al in 1830'Zang en
Vriendschap', terwijl 'Caecilia' in Den Haag nog in het zelfde jaar
ontstond.89

In Brabant werd het voorbeeld van de Bossche liedertafel snel door
anderen gevolgd. De leden van de 'Souvenir des Montagnards' in
Tilburg lieten zich evenwel niet zozeer door de Bosschenaren als wel
door de Pyreneesche Bergzangers of Montagnards uit Frankrijk met
hun hoogst effectvolle zang inspireren. Eveneens in 1845 kwam in
Waalwijk de liedertafel'Oefening en Vermaak' tot stand. Breda begon

met de afdeling 'Euphonie'. geleid door Umland, in 1848 tegelijk met
Philodia' in Eindhoven. Voorts startte 'Amphion' te Heusden in
1849, iets waartoe de Bossche liedertafel zou hebben bijgedragen.
Twee jaar voordien namelijk Karen de heren van 'Oefening en Uit-
spanning' per stoomboot naar Heusden gekomen om onder leiding van
hun directeur Christiaans met een vierstemmig 'Wien Neerlands

87) 1)at blijkt de liedertafel ran %(,cietcit 1)e l'nic' te zijn
88) Caecilia 1 1852 3, p. 21.
89

3 Asse|bergs. a.u·. p. 240.
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bloed' en een tiental werken van Berner, Smits, Cherubini en Kreut-
zer de nieuwgebouwde zaal van de harmonie Concordia in te komen
zingen.90 In 1850 verscheen er nogmaals een roemruchte naam aan
het zangersfirmament van weleer, toen er onder rector Donkers in
Helmond begonnen   \verd  met   'Phileutonia    in  een  lokaal  , an  de
Latijnse school. 91

Zonder twijfel hebben rond deze tijd nog meer liedertafels hun
eerste tonen uit volle borst laten klinken of in zachte bromstemmen,
het geliefkoosde uitdrukkingsmiddel ran organist-componist Pieter
Jan van Paeschen, de gevoelens gestreeld. Doch als de continuiteit
ontbrak, is hun activiteit meer dan eens \oor het nageslachz zerloren
gegaan. Het kon voorkomen dat men eigenlijk niet eens wist wat er
onder een liedertafel werd verstaan Daarom is men er niet altijd
zeker van of in plaats daarvan niet sprake was van een gemengd koor.

Voor de koorzang stond de door A.C.G. Vermeulen iii 1829 ge-
grondreste Alaatschappij tot berordering der Toonkunst op de bres.
Brabant hield zich daar, ten onrechte, nogal afzijdig van. Ondermeer
gebeurde dit, omdat de geleidelijk aan invloed winnende geestelijk-
heid gekant was tegen wat men noemde neutrale , erenigingen. Alleen
te Heusden vanaf 1835 en Geertruidenberg \ anaf 1839 had de Maat-
schappij vaste voet aan de grond. Maar de kleine afdelingen die niet
aan een gemengd koor toekwamen, waren eerder een blok aan het
been van de Maatschappij dan dat ze een constructieve bijdrage
leverden.92

Merkwaardig is het op zijn minst, dat men in deze tijd van Brabants
vierde stad, Bergen op Zoom, geen vocaal gerucht verneemt, ter,vijl
het, mede gelet opde grote historische traditie, niet valt aan te nemen,
dat er niets op dit gebied geweest zou zijn. De oorzaken vielen ecliter
niet op te helderen.

90) Prol'inciaal Dagblad  1'oor  ,\'oord-Braband  en 's- Hertogenbossche Stadscourant, 7 september
1847.

91) G.A. Helmond. archiet Phileutonia.
92) Van Dokkum. a.u.  p. 143.
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Het \eelom, attende amateurkoorwezen,  dat  in de periode  1830-
1850\ an de grond komt, was een diep ingrijpende aangelegenheid in
de sociale geschiedenis zan de muziek. Alet het vorderen van de eeu\\
ging het evenK·el een meer en meer precaire plaats innemen wat
betreft de oiitA·ikkeling van de muziek als kunst.93 De amateurzan-
gers beschikten aam ankelijk wel over een algemene en derhal\,e ook
literaire \orming die ze in verband konden brengen met hun geliefde
muziek, al schoten hun muzikaal-technische capaciteiten tekort.
Vergeleken  bij de grote koorwerken  uit de 18e eeuw, zoals  die  van
Bach, Handel. Graun, Haydn, Mozart en anderen, constateert men
inde 19e eeuN echter een vereenvoudigingin de koorstijl, die zon'el in
de werken ,oor mannenstemmen als in het voor gemengde koren
gedachte oratorium en de cantate tot een dalingin de muzikale waarde
leidde. Het gehalte van de tekst achtte men van groot belang, zij het
dat het imponeren lang niet altijd op het niveau van de literaire
waarden berustte. Maar tegenover het literaire pijl in combinatie met
een noodzakelijk eenroudige koorstijl, kon men het niet verder bren
gen dan de eventuele goede muzikale invallen aan te vullen met
oneigenlijke en onechte zaken als loos effect, bombast, overdreven
pathos, kitsch en dergelijke. Op die manier werd hoogstens een uit
artistiek oogpunt wat labiel evenwicht in de compositie tot stand
gebracht. Zo leverden de uit het literaire gewonnen tendenties als
sentiment, religieuze stemming, vaderlandsliefde en heroisch pathos
talloze composities op, die hun tijd niet hebben overleefd. Doch hoe
dood deze muzikale voortbrengselen ons thans als kunstwerk mogen
voorkomen, zo gewichtig zijn ze als cultuur-historisch document.

De grote tijd van de liedertafels zou eerst aanbreken in de periode
na 1850. De Bossche liedertafel 'Oefening en Uitspanning' trok toen
n'eldra tot ver buiten het gewest aller aandacht. Doch, zoals meerma-
len het geval is, bleef men nadien te lang teren op de verworven roem.
De bloei van zowel de mannenzang als die van de grote gemengde
koren, die sociaal van zo groot gewicht was, borg de kiemen van verval
in zich door zich te baseren op de zwakke zijden van de muziek als
kunst.

93)  Dahlhaus,  Die Alusik des 19. Jahrhunderts.  p.  38-40.

219



HOOFDSTUK VII

STAND BOVEN STAND EX ONDERSTAND

De sociale Kerhoudingen \verden in de vorige ecu„ slechts tot op
zekere hoogte beYnvloed door de economische ontwikkelingen. Tot
omtrent 1840 was de economische situatie , rij stabiel. Daarna kende
men grote moeilijkhe(len.  Na 1850 herstelde de  economie  zich  en
traden allengs verbeteringen op. De sociale zerhoudingen werden
echter in de eerste plaats rrijwel geheel bepaald door de waarneem-
bare maatschappelijke welstand. Deze bleek zrijwel onafhankelijk
van de economische situatie. Noch stagnatie of depressie, noch groei
dan wei stabiliteit hadden er merkbare im'loed op. Niet de plaats in
een produktieproces, dat eerder het later gehanteerde klasse-
onderscheid  aan  de dag brengt,  maar de mogelijkheid over bepaalde
consumptiegoederen te beschikken, achtte men bepalend ,oor de
mate van welstand. Prestige en status werden afgemeten naar grada-
ties in die welstand waarbij uiterlijke tekenen als criterium golden. 1

Woongenot, huispersoneel, opvoeding en school ran de kinderen
zowel  als de kleding behoorden  tot de waarneembare factoren  if aar-
aan verschil in stand,verd afgemeten. in de rerschillende ni\eaus zat
weinig beweging. Boven zijn stand le,en was een vorm van hoogmoe-
digheid. De mensen uit de lagere klassen dienden te\'reden te zijn
met de stand waartoe ze behoorden, waarin ze ran oudsher n'aren

geplaatst en waartoe ze waren voorbestemd.  Er \, erd een min of meer
erfelijk karakter aan toegekend. Ieder be\voog zich binnen zijn stand,

gedroeg zich daarnaar, handhaafde zich er zo r eel mogelijk in, doch
roelde zich gepleid, ;erguld of vereerd \\anneer men - meestal tijde-

lijk - in een hogere maatschappelijke laag getolereerd n erd. Het
aanvaard   orden in een voornamere stand zvas een uitzondering

Dit hecht in de maatschappij verankerde standsbesef of
-onderscheid vormde somtijds een belemmering\c)(,rde onmiskenbaar

1)  Th. van Tijn. /let sociale lei·en in \'cderland /844- 187:  in A.G. \'.. d|. All. p 132 en 133.
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sociale kant ,an de muziekbeoefening. In het samenspel met de in
stand lager geplaatste vakmusicus ,rerd deze belemmering in wor-
name kringen soms tijdelijk opgeheven of , ergeten. Buiten het musi-
ceren wrerd het onderscheid aanstonds en Iaak zeer nadrukkelijk
hersteld.2 Franz Liszt wi as een i an de w, einigen die als musicus in de
hoogste kringen als gelijke werd aanraard. Felix Alendelss(,lin-
Bartholdy,  zelf een zoon uit een gefortuneercle bankiersfamilie.  ier-
keerde in Engeland als gentleman  in de roornaamste kringen  i .1.ir-
binnen hij musiceerdeomdat hij, wanneerdat zouitkwam, kon afzien
i an het bedingen  zan  een  honorarium.  Daardc,or werd hij onder de
voorname dilettanten als een van hen beschound.3

Een ander aspect was de heersende arm()ede.  Op het einde san de
18e eeuw nam de verpaupering, de groei van het aantal cmmaatschap-
pelijken, ernstige vormen aan.4 In Noord-Brabantiond in dit werpati-
peringspatroon n(,g een typische verschuiving plaats. Na de scheiding
van Kerk en Staat nerd het katholieke volksdeel gelijkberechtigd.
Alaar het voornamelijk in openbare ambten en onderwijs werkzame
niet-katholieke volksdeel King door het  n egrallen ran een bijzondere
bescherming en zekere voorrechten in de overwegend katholieke
streken een onzekere tijd tegemoet. \'oorzover men niet uit\reek, riel
zo zelfs een aanzienlijk deel van de onder,vijzersstand in Noord-
Brabant aan verpaupering ten prooi.5 Ter\\ijl de her,fonnen gelijk-
heid voor het grootste bevolkingsdeel aanrankelijk nauwelijks ran
inrloed  \vas  op het culturele  le\en  van  het gervest, betekende  het
terugvallen van een anderdecl evenzeer een verzwakking roor het nog
magere geestesleren.

Vanouds achtte men het een daad wan christelijke naastenliefde om
de noden zan  vie gebrek lijden te lenigen. Maar onderstand alleen
kon het probleem  van het pauperdom  niet  uit  de  zz·eg  helpen.  Heel
lang bleren de lonen rrijwel stabiel, maar de koopkracht verminderde

21 I)ahlhau<, Die Alusik de* 19../ahrhunderts, p. 35-36.
4 a· ii'.' P. 40
41 -1-h.A. If'(,uters, lanhedeling wa r 1·e rlieffing : £1'01 M ie in h otul ing tegenorer de heh oeft ige mens t e
s-/lertogenbosch /844-/912 1Tilburg 1968), p. 4.
5  H'. 6'INA.  1 0 jilur 11'elstand. de maat<cham,il tot bet·ordering i·an 11·elstand, 1·oonwmeli)'k

*imh·r landliedrn /822-/972 ITilburg 1972). p. 31-34.
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na de eeuwwisseling zodat het gezin van vooral de ongeschoolde of
onregelmatig werkende arbeider men kan wel zeggen constant gebrek
leed. Tot omtrent 1870 behoorde 60 21 70% van de berolking tot het
milieu dat op enigerlei wijze ondersteuning verkreeg uit fondsen.6

Voornamelijk kwam deze steun ten laste van kerkelijke armbesturen

en daarmee gelieerde instellingen die niet zelden tot op de bodem
moesten tasten. Tot meerdere onderstand kwam men op het idee van
de armenconcerten. Aanvankelijk nam de militaire muziek in combi-
natie met burger-dilettanten daar een voornaam aandeel in. Maar met
het op gang komen van de amateuristische muziekbeoefening in
ensemble en vereniging kreeg het nuttigheidsaspect van het muziek-
maken voor een liefdadig doel een toenemende betekenis. Reeds in de
achttiende eeuw - zegt Huizinga - waren het nuchtere, prozaysche
nuttigheidsbesef en het burgerlijk welvaartsideaal vaardig geworden
over de geest der maatschappij. Tegen het eind \,an die eeuzv begon de
industriele omwenteling met haar steeds stijgende technische effi-
cientie die strekkingen te versterken. Van daaruit ,atten mis\'attin-
gen post als zouden uitsluitend economische krachten en economisch
belang de vooruitgang der bescharing bepalen. 7

Vanuit deze rationele, utilitaire beginselen groeide in de artiest het
zich schrap zetten in de kunst om zich zelfs wil, het l'art pour l'art.
Maar de burger zocht zijn Trije tijd en initiatief ten nutte te maken.
Aan het muziekmaken voor zijn medemens uit het oogpunt ran
weldadigheid lagen voorname doelstellingen ten grondslag. Het eerste
was de beoefening van de naastenliefde die hem naar christelijke
overtuiging, een loon zou geven in het hiernamaals en op aarde de
dank zou doen oogsten van zijn behoeftige medeburger. Vandaar het
streven naar bepaalde vormen van direct contact zoals de entree tegen
voedselkaarten, die men vervolgens zelf ging uitreiken. Men zag het
pauperdom als een bedreiging van de eigen welvaart. Het lielpen
terugdringen van deze dreiging, door middel van de uit de muziek-
beoefening gewonnen bijdragen tot leniging  ran de ergste noden,
scheen voor de burgers een zeer reeel doel. Een derde gedachte was

6) ran Tijn. t.a.p., p. 134.
7) J. Huizinga, Homo Ludens. in L'enamelde Werken, dl. V (Haarlem 1950), p. 234.
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gelegen  in de bewestiging,an de eigen status of de eigen stand  in  het
kader zan een ruim zerband.

Dat de niuziekbeoefening en de muzikale interesse in de 18e en
zelfs  nog in het grootste deel  van  de  19e eeuw  zaken  waren roor de
gegoede burgerij, de maatschappelijke elite, is aan geen t,vij fel onder-
hevig. Voor de werkman n as de amateuristische beoefening niet
weggelegd. omdat het scholing, niveau en tijd vroeg. Ilensen die /ich
zes lange dagen moesten uitslozen, kwamen daar niet aan toe. Dit gold
ezenzeer voor het zeer arme platteland. Het gemiddelde ontwikke-
lingsniveau „'as te gering um zich zelf creatief bezig te houden. 8 Gold
dit laatste nog voor half,regde 19e eeuw. in niet mindere mate,vasdit

het geral \0(,r en rond de ,%'isseling \an 18£1 naar 19e eeuzr. Nog
ernstiger \\'as de teruggang \an het menselijk zelfrespect in het laatst
van de 18e eeuw door de verarming van grote bevolkingsgroepen.  Bij
deze verpaupering was het een\,oudigweg een onmogelijkheid enige
ingang tot zelfs de z\,akste vormen van een culturele attitude te
\ eronderstellen. 9

Verlangens en mogelijkheden om zich met muziek bezig te houden
bestonden er derhalve alleen in de hogere maatschappelijke kringen.
Dit ontplooide zich 7.Owel in de huiselijke kring als in het gezellig-
heidsleven van de Societeiten. Wel moest er binnen en buiten de
Societeiten achter al dat genoeglijke en belangeloze musiceren een
doel gedacht worden. Het zou immers een te zinnelijke gedachte zijn
gen,eest om de muziek in Lichzelfals het hoogste doel te beschouiven.
Enerzijds \vas dit niet te rijmen met de rechtzinnige opvattingen die
het raderlandse denken beheersten. Aan de andere kant nas het in
strijd met het nuttigheidsaspect dat in de nieuwe ideeen van de
Verlichting een voorname plaats innam en zelfs uit de naam van een
roor de zedelijke rerheffing zo goed bedoelde instelling als de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen blijkt.

Het lagdus roorde hand, datde aamvezigheid van belangstellenden
om,ville van de muziek of alleen maar vanwege het sociaal contact

89 J.J.Al. Franssen. De Bossche arbeider in zijn werk- en lee»ilieu in de tu'eede hel# i·an de 19e
eeil "5 (Tilburg 1976) p. 471.
9) Ifiouters. a.u'.  p.  1 -3.
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leidde naar een verbinding met de christelijke caritas. De sC)ciaal

/w akkeren,  een ruimer begrip dan alleen maar de bedeelde armen,
„ aren in hun al te \aak neerkerende moeilijkheden immers aange\\ e

ien op het mededogen en de irijge\·igheid,an het particulier initia-
tief. \100ier dc)el \oor het organiseren san een concert kon men zich
nauw,elijks \'0(,rstellen. Zo onstcmden (le armenconcerten als een
regelmatig  terugkere,ide  actiziteit   in  het  „interseizoen.  de  tijd
  a:irin de ncxlen zich het sterkst deden i oelen.

§  J .   Ul'erig gel·e,1 tioor mitziek en benard lere,1 in stilte

Hoe het hart w an de rechtschapen en gezeten burger week \\erd,
nanneer het gewekt werd di,or de roepstem ,an een christelijk ge-
moed z aard(,or men  /ich een  stap dichter roelde bij de te, erwer\'en
ceuri ige ialigheid of /ijn unt\iij felbare uit\ erkiezing,  kan men lezen
in een oude Bredasche (:oitrant \'an zaterdag 27 januari 1821. Naar
aanleiding fan een concert \(,or behoeftige medeburgers had iemand
Lijn gemoed uitgestort iii een gedicht. Alen was er in Den Bosch /0
door  geroerd,  dat het Pr(,rinciaal Dagnlad stante pede besloc,t t<,t een
Gaarne ruimen nii hier eene plaats in aan het gedicht. ons. bij die

gelegenheid,  ter plaatsing medi. gedeeld-· 10
Dank

\\'aar zilcht tcit if eldoen heerscht, daar lust het mij te /ingen,

\\''aar d'kirmor B-ordt Aetrcxist in 't nijpen Jan den n(xd.
DAtir komt mil t heilig , itur cler clichtgaal als dcx,rdrintteii.
D.tar hemel ik op aard en   a:in k mij/el,en grix,t.

Ja redlen! Ik acht het grix,t. de tc,lk te /ijn der tranen.
Dcmr darmoe hijgestaan. ter u„er eer gestort;
\\ eet! den ramp4pciedigen het le, enssil )or te banen.
A „ildaa,1.  die bil  (:cd  n(,ch  menscli ,·ergeten  „ordt.

Dal, meer, in eigen hart mciet gij ,ermelding xmaken,
C,e,(}CIt gij n at het zegt. \Lin hen die 't n(Micll(,t treft.
\'an (mgelukkigen ge|ukkigen te maken.
11(,e £|it £111'  /C'|61 ,1,licii i  iti,   aclelili im  ierhel't.

1<)1  I'TO"inciaal  /),Jeblail.  W lanuari  1821.
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Ja. gij gevoe·It dit. ja. - de taal slechts van uu·' oogen.
Tuigt van u„ zielgen()t, tuigt irat de \,eldaad loont,
Hoe groot is in den mensch het hemelsch meded(logen!
Gods zegen rust op 't hart waarin ontlerming wocint'

In Den Bosch n·as men op dat moment wel in de stemming om te
begrijpen, rraarom in Breda  'Heeren Commissarissen en beoefenaren
der toonkunst hun edele pogingen bekroond zagen"  Kort roc)rdien
hadden de Bosschenaren zelf ook een dergelijk r, eldadigheidsconcert
kunnen bij,ronen, dat georganiseerd was ten roordele van de nabe-
staanden  van  een  vroegtijdig  oi erlederi militair muzikant.   In  een
bericht betuigt Frederika Lange haar dank aan "de aanzienlijkste
burgeren van deze stad en Heere Officiere jegens de rerdienstlijke
Tcmnkunstenaaren, onder de Burgerij en de korpsen n'elke opgerrekt
door den menschlievenden ijrer, der beide heeren Kapelmeesters,
hunne voortreffelijke gaven. als een offer der weldadigheid ten

" 11mijnen beste, zoc, luisterlijk liebben doen schitteren  .
Toentertijd kon 's-Hertogenbosch als garnizoensstad bogen op de

aanviezigheid van twee militaire muziekkorpsen binnen zijn stads-
muren. Dit blijkt uit een tweetal kranteberichten waarin enige con-
certen werden bekendgemaakt waarvan er een wederom gericht was
op een liefdadig doel. 12 Beneficie- en armenconcerten kende  Den
Bosch dus sedert 1821. Vaak zverden ze in het derde decennium van

de 19e eeuw echter nog niet gehouden. Na 1830 gaan ze even\vel meer
en meer een vast bestanddeel uitmaken van het sociaal-culturele
leven van de stad.

Voor het beoefenen ran de weldadigheid door middel zan de muziek
roelde men zich vaak genoodzaakt een beroep te doen op de assistentie
van militaire muzikanten. Zo gaf het gezelschap onder de zinspreuk
'Tot Oefening der Toonkunst' te 's-Hertogenbosch, tezamen met het
korps muzikanten der Se Afdeling Infanterie, aldaar in garnizoen, op
dinsdag  9  februari   1830 's avonds  om  6  uur  in het Brabandsch
Koffijhuis bij de heer H. de Wolffeen "Concert ten behoeve van den
algemeenen armen'. Op dit concert gaf kapelmeester Smeding een
solopartij ten beste in een concertino \an Warstadt en de militaire

11
5 t.a.p.. 16 januari 1821.

121 t.a.P.. 6 nmember 1821
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murikanten Busch en Koch speelden variaties \'an Rossini zoor hoorn
en bazuin.13

Drie dagen eerder had het andere Bossche muziekgezelschap Tot
Bevordering der Toonkunst'. dat zijn oefeningen telkens op rrijdag in
het lokaal boren het Brabandsch Koffijhuis hield, Op Zaterdag 6
februari  in de  zaal  ran de Societeit Casino aan de Papenhulst  een
"Concert roor den Armen" gegeven. Ook daar iverkte het muziek-

korps van de 5e Afdeling Infanterie aan mede. Kapelmeester Sme-
ding, die een klarinetsolo ten beste geeft, heet dan "artiste'. ter 'ijl de
heren Busch en Koch op de bazuin en de hoc,rn eveneens -artiste
genoemd  worden en directeur Alarijnen   een   aria  i an Cimarosa
zingt. 14

Ongeveer te/el fdertijd „·erd in Breda in de zaal , 311 de schounwburg
op donderdag 11  februari een "Concert \'ocaal en instrumentaal ten
vc,ordeel der Armen" gegeven door het gezelschap dat zich noemt
Concert 'De Harm()nie'. In een klein rerslag werd medegedeeld dat
deze avond f 180,- opbracht. 15 Of er assistentie werd verleend door
militaire muzikanten, stond niet vermeld, Vaak echter knapten de/e
laatsten het desnoods alleen op. Dat deden de cadetten ran de Konin-
klijke M iIi tai re Academie bijvoorbeeld, toen ze, nau,i elijks \eertien
dagen na het juist genoemde concert, musiceerden -ten voordeele van
de Armen dezer Stad". \'ooral het laatste nummer van de avond, de

aanhef van het 'Wilhelmus Kan Nassauen rerraste aangenaam. Men
Nas \'an mening, dat dit lied "ook in toepassing op onzen Koning het
schoonste volkslied blijft". 16

In 1838 gaven de 'kiveekelingen van de KNIA'  een vocaal-
instrumentaal concert in de schouwburg te Breda, waar ook "eene
zeer begaafde zangeresse liefhebster zich bij afwisseling liet hooren

en die besloten  werd door een  Zangkoor  met vol orchest waarin  de
jonkers dank betuigden". Er werd op die avond ruim f 400.- voor de
armen van de stad bijeengebracht. 17 Tenslotte gaf het korps muzikan-
13

1 t.a.V.. 9 februari 1830
14) t.a.P., 5 tebruari 1810.

15) Bredasche ('ourant. 10 tebruari 1880
16) t.a.p., 20 februari 1830
17) t.a.11.  2 ibbruari 1838
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ten \an de le Afdeling Infanterie op 30 december 1839 te Breda een
concert, waanan de baten bestemd   aren voor de nabestaanden van

18de omgekomenen op Schokland.
Burgerensembles te Den Bosch en in Breda konden het meestal

niet stellen zonder hulp ran de blijkbaar altijd bereidwillige militaire
muzikanten die er,raarschijtilijk een kleine bijverdienste dc,or had-
den. In (le patentregisters ran Breda staan ze telkens bij elkaar met de
vermelding, dat ze als militair muzikant rcin de  le Afdeling of het 2.
Bataljon Jagers 'adsisteerden- of "op concerten in schouwburgen roor

·' 19Ic)on speelden

Werden manifestaties als de reeds genoemde benelicieconcerten
aamankelijk zeer incidenteel gegeven,  na  1830 vonden  er zo\\ el  te
Breda alsin Den Bosch \ rij regelmatig concerten plaats roor het een of
ander liefdadig doel. Het Aluzijkgezelschap 'De Harmonie', dat zich
later 'Vlijt en Volharding' zal noemen, begint al spoedig na zijn
oprichting met de organisatie van dergelijke concerten. Dat men zich
er niet gemakkelijk van af maakte, daarvan getuigt het concert dat'De
Harmonie op vrijdag 26 januari 1838 gaf "in de zaal van den Schouiv-
burg te Breda ten voordeele der armen".

Eerste deel
1 Ou\erture Jean de Paris
2 \'ariaties ,·oor fluit

la Derniere pensee de A'eber. van Tulo;,· 20
uitge,oerd door den Heer J.F. Hallungius

3 Obligaat \·oor de cornet J piston

uitge,·c,erd dcx,r den Heer Cullenterg
4 \'ariatien voor Viool, van Alayseder op. 4021

uitgevcierd do(}r den Heer J. ZVijmer
5 \'ariatien zoor Piano, ,·an Hertz
6 Ouverture: La marquise de Brimilliers

18) t.a.P·'27 december 1838 en 2 januari 1839.  Het toen nog bewoonde Schekland was tijdens
de storm door een vloedgolf getroffen waardoor een gedeelte van het eiland werd weggespoeld
19) C.A. Bre(la, Register van patentschuldigen 1840.
20) VOor Tulow leze men Tulou; zie overigens hfdst. VI, par. 2.
21)  Joseph Mayseder (1789-1863, Wenen) bleef zijn gel,oortestad onvc,orwaardelijk trouw. Hij
gold als een groot virtuoos opde Moolen schreef daar taI van werken voor. Bovendien was hij zeer
gezocht als vioolleraar.
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I'weede deel
1 Ou,erture Les Deux Nuits
2 Concert :·(*)r Fluit, ,·an Berbiguier 22

uitge,oerd door den Heer H. Nissen
3 \'ariatitn ,(mr Piano. #an Czerm

Ch six mains)
4 Concertino ioor Tr(,mb<)ne, ian Beer

uitge,"oerd clcx,r den Heer \\'. Bu4cii
5 Air uit de opera Zampa

geiongen dix,r den Heer Schermbeek
6 Ou,erture: 1)er Fre\'scllut/ 2,

Waarschijnlijk was dit concert het allereerste :an een rereniging
die gedurende lange tijd een belangrijke plaats Lou gaan innemen in
het Bredase muzieklezen.  Dat men na zo'n kort bestaan,an nog geeii
halfjaar reeds met diverse solo's, obligaten. ourertures en concerten
voor de dag kwam, heeft wellicht indruk gemaakt maar was toch op
zich niets bijzonders. Aan de roorbereiding werden toen geen hoge
eisen gesteld. Veel repeteren \\as Keen gebruik en dat zal de uitz'oe-
ringskwaliteit niet ten goede zijn gekomen.

De structuur van dit armenconcert vertoont het toenmaals gebrui-

kelijke patroon. De beide concerthelften werden begonnen en afgeslo-
ten door een ouverture. Vri.iwel nergens is men er ecliter toe overge-
gaan de componist te vermelden. Bij een ouverture als 'Der Frei-
schutz' was dat geen berwaar. Het wordt echter anders bij titels als

'Jean de Paris'  en  'Les Deux Nuits'.   Toentertijd  v,erd  Franqois-
Adrien Boyeldieu even,rel net zo hooggeschat als Carl A.laria von
Weber. Toch zal men de ouverture 'La Alarquise de Brinrilliers' ook
in 1838 vermoedelijk niet aanstonds op de auteur hebben kunnen
tliuisbrengen. Want de opera waaraan hij ontleend is, was een zoge-
naamde pasticcio. Dat hield in dat van een groep componisten die,
hetzij voor de aardigheid, hetzij om ijlings aan een bijzonder zerzoek
te kunnen voldoen, samemverkten, ieder volgens afspraak enige on-
derdelen zou bijdragen. Niemand minder dan Auber, Batton, Berton,

Blangini, Boyeldieu, Carafa, Cherubini, Herold en Paer k,ramen aan

22)  Benoit-Tranquille Berbiguer (1782-1838 1 9·(implineerde \eel tluitbonates en tenminste 10
Iluitconcerten
23) Bredische Courant. 26 januari  18·38.
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deze opera te pas, tern'Ul het libretto e, encens    p naain staat \'an een
samenwerkingsrerband, in dit geral tussen Scribe en Castil-Blaze.24
Een dergelijk prc,cede kwam de eenheid ran stijl zel niet ten goede.
maar mocht toch niet rergeleken ,rorden met een stuk dat clo(,r ecn
theaterdirecteur, leentjebuurspelend bij andermans tekst en muziek.
slordig in elkaar was geflanst.  illet  La Nlarquise' t(}c,nde men in Breda
de actualiteit niet uit het (,og te verliezen. n ant cle premiere \an de
coOperatief tot stand gekomen opera had op 31 oktober 1831 plaats
ge,onden in de Parijse Opera-Comique.25

Dit armenconcertiverpt tegelijkertijd een licht (,pde samenstelling
en functionering \:in een muziekgezelschap als  De Har,Tionie  Het
geheel had r eel nicer het karakter 1 Iin ecii i creniging, \\ aarin n enscti,
die zich oponverschillig welke wijzemet muziekmaken hezighielden,
elkaar ronden. Dat kon zo\\el \ocaal als instrumentaal zijn, hetgeen
duidelijk maakt, waarom er in een iets later stadium sprake is van drie
afdelingen bij het Bredase muziekgezelschap '1'lijt en \'olharding.26
Op dit concert werden naast de doc,r een w, aarschijnlijk \ rij \, illekeu-
rig aantal instrumentalisten, zersterkt doc,r militaire mu/ikanten
uitgeroerde ourertures, enige solowerken sm)rgedragen door amd-
teurs en min of meer prof'essionele krachten als \Vijmer jr. en de
militaire muzikant Busch. Daarnaast hcx,rde men solozang en zes-
handig spel op een piano. Dat laatste zc,u heel gc,ed dc,or jeugdige exe-
cutanten gebracht kunnen zijn

Of Johannes  Wijmer al vanaf de heroprichting van  het  mu,iekge-
zelschap op 1 5 oktober 1837 icur 'De Harmonie' k,ram te staan, is niet
zeker. Op het hierroor genoemde armenconcert speelde hij wel een
pronte en virtuoze solo, doch per slot van rekening zaren er op die
avond maar liefst zer en solisten. De amper tn intigjarige 27 zal met dit
huzarenstuk echter zeker zijn opgerallen.
241  lugtnehcribc. C 1791 -Parils, 1861 J. l·raib t<inecls,-'hrilierrii Icierancierianciperalibritti
\(M)r de opera's i·an :luber. Meperbeer (liobert le I)iable. Les Huguincit.. L.\tricainc, I.e
Prophi·te; en \ e rclj (1-e5 \ C·pres Scilicnne , en 1,(Amik lie (iliera $ un B(,Teldie u in .\uber.
Fra,id (,is -1 linrk·-1 03eph Blate. gencrml C'astil-Blue ( 1784- 1857. Parij1 1 sch rili er (1\ er niu ziek
en criticus, studecrdetegelijk muticken rechten  Cahti! -Blaze \·ertaaltle tai #anciperateksten
uit I) iii tse cn ltaliaanse bron in het I·raiis. (,r(n'e i). trel\\(*,rd Maniuihede Brimilliers, dl. 1 ,

p. 584.
26 J G..\. Breda, Jaanerslag (Acr 1859 un dc gemrenti Brida.
17

i \ cior   ijmer i.ie hidst. \ . i,ar. 5
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Aangaande de leiding werd een tipje van de sluier opgelicht tijdens
een concert dat in het volgende voorjaar plaats vond. 28 Tezamen met
tenorzanger Willem Pasques de Chavonnes Vrugt en de jonge zange-
res mej. Buys, trad toen de vermaarde Boheemse violist Heinrich
Wilhelm Ernst op. 29 Zelf een oud-leerling ran Mayseder, speelde
Ernst onder meer hetzelfde rioolstuk, T,aar de jonge Wijmer een jaar
roordien zoveel succes mee had geoogst. Van de recensent , ernemen
we, dat Wijmer bij deze gelegenheid meespeelde in het 'klein maar

goed orchest".30 Het is duidelijk, dat Wijmer meer fungeerde als
aanvoerder van de eerste violen of als concertmeester. Dit is de rvij ze
waarop in de eerste decennia van de vorige eeuw de leiding nog \ aak
werd opgevat. Een dergelijke leidersfiinctie heeft in Engeland tot
vandaag (le dag een zekere inhoud beliouden.

Bij de eerstvolgende concerten van het Bredase gezelschap r# ordt de
leiding, directeur of dirigent, nog niet genoemd. Maar bij het armen-
concert door het muziekgezelschap 'De Harmonie' van eind februari
1840, stond het concert, volgens een mededeling in de krant, onder
leiding van J Wijmer. Het eveneens vermelde programma vertoonde
in opzet veel gelijkenis met het al eerder genoemde armenconcert. Het

vocale aanded was echter groter, hetgeen valt af te leiden uit de
vermelding van drie opera-aria's, een romance, een chansonnette en
een 'Priere du POcheur'. Overigens werd verder, op ken uitzondering
na, weer geen componist vermeld.31

Op  dinsdag 29 december  1840  werd  in  de  zaal  van de Bredase

schouwburg wederom een concert voor Breda's armen gegeven.   De
commissarissen van het Concert 'De Harmonie' maakten dit per
advertentie bekend.32 Het programma is in zoverre wederom het
vermelden waard, dat het heel wat meer informatie geeft omtrent de
muzikale bedrijvigheid dat bij het armenconcert van februari daar-
voor werd bekendgemaakt. Meii bracht het volgende:

28) Bredasche Courant, 29 maart, 4 en 5 april 1839.
29) Over het optreden van H. Ernst in Brabant meer in hfdst. Vill.
30) Bredasche Courant. 12 april 1839.
31) t.a·P· · 20 februari  1840.
32) t.a.P.. 29 december 1840.
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Eerste gedeelte
1 Oui·erture Frevschutz
2 Cantate A. Andrt 33

door de leerlingen van de Zangschool onder Directie ran den Heer Wie-
ringa

3 Bas-aria uit Haydn's Schispfung
4 Trio ,·an Maurer. ioor twee violen en violoncel 34

uitgevoerd door de Heeren Fabrizius, Himmelstoss en Limland
5 Trio uit de opera Fidelio ,·an Beethcien

Tweede gedeelte
6 Polonaise van H. LImland

uitgevoerd door de Philharmonic
7 Aria uit de opera Anna de Boulen 35
8  Concert  , oor piano van C. M. ron Weber
9 Choren 4 en 8 uit Haidn's Schepping

10 Our·erture Fra Diavolo 36

Umland liet van zijn veelzijdigheid als musicus blijken door met
een  compositie van hemzelf voor de dag te komen.  Dat het werk door
de Philharmonie werd uitgevoerd, wil nog niet zeggen dat het voor
symfonie- of harmonieorkest was geschreven. Het kan een klein
ensemble uit de vereniging zijn geweest. De militaire muzikant Fa-
bricius, die op dit concert bereidwillig medewerkte, had kort voor
deze uitvoering een vioolconcert geschreven, dat hij op een concert
van 'Concordia' zelf ten gehore had gebracht.37 Himmelstoss moet
dezelfde zijn als elders Himmelstroy of Himmelstreu. Waarschijnlijk
was hij muziekonderwijzer. De aanhalingen in het patentregister van
1840 lopen bij zijn naam evenwel net niet door. Cornelis Wieringa, de

33)  Vermoedelijk is hier sprake van Johann Anton Andre (Offenbach 1775-1842), derde zoon
van Johann Andre. de stichter van de bekende muziekuitgeverij van die naam. Johann Antori
Andre Jr. componeerde vrijwei instrumentale zowel als vocale werken. Hij maaktede uitgeverij
groot door het verwerven van tai van Mozarts manuscripten uit de handen van diens weduwe.
34) Ludwig Wilhelm Maurer  ( 1789 Potsdam  -   1878 St. Petersburg) was vioolvirtuoos   en

componist. Hij speelde als 13-jarige reeds in het Berlijnse hoforkest en schreefo.a. een concert
Foor vier soloviolen en orkest.
35) Bedoeld is de opera 'Anna Bolena' van Gaetano Donizetti (1797-1848), die haar premiere
beleefde te Milaan op 26 december 1830.
36) Daniel-Fran ois-Esprit Auber (29 januari 1782-12 mei 1871) componeerde zijn opera 'Fra
Diavolo' omstreeks 1830.
37) Bredasche Courant, 18 december 1839, volgens deze recensie zullen er nog drie concerten

volgen.
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leider van het kinderkoor, die als muziekonderwijzer stond inge-
schreven, \rerd echter wat de betaling betreft in dezelfde categorie
rermeld.

Umlands 'Polonaise' is tot nu toe niet terugger onden. De uitvoering
38door de Philharmonie zou een aanduiding kunnen zijn, dat de

gerezen onenigheid met het gezelschap 'De Harmonie' enigszins \ er-
beterd.  dan  weI om\\ille van het goede doel tijdelijk bijgelegd  n as.
Ook andere programmapunten vormen een aanwijzing, dat men de
handen ineen wilde slaan om een zogoed of kapitaalkrachtig mogelijk
publiek aan zich te rerplichten. Wieringas zangschool in de Kater-
straat 39 richtte zich tot de toonaangevende kringen ran de burgerij.
Het  daaruit ger ormde kinderkoor  was  ongetwijfeld een grote  trek-
pleister \ oor bezoekers van het armenconcert. Opmerkelijk is ten-
slotte ook, dat de solist(e) in het pianoconcert van Weber evenmin
wordt vermeld als de tc,onsoort C of Es, de nummering 1 of 2, of het
concertstuk. De solopartij zou in handen van mej Hildebrand kin-
nen zijn ge\\ eest, iemand die tevens bekend stond als goed pianopeda-
goge en de gegoede families tot haar leerlingenkring mocht rekenen.
Zo zorgde zij er ran haar kant voor dat het concertbezoek uit de beste
relaties bestond, e\enals trou,rens Heinrich Umland deed.

Ookde volgende jaren stonden in de Bredase Courant liefdadig-
heidsconcerten aangekondigd, zodat het duidelijk is dat dergelijke
gebeurtenissen vanafdie tijd een vast bestanddeel zijn gaan uitmaken
van het culturele en sociale leven ter plaatse.

Den Bosch, dat rond  1820 al de primeur had van enige beneficie-
concerten, was op het gebied van de armenconcerten niet minder
actief dan Breda.  In 1830 vermeldt  het Provinciaal Dagblad de  op-
brengst van een concert voor "de behoeftigen dezer stad".40 In de-
zelfde krant leest men acht jaar later, dat "liefhebbers der Toonkunde
en leerlingen der Koninklijke Muzijkschool" op woensdag 24 januari
1838 een "groot vocaal en instrumentaal concert zullen geven ten

38) De Philharmonie was een al'splitsing \·an het gezelschap'De Harmonie' te Breda. Eerstge-
noemd gezelschap stond onder leiding van Heinrich Umland. het laatste onder Joh. \iijmer.
39') Over Wieringa s zangschool zie hfilst. X. par. 2.

0) Proi,inciaal Dagblad  1·an Noord- Braband, 19 februari   1830.
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voordeele der armen, ten huize .an den Heer W. Reggers, mede in
zerband met de nijpende koude".41 Dit concert van de gezamenlijke
liefhebbers der Toonkunde, dat onder leiding stond van C. Bernisch,
bracht 293 gulden en 621/2 cent op.42 Maar een andere groep ran
muzieklielliebbers is er zeer rlot bij om deze caritatieve daad te

overtroeven. Nog in dezelfde krant wordt namelijk aangekondigd, dat
"het gezelschap tot Oefening der Toonkunst onder directie van den
Heer W. B. Marijnen op maandag 29 dezer in de #dingerichte con-
certzaal van den Heer L. Cordens alhier, ten behoeve ran de alge-
meene armen dezer stad een luisterrijk vocaal en instrumentaal con-

cert zal ge\en". Dit concert, dat in het Brabandsch Koffijhuis aan de
Markt werd gehouden, -heeft met het strelendst genoegen f 456.50
opgebracht", zo wordt de volgende week bekendgemaakt.43 Aan de
triomfantelijke toon proeft men behalve de succesvolle weldadig-
heidsbeoefening iets van de animositeit die er ook op dit terrein kon
ontstaan.

Enige weken na de succesr olle armenconcerten publiceert het
Bestuur van de Godshuizen en Algemeene Armen te Den Bosch in het
Provinciaal Dagblad een op 24 februari 1838 gedateerde brief waarin
men mededeelt, dat er door de leden van de Societeit 'De Unie' op 14
februari een concert was gegeven  ten  bate  van de algemene armen,
voor hetwelk men zijn grote dank uitspreekt.44

Tilburg is omtrent deze tijd nog geen eigen krant rijk. Daarom
moeten we bij het Provinciaal Dagblad te rade, waar we lezen dat er in

februari 1838"twee weldadigheidsconcerten gegeven waren door de
gezamenlijke liefhebbers der Toonkunde dezer stad ten voordeele der
armen" die f 600.-opbrachten.45 Het is weer een bewijs dat men met
muziekmaken al druk doende was, vddr de Nieuwe (Koninklijke)
Harmonie in 1843 werd opgericht.

41
1 t.a.p. 16 januari 1838.

421 t a p 23 Januari 1838.
43 ) t.a.p., 26 januari 1838.
441  t.a.P., 2 maart 1838.

451 t.a.P. 13 fibruari 1838.
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§  2.     De  leeldaad  als  attractie   roor  de  weldoener

Soc:iaal gezien waren de armenconcerten, zelfs met een muzikale
waarde waar vel watopaf tedingen viel, van bijzonder gewicht omdat
het armenwezen in het gehele maatschappelijk bestel een aanzienlijk
deel ran de bevolking raakte. Het overgrote deel van de arbeidende
stand of zverkende klasse - met de aanduiding van volksklasse, de
vierde stand, dient men voorzichtig te zijn: de arbeidersmassa als
maatschappelijke groepering laat zich in ons land eerst gelden vanaf
omtrent 1870, wanneer groot-ondernemerschap en groot-industrie
een economische macht gaan betekenen - berond zich. ook wanneer
de werkman d()or arbeid te , errichten aanspraak maakte op beloning,
in omstandigheden die \aak onder het bestaansminimum lagen. Be-
halve de paupers kon men ook de arbeiders, al dan niet werkloos. tot
de categorie der armen rekenen.46

Het voortdurende beroep op een betrekkelijk klein gedeelte van de
maatschappij dat tot leniging van noden kon bijdragen, maakte het
noodzakelijk, althans gunstiger, om de deugd van de naastenliefde bij
de donateurs voelbaarder te maken. Dat bracht vindingrijke organisa-
toren op de gedachte het weldoen als een meer persoonlijke daad te
propageren in de vorm van het aanstonds ter hand stellen van gaven in
natura of van bonnen aan degenen die men daar zelf voor uitkoos.  De
controle op rechtvaardigheid of juistheid van de toebedeling werd
daarmee zo mogelijk nog ondoorzichtiger als ze door het naast elkaar
bestaan van de vele comites en fondsen al was. Maar het smaken van
het genoegen op een tastbare wijze iets goeds te hebben gedaan was er
niet minder om.

Steeg de nood erg hoog in het winterseizoen, dan was men aan-
stonds bereid met snaartuig, stem, trompet en klarinet er nog eens
extra voor te gaan zitten om de opgeroepen belangstellenden tot
mededogen te bewegen. Men beijverde zich dan naarstig om de
ingezamelde penningen aanstonds om te zetten in brood, turf of
dekens. Waar en wanneer de bedeelden dat konden afhalen, vond

463 Wouters. Van bedeling tot rerhc#ing, p. 19.
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men in de krant aangekondigd, waarvan het gerucht dan vlot genoeg
rondging.

Het bericht oz er een armenconcert in 1847 te Den Bosch werpt ook
enig licht op de soms merkwaardige ontstaansgronden, of interne
relaties tussen de op zo verschillend terrein werkzame corporaties.47
Zo is blijkbaar het muziekgezelschap 'Sint Cecilia' in Den Bosch in
1839 ontstaan uit het aloude Sint-Sebastianusgilde \ an de handbo(}g-
schutters. Ceremonieel, traditioneel handelen en folklore speelden

een voorname rol bij het schutterswezen. Uit de archivalia van het
Sint-Catharinagilde te Eindhoven 48 blijkt, dat het bij het gilde vaak
gingom speellieden, klarinetspelers, trompetters, het dragen en slaan
van de trom en het optreden van muzikanten. Dat gebeurde vooral,
wanneer men zich in de kermistijd en op andere voor het gilde
belangrijke feesten op de een of andere manier manifesteerde.

Het schuttersgilde van Sint-Sebastiaan heeft er in Den Bosch

blijkbaar zeker van willen zijn, dat het op de voor het gilde belangrijke
tijden en uren niet tevergeefs aanklopte, Tranneer er op muzikanten
een beroep gedaan moest worden. Daartoe streefde men naar hechte
banden met een muziekvereniging, zoals blijkt uit de volgende aan-
kondiging in het Provinciaal Dagblad:

"Het Handboogschuttersgezelschap onder de zinspreuk: Sint Sebastiaan,
heeft bepiald.   dat  op  den 11 dezer ten huize i·an den Heer W. Reggers in
het h6tel Het Parlement door haar muzijkgezelschap St. Cecilia een vocaal-
en instrumentaal concert zal gegeven worden, ten voordeele van den algemee-
nen armen dezer stad. waanan de opbrengst aan brood zal worden uitbe-

deeld.
..voornoemd gezelschap vertrou;rd niet ten onregte op de ondersteuning van
dit hun voornemen, bij alle hunne stadgenooten, en hoopt, dat derzelver
pogingen met den besten uitslag mag worden bekroont, en eenigzins strek-
ke, om hunne lijdende e,·enmensch eenige leniging in derzelver behoefte

· 49te kunnen aanbieden

In de recensie van dit zo omslachtig aanbevolen concert leidt de
drang van het weldoen tot vleien met een bijkans zalvende voldoening,
passend bij een tijdgeest die haar gevoeligste ogenblikken beleefde aan
een zoetelijk romantisch sentiment:

47) Proi'. Dagblad Noord- Brabant  en  's- Hot.   Stadscourant, 8 januari   1847.
48) Archief Sint Catharinagilde. a.w.
49) Prot. Dagblad  Noord- Brabant m  's-Hert.   Stadscourant, 8 januari   1847.
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Het gilde Sint Sebastiaan en St. Cecilia, vereenigd onder de schutse van
Societeit 'De Cnie'. meenden riiet achter te moeten blijien om een concert
daar te stellen. Daart<,e hebben Le de ingezetenen aan huiine huizen aan-
gesp(*ird. Ze smaakten de ;c,Idcrning om f 420.- bijeen te brengen ijaar\(*)r

brood is uitgereikt aan de behoeftigen.
Met het oog ran welge,·allen Liet de Heiland neer op hetgeen ze uit het (Mig-
punt ran i,·eldadigheid als eerste pligt , d brachten.

-s liemels zegeningen tal hun loon zijn
Het concert zel,e  werd  in de scho()ne concertzaal  \ an de  heer \\-. Reggers
een goede uitic,ering. De beocienaren der Tcxinkunst i·an St. Cecilia /ijn
als harmonie het meest ensemble en de best geoetende. De' obligatisten (x,gst-
ten ,·eel eer in. daarmee de bewij/en le,erend dat lielhebberij meesters in
de Kunst kan ,c,rmen.
De An gunstig bekende liedertafel onderde zinspreuk Oefening en L itspan-

ning droeg door de schi)one cho(,rzangen het hare bij aan het ;,elslagen
ian  de/.e  schoone a\ond'1.50

De behoeftigen kregen uit de opbrengst van deze weldadigheids-

concerten geen geld in handen. Dan zou immers de mogelijkheid
bestaan,  dat de gelden,  naar het oordeel van de weldoeners,  dc,or de
min-be\ oorrechten minder verstandig besteed zouden kunnen Kor-
den. Daarom  erden de milde gazen zoveel mogelijk omgezet in
roedsel, brandstof en kleding of dekkiiig.

Of alle deftige concertgangers het meest gestreeld werden in hun
gevoelens van barmhartigheid en mededogen ,vanneer ze door een
direct contact in de gelegenheid werden gesteld het on get\rijfeld
oprechte verlangen tot weldoen waar te maken. is niet met zekerheid
te zeggen. Beoogde men er een zekere afgrenzing mee, nu de ruimere
muzikale belangstelling, de oplevende economie en de zich wijzigende
maatschappelijke verhoudingen een sociaal meer gespreid burgerdom
naar de uitvoeringen bracht? Of zocht men slechts naar een "attrac-
tiever" vorm van weldoen, omdat de belangstelling uit de kring \ an
welvarenden en gesitueerden verslapte? Voorlopig was het gro(,t ro-
caal en instrumentaal concert van zondag 31 januari 1847 in de
Societeit Casino te Den Bosch, waarvoor intekenlijsten gereed lagen,
een succes. Alles wat muzikaal was of in zijn of haar acti\ iteit gezien
wilde worden, verdrong zich zo,vel op het podium als in de zaal. De

50
i t.a.v., 15 januari 1847. Het ;erslag is ingekort.
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aankondiging meldde: "Bij ieder ingangskaartle zal men t\ 'ee kaartjes
bekomen, ieder r Mir 1 1/2 Xederlandsch pond [brood] en drie kaartjes
elk zoor eene portie soep. Het concert zal worden opgeluisterd door de
voornaame muzikale talenten dezer stad".51

Er stond noch een programma noch een recensie van dit concert in
de  krant.  Wat  er op het programma  , an dergelijke c()ncerten  \'oor-
kz,am, was roor de „eldoeners zaarschijnlijk van minder ge,vicht.
Voor de uitvoerenden,  die op een grote belangstelling,oc,r het tonen
ran hun musiceerlust uit ;,aren, *as dit anders. 1'(*,r het merendeel
echter moet, zoals een roorbericht in de krant luidde, het \'cx,rnaam-
ste doel ge\\'eest zijn -het verblijdend vooruitzicht te smaken dat deze
menschlie,ende poging om het lot ran de evenmenschen te \ erligten
ruimschoots zal worden beloond" 52

Toch moet het resultaat van een ander concert, dat georganiseerd
1 .1wera  aoor het bestuur en eenige toonkunstige leden dier >iocieteit

[De Harmonie] onder het beleid van den heer J. Richt ten voordeele
der armen, bijgewoond door een talrijk en aanzienlijk publiek-, iet,vat
zijn tegengerallen, al werden "van de f 200.- opbrengst aanstonds
brooden gebakken".53 Want twee dagen later bracht het concert door
de "Heeren werkende leden van alle muzijk-gezelschappen" in de
grote zaai ,'an de Societeit Casino ten bate der armen met toestem-

ming van het stedelijk bestuur 413 gulden op, waarvan, na aftrek van
f 23.50 onkosten, f 389.50  Trd gestort  in  de  kas ran de Heeren
Regenten over de Godshuizen.54

§  3.   Weldadigheid  bij  nionde  ran  de  rocaliteit

Door de sterke besnoeiing ran de militaire muziek in  1843 liep het
aandeel van de geuniformeerde muziek aanrankelijk terug. Spoedig
echter vond men weer gelegenheden om de belangstelling voor het
soldatenleven wat op te vijzelen, rcx,ral toen de "organieke blazers-,
die niet waren ontslagen, zich gingen ierenigen in wat toen genoemd

51j t.a.V . il januari 1847.

52 j t.a.p.. 29 januari 1841.
33 I  t.a.P.. 9 t'ebruari  1 841.
54

i t.a.p,
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werd "het hoornmuzijk".55 Het muziekmaken voor de behoeftige
medemens   was al spoedig een terrein, waarop   men   zich   voor  de

burgerij verdienstelijk kon maken. Nietlang na 1843,vasmenin Den
Bosch al zo'n "hoornmuzijk" rijk, want op zondag 28 februari 1847
zouden "het hoornmuzijk en het zangkollegie van het 6e Regement
Infanterie, alhier in garnizoen te Den Bosch" in de grote zaal van de
Societeit Casino een vocaal en instrumentaal concert geven  ten
behoeve der noodlijdenden dezer stad". De toegangsprijs bedroeg
maar 50 cent. Daarzoor \rerden aan de 'deelnemers" (bedoeld zullen
zijn luisterende belangstellenden) "broodkaartjes ten eigen uitreiking
verstrekt". Er werd aan de aankondiging nog toegevoegd: "hopenlijk
beseffen de ingezetenen de liefdadige pogingen van mui.ijk en zangers
van het 6e Regement Infanterie voor de schamele medeburgers'
Daar sloot in de volgende krant nog een extra aansporing op aan, door
het  programma in extenso af te laten drukken. 56

Programma ran het Concert ten belioeve der armen dezer stad.
\'oor het publiek op Zondag 28 februarij 1847, in de Societeit Casino, dc*,r
de Hoornblazers en Zangers van het be Regement Infanterie.

Eerste deel
1 Marche Dunkler
2 Recit et Air de l'Opera Anna de Boulin Donizetti
3 Koor uit het Opperfeest Winter
4 Krijgsmanslied Kalliwoda
5 Air vari6 National Mordach
6 Cavatine de l'Opera La Gaza Ladra Rossini

Tweede deel
1 Ouverture (une heure) Hansel

2 Air de l'Opera La Juize Hallen· [sic]
3 Frulings Gruss Kreutzer

4 De vergenoegde Mordagh
5 Polka La Bergerette Huivenaar
6 Sophien Walzer Labitzky
7 L'expression, Galop Gung'l

Voor de f 264.-, die het concert opbracht, werden 990 broodkaar-
tjes uitgereikt.57 Uit de recensie weten we verder, dat de hoornbla-

55) De "organieke" blazers of muzikanten maakten rechtstreeks deel uit van de militaire
organisatie.
56  Prov Dagblad  Noord- Brabant en  's- Hert. Stadscourant,  23  en 26 februari en 3 maart 1847.
57) t.a.p.. 5 maart 1847
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zers ran  het 6e Regiment Infanterie onder leiding stonden  \ an  -de
i erdienstelijke muzijkmeester, de sergeant Baetens, als een ,(,ornaam
oud staf-muzikant in de muzijkale wereld bekend". Volgens de rer-
slaggerer die een hele kolom aan het concert besteedde. „·as het korps
hoornblazers in kort tijdsbestek met de besten te meten. Baetens moet
zelf,  o.a.  rolgens Gregoir,58 een uitstekend hoc,rnist  zijn  ge,reest.
Trouzrens, hij \\'as thuis op tal van blaasinstrumenten. Behalve Bae-
tens trof men binnen de gelederen \an dit Regiment -ip hun midden
een muzijkaal genie, de zo zeer geprezen Ruel': die obligaten op de
cornet a piston ten beste gaf.  Dank zij muziekmeester P. F.  Baetens
werd ook de zang goed uitge\'oerd.

Met dit laatste hield een leger(,rder verband. die in 1827 „'as
uitgevaardigd. In deze legerorder werd aan de onderdelen van de

krijgsmacht verzocht, de manschappen, behalve in het hanteren van
de wapenen, te oefenen in de zang Daarmee kwam men tegemoet aan
het toen opkomende \ erlangen om in alle lagen ran de bevolking de
muziek te bevorderen door oefening in de zangkunst. Van die legeror-
der kwam in haar algemeenheid niet reel terecht. Dc,ch hier en daar

werd een soldatenkoor opgericht. En omtrent  1850 liet de comman-
dant van het toen in Den Bosch gelegerde 4e Regiment Infanterie,
kolonel Buchner, enige manschappen zangonderwils volgen. Daartoe
was de heer Christiaans van de liedertafel 'Oefening en Uitspanning'
en organist aan de Sint-Cathrienkerk, tot onderwijzer benoemd. Het
maandblad Caecilia wist te melden, dat deze manschappen zich al
t,veemaal verbluffend hadden laten horen.59

Directeur Christiaans sloegmet zijn in 1843 roornamelijk uit leden
van zijn kerkkoor geformeerde liedertafel ook aanstonds de verheven
weg \an het weldoen in. Onder dergelijke omstandigheden behoefde
men in een uitnodiging de bescheidenheid niet zo in acht te nemen.
"Zij die weldadig wilden zijn konden zich bovendien een genot- en
kunstvollen avond verschaffen" door op vrijdag 13 februari 1851 naar
de Societeit Casino te gaan om het concert bij te wonen dat de

58 3   Gregoir,  a. w.
59 ,  Caecilia C 1851).p. 17.
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liedertafel 'Oefening en Uitspanning' gaf "ten behoeve san den alge-
meenen armen".60  len voerde toen een tiental nummers op, die
blijkbaar meer bedoeld  waren  om de gunst  \an  Jan  en  alle  man  te
ver  er, en dan de geur , an het voorname en verhesene uit te dragen,

al prijkte er een fragment uit 'Die ilaccabaer' \an Lud\zig\an Beet-
hc,ien tussen, iraarin  de  dilettant J.F. Rousseau  een solo zong. 61

Diens medelid,an de liedertafel G. H. Anteni, e,eneens tenor-dilet-
tant. zong een aria uit 'La FOe au Rose' [sic], teri\'ijl Willem Deckers,

cen halve eeuir lang niet alleen Brabants maar zelfs Neerlands meest
,erdienstelijke barit(,Ii, onder andere Du bist \\ ie eine Blume ten
gehore bracht. Heinrich Heines tekst .asin dit laatste lied helaas niet
tcie\'crtroun'cl aan Schumanns mu/ikale inientie maar aan de slappe
Fisie \ an cliens populaire tijdgenoot Friedrich Wilhelm Kucken.  1\let
de  Altefrauen\ alzer'   an hchaeffer besloot men een concert dat naar

de ge„(,onten \an die dagen nog bestond uit een af\,isseling ran
amusement crl scricilie eleinenten.

Een jaar na het eerste solistisch optreden \an het liedertafellid
\fillem Deckers k..am  Oefeningen Litspanning' ten behoeve ran de

algemene armen ran 's-Hertogenbosch beter \oor de dag. Dat was
te, ens een glansjaar zan de rereniging.  want op het nationaal  con-
cc,urs in Amsterdam (,ogstte de liedertafel de hoogste lauweren. Het
armenconcert uas te beschou,ren als aanloop en wooroefening voor de
triomfale gebeurtenis. Zoals toen gebruikelijk behoorde men \oor het
cciticert iii te tekenen. Daar kreeg men - en dat gold als iets nieuirs -
per pers(x}n een tekstbc,ek-je roor. met alle Langstukken. Als een
andere  nci,iteit  i an  dit  liedertafelconcert  op  woensdag 18 februari
1852, in de grote zaal ran het Casino. mocht beschouwd worden dat,
afgezien ran de k„ aliteit van de zangstukken, een nieuw en meer
home,Keen prc,grammabeleid aan de dag trad. Dit laatste is de reden

62u aarc,m :se hier het gebodene :ermeklen.

603 Prol . Dagblad \'oord-Brab. en s-Hert. Stadsc·ourant. 11 februari 1851.
61,  In (irth(*love kringen uerd de uitbeelding van de Christusfiguur door een ianger be„,·aar-
lilk ge,cinden. L it respectimrhet nerk \an Beetho\·enhadmenopdiens 'Christusam (>elberg
reeds in 1823 eeri andire tek.t,  1)ie \laccabjer'. aangepast. In 1852 ,er,aardigdc J.P. Hiijc
hierian een ,erttiling. dic tildens de uitwrring (,p 14 april 1853 in Amsterdam ,(xir hit eerst
1·eril benut. Zie ierder Alph. I.M. .\s0elbergs, jan Pieter lierje, ,)t de killist en liet kim t L'trecht

19669. r. 122-123.
62 ,  Prol·inchial /)cigh/ad.  13 maart  1852.
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Eerste aldeeling
Ouz erture

1 Abschiedstafel ilendelssohn-Bartholdy
2 Im Walde Smits   63

3  Des  lullers Lust
(Wanderschaft) ZOllner 64

4 Finale du le Acte de l'Opera
Guillaume Tell, Rossini

Tweede afdeeling
Ouwrture

5 Gesang der Junglinge Kreutzer 65

6 Pilgers Abendlied Kucken 66

7 Z.·iegesang
(Baritonsolo) Kucken

8 Jeannette Polka \'an Paeschen 67
9  Das Grosse Halleluja Bertelsmann 68

Het concert begon om 7 uur. De entree bedroeg voor een heer f  1.-

en voor een dame f 0.50.

§ 4.  De keerijde ran de inedaille

Men zou bijna menen, dat er in de decennia v66r 1850 nauwelijks
iets anders te beleven viel op concertgebied dan de liefdadigheidscon-

63) Wilhelmus Smits ( 1804- 1869) was koc,rdirigent te Amsterdam en componist van een aantal
k()orwerken en zelts tic·ee opera's. Smits heeft zich zeer beijierd voordevolkszang. Zijn methode
\ c)(jr het volkszangonder ·ijs. uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1853
te Amsterdam werd ook in Noord-Brabant inge,oerci.
64)  Bedoeldial zijnde Thuringse zangleraar, koordirigent en componist Karl Friedrich Zollner
<\littelhausen 1800 - Leipzig I 860)
65,  Vermoedi.lijk is hier sprake van Konradin Kreutzer (1780-1849), die na stu(lie in theologie
en rechten kipelmeester en wmponist werd. Bekend werden ,·ooral zijn opera's 'Melusine' en
Das Nachtlager in Granada'. Men diene hem niet te vern'arren met de bekende Franse violist

Rc,dc,lphe Kreutzer (1766 Versailles - 1831 Geneve) die eveneens een vruchtbaar componist „·as
en o. a. 19 vio(,lkoncerten, 2 dubbelconcerten en een wor viool en cello componeerde naast tai
, an studiewerken s·cmr de s·iool. Lud ·ig ,·an Beethoven droeg in 1805 aan hem zijn vioolsonate in
A op. 47 op.
66) Friedrich Wilhelm Kucken (1810-1882). Neurenberger boerenzoon, een veelzijdig maar
niet diepgaand musicus, die veel cir,penlakkige composities schreef.
67 )   'OOr \'an Paeschen zie hoofdst. I\' par. 2. \'an Paeschen zal uitvoerig ter sprake komen in
een volgende studie.
68 J Karl August Bertelsmann ( 1811 Gutersloh - 1861 Amsterdam }dient niet verward te „'orden
met Jan (leorze Bertelmann, een gelx,ren en getogen Amsterdammer (1782-1834) die er'eneens
#ccl componeer(le. Bertelsmann kip·am in 1839 naar Amsterdam om de juist opgerichte liederta-
l'el 'Eutonia' te leiden.
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certen, zo sterk kregen deze de orerhand. Er zaten echter enige
bedenkelijke kanten aan deze ontA ikkeling. De christelijke caritas en

dus ook de muziek die om harenti,ille gemaakt rJerd,  Iras verheren
ho,en alle kritiek. De goede dingen niet te na gesproken,  ·erd de lof
soms luide uitgeba/uind \oor middelmatige om niet te zeggen t\\'ijfel-
achtige prestaties. Waagde men het om daar kritiek op uit te oefenen,

dan stond dit de Treldadigheid in de ,reg.  Prestaties u erden om niet
, erricht.  Alede door die daling ran het,raardebesef, ierde de dilettant
hoogtij. Het .as een normaal rerschijnsel dat de amateur zich plaat-
ste naast de beroepsbeoefenaar van de toonkunst en het moet gezegd

dat de liefhebber het daarin soms nog een heel eind bracht. Van de
andere kant rond men het maar al te vanzeltsprekend, dat degene die
\an de toonkunst zijn beroep had gemaakt en er zijn tijd roor veil had,
even bereidwillig zijn of haar medewerking gafals de amateur zich dat
ranuit zijn tegenoverde muziekbeoefening onafhankelijke positie kon

peimitteren. Intussen  erd de weldadigheid een van de hoofdoorza-
ken ran het schier ongebreidelde dilettantisme in de Brabantse mu-

Liekbeoefening.
Het belangrijke aandeelran de dilettant in het openbare muziekle-

\'en zan vooral de eerste helft van de 19e eeuri· windt haar oorsprong bij

de opkomst van de burgerij in het verloop van de  18e eeu,\'.  Door het
inrichten van concerten ging men toen zelf iii de culturele behoeften
roorzien. De eerste 19e-eeuwse muziekverenigingen namen die con-
certerende taak ten gerieve van de burgeril over.  Dit zou niet mogelij k

zijn geweest zonder de instrumentale medewerking van de plaatse-
lijke muziekliefhebbers, versterktdoorde muziekmeesters en met een

mogelijke aanvulling ran militaire muzikanten. Het dilettantisme
boette aan betekenis in toen aan het nieuwere repertoire hogere
technische eisen Nerden gesteld, iets waaraan de amateur merendeels
niet kon ,oldoen. Of,vel hij poogde dit en faalde, ofwel hij greep terug
in de tijd en stelde zich ouderwets op, ofwel hij zocht zijn toevlucht in
/wakkere werken die door componisten van mindere rang rierclen
zen,aardigd om  in deze behoeften te voorzien. 69

69 1   P.  Gerbod.  L'institution orphhnique en  France du X /Xe au X Xesitcle.  in Ethnologie»ngaise.
irg. r (1980). p. 30-31.
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Het liefdadig doel stond zozeer op het eerste plan van het openbare
muziekleren, dat het er soms alle schijn van had, alsof de muziek
louter en alleen omwille van de caritas haar bestaan rechtvaardigde
Het kon haast niet anders, of degenen die op de beoefening van de mu-
ziek om den brode waren aangerrezen,  kwamen er - ook in Brabant -
maar bekaaid af. Alen zou haast denken, dat de society niet eens in de
gaten had dat men aan de bestaansrechten van een ander te kort deed,
wanneer kunstenaars maar belangeloos hun medewerking aan die
liefdadigheidsconcerten bleven leveren. De eertijds vermaardste te-
norzanger Willem Pasques de Charonnes Vrugt heeft ervan gerveten.
Als telg uit een :'oorname handelsfamilie was hij aanvankelijk een
zeer hooggeschat dilettant, zowel in het instrumentale als in het
vocale. Toen hij na ongelukkige speculaties zijn fortuin erbij in schoot
en zich met zijn muzikaal talent van een bestaan moest verzekeren,
kwam het er maar al te vaak op neer dat hij de stand op moest houden
van zijn klinkende naam. \/rugt heeft evenwel met zijn talenten niet
gewoekerd met de bedoeling er voor zichzelf munt uit te slaan. Waar
en wanneer het hem gevraagd werd, stelde hij zich in dienst van de
liefdadigheid. Hij slaagde erin om vaak aanzienlijke bedragen aan een
nuttig  doel ten goede   te doen komen.70  Te Den Bosch   zong  de
Hof-kamerzanger van den Koning voor de slagtoffers van de Over-

strooming in Noord Braband" in februari  1834.71
Voordien al had Vrugt zich voor de Nederlandse koninkrijkszaak

uitermate verdienstelijk gemaakt door met zijn bezielende zang van
het Nederlandse lied de geestdrift aan te wakkeren, toen de scheuring
tussen Noord en Zuid in 1830-1831 tot een dramatische ontknoping
leidde. Dr. J.J. F. Wap, rechtsgeleerde, sluw politicus, dagbladredac-
teur, cultureel emancipator en poeet, "de Rotterdamse Brabander",
beschreefdat naderhand in zijn oproep voor een Vrugt-fonds in 1872,
toen "de geniale bezieler van het Nederlandsche Volkslied" op zijn
oude dag volslagen aan de grond zat, terwijl er aan zingen niet meer te
denken viel.72 Wap was aitijd een vurig bewonderaar van de zanger

70) Reeser, Een eeuu· Nederlandse muziek. p. 32
71) Provinciaal Dagblad, 11 januari, 7 en 14 februari 1834.
72)  Reeser, a.w., p. 33 en opp. 32.
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geweest. Daarvan getuigt een gedicht in Caecilia, dat Wap schreef,
toen hij na een kortstondig hoofdredacteurschap van de Noord-

Brabander nog in Den Bosch verbleef en het concert bijwoondedat de
geliefde tenor daar op 4 april 1842 tezamen met de violist F.W.
Lubeck gaf. 73

Aan W P. de Chavonnes-Vrugt

Wat offert g'altijd vreemde Goden,

En brengt aan eigen kunst uw duursten wierook nieti
\'erdienste heeft geen lof van nooden,
Maar lof hem, die haar liulde biedt.

Wij juichten bij Rubini's toonen.

Hij, een van Febus' lie,lingszonen,
Had aanspraak op dien lauwerschat,
Maar, wie in Neerland kunst kan schatten

En gaven van genie bevatten,

Brengt, Vrugt, u 't schoonste lauwerblad.

Aanvaard dat Blad bij zooveel kransen.
Waarin Euroop u 't hoofd zag glansen,
Toen Gij aan Spree en Theems, aan Rijn en Elbeboord
Den echt Bataafschen zang liet schallen,

En 't dav'rend Bravo toe deed vallen

Aan 't Vaderlandsche zang-akkoord.

Neen, wie dan vreemde Godn moog prijzen,
Zijn hulde aan vreemde kunst bewijzen,
Om koel te zijn roor eigen schat,

Wij brengen U, den Tenorkoning,
U, Vrugt, met onze dankbetooning,
Het Nederlandsche Lauwerblad.

's-liertogenbosch, 4 april 1842 Dr. \Tiap

Dat Wap in dit gedicht Vrugt vergeleek met de toen al in zijn
nadagen verkerende beroemdheid Rubini lag voor de hand, omdat
deze omtrent diezelfde tijd tezamen met de pianist-componist Franz

Liszt te Amsterdam verbleef. 74

73) Nederlandsch Mu:Okaal Tildschrifi (1842), p. 66.
74) N.N., Liszt op bezoek I. in Mens en Melodie (1978), p. 55-58.
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Wal) moet op dit concert de #olgende solonummers beluisterd
hebben:75

.\ria uit 11 Pirata Be ii i 17 i

1.-e 1)6sir, fantasie Bc,or ,·i<x,1. 1.tibeck
1.e % inge, uit La muette de l (,rtici, .\uber
1-ied  ,an  1 udersdort mit (ibliKa.lt  \ i(x,1
(;rancle aria ilit La Jui\C 118 10\\

\ ciriaties (,p lict \A,lksliecl, #cx)r #ic,01 1. ibi·ck
1.ied. ian 41*,br
Blonde rell,·

Ilet programma zal „el  langer zijn ge„eest dan de genoemde soli
z an tenorianger I'rugt en , ic,list Lubecl..  De ierdere aan  ulling /(,u
dati \eric,rgd zijn door hi't plaatselijke orkest onder leiding, Lin kapel-
meester Weber. Ilet \ alt immers niet aan te nemen dat de \ aderlandse
tenor aanstonds met dc deur in huis kiram rallen. \Velk lied man Louis
Spohr, de roemrolle z iolist en leider van hofkapel en theater in Kassel
(waar,andaan eeti enkele maal musici in Den Bosch ciptraden, o. a. de
trombonist Schmidt) er in Den Bc,sch kic)nk, uerd rerder niet (,pge-
helderd.  Dat men o,erigens bij illustere namen \ an de Franse opera
als Halery en Auber, en de toen al enige jaren owerleden liew eling,an
het publiek Bellini, een zangnummer als 'Blonde INelly' kon plaatsen.
komt thans wat rreemd over. Nlogelijk had de /anger, die overigens
\,el vaker populaire zang met \\ aarde,olle nummers afu'isselde.  7ich
laten rerleiden door een verioek uit het publiek.

De variaties oi er het volkslied ran solo\·iolist Lubeck, dirigent \ an
de toen juist opgeheren Koninklijke liolkapel en te\'ens directeut , an
de Koninklijke Muziekschool in I)en Haag, moesten dienen als een
aanloopje tot Vrugts steevast  afged,vcmgen  toegift,  het   Wien  Neer-
lands bloed'. De zanger had zich daar in de tijd \an het scheidingsru-
moer immens populair mee gemaakt. 76

Waps oproep tot een so()rt van eerherstel :lan een Furig inspirator
van de Nederlandse zaak kwam te laat om nog s'eel ten goede uit te
kunnen richten. Niet zozeer omdat -de lier \an de Nederlands:he
Orpheus al sinds lang niet meer ruischte': maar \'rugt stiert een jaar

75 1   Prot'inciaal  Dag/Wad.   1  en 5 april   1842,
76 i Reeser. a. u'.. p. 32.
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na de instelling van het fonds en plukte zo de A'range j rucht Tan zijn
\ aak onbaatzuclitig verleende  milddadigheid.

Werden bij weldadigheidsconcerten de artistieke gebreken en kort-
zichtigheden door de tijdgenoten slechts zelden onderkend, tegen een
ander gerolg van de zucht tot n eldoen, dat meer aan het vaderlandse
nuttigheidsbesef appelleerde. werd wel geageerd. In 1847 constateert
men, dat "de edele zang- en toonkunst zelfs ten plattelande aan de
\veldadigheid is toegewijd". Nlaar "door onberaden acties worden de
armen fondsen te rockeloos opengesteld „+aardoor men bedelarij,  de
oorzaak van zoveel luiheid en zedeloosheid derzelver c,nbekommerde
looplaat". Als een van de eersten zint het gemeentebestuurvan Bortel
op maatregelen tegen de excessen. 77

Waar het kleine, landelijke Boxtel ran  1847 nu precies een stokje
roor wilde steken werd niet duidelijk. Wilde men de muzikale welda-
digheid als onberaden acties aanmerken of richtte men zich tegen de
nonchalante wijze van beheer bij de diverse armenfondsen? Overi-
gens was er in Boxtel slechts hoogst zelden sprake van muzikale
manifestaties met een caritatief doel.  Of het zou moeten zijn, dat die
beperking het resultaat was van de gemeentelijke maatregelen.

Bestrijding van armoede en van het daaruit voortvloeiende paupe-
risme was sedert de tweede helft  van de  18e eeuw een steeds groter
wordende zorg. Meer en meer ontstonden er meningen die de op de
christelijke tradities gegrondveste caritatieve instellingen ,\ilden om-
buigen naar andere opvattingen, die uit arbeid gewonnen zelfrespect

78en een betere opvoeding van de jeugd op de voorgrond plaatsten.
Schaamtelozen en brutalen profiteerden soms straffeloos van meer-
dere fondsen, terwijl de bescheiden en oprechte mens, die zich

schaamde voor de onverdiende doem van zijn werkloosheid, gebrek
leed. Veel kritiek was er op het onzorgvuldig en ongecontroleerd
omspringen met de gelden die de kerkelijke, burgerlijke en particu-

77)   Provinciaal  Dagblad,   9  februari   1847.

781  H.F.J.Al.  van den Eerenbeemt, Armoede m de 'kednikte Optiek ran de sociale borenlaag in
rederland, 1750-1850, in Tudschrift roor Geschiedenis. jrg. LXXXXVIII (1975), p. 471 e.i.
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liere armbesturen ter beschikkingstonden.79 Beoefening ran de naas-
tenliefde mocht dan uit christelijke overwegingen wel deugd doen, de

armoede werd er niet door opgehe,en. Zij leidde integendeel niet
alleen tot berusting in het lot, maar ondermijnde bovendien de prikkel
tot eigen werkzaamheid.80

Het aantal instellingen \an weldadigheid was in Den Bosch bijzon-
der groot. Dit lokte zelfs mensen r an elders naar de stad. Het maakte
de controle op doublures, mede door de grote zelfstandigheid en het
besloten karakter van de instellingen, tot iets onmogelijks.

§  5.   De  Bergzangers  en  de  filantropie

Een bijzondere gebeurtenis, die zijn inrloed deed gelden op het
Brabantse culturele leven en de muzikale smaak in deze streken,  was
het optreden van de Pyreneese Bergzangers, de Alontagnards Bear-
nais. Het was een koor. samengesteld uit de plaatselijke en landelijke
bevolking rond de plaats Bagnares-de-Bigorre door de aldaar in  1832
herstel voor Lijn wankele gezondheid zoekende musicus Alfred-
Hector Roland.81

Roland trok met zijn zangersschaar door Frankrijk en bereisde
verder ook andere delen van Europa, waaronder Nederland. Geruime
tijd kwamen de zangers vanaf 1840 regelmatig in Brabant terug.  A,len
beschikte hier blijkbaar over goede relaties.

Aanstonds stelden ook zij hun succes afhankelijk van de filantro-
pie. Er wordt tenminste aangekondigd, dat de "Bergzangers der Pyre-
njes op zondag 16 februari  1840 in het Casino [te 's-Hertogenbosch]
zullen optreden ten voordeele der behoeftige inwoners dier vallijen"
Zelfs, en dat gebeurde nog niet zo vaak, wordt men niet alleen op de
hoogte gebracht van de uit te voeren muziek maar ook van het spekta-

kel dat er op de bewuste avond geboden zou worden. Het programma
stond volledig in de krant en luidde:82

793   outers, a.w., p.  5-6.
80)  H.F.J.M. van den  Eerenbeemt.  In het spannings, eld der armoede, (Tilburg 1968), p. 147.
lit) Gerbod, t.a.p., p. 27
82) Prorinciaal Dagblad. 14 februari 1840.
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Eerste afdeeling
1 Ouverture A grand orchestre
2 Marche d'entrue des 40 montagnards, par l'orchestre
3 La banniere des menestrels montagnards
4  Le Roi du vallon. bolero tarori azec accompagnement de voix humaines et

de castagnettes

5  La toulousaine ou le refrain du soir, rondo imitatit et pittoresque
6 Pas redouble de sortie des 40 montagnards, par l'orchestre

Tweede afdeeling
1 Svmphonie A plcin ()rchestre
2 Alarche d'entree des 40 montagnards, par l'orchestre
3 La bagneraise
4  Le  montagnard  et  le  matelot  (barcarolie i
5 Les adieu\. mel(,die sur des airs nationau\, dudit w Nle>erbeer
6 Pas redouble de sortie des 40 m(,ntagnards, par l'orchestre

Er moet een flink instrumentaal ensemble aan het optreden van de
Niontagnards te pas gekomen zijn. Vermoedelijk stelde men dit samen
uit de amateurs van de plaats A'aar men optrad, of misschien nam cren
ian de muziek\erenigingen de verzorging op zich.  Na de niet nader
gen(,emde ouverture. die \ an de plaatselijke omstandigheden allianke-
lijk \vas, betraden de krvieke Bergzangers onder het spelen zan een
mars het pc)dium, terivijl ze, begeleid door een snelle pas redoub16,
r,oor de pauze rreer,an het toneel zerdrvenen. Het show-effect x, erd
door de Montagnards toen al niet versmaad. Iets dergelijks geschiedde
ook nade pauze. De bergbewoners buitten in hun zangde dynamische
mogelijkheden tot het uiterste uit door aan te zwellen en af te
nemen. do(,r te zingen met bri,mstemmen of b bouche fermde en door
te netirien. Uiterlijk rertoon en effectbejag  ormden de pijlers van
hun succes. Het repertoire zelf was verre ran onberispelijk en bestond
uit het werk ran componisten die tot de t„eede garnituur Aorden
gerekend.83

De Bergzangers zongen behal\e te Den Bosch ook in Breda en
Ginneken. Te Roosendaal traden ze tweemaal op en ria Oosterhout
keerden ze nog eens roor een 0)ncert naar Breda terug. In Tilburg
moeten ze eveneens meermalen ge,reest zijn. want de herinnering
aan hun ()ptreden liet zulk een diepe indruk na, dat men er op uit was

83 ) Gerbod, t.a.p., p. 31
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hun /.ang te imiteren. Dat leidde al in 1845 tot de oprichting van de

'Souvenirdes Alontagnards' en moet laterook voedsel gegeven hebben
aan het bedenken  zan  de  naam  voor  een  nieu,z·  muziekgezelschap,
'L'Echo des montagnes'. in 1867.84

Waarschijnlijk behelsde het "Grand Concert rocal du Conserva-
toire de ;\lusique de Chant de Bagneres-de-Bigorre (Hautes Pvrt-
noes),  Tendredi  le  21  Farrier  1840 dans la Salle du Spectacle  de
Breda" hetzelfde programma, als dat wat op 16 februari in Den Bosch
werd uitge\·oerd. 85 Alaar mogelijk heeft men op 1 maart ter afsluiting
in Breda nog A'at anders gebracht dan de eerste keer.

De dirigent van de Montagnards wordt aanvankelijk niet genoemd.

Eerst bij een latere terugkeer wordt vermeldt dat de 40 Franse
Bergzangers onder leidingstaan van A. Roland.86 Wanneerin 1855 de

Pyreneese zangers uit Bagneres-de-Bigorre wederom door Brabant
trekken, heeft volgens een recensent de lof de vern'achtingen nog
overtroffen.87 Doch daar is niet iedereen het dan meer mee eens. In
Caecilia was al vaker een sneer gegeven op die "Montagnards-stijl" of
dat zingen "d la de Montagnards".88 De krant bleef het niettemin

prachtig vinden en beval de Bergzangers voor hun optreden in fe-
bruari   1855 te Breda van harte aan. Behalve hun optreden  in  de
bovenzaal Sprengers en de Societeit verzorgden ze de zondagse hoog-
mis in de Brugstraatkerk.89

Veel later is men nog immer niet uitgekeken op het effectvolle

optreden van de stoere bergbewoners, want in 1868 brachten de
Chanteurs Languedociens op zaterdag 14 maart een soir6e musicale
in het Hof van Holland te Breda. 90 De volgende morgen luisterden ze

de mis op in de Sint-Antoniuskerk en 's maandags gaven ze nog een
afscheidssoiree in hetzelfde Hof van Holland. Het zondagse kerkpro-

84)   De  naam kwam eerst ,·oor de dag op  het concert van november 1872, Nieuwsblad  van het
Ziciden. 24 januari 1967.
85} Bredasche Courant,  11 en 20 lebruari 1840.
86, t.a.P.  14 en 17 maart 1850.
87) Bredasche Courant. 6 februari 1855.
88) Caecilia C 1854), p. 31.
89

3 Bredasche Courant, 6 februari 1855.
90) De zangers uit de meer  oordoostelijke gebieden van de Languedoc traden in het succes-

volle voetspoor w·an de Montagnards en werden van# ege de identieke zangstijl met hen over ten
kam geschoren.
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gramma bestond uit een Kyrie van Bernardi, het Credo van . lorlac-
chi, het Sanctus en Benedictus van Mdhul, een Agnus Dei van
Alozart en de 'Hymne au Createur' van Roland. 91 Dit soort tutti-frutti
uitdiverse miscomposities is kenmerkend voor de muzikale smaak \an
die dagen.

Uit een bericht in het Pro,·inciaal Dagblad voor Noord-Braband
blijkt, dat de Bergzangers na Breda ook n·ederom Den Bosch voor een
optreden aandeden. Het ge7elschap is dan echter niet groter dan een
dubbelkwartet, waarvan een ran de leden nog ziek blijkt te zijn.92
Alen meldt, dat de zangers van Parijs kzvamen en r·ia Compiegne,
Brussel, Gent, Brugge, AntHerpen en Breda in Den Bosch arrheer-
den,  alwaar ze op 20 maart  1868 een concert gaven. Recensie noch
programma wordt rermeld. Doch om de belangstelling wat op te
warmen citeert men wel een Belgisch blad dat in de volgende bloem-
rijke bewoordingen spreekt: -\Vanneer zij hunne krachtige toonen
boven de hoogste noten verheffen en dan weder afdalende dezelve
laten zakken en allengskens in bijna onhoorbaar afdalend gemurmel
als beneden hunne borsten zachtjes laten rerster\en, dan zou men
zeggen dat zij geen einde aan hunnen adem hebben-. Dat is een
duidelijke aamvijzing dat loze effecten, werden nagejaagd waar kriti-
sche kenners niet meer van gediend waren. Waarschijnlijk heeft de
renomm#e een langere duur gehad dan de kwaliteit. De aanduiding
van het weldadige doel is bovendien uit de aankondigingen verdwe-
nen.

§ 6.  Muziek alluen te iveinig voor het losireken van mededogen

De hele eeuw door gaan de armenconcerten onverdroten voort. De
Harmonie van Nieuwkuyk en Onzenoord was daar jaarlijks bij met
haar concert voor de behoeftigen.  In 1876 geschiedde dat in  het cafe
#an L. van den Broek onder de "verdienstelijke directeur Hormann",
de kapelmeester van het Se Regiment Infanterie en naderhand van de
schuttersharmonie te Den Bosch, die tevens dag in dag uit over
diverse muziekkorpsen in de omgeving de scepter zwaaide. HeIiri
91) Bredasche Courant,   1 5 maart   1868.
92) Prol'inciaal Dagblad. 17 maart 1868.
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Houet en Cornelis de Hoog traden op als solisten, terzvijl er naast de
muziek ook zang en luimige roordrachten aan te pas kn'amen.9493

Ook het muziekgezelschap in Nuland hield zich in dezelfde tijd aan
deze daad van menslievendheid, 95 evenals 'Aurora' in Boxtel,96 ter-
\rijl op een dergelijke gebeurtenis bij 'De Harmonie' in Best ook
'Aurora' uit Son medewerkte. In dit laatste geral bleek de mond te
lang om het alleen bij de beide korpsen te houden, want naast muziek
en zang zvaren er voordrachten, en zelfs treur- en blijspelen, en dan
nog moet de krant er etc. etc. aan toevoegen.97 Dit is slechts een
wrillekeurige greep uit wat een dagblad dan verspreid over een tiental
dagen weet te nielden.

Begin april van hetzelfde jaar 1876 was er roorde zoveelste keer een
watersnood in het Brabantse stroomgebied van de Maas, die slachtof-
fers eiste en de muzikanten dus opnieuw als opu ekkers van het
mededogen in actie bracht. De zanglustigen van liedertafel 'Oefening
en Vermaak' in Waalwijk onder directie van Frans de Cortie zouden
dat op 18 april doen met een soiree musicale, nadat het Harmoniege-
zelschap'Cecilia' (uit Haarsteegi) onder Ieiding van de heer Spanie al
op 9 april was voorgegaan met een concert van tien nummers, in het
schoollokaal. 98 Op dezelfde dag trekt Willem Deckers  er  voor  dit
Brabantse doel op uit om met het muziekkorps van het 5e Regiment
Infanterie op te treden in het Feestgebouw te Rotterdam. Voor dit
soort liefdadigheidswerk moet Willem Deckers trouwens een bijzon-
dere trekpleister zijn geweest, want de Brabantse krant meldt kort

daarop een optreden in Delft met de kerkkoren van Sint-Hippolytus
en Sint-Jozef, respectievelijk Sint Caecilia' en 'Deo Sacrum', even-
eens ten bate ran de slachtoffers van de watersnood. De zangers

99Rogmans en De Goev werkten daar op die avond ook aan mee.
Behalve de harmonie van Nieuwkuyk en Onzenoord 100 en 'Musis

93) Deze negentiende eeuwse, ten opzichte p'an de Lang naar onze huidige begrippen enigszins
discriminerende, uitdrukking staat voor instrumentaal en vocaal.
94)    Proi'inciaal   Dagblad.    1 5 februari 1876.
95) t.a.p., 17 februari  1876.
96) t.a.P.,  19  ebruari 1876.
97) t.a.P., 24 februari 1876.
98)  t.a.p. 4 april  1876.
99) t.a.p·. 6 mei 1876.
100)  t. a.P. 2 februari  1878.
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bacrum' in Dongen, de laatste met medewerking van "Heeren uit
Tilburg" en twee tenorzangers uit Waalwijk,101 rerdient het Hel-
monds Mannenkoor genoemd te worden.  Op het armenconcert van 24
januari 1878 bracht hun "overschoon programma" f 300.-op. 102 Ook
deze gebeurtenissen rvaren, evenals elders, jaarlijks terugkerende
tradities geworden.

Vanaf 1850 vangt de dan juist "Koninklijk" gezvorden Nieu\r e
Harmonie in Tilburg met haar jaarlijkse armenconcerten aan. Daar-
mee werd een traditie gevestigd die zeer lang ononderbroken Herd

roortgezet. Het eerste armenconcert hield de jonge rereniging op 29
december  1850.  Er werd toen niet alleen muziek gemaakt, want
bovendien hadden "eenige hefhebbers onder de Leden zich voorge-
nomen Comedie te gaan spelen". Op een tweede concert voor de
armen op "koppermaandag" 24 februari 1851103 herhaalde  men  dit
"op de groote concertzaal" met twee blijspelen en een pantomime. 104
Aan het einde van dat jaar verenigden het "vrijdagavondconcert" van
de eerwaarde heer Van Roy, 105 de liedertafel en de Nieu,ve Konink-
lijke Harmonie zich omn·ille ran het goede doel. Toen waren er  rer
mogelijkheden genoeg om zich uitsluitend tot de muziek te bepalen.
Het uit de samenrferking ontstane programma behelsde: 106

Eerste deel
1 Ou\·erture Fra Dia,olo door het \'rijdagazondconcert
2  Potpourri La Fille du Regiment  door de  Nieu ·e Koninklijke Harmonie
3 Les croises devant Jerusalem   door de Liedertafel
4 Stille dcnr de Liedertafel
5 Air de l'Opera La Jui\e door de Nieu\,e Koninklijke Harmonie

1 weede decl
1 Symphonie Kuffner door het vrijdagavondconcert
2 Potpourri Le Panteur dcx,r de Nieu,ve Koninklijke Harmonie
3 La Mule door de Liedertafel
4 Jour de \'acances door de Liedertafel
5 Polka Clementine dcx,r de Nieu\,·e Koninklijke liarmonic

101) t.a.P., 11 kebruari 1878.
102

A t.a.p., 29 januari 1878.
103 1  Koppermaandag wi as de maandag na Driekoningen (6 januari). feestdag ,·an de ambachth
lieden. Dit zou uiterlijk maandag 13 januari kunnen zijn geweest. Hier, in oneigenlijke zin,
maandag ,·oor \'astenavond
104)  Scholberg e.a., Gedenkboek  .\ K//.  p.  17.
105) Zie Hoofdst. Ir, par. 2
106) Scholberg e.a., a. w., p  21
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De opbrengsten  ian de armenconcerten Ki erden jaarlijks steeds

hoger. In 1883 hield men van het armenconcert een netto-opbrengst
0,'er  \'an  f  1140.-.   Er  Herden toen composities uitgemoerd  \ an  de
Tilburgers Henri l'astersavendts en J. Heijmans, ter\rijl de jonge
onderdirecteur Alex Gimbrere de leiding had ran de Harmonie. 107 In
1888 wist men de opbrengst van het armenconcert tot de recordho(,gte

\an f 1214.- te brengen. 108 Dank zij de bloeiende nij,erheid n :iren
de Tilburgers g<)edgeefs. De armenconcerten maakten een zeer \oor-

naam bestanddeel uit,an de acth iteiten binnen de Nieu e Konink-
lijke Harmonie. Vaak kon men echter niet alleen met de mu/iek
i olstaan en moest het toneel te hulp worden geroepen om de avond sol
te maken. Eemoudig \ras dit in Tilburg ook ,Keer niet, omdat het op
tegenstand van de geestelijkheid stuitte die in toneel een bedreiging
\ an de goede zeden  zag. 109 De r an deze zijde aangekArekte afkerig-
heid ,·oor de komedie bleef nog lang een Tilburgs probleem. Niette-
min maakte de beoefening ran de r,eldadigheid wel iets goed en daar

ging het \'rome Tilburg prat op. Vol trots staat de hele reeks armen-
concerten met financiele verant,zoording en al achteraan in het grote
gedenkboek van de Harmonie uit 1918 ,ermeld.110

§ 7. illitzisch mededogen steekt de grenze,1 orer

Aanvankelij k waren vooral de plaatselijke armoede, nabije rampen,
ongelukken en tegenslagen of persoonlijk ongerief en moeililke om-
standigheden  door  het ont\ allen  ran  het  gezinshoofd een gerede
aanleiding \oor muzikale activiteiten ten behoeve van de medemens.
i\let de toename zan de communicatiemogelijkheden,zordt het ter-
rein van cle hulpvaardigheid rerruinid. De Krimoorlog, aardbevingen
in Italie en de uitbarsting van de Krakatau vinden hun weerslag in
mu/ikale soirees die het opgewekte mededogen in de klinkende munt
ran een mild offer moeten omzetten.

107
3 a.u·., p. 65.

108
1 a. u'.,  p.  72.

1091  Zie Hooldst.  111,  par.  1.
110) Scholberg e.a., a.u·., appendix.
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In Breda zet men een hele campagne op voorde vele slachtoffers van
de zware uitbarsting van de Krakatau. Er wordt zelfs eei, opera roor
ingestudeerd  door de rereniging van  officieren.111 Op zondag  21
oktober 1883 bracht men 'Dandolo,   Doge  van  Venetie', een grote
romantische opera in vier bedrijven op teksten van De Oude Heer
Smits. 112 Het liefdadige doel \verd vanzelfsprekend breedroerig aan-

gekondigd, doch men mist in de uitvoerige samenrattingdie de Breda-

sche Courant van de opera gaf, de naam van de componist. 113 in de
kritiek stond veel te lezen over het goede doel en over de kwaliteit van
de uitroering. "Dit is ,olkomen gelukt. Van alles liet niets te ,ren-
schen or er-, zo besloot de recensent zijn vertoog. Afgaande op enige
volgende kranteberichten moet de linanciele afirikkeling echter niet
bevredigend verlopen zijn. Bij dit alles bleef de componist in het
verborgene. Nu bestaat er een charmant werk op dezelfde tekst van
De Oude Heer Smits onder de titel 'De Doge ran \'enetiei van Johan
Wagenaar. Deze compositie is echter ran latere datum. 114 Zolang er
geen opheldering komt moet volstaan worden met het sterke z'ermoe-
den dat de muziek van Emile von Brucken Fock is, die van 1875 tot
1881 cadet was opde Koninklijke Militaire Academie en-evenals zijn
broer Gerard - muzikale talenten bezat. 115 Onder andere schreef hij
een cantate voor het veertigiarig jubileum van Heinrich Umland in
1878 en nog dat zelfde jaar componeerde hij een werk voor koor en
orkest bij gelegenheid van het vijftigiarig bestaan van de Koninklijke
Militaire Academie.

111) Bredasche Courant. 14 (iktober 1883.
112) Alark Prager Undo, Londen 1819-Amsterdam 1877. studeerde Letteren in Leiden en was
van 1853 tot 1865 leraar aan de KMA te Breda. Hij publiceerde onder het pse,idoniem van De
Oude Heer Smits.
113) Bredasche Courant, 24 oktober  1883
114) Johan Wagenaar, 1862-1941, componist, organist van de Dom in 1-ltrecht als opyolger van
Richard Hol, later directeur van het Koninklijk Consen·atorium te Den Haag
Na zijn studies in Berlijn kwam hij in 1887 naar L:trecht. De satyrische opera 'De Doge van
Venetie'. zijn opus 20, r'oitooide hij omtrent 1900. De premibre King op 13 april 1901 te Utrecht
in de Stadsschouwburg,  .41. G. G.. dl.  X/V. art. Johan Wagenaar (Schallenberg) kol. 67-68.
115)  Emile von Brucken Fock (Koudekerke Zld., 19 oktober 1857 -Aerdenhout, 6 januari 1844)
componeerde min of meer als autodidact en amateur, evenals zijn broer Gerard (Koudekerke, 28
december 1859- Aerdenhout, 15 augustus 1935)die nogal wat pianowerken op zijn naam heeft.
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§ 8.  Alicikale bedrijriglieid en standenonderscheid

Alocht men in het muziekgezeischap,an de eerste helft \ati de 19e
eeun·  weI kom  zijn  onverschillig  welk  instrument men meebracht  -
\(,or dit laatste was uiteraard de zielstand in zekere mate bepalend -.
verre  ran onzerschillig stond men tegenover  de  maatschappelij ke
positie \ an de muziekliefliebber.  len krijgt zelfs de indruk, dat niet
zelden de stand zwaarder woog dan de 6 entuele muzikale inbreng.
Alet dat standsbegrip ging men soms delicaat te werk, daar bepaalde
rormen van medewerking niet gemist konden worden doch er riel niet
mee te spotten. De mindere nerd meer dan eens duidelijk naar zijn
plaats teruggewezen. Men grondvestte de goede verstandhouding op
de veronderstellingdat te\ redenheid paste bij ieders maatschappelijke
positie.

Een goed dod was belangrijk genoeg om voor te ijveren. Eve ii
voornaam was het echter alle doen en laten zo reel mogelijk binnen
eigen kring of stand te houden. De maatschappij was nu eenmaal zo
bepaald en men was lichtelijk verbaasd wanneer er, al was het slechts
oppervlakkig, een zekere vermenging tot stand kwam. Nicolaas Beets
laat daarvan iets doorschemeren in zijn kostelijke novelle over de
familie Kegge, waarin de sfeer van een burgerlijk concert raak gety-
peerd wordt: "In de koffiekamer waren de standen meer dooreenge-
mengd. En rooral onder de A'erkende leden vond men alles: de mu-
ziek, het ijsvermaak en het tabaksrooken nemen alle aanzien des
persoons weg". 116

Voor de betrekkelijk \veinigen die in zvelstand leefden, was het
bieden van onderstand aan de tallozen die armoede en nood leden, een
belangrijke zaak. Naast de beoefening van de weldadigheid, \\,aarbij
de muziek een helpende hand kon toesteken, beschouzrde men de
zedelijke vorming van de eenvoudige mens als iets roornaams, eerder
om de tevredenheid met zijn situatie dan om sociale mobiliteit of een
zekere verheffing te be;orderen. Het duurde eienrr el nog geruime
tijd eer er idealisten werden aangetroffen, die begrepen dat de muziek
daarin eveneens een rol kon spelen. Het samen rinden van elkaar,

116) Hildebrand. a.u'.. p.  189
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ieder naar eigen stand en behoefte, bleef de muziek,erenigingen tot
omtrent 1880 beheersen.

Het muzikale beeld ,an Den Bosch, vermoedelijk het gehele
sociaal-culturele beeld van de stad. is omtren[ 1845 en het tiental
jaren daarna niet zo rooskleurig, roornamelijk omdat de betekenis ran
Den Bosch als handelsstad terugliep. 117 Weliswaar was men niet ran
muzikale activiteit ,erstoken, doch de grc,eperingen die Lich daar op
tc,elegden  varen sterk werdeeld.  Die zers,iippering deed,eel afl)reuk
aan het peil, „aarop /ich het muziekleren be„nog. Zoals in Caecilia
,sordt geconstateerd, \alt de provinciehoofdstad te typeren als een
Holland-op-zijn-smaist, een plaats ran coterietjes, een rerrameling
van standenkliekjes. 118 Onder een deel \an de bevolking heerste een

bekrompen mentaliteit, die oiidermeer ge\\'eten nerd aan de eeti\ren-
lange beknelling tussen de stadswallen. 119 Men r(,ert zich binnen de
eigen kring en voelt Lich daar content bij. Het is (nerigens typerend

dat  dege·ne  die  er iii Caecilia een  boekje  over  open  doet,  zelf een
Bc,sschenaar is.

Het Bossche mu/iekgezelschap 'Diligentia' \,as in 1847 begonnen
met maandelijkse concerten. Doch het scheen meer een oprakelen
van oude glorie, en het gezeischap beperkte zich blijkbaar tot een
kleine selecte kring. Een in muziek geinteresseerde buitenstaander
ergerde zich dan ook aan de rvix,rden zan (ren , an de oprichters,  toen
deze op bij/onder onhandige #,ijze aan blijkbaar ma:itschappelijk irat
minder op de voorgrond tredenden een hand wilde toesteken met
ic,iets als -de burgers Lullen „ij (sic!) 120 toch niet uitsluiten". Dat
,erleidde de correspc,ndent tot een sneer op de selecti,·iteit van het
rc,orname 'Diligentia Daarom vindt hij, dat er „einig van dit mu
ziekgezelschap het vermelden waard is. 121 Hij roegt daar nog aan toe,
dat "al zou hem het lidmaatschap worden aangeboden hij dit ronduit
zou u eigeren" Hiermee rras zi in tirade nog niet ten einde,iant - en

I 17
i \\'outer., a. i,·., p.  26- 8.

title Cheri'lia. c 1849;. p. 87.
1191 \1'outet's. a.u·.. p. 26
1201 (.aecilia, het 'sic' i, Ian ile berichtte,.cr.
n& t.11.p. 114491, P. 87.
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nu komt het - -het is waarlijk wel te betreuren. dat de aanzienlijken
hier ter stede te veel schijnen te rragen: \Vie is die illijnheer? De
kunst kent immers geen rang of stand; zij vraagt niet wie, maar \vat
(van goede of slechte kzvaliteit) is hij. Al konden de aanzienlijken
hunne minderen bij het beoefenen der kunst ontberen (dat geenszins

"
is) dan nog moesten zij /ich zulke uitdrukkingen niet veroorlo\'en  .

Alochten de standenkwesties in Den Bosch dan zrat duidelijker aan
de dag treden  en de tegenstellingen wat hoger oplaaien,  bij  het
Bredase muziekt'eest ran 1846 traden de symptomen ook rrij opnierke-
lijk  aan de oppervlakte. 122 De eerste verslaguitbrenger. 'een dilet-
tant", zoals hij van zichzelf schrijft, merkt op, dat tijdens de ontmoe-
ting van Dordrechts 'Euterpe' en Breda's 'Harmonie' (de benaming
'Vlijt en Volharding' wond toen nog nauwelijks ingang), die zich
grotendeels in het Hof van Holland afspeelde, 123 "de leden van Casino
zich niet aansloten- en 'de haute volte ter zijde stond". Er \\ordt ook
gezinspeeld op de t veedracht wanneer van de afsplitsing gezegd

 vordt, dat "de geschillen tusschen Harmonie en Philharmonie" niet
/ijn bijgelegd. De schrilienan het \feerrvoord,  'P...., een rriend
der waarheid", was in een bepaald opzicht meer ter zake kundig. Hij
vermeldtde kapelmeesters ofdirigenten en noemtook de belangrijkste
medewerkenden of solisten. Volgens hem was een uitnodiging tot
deelname aan de bijeenkomst van de Philharmonie door 'De Harmo-
nie' afgestemd, zodat er van een uitnodiging geen sprake kon zijn. Dat
de "haute vol6e" niet kwam, lag aan de "kwalijke plaats waar alles
plaats vond". Daar waren met goed fatsoen geen dames te ontvangen.
Animositeit en stand boven stand stonden blijkbaar ook hier de musi-
ceervreugde in de weg.

Zo rond en na 1850 was 'Apollo's Lust' in Eindlioven een typische
standengroepering, een -Ileerenharmonie". Het muziekgezelschap
speelde een belangrijke rol, omdat men onder de leden veel fabrikan-
ten, zakenlieden en winkeliers aantrof, die mede hun relaties binnen
en buiten de stad konden aanspreken als het om een optreden of

1221 t.a.p. 1 1 9463, p. 141 en 168.
123 3 Zic (x,k Hootd:t. \ . par. 5.
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publiciteit ging, aldus staat in een aardige beschrij,ing,an het le,en
in het rorige-eeuwse Eindhoven te lezen. 124

Een frappant beeld van de exclusiviteit van het Eindhorense 'Apol-
10's Lust' wordt gegeven in de herinneringen die door een onbekende
(overigens  reel en  veel  later) op enigszins verwonderde  toon  worden
opgehaald. 125 Schrijier rraagt aan de lezer: -Kunt u zich een harmo-
nie voorstellen, die luid-toeterend door de Reclitestraat marcheert en
waarin, tetterend op de trompet, meemarcheert jonkheer mr. 0. de
Jongran Becken Donk? Waar naast deze mee-doedelt op de klarinet

jonkheer mr. Half Ii'assenaer , an  Onsenoort en  \raarin de  piston
geblazen wordt door jonkheer mr. J.B. baron wan Hugenpoth tot den
BeerenclaauwP Kunt u zich roorstellen, dat in deze harmonie de trom
dapper wordt geroerd door mr. W. van Lelyveld ran Cingelshouck en

jonkheer Roell en dat naast deze, trots gesierd met de presidents-
sjerp,  fiks mee optrekt de burgemeester van Stratum,  de  heer \an
Rekum tot den Hulst?"

De Eindhovense oplialer van herinneringen wijt intussen de op-
richting van 'Apollo's Lust' aan het doc,rbreken van de stilte die viel na
de demobilisering zan  1839.  De vele roorname, adellijke officieren
bleren na hun terugkeer tot het burgerle,en in allerlei baanties als
hogere ambtenaren en functionarissen bij de rechterlijke macht in
Eindhoven hangen. Hun verveling in de 0\ en'loed aan vrije tijd bracht
hen op het idee de weggerallen militaire muziek te ver\'angen door zelf
te gaan musiceren. De naam 'Apollo's Lust' is daarbij niet zo maar uit
de lucht komen \·allen. \'olgens de schrijver van de herinneringen
werd de naam 'Eindhovense Harmonie' na verloop \'an tijd niet in
o\'ereenstemming bez'onden met de deftigheid van het illustere ge-
zelschap. 126

Men proefde die ge\vichtige standensfeer niet alleen in Eindhopen.
In 7'ilburg bestond er in de kringen van zowel 'Harmonie' als liederta-
fel een rergelijkbare situatie. Zonder enige twijfel zvas dat in Bergen
op Zoom en Oosterhout erenzo het ge\al. Het deftige Frans in het

124) K. Vermecren, Eindhor'en ttissen gloeikmiske en gloeitamp C Eindhoven 1976), p. 184.
0)    Apollo' s  Lust  was  Eindhorens   Lust  ;   Herinneringen  aan  klein-Eindhoren.   in  Philips   Knerier,   9

juni 1956.
126

) t.a.p.

258



zerenigingsjargon is daar ook een uiting van.  Er Aerd niet gesproken
aer een vaandel dc,ch men had het steeds over de "drapeau", er is
geen sprake van aspirantleden of leerlingen maar van "eleves", men
leest de mui.iek niet ran blad doch heeft het over de -lecture & rue"
Er is geen kapelmeester maar een "directeur' (een term die overigens
nog steeds \'an toepassing is op de muzikale leiding). Een hulp,
concierge of assistent kon men niet ontberen, maar zoals de functio-
naris op een uniz ersiteit noemde men hem pedel. En net als de pedel,
het  factotum  i an  de  vereniging,  die  men  in het midden  had  voor
boodscharjes, \aandeldragen, het Yercorgen en in gereedheid brengen
van alle dingen die rond het repeteren en muziekmaken nodig \\aren,
restten er wel meer \ an dergelijke zaken die met een ge\vichtig woord
\\'ai'eli  omge\'en.

Daarnaast  k\\ am er echter binnen die muzikale groeperingen een
zekere sociale differentiatie tot stand. Per slot ran rekening waren

goede muzikanten rc)or een \·ereniging van belang. Voor dat mutiek-
maken gunden de hoge heren zich niet altijd tijd. 1\laar een brave.
deugdzame borst, gewend aan regelmaat en begaafd met een min of
meer uitgesproken murikaliteit, kon, toen de maatschappelijke ver
houdingen enigszins verschoven, die tijd wel vinden. Zo kzvamen er
geleidelijk aan in plaats van de gewone leden de honoraire leden en de
Herkende leden. Met die honoraire leden had men iets anders voor
dan degenen die om hun staat ran dienst poorde vereniging eens nodig
onderscheiden dienden te worden.
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HOOFDSTUK VIII

DILETTANTEN EN  1 UZIKANTEN,
BOLLEBOZEN EN VIRTUOZEN

De eersce helft van de vorige eeuw bracht een viertal categorieen
van muziekbeoefenaren naar voren: dilettanten en muLikanten, bol-
lebozen en wirtuozen. Onder de iiefhebbers rindt men allereerst de
van oorsprong roorname dilettanten, die zich doorgaans van hun
kunnen wel bewust waren. Dit laatste was echter lang niet altijd het
geval met de toerloed ran liefliebbers uit de maatschappelijke mid-
denklasse, die in het verloop z an die hah e eeuu· aan het muziekleren
gaan deelnemen. Door hun geringere theoretische en technische
voorkennis stond hun kritisch zermogen ten aanzien ran zo\rel de
muziek als zodanig als de uitvoeringspraktijk op een ander niveau. Er
is ons geen gelukkiger woord ter onderscheiding te binnen geschoten
dan bolleboos. hier bedoeld in de meer pejoratieve betekenis van de

grote man of vrouw in de kleine kring. Het r·oord dilettant heeft doc,r
de soms kritiekloze opdringerigheid van deze tn·eede categorie een

onaangename of karikaturale bijklank gekregen. Ook de muzikant
ontkwam er niet aan dat zijn optreden meermalen met enige argAaan
,perd gadegeslagen. De vaak gebrekkige opleiding, de beperktheid in
ineer algemene zin en de maatschappelijke onder,vaardering onder-

mijnden zijn erkenning en positie. Daartegenover geno()t de rond-
trekkende virtuoos van allure soms een grote verering.,aak eerder nog
om zijn technische dan om zijn artistieke kunnen.

regenover het meer particuliere of, zo men wil, elitaire karakter
r·an het 18e-eeuwse musiceren in een Collegium musicum \, as de

r erschijning van het publieke concert iets nieuws. Vermoedelijk
vonden dergelijke gebeurtenissen ook reeds in de 18e eeuw in Brab.int
plaats. In het begin ran de 19e eeuw ,varen ze Lozrel te Den Bosch als
te Breda, Eindhoven en Tilburg bekend. Op grond daarran zou
verondersteld kunnen worden dat er voordien al mogelijkheden aan-
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wezig waren. Eerder is daar reeds op ge\,ezen. 1 Helaas is er omtrent

repertoire, eventuele bijzondere mede,f erkenden, hetzij muzikanten
of dilettanten dan wel kunstenaars, of verdere omstandigheden niets
naders bekend. Daarnaast dringt echter de dansrage. \J a:ir iii de grote
steden zelfs speciaal tot dat dc,el geboun cle /alen \oor \rerden opge-
richt, ()ok in het Brabantse gewest door.2 Eerst gischiedde dit \ anuit
de Societeiten. weldra ook ria de kermissen. jaarmarkten en andere
bijzondere gebeurtenissen. Ilet gaat ioor herbergiers en kasteleins
dan de moeite lonen om binnen hun etablissemeiit iets op dansgebied
te organiseren. Daar waren aanlokkelijke aspecten aan \crbc,iiden,
die het rerantwoord maakten om er in de nog ziei,iigi· en bescheiden
kranten op te attenderen. Op den duzir Lou blijken dat de/e clansacti-
viteiten /On van de lactoren uitinaakten die leidden tot een scheiding
in de mu/ikale praktijk en naardering. gepaard gaande met een sterke
vercommercialisering. het logisch ge,olg van een Lich industrialise-
rende maatschappij.

§  1.   Verstrooiing  roor  de  weistand.  of  ra,1  dirertissement  ituar  concert

Al vonden er al eerder muzikale gebeurtenissen plaats. de eerste
berichten or er het hoe en ,rat \.in het muziekmaken iii Brabant
verschijnen pas, na de aftocht van de Fransen. Nauwelijks was de
rust echter teruggekeerd of alles  kwam  neer in  rep en  rc,er.

De honderd dagen na Napoleons ontsnapping san Elba „aren
uiterst spannend. De prins ran Oranje trok mee aan het hoc,fd , an de
Nederlandse troepenmacht die zich rond Brussel ti,rmeerde om zich
gereed te maken voor de confrontatie. Intussen or,dernani kc,ning
Willem 1 een rondreis door de opnleun' bedreigde Nederlanden.

In Den Bosch had men bij de krant wel sernomen dat men zich in
Venlo muzikaal terdege weerde. toen koning Willem I daar passeerde
opzijn tocht door Brabant en Limburg. maar in Gra\e, Sint-Agatha en
Boxmeer en vervolgens (nk te Den Bosch ze! , te Breda en te Steen-
bergen bleef het rustig. De krant maakt daar tenminste verder Keen

4  Zie hfilst. \'. par. 2.
2 f  /,ic hidst. 11. par. 2.
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ge\vag van begeleidende muzikale geluiden.3 Wel \verden er in 's-
Hertogenbosch en Roosendaal op 18 juni 1815, na de slag bij Water-
loo, en die van Jemappes, luisterrijke bals gege\en.4  luziek werd er
ook gemaakt bij de verjaardag van de koning op 24 augustus 1815.5

"illet permissie van den Heere Commissaris \ an Politie dezer stad'
(Den Bosch) zonden er bals en redoutes plaats "bij ondergeteekenden
[G. van de Ven], die Kastelijn is in de Plaats Royaal achter het
Stadhuis". Tijdens de kermisweek die er op,olgde was het feestge-
druis evenmin van de lucht, niet alleen bij G. ran de Ven in de Plaats
Ro\·aal maar ook bij Jan Lo,zles, de kastelein \an het Brabandsch
Koffijhuis aan de Grote Markt te 's-Hertogenbosch, waar gedurende
de kermisweek -te zijnen huize, Groot \'auxhal, Zangen Danspartij'
werd gehouden. Jan van Duuren, kastelein in het Stads Koffijhuis.
had er voor zijn -Groot Bal en Redoute op alle dagen in de kermis-
week" bovendien voor gezorgd, dat "de zaal behoorlijk \ erligt en door
een goed Orchest voorzien" was. 6

Men had van deze eerste officiele verjaardag ran de gekroonde
koning in Den Bosch veei \verk gemaakt. In de vooravond vond er een
souper plaats (waar en voor \vie stond er niet bij vermeld) en daarna
\\ aser "trompetgeschal bij middernacht mitsgaders het speeleii \ an
het aloude geliefkoosde Vaderlandsche Lied 'Wilhelmus van Nassou-
wen' ". 's Morgens werden de klokken geluid, het carillon speelde en
om 12 uur vuurde het geschut salvo's af. En toen het om 4 uur
opnieuw van kanongebulder daverde, klonk daaina wederom "het
feestelijk klokkenspel en hoorde men de allerle\'endigste Muziek'.
Meer dan 300 mensen hadden ingetekend op een bal in de publieke
Concertzaal, waarmee de dag werd besloten. Ook elders in de stad
waren er bijzondere bals georganiseerd.

Voor de kermis was er een gezelschap zangers en zangeressen
overgekomen onder directie van \V. Meyer. Genoemde heer Meyer
zelf zou daarbij het genoegen hebben om dit jaar "eene fraaie verza-
meling van Nieur, e e,i door hem zelfs vervaardigde komische zang-

3)  Dagblad der Prol'incie Braband,  13 en 16 juni 1815.
4 i  t.a.p., 20 juni 1815.
5) t.a.p., 22 aug. 1815.

6) t.a·P·' 25 aug. 1815.

262



stukken te executeren. Het orchest zal door de beste Aluzijkmeesters
compleet beret zijn. De Dansen zullen door den heer Grenel. dans-
meester \an Amsterdam, gedirigeerd worden-. 7

In Den Busch ziel de Sint-Nia)laasmarkt handig te combineren
met de \ erjaardag ran "de Kroonprins en Held w an Quatre Bras"   illen
hield daartoe cen groot publiek bal op 7 december 1815.8 Bals n erden
er (*,k buiten de grote kermistijd om gehouden. J Peebergh doet dat
met een "Bal te zij nen huize (dat is in het Koffijhuis op de Groote
Alarkt)" op 9 november, tijdens de Bredase najaarskermis. De toegang
bedroeg t\\ee stuiver. 9

Zes jaar later, in  1821, gaat het er op de kermis nogonge\ eer ew enA,
aan toe. Vijf achtereenrolgende nachten, van wc,ensdag 29 augustus
tot zondag 2 september begint er in Den Bosch bij J. van Duuren op
het Ortheneinde in de Concertzaal telkens om 10 uur een groot bal.
De zaal is fraai rerlicht en roorzien van een goed orkest, ter\vijl de
'Danspartijen gederigeerd worden dc,or een bekwaam Balletmee-
ster'.  H.  de Wolf \ an liet Engelsch Koffijhuis doet  daar  niet  \oor
onder. Op zijn 'Balen Danspartij rvordt het Orchest gederigeerd door
den heer Hers", terwijl de dansen door "den heer Balletmeester H.
Heldemer worden geleid. Ook L. Houtman biedt in zijn Brabandsch
Koffijhuis met een zeer fraai \erlichte zaal en een goed orkest zo'n bal-
en  danspartij. 10

Heel veel "vertooningen" tijdens dit kermisvermaak in voorjaar,
najaar of hoogseizoen, of tijdens hint-Jansmarkt, Bamis 11 eri Sint-
lNicolaas hadden met de "Holder Kunst" iveinig van doen, netzomin
als de Carnavalsbals, die dan overigens nog niet als zodanig betiteld
Avorden. J. ran Duuren heeft het tenminste in de aankondiging voor
zijn Concertzaal aan het Ortheneinde over een "Bal ter gelegenheid
van den aanstaanden rastenavond". 12 Kasteleins waren wellicht al
tevreden, indien onder een gezellig muziekje de consumpties "tegen

71 2.a.P.• 25 augustus 1815.
8) t.a·P·• 8 december 1815
91   Bredasche  Courant,   9  november   1 8 1 5.

10) Proi,inciaal Dagblail. 28 augustus 1821.

11)   listerere van Sint Bazo, l okt(,ber, in ruimer zinde eersteoktoberdagenot'het begin van de
herist.
12 j   Proi'inciaal  Dagblad. 2 maart   1821.
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ciriele pri.is- wat gemakkelijker naar binnen gleden. Maar F. de
Bdche. van het Hof zan Braband aan de Visscherstraat te Breda,
houdt op zondag 24 en maandag 25 april 1825 een "muziek- en
/angpartij geexecuteerd door een nieuire troep muzijkariten komende
\ an Brussel  , \\aarbij -niets zal gespaard  orden om het gezelschap te
iermaken-.13  En  \oc)r  de kermis ·eek heeft  hij op zondag  22  en
maandag 23 mei,rederom -zang- en instrumentaal muzijk-, terwijl er
donderdag en zondag daarop telkens vanaf 9 uur 's aronds bal zal
/ij n. 14

De Bossche kermis deed daar niet roor c,nder. J. ran Duuren, \an

de Concertzaal op het Ortheneinde en -Kastelein der Redoutes al-
hier", had er \'oor gezorgd, dat de zaal en verdere lokalen -net en niet
smaah rerligt zijn en dat men zich r an alle ververschingen iolgens
tarief kan laten bedienen". Zijn ' Partijen". die hij \an 28 tot en met
31 augustus tijdens de kermis ran 1823 organiseerde, boden ook
muzikaal wat meer. Immers "het Orkest, zal talrijk en door de eerste
Alusikanten bezet zijn, en door dezeh en [zal] Harmonie, als oc,k
groote Ouvertures, Simphonien & ran de eerste Componisten, als ran
Bethi,ven, Winter, 15 Maria von Weber, Boieldieus, en/. enz. geexe-
cuteerd worden'. 16 Ook ter gelegenheid ian de Sint-Nicolaasmarkt
worat al zeer tijdig vermeld, dat door "de muzijkanten muziek z an de

beroemdste Componisten als K'an Rossinie, Romberg. Alehul, Kuffner
enz., alsook Harmonie-stukken, met blaasinstrumenten zal uitge-
roerd \\,orden".17

Onder de regelmatig voorkomende kermisbals trok in Den Bosch de
' Danspartij bij H. de Wolf. te zijnen hilize, in de heele kermisi# eek
ran  dingsdag 24 augustus  tot  en met maandag 30 dezer maand" in

1824 de aandacht. "De zaal, thans tot een der schoonste en nieuzrste
dezer stad gemaakt, zal fraay rerligt zijn en de Danssen door een zeer

131 Brelische (:mratit. 23 april 1825.
14 M ta.p' 21 mei  1825
153  Peter #'(In \\'inter (Alannheim 1 754 - Alunchen 18255. Has een zeer i·ruchtbaar comp)nist
i·.in opera'sen bailetten en nog met·i· san <,u\ertures. rijdgenoten schatten hem even hoog als
\Ic,zart.
16

) Prot'im·tiial Dagblad. 29 augustu0 1823. ilen nam het niet ic,naun· met de spelling i·ati dc
t(,en nog alombekende c(imponistennamen.
17) t.a.p.. 5 nmember 1823
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bekwaam Balletineester gederigeerd worden, terwijl het Orchest op
eene behoorelijke wijze ingerigt zal zijn". In dezelfde week laat
kastelein Al. Janssen in de Plaats Royaal Achter het Stadhuis vanaf 26

augustus iedere avond een danspartij met vrij entree ge\'en, A aarbij
"de Partijen door een bekwaam Balletmeester bestuurd zullen worden
en het Orchest met de er\,arendste  luzijkanten bezet [zal] tijn
Maar het toppunt haaide \\'ederom Jan van Duuren in zijn Concert-

zaal op het Ortheneinde. Hij kondigde als iets bijzonders aan: 18

J. B. Graind or, zijne echtgenoote. tweedochters en zijn nichtje oud Les jaren.
Feeds voordeelig bekend in de onderscheidene Steden.

ter gelegenheid der Kermis, Donderdag, \'rijdag, Zaturdag en Zondag,
om 9 ure aanvang

Grcx,t \'ocaal- en Instrumentaal Muziek
uitvoeren van verscheidene stukken uit Opera' s, Rom.inces, Kleine
Aria's, Duo's, Trio's en Airs
geaccompagneerd door de Guitaar en de \'iool

Bij afwisseling door een welbezet Orchest
Symphonieer,  en Ou; ertures  ian de eerste Componisten.

1\let dit gezelschap, dat heel goed hetzelfde kan zijn geweest als
"de troep muzijkanten, komende van Brussel", die zich te Breda bij
F. de Bache lieten horen, had kastelein Van Duuren zoveel succes,
dat er nog eeii extra avond tot besluit aan werd toegeroegd: 19

J.B. Graind or. zijne echtgenoote. twec dochters en zijn nichtje, met het in-

nigst genoegen de bewijzen ondervonden hebbende der algemeene goedkeu-
ring, waarmede men het uits·oeren hunner \'ocaal- en instrunientaal  luzijk,
in de afgeloopene Representatien, heeft ge|ieren te verecren, en ter·ens aan-
gezocht door verscheidene Personen. tot het geven van een VOCAAL- en
INSTRU IENTAAL CONCERT
hetivelk zij roornemens zijn op Dingsdag den 31 augustus aanstaande in de
ordinaire Concert-/aal des avonds ten 8 uren uittevoeren.
Behalve dat Zij zullen zorgen ,·oor eeti goed Orkest tot het uitvoeren ran
Intermediaire Aluzijkstukken, Lullen zij zich beijieren, om dcx,r het Execu-
teren wan nieuwe Aria's, I.)uo's ent., de goedkeuring hunner Begunstigers op
nieus,· te ,'erwers'en.
De Entree is 50 cents per persion.

18
f t.a.p.. 24 augustub 1824.

19, t.,1.P.· 31 augustu0 1824
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Dit familiegezelschap had het pleit in Den Bosch blijkbaar ge,ron-
nen, want de eerstvolgende jaren den we de heer Graindor telkens
terug bij Jan  \ an Duuren  in de gen,one Concertzaal terug,  bij  gele-
genheid \ an de kermis. Graindor laat dit per advertentie onder aanbe-

veling van zijn in roorgaande jaren ver\\orren publieke goedkeuring
ir'eten. 20

Deze kerniis- en andere bals sloten aan  bij de overal om zich heen
grijpende rage van contradans en wals, de mode van de nieu#·e tijd.21
Zoals  ook  uit de ad\ ertenties  \\·el te lezen valt, waren de genoemde

bals voorlopig nog een aangelegenheid,oor de gerestigde maatschap-
pelijke kringen, zoor hen die iets te spenderen hadden voor een feest
ofrertoon, al zal daar in de kermistijd ongetwij feld al een rerruiming
ran  de toegankelijkheid bestaan hebben. Omtrent  1850 gaan deze

feestelijke gebeurtenissen een veel algemener en meer populair karak-
ter  dragen. Maar naast de vermelding  van  het  optreden  \an  een
kunstenaar, goochelaar, kunstenmaker of ,rat dan ook duidt het
paaien,an het publiek met de namen van beroemde componisten op
de klasse waaruit men voor de belangstelling kon rekenen. De no; iteit
ran deze op zichzelf vrij stereotiepe bals paste in het kader van de
voorname acti,iteiten in de Societeiten. De weg naar een concertle-
ven effenden ze slechts, in zoverre het sociale karakter van deze
evenementen verwante trekken vertoonde met het gezellige aspect
van het armenconcert eri in zoverre er virtuozen of obligatisten optra-
den.

Onder de hierboven genoemde aankondigingen ,% erden er enige
aangetroffen die erop duiden, dat men "at kieskeuriger gaat worden
op het muzikale vlak. Men vindt het nodig om namen van toen nog
levende beroemdheden als Ludwig van Beethoven, Carl Maria von
Weber, Rossini, BoYeldieu, Peter von Winter, Etienne-Nicolas 1\16-
hui in aankondigingen en aanbevelingen te vermelden. Zonder twijfel
effende dit kritischer besef tevens het terrein roor optredende kun-
stenaars van buiten, niet alleen wanuit de cultuurcentra in het Wes-
ten van het land, doch evenzeer uit het buitenland. Hier dient bij

20
3 t.a.p., 29 augustus 1826.

213 Zie hfdst. 11, par. 2.
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opgemerkt dat viwir 1830 de contacten met Brussel, Gent en Ant#cir-
pen niet als relaties met het buitenland mogen worden beschouwd.

§ 2. De eerste concerten en de franje ran het sociaal gebeitren

De aanrrezigheid \'an zozele militaire muzikanten in de steden Den
Bosch en Breda bood de burgerij soms ongedachte mogelijkheden voor
een avond ran verstrooiing en sociaal contact. Soms \Yerd aan die
azonden een of ander liefdadig doel gekoppeld. Aamankelijk ge-
schiedde dat nog vrij  zelden.  maar na 1830 steeds meer. Ook gingen
ondernemende plaatselijke muzikanten, al dan niet militair, voor
eigen risico avonden organiseren. Ze hielpen op deze ,#·ijze terens het
pad effenen voor rondtrekkende artiesten, die niet tegen een a\'on-
tuurlijk leven opzagen. Onderdie artiesten kwam men zeer bekwame
tegen,  die als reizend virtuoos naam maakten.

Van de eerste concerten in Noord-Brabant \vaar een programma
van bewaard bleef, was het ene een beneficie-concert; het andere
werd georganiseerd op eigen initiatief van de optredenden. Dank zij
de verwantschap tussen de beide programma's, hetgeen duidt op een
zich conformeren aan een reeds gebruikelijke opzet, hetzij in Den
Bosch dan wel elders, zijn bepaalde onzekerheden enigszins op te
helderen. De tegelijk opgeroepen vraagtekens ten spijt zijn de beide
aankondigingen vann,ege de primeur waard om volledig te worden
vermeld.

"Onder goedkeuring van Heeren Burgemeester en Wethouders van Den
Bosch zullen de beide alhier in Garnizoen leggende korpsen muzikanten van
de 2e Afdeeling infanterie en het Regiment Zwitsers van von Jenner No. 29
een \'ocaal en Instrumentaal Concert Keven Op aanstaande donderdag 8 no-
rember [18211, op de Concertzaal aan het Ortheneinde zulks met het oog-
merk aan de weduwe van de onlangs overleden kapelmeester bij het korps
muzikanten ran het Regiment Z„·itsers, de heer Korbmann een bewijs van
hwgachting te ge\·en.

Premi*re Partie
1 Symphonie
2 Concert pc,ur deux Clarinettes
3 Quatuor sur la nature par Moiart, sans accompagnement d'Orchestre
4 Potpourri pour piano a,·ec violon oblige
5 Concertino pour le Cor
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Seconde Partic
1 Ouierture
2 Concert ix,ur la Flute
3 Chant
4 \'ariations p(Jur Ie \'i(,lon
5 Ou,·erture en jlusique Militaire 22

rc,or  het  t\\ eede concert   ·erd  het rolgende programma opgesteld:

Grcut Concert \ocal et instrumental dingsdagden  19.11·bruari  1822 dcurde
Hieren Sch,sanck & Henn

Premidre Partie
1 Ouverture clu [sic 1 C:lias<e dll jeutic Heiir>
2 Chant
3 Quatuor de Renaud dAst par d'Alayrac avec le Vic,la oblige

4 Concertante Ix)Lir le Tromb(}nne et Cor
3  La bataille d'[ir>

Sec<,nde Partie
1 Symplionie de \\'ranitsk>
2 Chant
3 Owcrture ar·ec Alusique \lilitaire
4 La cOIDbre bataille de Xieuport 23

Het programma van dit laatste concert biedt meer aanknopingspun-
ten ten aanzien van het uitgevoerde dan het eerste, maar laat ons , 'at
de uitvoerenden betreft geheel in liet duister. Wie de leiding had bij
het uitvoeren van de orkestzverken, wordt niet bekendgemaakt. Het
eerste concert zou in handen gelegen kunnen hebben van Karel
Frederik Magnus Riese. die in  1819 „as aangesteld tot kapelmeester
van de muziek bij de 2e Afdeling Infanterie.24 Wie de taak van \vijlen

22 )  Proi'inciaal Da:blad. 6 noi·ember 182.1.
231 t.a.P., 5 februari 1822

24)  Riese „·ordt i·ernield in Gregoir, a. w. onder de kapelmeesters van de diverse Nederlandse
militaire kapellen tussen 1819 en 1830. C..irl friedrich Alagnus Riese „·erd gek,ren te Sul/a.
grix,thertogdom Weimar. op 8 maart 1796. Op 6 januari  1816 ki,·am hii als tri:mpetter bil het
korps Rildende Artilleric en    erd op 22  t'ebruari  1819 als  kai,elmeester aange:teld.  11(,e·,$·el
Gregoir bewcert dat Riese in 1828 te Den Bosch zoil,ijn overleden - hetgeen in de overlij(len,-
akten in het G.A. I)en Bosch cin;·indbaar bleek -. na Rei·ond te zi.in geraakt aan een arm, blijkt
uit meer betrou„bare bron. dat,ijn engagement telkens werd vernieu„·d. Tijdensdeopstanden
enige malen daarna verbleef hij in Belgie. Hij verwierf enige onderscheidingen waartinder het
Metalen Kruis c,p 5 april 1832. Riese c„erleed op 10 april 1837 cinder trie,te omstandighed(·n
bij  Eiageningen.  A. R.,\.  's-Gra\·enhage,  Stambc)eken  \·an onderofficieren  en  minderen  (no.
7202.  fol.   293).

268



de   kapelmeester   zan   het  Zn itserse muziekkorps, Johann   Darid
Korbmann, had 0\ergenomen, is niet opgehelderd.25 Alen Lou de
oplossing moeten zoeken bij de beide muzikanten die het Meede
concert, dat roor de vastenaz ond ran  1822 n·as aangekondigd, organi-
seerden. Schwanck, wiens naam ook roorkomt als Zwangk en Z\\·ang.
stond reeds in 1806 als miiziekmeester ingeschre,en in de Bossche
patentregisters. 26 Op  1  mei  1815 \\ erd hij de eerste kapelmeester ran
de Bc,ssche schutterijmuziek. Henry moet dezelfde zijn als Henrich
Henrici,27 een Zwitsers muzikant die deel uitmaakte \an het Regi-
ment Von Jenner. Of\ el Schwanck oefende sedert de dood ran
korbmann het kapelmeesterschap uit, indien dit met zijn acti,iteiten
bij de schutterij te rijmen viel, ofu*el de als  'muzlik.int bij het
Regement Zrvitsers" aangeduide Henrici had promotie gemciakt. Om-
trent hun beider taak of kundigheid op dit concert - dirigent, mede-
speler c,f solist - worilt men uit de krant niets n ijzer.

Het  lijdt  geen  t\\'ijfel  dat  Sch,ranck  en  Henry  rcmr  het  t\\ eede
coiicert gebruik maakten \'an leden uit de in het eerste concert
genoemde korpsen. Hoe sterk het Zwitserse muziekkorps \\ as, is niet
bel:end. Dat van de Ze Afdelitig Infanterie kon, buiten de kapelmee-
ster, maximaal zeventien muzikaiiten en tien kwekelingen orn\'at-
ten.28 Aangezien de muzikanten naast hun hoofdinstrument vaak nog
een ander instrument bespeelden (een strijkinstrument, om op bals
en redoutes le kunnen assisteren) moet men zeker roor het eerste
concert een flink ensemble op de been gebracht hebben.  Dat er koor-
of sc,lozang ten gehore Arrd gebracht op de beide concerten zoil men
op grond van het 'Chant' en het 'Quatuor sans accompagnement

253 Het 29£, Regiment Zie·itsers ,·as \·an 1818 t(it de ciplieffing in 1829 gelegerd in 1)en Bos<·h
tinder kolo,iel J. L. X.  de (of von ) Jenner.
Johann Da,·id korbiliann  1 Bern.  31  december  1770 -  Den  Bc,sch,  26 c,ktober  1821).  sk,nd
ingeschreten als muziekmeester. Hij was de z<Min ,·an de in Bern mxmachtige mu,iekmeester
C;eorg Joseph k. en Anna Barbara Baumann.
26) Zie vmr Schwangk, hfdst. r par. 3.

27) Hwrich Hertrici wras gehuwd met Anna M,iria Kevl en ointrent 1780 geboren, /cials blijkt
uit de gel)(wirteaangifte \.in /ijn dix·liter en /(,on. Hij \#·oont diin in de { A jix)stelstraat 11 75 te l)en
Risch. Als mu/ikant (-i inhet mu/iekkorps manhette Den Bosch gelegerdi' Zi itserse regiment
k„·am hij hoogst,r·aarschijiii ijk uitde (,mge,·ing,an l)isentis. Hij isniet in Den Bo•,ch geble,en
m.tar waar,chijnlilk met zijn regiment teruggekeerd naar,iin \aderland.
281 K.B. 1 ianuari 1819.
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d'Orchestre mogen veronderstellen, hoeivel het toen meermalen
voork\vam, dat geliefde opera-aria's op instrumentale \rijze nerden
uitgevoerd.

Militaire muziek, marsen zowel als de zogen::amde "batailles-,
waren in de Napoleontische tijd en nog lang daarna bijzonder in trek.
Trouwens van oudsher bestond er reeds een va,rkeur roor.29 De
symfonie van Wranitzky zou dezelfde kunnen zij n geweest als de in

het roorafgaande concert niet nader aangeduide symfonie. Het zal op
dit laatste concert gegaan zijn om een ran Paul Wranitzkrs meest
populaire werken, de Sinfonie pour la pair a\ec la Ri·publique fran-
Gaise, opus 31.30 Tenslotte kan met de "beroeinde- 'Bataille de Nieu-
port' bedoeld zijn 'De slag bij Nieuwpoort' ran J.G. Bertelman,

31althans een deel uit de cantate van die naam.

Zanger en muziekmeester, waarschijnlijk violist. Samethini, die in
1818 in Den Bosch optrad, was afkomstig uit Aliddelburg. Aidaar
werdin 1816 Samethini's zoon Samuel geboren, dic naderhand een op
de voorgrond tredend violist iverd en zich na diverse oniziverringen in
Leeuwarden vestigde. 32 Over de eerst bekende gebeurtenis in de trant
ran een concert te Den Bosch berichtte de krant: "Alet goedkeuring
der Edelachtbare Heeren Burgemeesteren dezer  Stad  zal  NI.L.  Sa-
methini, Italiaansch Zang- en Muzijk-Meester, de eer hebben op
Maandag den 14. September 1818, in de gewone Concert-zaal alhier.
te geven een Groot Vocaal- en Instrumentaal CONCERT. waarop hij
zich onderscheidene malen zal doen hooren met Italiaansche Zang-
stukken. De prijs der Entree voor een Heer is een Gulden en voor

29)  Te denken valt aan de 'Batalhas' of 'Batailles' van de Spaanse orgelcomix,nisten. 'La Bataille
de Marignan'van de 16e-eeuwse componist Clement Jannequin. een koor,verk. werd herhaaidc
malen door anderen ben·erkt en geparafraseerd. Ten tijde ,·an Frederik de Grote en de Franse
Revolutie werd iedere veldslag met een of' meer muziekstukken herdacht. Ludwig van Beetho-
ven betaalde met zijn militaire marsen en zijn 'Wellington's Sieg. ader Der Schlacht bei Vittoria
ook zijn toI aan de martiale mode van zijn tijd. Zie ;'erder Rien:ann L. Sachteil. art. Bataille.
30)  Van de gebroeders Wranitzky was Paul ( 1756 in Moravie- 1808 Wenen) degene dieopera's,
balletten. toneeimuziek, 27 symt'onieen en heel veel kamermuziek schreef. Anton (1761 idem -
6 augustus 1820 Wenen), de jongste, schreel' missen, svmfonieen, concertin en evene:ns ,·eel
kamermuziek.
31) Reeser, a. u'.. p. 46.
32) Lamboov. a. u·., p. 61.
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iedere Dame tien stuirers, en de aamang stiptelijk half Le,en s
aronds'.33

Alaar Samethini mocht zich dan aanbe,elen als Italiaans zanger,
het eerste optreden ran buitenlandse artiesten in Xoord-Brabant
beleefdemen met de "Vier Weensche Z.ingers- die in 1821 Den Bosch
en Breda aandoen. In Den Busch,iel hun Lang bij/onder in de smaak
want "in tegenizoordigheid der aanzienlijksten en der meeste Officie-
ren \an het garnizoen, op aanzoek- traden ze, alrorens naar Nijmegen
door te reizen, op donderdag 9 augustus  nog een  tweede  maal  op. 34
Blijkens een aankondiging r·an een concert te Gorinchem tegen  het
einde van het jaar 35 2\vierven de Weense zangers toen nog steeds
door ons land. Gezien die lange tournee mag men \eronderstellen, dat
ze ook wel elders in Brabant te beluisteren zijn gen'eest. In ieder geral
gaven ze eind juli in Breda een soirue musicale.36 W'an die uitvoering
in de Lutherse Kerk te Gorinchem op 10 december 1821 rernemen
we, dat het vocale kwartet bestond uit de heren Schiele, Kaplan,
Fellauer en Daubler.  Hoe hun uitvoering in Den Bosch bekend werd,
lezen \ve in een curieus krantebericht: "Volgens publieke annonce's
zullen de vier beroemde alhier aangekomen Weener-zangers welke
zooveel eer ingelegd en de hooge goedkeuring weggedragen hebben in
de voornaamste steden der eerste rijken. waar zij hunne voortreffe-
lijke talenten hebben doen horen, hedenavond alhier een concert

geven, waarvan het rondgebragt programma, aan de beminnaren der
heerlijke Toonkunst de aangename gelegenheid aanbiedt om zich te
verlustigen bij het gehoor van het gedeelte dier kunst, der menschen
stem, welke, door de natuur gevormd tot de voortbrenging der wellui-
denste klanken en tevens door de kunst tot hooge volmaaktheid ge-
bragt, in den eersten rang der onderscheidene Harmonien verdient
gerangschikt te worden". 37

Optreden van ensembles als de Wener Zangers en de elders rer-
melde Duitse Operatisten 38 bleven - als men zich verlaat op de

33) s-Hertogenhoss(·he Stadscourant. 13 september 1818.
34)   Provinciaal  Dagblad, 7 augustus 1821.
35) t.a.p., 7 december   1821.

36) Bredasche Courant, 28 juli 1821.
37 1 Pm·inciaal Dagblad, 7 augustus   1821.
181 Zie hidst. III, par. 3.
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kranten - uitzonderingen in de culturele bele,enissen. Voor het
(„ erige schijnen de muzikale activiteiten in Brabant in de twintiger
jaren ran de rorige eeuw zich, behalve binnen de besloten kring, niet
\'erder uit te strekken dan het organiseren,an enige armenconcerten,
bals en andere attracties tijdens de kermisneken,  nieuzVaar, \ asten-

avond, Sint-Nicolaasmarkt en op feestdagen \ an het Koninklijk Huis.
\'an festiziteiten als deze laatste kan gezegd \\ orden,   dat   ze   het

doorgaans moesten stellen met saluutschoten, carillonspel en marsge-
trommel.

T(,ch \ alt uit de handel, uit aanbiedingen. openbare \erkopingen
en andere berichten ran dien aard op te maken, dat er rrij druk
gemusiceerd \\ erd. :\Iaar aangezien dit alles zich afspeeIde in besloten

gemeenschappen, \\enl daar in de officiele berichtgezing geen mel-
ding \an gemaakt.

Het is jammer dat  er  niet  meer \ an te achterhalen  \iel dan  een
(,nvolledig krantebericht. want rc,orlopig mc,et worden aangenomen,
dat het -Vocaal- en instrumentaal Concert in de gen·one Ci,ncertzaal
c,p het Ortheneinde alhier'  (te 's-Hertogenbosch), dat Lou plaats vin-
den op zaterdag 10 februari 1827, het eerste concert I,1as in de zin ran

een ontnioeting met een rirtucus instrumentalist. Belial,e de gebrui-
kelijke entree ran f 1.- is er echter niet meer bekend ran dit concert
dan deze mededeling: "de Heer Ii'.H. Dahmen,an Amsterdam zal de
eer hebben zich als solist \'oor te stellen".39

Iii  1829 laat S. A. Alexander zich roor een concert in Breda aankc,n-
digen als eerste siolist ran het Koninklijk Pruisisch Theater te Dos-
seldorf. 40 kort nadien keert hij er terug als \ iolist van de Hoogduitse
Opera.41 In tegenstelling ti)t Dahmen is Alexander niet in oude lexica
terug te \inden. Alexander had echter de bedoeling zich met zijn
(,ptreden te intrcxluceren ic,or ten zestigingals muziekleraar. Blijkens

39 , Pr„, int·iual 1)aght,ld. 9 trbruari 1827

\\'ilhelm Hendrik Dahmen t Amsterdam  1797 - Xijmegen  1847). was cen kleinicon,an dc uit
Duisliurg athomstige mwiekcindentilier in Harlingen. Wilhelm 1). ( 1731 - 1780) en de oudstc
/Ix,n van Hermanus D., ci·n I,erck'md h<,ornist die in Sneek ,\·erd gel)oren en te llc)tterdam
nierleed. Wilhelm Hendrik D. i,as cip 17-larige leefti id al \icxilsolist bij Bingle\'4 balletgroep en
„erd in 1818 mutiekclirecteur te Niimegen
401 Bredasche Courant. 5 ilecember  1829
411 t.,1. '..

6 inaart  1830.
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een adzertentie in het Prori,iciaal Dagblad heeft hij tenslotte zijn keus
bepaald op Den Bosch. waar hij zich in de Hinthamerstraat \'estig-
de.42 Nadien keert zijn naam nog eens terug wanneer hij op 21
december 1834 -met goedkeuring en teestemming van zijne Excellen-
tie den Heer Generaal-majoor. opperbevelhebber dezer resting een
Vocaal en Instrumentaal Concert in het Brabandsch Koffijhuis op de
Groote Alarkt" ial geren.43 in de adrertentie kondigt hij aan met
intekenlijsten langs de huizen \an de ingezetenen te zullen komen.44

\'errichtte milziekmeester Alexander zijn solistische ambities (,p
eigen initiatief, tc,en violist Dahmen,45 "Alutijk-Directeur te Nijme-
gen" op a,ndag 9 januari  1831  in Den Bosch terugkeerde, zergezeld
\an Darid de Groot,46 "eerste solo-clarinettist van Zijne  lajesteit
den Koning der Nederlanden' geschiedde dit op uitnodiging of ten-
minste in sametiwerking met de plaatselijke instanties. In een adver-
tentie hebben ze -de eer aan de respectieve Leden der Societeit Casino
bekend te maken, dat zij op zondag 9 dezer een Groot Concert Lullen
geren, waan' ,or de Inteekenlijsten bij den Heere Cher alier in het
Logement den Gouden Leeu\\, \0()rhanden zijn'1.47 Hier had nien te
doen met eersterangsartiesten die behalve in Den Bosch waarschijn-
lijk ook elders in Brabant zijn opgetreden, al A erd daaromtrent geen
mededeling gevonden.

Breda had met het optreden in de Stadsschouwburg van de gebroe-
ders Schnitsler uit Rotterdam omstreeks dezelfde tijd, een muzikale
attractie van gelijk niveau als Den Bosch. Op 14 december 1830 garen
de gebroeders. die uit een violistenfamilie kwamen, een vocaal en
instrumentaal concert.48 Er zullen dus meer mede 'erkenden aan

42 )    Pr01'inciaal   Dagillaci. 4 juni 1830. Lie (,ok bij hfdst. X, par. 3.
43

1 \'an,iege cir corlogstoestand „as tciestemming van de legercommandant ter plaatse ,·ereist.
44 1 Proi·inciaal Dagblad.   16  december   1834.
45, Zie hier$(jor nixit 39
46 )  Da\·id Eduard de Groot (Amsterdam 1795 - Parijs 1874 3 n·as aa m·ankelijk klarinettistian de
Franse sch<,un·burg en bij de tiollapc| te I)en Haag, daarna ,·an de opera te Frankfurt am,\Iain.
In  1830-1831  maakte hij ecn  tournee do(ir /ijn ,·aderland en  trad op ala leraar aai, de Ko-
ninklijke Alu/iekscho(,1. De Grixit trok in 1837 naar  larseille waar hij directeur,i·as w·an de
cipera. Daarna King hi  i#·i·demm op tournee door Italic en ZA·itserland. 1,·as in Chamberv
mil/leks,hoolleraar en *leet 71.In laats,te le,ens;aren m Parus.
47

, Proi·inciaal Dagblad. 7 jani; ri 1831.
48 i   Bredasc·he  Courant.   11  december   1830.
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deze avond zijn ge\\eest. Alaar het programma zou overhandigd \\ or-
den bij de aankoop,an de kaartjes, zodat we thans daaromtrent in het
duister tasten.

Ogenschijnlijk gebeurt er in deze tijd niet reel op muziekgebied.
Des te meer activiteit is er op het politieke,lak. Dit zal de reden Lijn
waarom de muzen rrij\vel zwijgen.  len had andere dingen aan het
hoofd tijdens de rernikkelingen metde Zuiderburen, die einde augus-
tus 1830 uitbraken. Het lijkt alsof de roorname zaken op muziekge-
bied zich binnenskamers afspelen. De tafelpiano, maar rooral de
uitvinding van de rechtopstaande piano of pianino,  die  na  1830  in
groten getale en meer en meer op industriele wilze ver\ aardigd sjordt,

brengt de muziekbeoefeningbinnen hetbereik, an reel meer mensen.
Behalv e dat dit een mogelijkheid tot kennisneming van de composi-
ties in de ruimste zin met zich brengt, ontstaat er ,oor de nieun'e
strooni \ an geynteresseerden een grote behoefte aan niet al te veelei-
sende pianomuziek. Componisten, i eelal  niet de meest  op de  roor-
grond tredenden. ontdekken een broodir inning in het schrijzen ,an
werken \an korteduur, eenvoudige structuur, bevattelijke melodie en
een harmonisch beperkte begeleiding. Dit brengt een irare industrie
van bladmuziek op gang, voorzien van attractief geillustreerde titelpa-
gina's, vergelijkbaar met de als trekpleister fungerende platenhoes
van thans. Zo mogelijk wordt ingespeeld op actualiteiten terwijl men
zich, als dit even kan, voorziet van een roorname opdracht als aanbe-

veling voor de populaire smaak. Naast originele Aerken als genre-
stukken, vormen liederen en gezangen, ,ereen\oudigde zettingen,an
de marsen en dansen die in de danslokalen, parken en ontspannings-
zalen door de favoriete orkesten zvorden gespeeld, zorrel als geliefde
operamelodieen het repertoire. Kunnen pianospelen of zingen wordt
een belangrijk sociaal attribuut in het gezelligheidsleven, rvaarmee
men zich onschatbaar verdienstelijk kan maken in beperkte of wijdere
kring.

Voorlopig stond het openbare muziekmaken door de roerigheden
echter opeen laag pitje.  Daar kwam bij dat in heel Europa, ook in ons
land, de cholera heerste, die het gezelligheidsleven, roorzover dat
binnen muren moest plaats Jinden, danig besnoeide.49 Kermissen,

49) Proi·inciaal Daghlad, 17 januari  1832
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jaarmarkten en dergelijke werden door diverse gemeentebesturen
afgelast.  In de zomer kon het buiten blijkbaar minder knaad.  nant
"tot groot genoegeti der toehoorders" was er op tweede Pinksterdag
1832 te Helvoirt tegen de azond in een tuin ten huize van de heer
Alastenbroek "het Hoornmuzijk", muziek dus door een militair afde-
lingskorps, te horen. 50 Uit deze genoeglijk zomers-muzikale gebeur-
tenis \alt het een en ander te concluderen. Eerstens blijkt eruit, dat
ook binnen kleine gemeenschappen aandacht bestond voor culturele
evenementen. Vervolgens waren er in het kleine Heh'oirt, r an,\ egede
strubbelingen tussen Noord en Zuid, waarschijnlijk militairen gele-
gerd, die hun muzikanten gelegenheid boden om te musiceren. Ten-
slotte rindt men er een aanduiding in, dat men toen al vanuit de stad,
in dit geval de provinciehoofdstad, er op uit trok met equipages om
buiten te rerpozen.  Men hiram in die dagen trouwens spoedig op de
been, wanneer er wat militair vertoon viel gade te slaan. De militaire
muziek was bovendien rrijwelde enige, die er toen te horen was. Zelfs
de armenconcerten bleven in de woelige dagen achterwege, terwijl de
dames het druk hadden met het breien van wanten en dassen voor de
soldaten.

Toch moet er de moed zijn in gehouden, want bij de terugkeer van
krijgsgevangenen, miliciens en schuttersformaties stond overal de
muziek gereed. In Eindhoven had men er zelf geen muziekgezelschap
voor paraat maar de "muzijkanten der Amsterdamsche schutterij"
haalden in augustus  1834 de terugkerenden met groot verlof plechtig
in . 51 De Tilburge n aren hadden hun eigen korpsen muzikanten van de
Societeiten 'Concordia' en 'Amicitia' voor dit heuglijke feit gereed
staan. Ze konden er bovendien hun voormalige muziekdirecteur,
kapitein S. Botermans, mee verwelkomen. 52 In Den Bosch waren de
muzikanten van de schutterij blijkbaar al eerder teruggekomen, want
de muziek van de stedelijke schutterij, liet zich daar op de verjaardag
van prins Willem Frederik Hendrik  op  13 juni 1833 horen.53  De

50) t.a.p., 8 juni 1832.
51) t.a.P., 26 augustus 1834.
52) t.a.p., 19 augustus 1834.
53) t.a.p.. 14 juni 1833.
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mobiele schutterij zelf werd later door haar muzikale collega's be-
groet.54

Groot gejuich was er in Bergen op Zoom, toen de verdediger wan de

Antwerpse citadel, generaal baron Chasse, als een nationale held
terugkeerde. Op zijn \z'eg van \'lissingen naar Bergen op Zoom kwam
er van het roorgenomen bewaren,an een inc'ognito niets terecht. Na
zijn intrek bij kolonel De Boer in Bergen op Zoom kreegde generaal de
volgende avond een pakkende hulde met een serenade ran het "Nlu-
zijkgezelschap De liarmonie, waarvan de aanzienlijkste ingezetenen

ran Bergen op Zoom leden zijn". Of die aanzienlijken ook meespeel-
den of tot het decorum behoorden, stond er in de krant niet bij. In
ieder geval "rertoonden de  rerkende leden, onder leiding ran den
Heer Van der Ven de nationale muzijkstukken, nwaronder het wolks
lied van Tollens".55

Behalve bij het terugkeren ran de schutterij en de binnenkomst :an
militaire afdelingen w,as er in Den Bosch ook groot feest, toen de
nieuwe -Broederschap ter bevorderingder schilder-, tee|:en- en toon-
kunst, tot het aank\\reken ran onderlinge rriendschap", roortgeko-
men uit de Commissie die de Koninklijke School onder haar bescher-

minghad, in december 1833 haar oprichting vierde. Op diedag -rverd
men eensklaps verrukt door eene keurige muzijk,  velke de leden der
stedelijke harmonie deden horen-.56

§ 3.   Niettive  moed ila  de Strlibbelingen  z'an  /830

Einde 1833 kwamen de gewone dingen weer op gang. Een Duitse
trombonist uit de hofkapel van de keurrorst van Hessen te Kassel (een

belangrijk muziekcentrum waar de s·iolist Ludwig Spolir de leiding
van had) imponeert dan het Bossche publiek. "Alet toestemming \an
Zijne Excellentie den Heere Generaal, Kommandant en Opperbe\,el-
hebber der Vesting 's-Hertogenbosch zal   1. Schmidt, eerste Trom-
bonist ran de Hoofd-Kappel te Hessen-Cassel, de eer hebben op
aanstaande zaturdagden 28. dezer [december 1833], des aronds ten 7

54) t.a.p.  22 auguctus 1834.
55) t.a.p· 21 juni 1833.
56) t.a.p.  20 december 188=
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ure, in de zaal \ an Cassino te 's Hertogenbosch, geadsisteerd dc,or de
thans alhier aanwezige acht Duitsche  luzijkmeesters. te ge, en: Een
Groot Instrumentaal Concert, zcx,r hetwelk de toegangskaartjes A
f  1.00 \an heden ali zoorde Leden man gemeld Cassino, \ erkrijgbilar
zijn, bijden Kastelijn \an Duuren. c,p den Papenhulst en in het
LA)gement het Oud-Keizershof 57

\'an die acht in Den Boscli \Ferk/ame muziekmeesters zal de op die
aiond e,eneens \oor liet \oetlicht getreden nuitist Krause decl heb-
ben uitgemaakt, evenals  \ iolist  Alexander,  kapelmeester \I'eber  en
een lidian de muzikantenflimilie Stumpff. Het Lou interessant zijn
ge"eest indien alle namen , ermeld waren omdat het nogmeer iii/.icht
had gel)(,den in de structuur \an het toenmalige Bossche muziekle-
\'en.

In het \*c)lgende \oorjaar kiramen "Italiaansche en Duitsche zan-
gers. de heeren Perecini  en de gebroeders  Heilmann  een  \P,caal  en
instrumentaal Concert" geren in het Casino. 58  luziek uit 'll matri-
monic) segreto' \an Cimarosa. uit Cendrilli,n' en andere opera's ran
Rossini. naast komische duetten en succesvol gebleken folkloristische
zang uit de Alpen, \ ulden hun programnia. Daar wraren al \\,eer enige
opnieuw ran de grond gekomen armenconcerten aan Foorafgeg;lani
eerst uitgaande van de Societeit 'De Unie en een \seek later, in
januari  1834  gerolgd  do(,r het gezelschap  'Tot  Oefening der Tc)on-
kunst' onder leiding\an W.B. illarijnen en A. 1\I.C. \ander illeulen,
de laatste een muziekhandelaar en \vinkelier.59

Noord-Brabant had in de \\ inter \'eel te lijden ran o,erstromingen.
Hipt \\ aren gerede aanleidingen om het mededogen r in de muzieklief-
hebber te  rrekken. De grote zanger I'rugt  krram er in  1834  met de
Amsterdamse pianist W. Ruys roor naar Brabant, om ondermeer in
Den Bosch ten behoere van de noodlijdenden op te treden.60 Plaatse-
lijke instrumentalisten ferleenden hun medewerking en - zoals toen
gebruikelijk Has - \\ isselden solistische optredens af met delen \ an
een symfc,nie. Zodoende \\erd er begonnen met het 'Allegro eener

571 t. u.p. 27 december 1833
58

f t.a.p.  1 :ipril 1834.
59

3 Prot·in ·mal Dagh/ad. 14 in 21 Januari 1834.
60, t.a.p.   11 ti·bruari 1834-
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simphonie". ven'olgens traden de solisten op met een grote aria \an
Bellini en piano, ariaties \an Henri Herz, ,vaarna het Andante en
;\lenuet \\erden uitge,oerd. Tenslotte rolgde, na een door Vrugt zelf
gecomponeerd lied de tinale van de symfonie.

In 1835 kwam S. de Bas, violist van de hofkapel uit Den Haag, te
Den Bosch enige concerten geven. Hij trad twee avonden achtereen
op bij de Societeiten 'De Unie' en 'Casino met composities van

' 61

Beriot,62 Lafont 63 en Kalliwoda.64 Nog geen vier maanden later \ond
er echter een reel sensationeler gebeurtenis plaats door het optreden
\an de amper iestienjarige riolist Henri Vieuxtemps.65

Allerrvaarschijnlijkst heeft de .ionge Vieuxtemps toen, althans in
het Zuiden van ons land, alleen in Breda gespeeld. Het heette. dat de
riolist op doorreis K as naar Sint-Petersburg, een roornemen Naarz'an
we achteraf weten dat het toen niet tot uitroering kivam, maar eerst
na een volgend optreden, zes jaar later, in Den Bosch en Breda. Voor
het  eerste  Bredase concert  5 erscheen  er  een  oproep  in de Bredasche
Cottrant om in te tekenen. Het A'as in die tijd noggeen gebruik, dat de
kunstenaar van faam, waar men naar haakte ofdie sensatie , erivekte.
de avond roor zich kon opeisen. Vandaar dat behalve Vieuxtemps op
diezelf(le avond klarinettist Faubel, ran de Koninklijke Kapel uit Den

613 t.a.P.. 1 december 1835.
62) Charles-August de Beriot. Leu,·en 20 tebruari 1802 - Brussel 8 april 1870. is een van Bel
gie's grcxitste ,·iolisten ge  eest.  \'an\,ege /ijn grix,t ,·icxiltalent #,erd hij door koning Willem I
ben(}emd tot kamervirtuclos op een jaargeld san f 2000.-. Door de scheiding tussen Noord en
7.uid viel zijn stipendium „·0 zodat hu (,imieuu aan de blag moest om concertreizin te gewn.  In
1835 huwde hij de ;·crmaarde 11<,ssini-zangere4 Maria Garcia-ilalibran, hetgeen echter ian
/eer korteditur was. Ze itierfaan de ge,·olgen van een ongelukkige val van haar paard tijdenseen
ti,urnee in Manchester op 23 september 1836. De Beriot componeerde vele werken voor viool en
schred er IK,k studiemateriaal ,·oor.
63 J  (.'harles-Philippe Lafunt (Parijb 1781 -omge,ing -larbes 14 augustus 1839), was een \ an
Frankrijks grocitste i joli3ten en   erd atom geroemdom /ijn mooie toon. Hij was eenleerling,·an
R(,dolphe Kreutzer en Jacques P.J.  Rode. 'riidens een confrontatic met Paganini in 1814 ga en
de beide \ iolisten elkaar n·einig toe.
64 1 Jan A'aclan' kalli oda ( Praag 1801 - Karlsruhe 1866 J begon als violist maar  vas later ook
kapelmeester.  Kalliir·odd   ·as  ern  L·ruchtbaar  comix,nist i·an  kerkmuiiek in concertstijl·  10
missen en een Requiem met begeleiding ,·an instrumenten. i an , ic,olconcerten, 7 simionieen,
piam,muziek. eni.
651 Henri \'ieuxti'mps (20 lebruari 1820 \'eniers - 6 juni 1881 Mustat'a bij ,\Igiers) \,·as een
officiersium die al Leer , ri,eg %·icilistische talenten  tinnde.  Hij  #%'as een leerling #'an Ch. dc
Beriot. Aa \(Mirt/etting ran /ijn studies te Parijs,·(ind zijn eerste optreden in Nederiand plaats
te Breda.
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Haag optrad. Het programma was per advertentie bekendgemaakt 66
en luidde als volgt:

Groot Instrumentaa! Concert, het,relk gegeven zal „·orden door de Heeren

H. \'ieuxtemps en Faubel, eersten clarinettist der Koninklijke Kapel op
maandag 14 maart 1836 in de Laal i an den Schouis·burg

Premidre Partie
1 Oui·erture
2   Adagio et Rondopc,urla clarinette, comp(isee par    C. M. von Weber

e Ocutee par Faubel 67
3 Adagio et licindi) pc)ur le \'iol,)n

c(,mp(,s(· et ex(·cutO par H.  \'ieuxtemps
4 Air. de \lozart

chante par il. Faubel
5 Finale Seconde Partie
1 Ouserture
2 \'ariatic,ns sur le \'iolon a,·ec accompagnement

d'orchestre, par Mayseder 68

(11. rieuxtemps)
693 \'ariations pour la Clarinette, Mr. Baermann

(M. Faubel)
4 Fantaisie et \'ariations pour Piano et Violon de Beriot-Osborne 70

execute par H. tieuxtemps et .

Zoals toen gebruikelijk was, vroeg men voor het concert van de jonge
Vieuxtemps f 1.- entree.  Dat was omtrent een vijfde tot een zesde
van het weekloon van een werkman. Het publiek verlangde uiteraard
waar voor zijn geld. Daarvoor kreeg het als attractie een aantal soli of
obligaten. doorgaans niet alleen van de hoofdsolist of de grote trek-
pleister doch eventueel ook van een amateur. Men zag niet op tegen
cen lang programma. Vanwege die lengte werd er meestal vroeg in de

66) Bredasche Courant, 14 maart 1836.

67, Johann Faubel kwam in 1830 vanuit Duitsland naar Den Haag. waar hij in de Koninklijke
flotlapel en de Franse opera de plaats innam van Da,·id de Groot. die op tournee King. Faubels
to(in August Friedrich Leopold ( 1834- 1873) genoot later bekendheid als directeur van de Franse
opera te Den Haag.
68) Zie voor \layseder hoofdstuk VII. par. 1.
Joseph Alayseder was een compcisitieleerling ian Paul Wraniti.ky.
69)  Heinrich Jc)seph Baermann (Potsdam  1784 - Munchen  1847) gold als een buitengewoon
klarinettist. Carl Maria von \\'eber King met hem op tournee en schreef enige concerten en
andere stukken voor Baermann, die (,ok zelf cen aantal werken voor zijn instrument schreef.
70) Georges Ale\ander ()sborne (Limerick 1806 - Londen 1893), lers pianist die met De Beriot
concerteerde. Hij componeerde een aantal werken en werkte een aantal duo's voor viool en piano
un Beriot nader uit.
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avond begonnen. Belangstellenden die van buiten kwamen. konden
dan nog tijdig de stad verlaten, want de poorten werden 's aronds
gesloten.In ieder geval sprak de kwantiteit op dergelijke aronden een
hartig woordje mee. Eventuele begeleidingen door een ensemble dat
zo mogelijk vakkrachten onder de gelederen telde doch roor een groot
ded was aangewezen op amateurs, kregen meestentijds een povere,
althans onvoldoende voorbereiding. Men speelde de partijen groten-
deels bijna van het blad. Het is thans haast onbegrijpelijk, dat een
groot kunstenaar zich optimaal kon presenteren tegen zo'n z 'akke en
afleidende achtergrond. Bovendien geneerde het uit liefhebberij aan-
tredende verenigingslid zich niet om naast de grote artiest zijn beste
beentje voor te zetten  in een obligaat of solopartij. Dit waren  de
kenmerkende eigenschappen van de muziekuitvoeringen in die da-
gen, zoals Nicolaas Beets ze treffend beschreef in 'De Familie Kegget
van zijn Camera Obscitra. 71

Inmiddels nemen de uitvoeringen in aantal toe. Een fascinerend
jongmens als Vieuxtemps wekte in ieder geval in Breda een groot
enthousiasme. Op zijn minst constateerde men in Breda na zijn
optreden een toenemende belangstelling voor het vioolspel. Zo leverde
lieuxtemps' spel de inspiratie voor het opbloeien van jong talent,
zoals de weliswaar  niet in Breda geboren,  maar daar  al jong getogen
J.C. van Maanen 72 en de echte Bredanaar W. van den Heuvel,73 die
na hun vooropleiding bij vader en zoon Wijmer hun studies in Brussel

gingen voortzetten.
Vieuxtemps kwam, die eerste keer althans, niet in Den Bosch.

Men  moest het stellen  met twee plaatselijke muziekmeesters J. N.
Kliebisch en P. Stetzer, die beiden als onderwijzer verbonden waren
aan de Koninklijke Muzijkschool. Op 20januari 1836 garen ze in het
Brabandsch Koffijhuis tegen f 1.- entree een vocaal en instrumentaal
concert.74 Doch nog in datzelfde jaar stelde men er op 29 december in
het Casino iets vrijwel even sensationeels tegenover. De beroemde
Franse violist Lafont, door velen toen beschouwd als de evenknie van

71) Hildebrand, a.u·.. p. 183-191.
72) Zie hfdst. X. par. 4.
73) Idem voor W. van den Heuvel.
74) Proi'inciaal Dagblad, 19 januari 1836.
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Paganini,75 had zoor zijn concert in de Societeit een jeugdige leerlin-
ge. de ze\'enjarige Teresa Ali lanollo, meegebraclit.76 Dat de aanvalli-
ge \'ioliste als tif'ee jaar jonger nerd aangekondigd dan ze in \\·erkelijk-
heid was, diende slechtsde sensatiezucht van degenen die zich wilden
rergapen  aan  een "1 onderkind".   Een  programma  ,iel  ook  ran  dit
optreden niet te achterhalen. Id'el wekte het werslagde indruk, dat er
een aankondiging aan \vas roorafgegaan.  Vamrege de jeugdige soliste
vond het concert  vroeg  in  de avond plaats onder  een zeer grote
belangstelling. Het "gevoelvol en betooverend   spel"   ran   Lafont
"maakte op allen den diepsten indruk" ter\\'ijl "de engelachtige on-
schuld en het verheven kunstgevoel" van de jonge Teresa Alilanollo
algemene ben·ondering oc,gstten.  Uit de krant verneemt men nu echter
Ink, dater\'oordeze gelegenheid een behoorlijk instrumentaal ensem-

ble op de been gebracht kon worden. "Dank zij den belang:loc,zen
ijver van een aantal liefhebbers der muzijk dezer stad en muzijkanten
ran de beide alhier garnizoen houdende afdeelingen, heeft een zeer
goed bezet orchest, onder de uitmuntende directie van den kundigen
en bereidwilligen kapelmeester der 17e afdeeling,  den heer J.C. F.
Weber, op eene waardige \\ijze medegerverkt om aan de Bossche
ingezetenen eenen Concert-arond te verschaffen, die bij velen nog

lang een aangename herinnering zal nalaten". 77
Aluziek ten behoeve van representatie, niet alleen door militaire

korpsen, komt geleidelijk aan meer en meer in de aandacht. Vanwege
een wapenschouw in het legerkamp te Rijen begafde koning zich naar
het Zuiden. Deze keer bleef het muzikaal geluid echter niet beperkt
tot carillonspel en het gebruikelijke gedaver en tumult van kanonnen

75 i V<wir  Laiont,  Lie  noot  63.
76)  (Domenica Maria) Teresa Milanollo (Sai·iglianobij Turijn 1827 - Parijs 1904) debuteerde
op 17 apri! 1836 als vic)liste waarna zij methaar familie naar Frankrijk trok (Marseille, Parijs)
\'anuit Nederland ginghet gezin naar Engeland. Teresa ontvingde eerste lessen van haar vader,
/eli'gaf ze haar jongere zuster \laria les. Enige tijd verbled het ge/in, na een tournee door heel
Europa, in Brussel, waar Teresa compositie studeerde bij Ferdinand Kufferath. Na het
vroegtijdigoverlijden in 1848 van Maria aan tuberculose, trad Teresa geruime tijd niet meerop.
Het hoogtepunt van het artistieke leven van de gezusters was een zesjarig geiamenlijk optreden
van 1842 tot 1848. Teresa's spel muntte uit door warmte en innigheid, dat van Maria was

sprankelend en briljant. Dit blijkt uit de respectievelijke bijnamen Allie Adagio en Mile
Staccato. Ze traden \·eel wior liefdadige doeleinden op. Teresa hc,eft later vrij I·eel gecomp()-
neerd. Ge. /liu. LE en Neu· Gmt'e D, art. Milanollo.
77) Proi'inciaal Dagblad. 3 jaituari 1837.
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en trommels. Te Den Bosch was er op 30 juni  1837 's middags in de
Casino-tuin -eene fraaije muzijk der muzijkanten der 10e Afdeeling,
alhier in garnizoen". 78 Ook in Breda en Tilburg n·as de muziek niet
wan de lucht en bij de komst in Roosendaal van de op doorreis zijnde
koning gaf het muziekgezelschap 'De Harmonie' acte de presence,
waarbij men "het blijde \Vilhelmus ran Nassauwen deed hooren en

onderscheidene marschen uitroerde". 79
Armenconcerten hadden al \reer enige jaren hun traditie herno-

men. Opmerkelijker wasde "schoone muzijk", n·aarmee het "daar ter
plaatse bestaande Harmonie-concert" (van Philippus ran Roy) zo n
goed figuur sloeg bij de plechtige installatie van notaris Beckers tot
burgemeester ran Tilburg op 16 januari 1837.80

Na zijn grote succes Foor de noodlijdenden in 1834 verscheen
Willem Pasques de Chavonnes Vrugt in 1837 wederom op een tour-
nee in Brabant. Deze keer AKTam hij met F.IV. Lubeck, eerste violist
ran de koning Zekerheid omtrent hun optreden is er alleen roor
Breda en Den Bosch. maar ian hun optreden in het Casino op
maandag 1 7 april is slechts de prijs van de entreebiljetten, n.1. f  1.50,
nog  bekend. 81 Vrugt keerde nadien nog wei   vaker  naar   Noord-
Brabant terug. Dat gebeurde onder andere \vederom bij een welda-
digheidsc(}ncert in 1842.82

De heren Heller en Darr vormden tezamen met het echtpaar
Daburger de -Beyersche natuurzangers" die al in april 1837 met de
"vieyendste goedkeuring en toejuiching" te horen waren. In septem-
ber 1838 kwamen ze iveerom in Brabant, voorzien van gitaar en citer.
Voor 75 cent op de eerste en 50 cent opde tweede rang kreeg men een
demonstratie, hoe het er in de vredige Alpenlanden toegaat. Onge-
tivijfeld was het elkaar toeroepen op de aim, compleet met echo, een

83van de succesvolste nummers op hun programma.
Hoger kunstgenot lag er zonder twijfel verborgen in het optreden

van Madame Fink-Lohr, eerste zangeres van het Thebtre Italien te

78) t.a.P., 30 juni 1837.
79) t.a.P., 4 juli 1837.
80) t.a.p., 24 januari 1837.
81) t.a.p., 14 april 1837.
82) Eerder genoemd in hfdst. Vil. par. 3.
83) Bredasche Courant. 14 september  1838.
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Parijs en te Londen, die vergezeld was van de jeugdige cellist klaurice
van Gelder, ' eerste violoncellist des Konings". AanK·ankelijk dreigden
de Tooneellisten roet in het eten te gooien, omdat ze al een claim
hadden op de schouwburg roor een afscheidsvoorstelling Tenslotte
werd als een soort Salomonsoordeel overeengekomen, dat men om zes
uur met het toneel zou beginnen. Daarna kon op hetzelfde kaartje het
concert worden bijgelroond, dat aanvankelijk zeer chique in het
Frans was aangekondigd.84 Eerst werd door de Tooneellisten uit
's-Gravenhage onderdirectieran L.T.J Rosenveldt begonnen met de
oproering van 'Dertig Jaren Tooneeldienst of De voorstelling ten
roordeele van een Oud-Souffleur, blijspel met zang naar het Fransch
(Le Beneficiaire) in 5 afdeelingen' Daarna werd gegeven het:

Grand Concert Vocal et Instrumental A donner le 29e decembre par Madame
Fink-Lohr. premiere Cantatrice des Theatres Rovaux Italiens de Paris et de
Londres,
avec le conc(iurs de Mr. van Gelder, premier violoncelliste du Roi

Premiere partie
1 Ourerture

2 Rondo della Cenerentola, Rossini
chante par Mme Flink-Lohr

3 -------------

4 Fantaisie sur des th*mes de Robert le Diable, van Gelder
exOcut6 par  M.  van  Gelder

5 Air final della Sonnambule, Bellini
Seconde partie

1 Ouverture
2 Grand Air de 1

'
Amasilia, Paccjni 85

chantu par Mme Flink-Lohr
3 Variations Ser\·ais

execute par Mr. van Gelder
4-------------

5 Romances Fran<aises

In Breda moet de "garnituur" rond de zang meer betekend hebben dan
in Den Bosch. Men beschikte immers over het muziekgezeischap

84
) t.a.p., 27 december 1838.

85) Giovanni Pacini (Catania  1796 - Pescia  1867) was een uiterst vruchtbaar componist van
omtrent 90 opera's Verder schreef hij cantates, kerkmuziek, instrumentale werken en theore-
tische geschriften. De opera 'Amazilia' beleefde haar premiere in 1825 in het Teatro San Carlo
te 1\laI)eis. Neil' Grot'e D. art. Pacini.
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'Harmonie', dat voor assistentie zorgde. Bovendien was er in Breda
'de begeleidende jonge jufvrouw.....,  i an wie n e inmiddels \, e-
ten dat zij Johanna Christina Hildebrand was, die op het eerste
concert van Henri Vieuxtemps  al  zo  verdienstelijk  iii  de  bres  \\as
gesprongen.

In Den Bosch werd de zangeres niet zo geriefelijk voorzien als in
Breda het geval was. "Mevrouw Fink-Lnhr r#as genoodzaakt voor het
talrijke en zeer aanzienlijke publiek zich zeli'e te begeleiden op de

piano in de Romances aan het slot van de a,ond-.86 Orerigensioelde
de zangeres zich zo gunstig onthaald in Den Bosch, dat ze ,·66r haar
vertrek beloofde in maart of april terug te keren. \'andaar dat de
recensent haar nog eens extra aanspoort om dit niet te z'ergeten,
terloops er bij aanstippend, dat het tijd \vordt zich te bezinnen
omtrent het belangrijk cultureel verleden van de oude hertogstad, en
rurig hopend dat dit herwonnen zal worden. "Dat niets haar in de
uitroering van dit voornemen moge verhinderen, is voorzeker ieders
wensch, daar zulke aronden als die ran rrijdag, en ,# elke ons, in
Tergelijking zelfs met kleinere naburige steden,87 zoo zelden te beurt
vallen, niet anders kunnen strekken dan om den lust tot beoefening
der toonkunst, sedert de laatste jaren alhier zoo zeer opgewekt, meer
en meer te bevorderen en aan te wakkeren. en met betrekking tot die
edele kunst onze stad opnieuw dien roem te doen i erzrer\·en, waarop
zij in vorige eeuwen trotsch mogt zijn"!. 88

Madame Fink-Lohr hield haar belofte niet; tenminste niet aan-
stonds. Waarschijnlijk speelde concurrentie daarbij een rol, omdat op
het beloofde tijdstip zanger Willem Pasques de Charonnes \'rugt met
wiolist Ernst en zangeres Johanna Buys arriveerden.89 \Vel \1'as ze er
weer  begin  1840. Op maandag 13 januari  zou  ze -haar uitstekend
talent als zangeresse" uitbreiden door ook harp te spelen in de grote
zaal van de Societeit Casino te Den Bosch.90 In Breda had men rc,or
het concert op 17 januari haar titulatuur nog wat indrukwekkender

86  Proi·inciaal Dagblad. 8 lanuari 1839.
87

3 \\'elke naburige kleinere :tad: Zon er in 7.altbommel meer te bele\en /.ijn gen·cesti
88) Proi'inciaal Dagblad.  1. 4 en 8 januari 1839.
89 i Dit concert komt in par. 4 ter sprake.
90

) Proi'iii(·iaal Dagblad. 7. 10 en 17 januari 1840.
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gemaakt door haar aan te duiden als
- Eerste zangeres der Koninklijke

Italiaansche Schouwburgen te Parijs, Londen, klilaan enz. en hono-
rair lid van onderscheidene Aluziekgenootschappen' .91 De zangeres
werd ditmaal vergezeld door de pianist Baldenecker, een leerling \ an
Franz Liszt en Theodore Dohler, en de baszanger Belmonte. Te/a-
men brachten ze onderstaand programma:

Eerste Aldeeling
1 Ou\ erture
2 Duet, Rossini door \lad. Fink-Ij,hr en Belmonte
3 Fantaisie over thema's ilit li'illem Tell

\(x,r piano,  1)t3hler ( Balclenecker)
4 Grcx)te Aria, Bellini (mad. Fink-Loh r i
5  Le Forban, chant de Aler Cheer Belmonte )
6 Groote \'ariatien ,·cxir de liarp, Zabarre (mad. Fitik-Li,hi i

Twwde Afdeeling
1 Ourerture

2 Assis au pied d'une salice
uit Othello Rc)ssini
harp en zang dc,or mad. Fink-1.ohr

3 1.a 31(,inc, grcx,te scene. \leycrl)eer Cheer Belmonte)
4 Groote variatien Thalberg (Baldenecker)
5 La fiancee du Brigand,

ballade van Mme 1\lalibran (mad. Fink-Lohr)
Ook deze keer was het succes bijzonder groot, maar \vederom deed de
zangeres haar belofte om nog vddr haar doorreis naar Rusland in
februari terug te keren niet gestand. Zou het opnieuw de concurrentie
zijn geweest? Zeker is dat nieuwe beroemdheden zich z()wel in Den
Bosch als Breda aandienden. Eerst kwam de pianist Theodore Doh-
ler,92 die met de violist Ferdinand Cellier en de cellist Georg Hainl
een  concert  gaf.  Op 21 februari 1840 speelden  ze  in de Societeit
Casino en de 26e daarop\olgend in de schou#burg te Breda.93 Anders
dan de charmeur Baldenecker, wiens ster even snel ten onder ging als
ze gerezen  was,  moet  Dohler een groot pianotalent ge,\eest  zijn. 94

91) Bredasche Courant.  16 Januari 1840.
92) Theodore Dohler (Napels 1814 - Florence 1856) n·as een elegant piancivirtums. Iii.1
componeerde tal ran salonstukken wor piano. migiek die al dan niet terecht de \·ergetelheid is
ingegaan.

93 1  /'rot'tnciaal  Dag/,lad.   18  februari  1 840.  Bredasche  Courant.  23  tebruari   1840.
94} Groi·e D. art. DO hler.
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§  4.    Muziek  en  publiciteit

Toen er in de jaren \ eertig \ an de 19e eeu\\ door de verbetering
\'an de verkeersmogelijkheden, \oort\'loeiend uit een straffere organi-
satie Yan de postdiensten en vervolgens uit de door de technische
ont,vikkeling ontstane nieuwe middelen - eerst de stoomboten, later
de treinen en de telegraaf - een groter en gevarieerder uitz·oerings-
aanbod ontstond, ging men bij het krantenbedrijf het belang I an
meldingen uit het muziekleven inzien.

Aanvankelijk waren de kranten zo gering zan omiang enierschij-
ningsfrequentie, dat dit mede bepalend ngs voor het water op de
eerste plaats in thuis hoorde. Zodoende bleet de muziek voorlopig
buiten de sfeer rkin de berichtge\'ing. Het waren de uitvoerenden en
de muziekrerenigingen Leif die de publiciteit op gang brachten, door
middels advertenties, korte berichten en dergelijke aandacht te \ ra-
gen roor hun be/igheid.

Wanneer erin het Prorinciaal Dagblad melding wordt gemaakt van
het uitvoeren \'an liaydns 'De Schepping' in Aliddelburg op 2 april
181895 is zo n mededeling - een verslag is het zeker niet - een
,olkomen toevalligheid, evenals het muziekmaken op een hostschool
in 182196 en de overigens uitvcrriger berichtgeving omtrent het op-
treden in Brabant van vier Weense zangers in hetzelfde jaar. 97 Mede-

delingen op muziekgebied dragen nog een betrekkelijk incidenteel
karakter. Gebeurtenissen en feiten die minstens zo belangrijk of zelfs
ran meer betekenis dan de daar genoemde zijn, worden niet vermeld.
Rond  1830 echter gaat de Bredasche Couraitt iets regelmatiger komen
met een rerslag oier een muziekuitroering Recensies of kritieken
zijn dit echter nog niet. Aleer in het algemeen heeft de muziekkritiek
in ons land een vrij late start gehad.

De kranten ,%'aren niet altijd een even betroun·bare spiegel ran
hetgeen er alzo op muziekgebied aan de hand rras. Berichten ran de
soevereine vorst of het landsbestuur, provinciale besluiten en berich-
ten \'an de stedelijke regering, zoals het gemeentebestuur \'an Den

95) Daghlad der Proi'incie \'oord Bmband. 8 april 1818.
96 3 Prei'inciaal Dagblad. 27 februari   1821.
97

1 t.a.p , 7 en 10 augustus 1821 en 7 december 1821.
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Bosch zich toen presenteerde, kregen blijkbaar onvoorwaardelijk de
roc,rrang op alle andere nieu,ks. Zelfs met een nauwkeurig napluizen
\angt men niet alles. ,vat toen (en nu roor ons) de aandacht waard
n.as. Toch dient men de aanvankelijk geloofwaardige mening, volgens
\velke Breda op louter geografische gronden een rcursprong op Den
Bosch had. \\ at betreft het be/oek \an buitenlandse artiesten en gere-
nommeerde solisten uit het eigen land, niet al te nadrukkelijk te
serkondigen. In tal ran gerallen blijkt men namelijk zoHel Breda als
1)en Bosch te hebben aangedaan, of gaf men beurtelings de roorkeur
aan  een wan beiden.

De eerste kranteverslagen van muzikale evenementen bestonden
uit niet anders dan lovende tirades, zoals bijvoorbeeld bij het optreden
van de violist Lafont en zijn jeugdige leerlinge in Den Bosch.98 Maar
terwijl in het Provinciaal Dagblad na een uitvoering even goed niet als
wei een recensie kon volgen, is het muziekverslag tezelfdertijd in de
Bredasche Courant al een goed gebruik geworden. Op dat moment
begint men in de publiciteitsorganen de sociale betekenis van het
concert te erkennen. Zodoende ontstaat er een wisselwerking waarbij
de aankondiging en het verslag elkaar aanvullen en van onmiskenbaar
economische betekenis blijken te zijn voor de muzikale activiteiten.
Rond  1840 is er sprake van een zekere muziekjournalistiek in de twee
voornaamste Brabantse kranten.

Voor Tilburg valt er, bij gebrek aan een eigen periodiek, helaas
weinig zwart op wit te bevestigen. Dit ontbreken van een krant zou
kunnen samenhangen met het toen nog schrikbarende analfabetisme
ter plaatse, zoals dat blijkt uit de.ele kruisjes bij geboorteaangiften en
in huwelijksakten. Het z·eel voorkomende analfabetisme in Tilburg
vond haar oorzaak mede in het wijdverbreide euvel van de kinderar-
beid, die in de textielnijverheid het meest voorkwam. 99 Van vorming
van de geest kon bij zo'n vroegtijdige inschakeling in het arbeidsproces
door de lange werktijden niets terecht komen. Hoe sterk die kinderar-
beid verbreid was en hoe verontrustend die bij degenen die zich van
hun sociale verant;,oordelijkheid bewust waren overkwam, blijkt uit

981 t.a.p.. 3 januari 1837
99) Brugmans, Paardenkracht  m  .lfensenmacht.   p.   192

287



de prijsvraag die door het Provinciaal Genootschap /oor Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant i,erd   uitgeschreien  oier  "den
inrloed door den arbeid der kinderen in fabrieken op hun zedelijke,
\erstandelijke en ligchamelijke ontrvikkeling uitgeoefend,  \oor  n at
betreft Tilburg, Eindhoven en Helmond, met de aan die steden
grenzende gemeenten".100 Nog omstreeks  1860 was het percentage
analfabeten onder de ,ferkende klasse in ons land vrij hoogal wisselde
het plaatselijk sterk. Het rarieerde van 60 procent in Hilversum tc)t
bijna 100 procent in Kerkrade. 101 Gelet opde omstandigheden lag het
percentage in de Brabantse textielsteden Tilburg en Helmond dichter
bij de 100 dan bij de 60 procent, mede door de ,·ele huisn everijen met
betaling in stukloon. 102 Nau\rkeurige cijfers zijn err an Tilburg niet
bekend. Uit de hu\velijksakten blijkt dat het analfabetisme in de
periode 1813-1819 in Brabant en Limburg het hoogst was. Respectie-
velijk 34.3% en 34% van de bruidegoms tekende met een kruisje. Bij
de bruiden kwam het neer op 51.3% en 57.6%. Landelijk lag het
percentage toen op 24.6% voor de mannen en 40.4% zoorde,muven.
In Breda was in de periode 1840-1849 nog 39.5% ran de huwenden
analfabeet. 103 In Tilburg zal dit percentage ranwege de andere be\ 01-

kingsstructuur ongetwijfeld hoger zi.in geweest.
Niettemin ontstond   er  na   1830,   door de bredere toevloed  van

mensen uit de zich ontplooiende middenklasse die in muziek geynte-
resseerd A,aren, een stijgende behoefte aan opinievorming op dit
gebied. Zo'n informatieve, vormende en kritische teneur \verd lande-
lijk ge\'onden in speciale muziektijdschriften als Amphion ( 1818-
1820), het Nederla,idsch Mitzijkaal Tijdschrifi (1838-1849) en het
muziekmaandblad Caecilia (1844-1944). Laatstgenoemd muziektijd-
schrift wijdde vanaf haar begin in  1844  nu en dan een beschouwing
aan bepaalde facetten van het Brabantse muziekleven, die getuigt van
kritische zin. Eerst vanaf omtrent 1875 is er in de dagbladen sprake

100)   Handelingen t,an het Genootschap roor /<unstenen  11/etenschappenin  Noord-Brabant ran  1863,
p. 43. De prijsvraag werd min of meer doorkruist door het instellen van een Staatscommissie.
Re(len waarom er geen antw,·oord binnenkwam.
101) A.M. van der K'oude, De aljabetisering, in :1.G.Y., di. \'11, p. 260.
1023 Brugnians, Paardenkracht. a.,1·. p.  192, 1.J Brugrnans, Dearbeuiende klasse m,\ ederland iii
de 19e eeux, 1813-1870, (litrecht/Antwerpen 1968) p. 234-235.
103) I'an der Woude. t.a.p., p. 261
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\an echte kritiek op bepaalde uit, oeringen en \'an toelichtingen en
beschou\\ ingen  \an theaterif erken en coin l)(,cities.

§ S. De lumst uit het Zitiden faroriet

Een belangrijk deel man de artiesten die in Noord-Brabant optra-
den, was van Duitse oorsprong. Veelal waren dat muzikanten die in
Amsterdam een B)sitie „'isten te bemachtigen aan een zan de lesse-
naars \an een orkest als dat \ an Felix  leritis ofeen plaats ronden in
theater (,fopera, dan :i el in  Den Haag verbonden z,perden aan  Franse
opera of Koninklijke Hotlapel. Er waren er echter (,ok nogal r at
under. die hierheen kwamen vanuit Brussel. De jonge Belgische staat
gaf zich reel moeite om van de hoofdstad een cultureel centrum te
maken, dat zich kon meten met Parils, althans zich daaraan spie-
gelde. Daartoe trok men zozvel uit Frankrijk als uit Italie en de Duitse
landen, waar maar een "naam" voorhanden was die de bereidwillig-
heid bezat om naar Brussel te komen, bekzvame kunstenaars aan om
lessen te geren aan het Conserratorium of de Kunstacademie dan n el
verbonden te worden aan het theater, zr aarbijde Muntschouirburg op
de eerste plaats kwam.

Tot deze artiesten behoorde het echtpaar Willent-Bordogni. Hij
was een fagotvirtuoos, zij zangeres, dochter ran de vermaarde Ita-
liaanse tenor Giovanni Marco Bordogni die eerst aan de Milanese
Scala zong, van 1819 tot 1833 verbonden was aan het ThOAtre Italien
te Parijs en met de uitga, e z an zijn l'ocalises bewees een zangpedagoog
ran formaat te zijn. Het echtpaar kwam naar Breda en Den Bosch
vanuit Brussel. Beiden waren ze verbonden aan het Conserr atoire
Royal, maar het klonk reel mooier om zich aan het publiek roor te
stellen als eerste zangeres van het San-Carlo-theater te Napels en
"eerste basson" van  het Koninklijk Italiaans Theater te Parijs. 104

Zaterdag 9 februari  1839  was het echtpaar Willent-Bordogni  in  de
Societeit Casino te Den Bosch; precies een week later verscheen het
in Breda om  s aronds in de zaal van de weduwe Van Oers een vocaal
en instrumentaal concert te geven. \'andaar vertrok het naar Gorin-

104) Bredasche Courant. 15 februari 1839, Proi·inciaal Dagblad. 8 februari 1839.
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chem en Dordrecht. Bij de zangeres Nas Rossini faroriet. de fagottist
speelde eigen composities. Uiteraard.  mag men  \\ el zeggen, Karen
de/e laatste ontleend aan operamelodieen, in dit geval van Bellini. Op
teksten \an Lamartine als 'In,ocation' en 'Le ChrOtien mourant' had
\Villent  ook  zijn  r rouw  bedacht.   Op  de  avond  r an hun Bredase
optreden stonden er nog twee ourertures op het programma, die
vermoedelijk n erden  uitgevoerd door het gezelschap 'De Harmonie
Dit stond er echter niet bij rermeld; wel de entree die f 1.- bedroeg,
maar in Den Bosch zanHege de tarieven , an de patentbelasting een
cent minder \fas. 105

Door de terugkeer van de zingende en harpspelende merrou\\'
Fink-L ,hr kiram de nadruk tereel te liggen op het dan muzikale
ezenementen rijke jaar 1840. in 1839 ,vas er echter ezeneens het
ncdige op muziekgebied te beleven. immers na het eclitpaar
Willent-Bordogni en de e,en succes\olle merrouw Fink-Lohr ver-
scheen de heer 1\luider 'met zijn op het klavier begaafde kinderen
Richard en Caecilia" in Breda. \/ader G. Mulder, een tenorzanger die
aan het familieconcert meewerkte dc,or liederen ran Proch en Six}hr
te zingen, was een manager die de publiciteit goed voor zich Trist in te
nemen. Er stonden liefst vier roorberichten in de Bredasche Cou-
rant. 106 illen las daarin ondermeer, dat Richard in Amsterdam al een
concert had gedirigeerd met eigen composities. Hij was tevens de
leermeester Ic)or piano van zijn zusje Caecilia. In Breda werden de
beide kinderen aangekondigd als klariervirtuozen die het reeds ge-
bracht hadden tot honoraire leden ran de filharmonische gezelschap-
pen te Berlijn, Alunclien en nog reel meer. De jeugdige pianisten
speelden een concert van Kalkbrenner voor twee piano's en orkest.
Richard leidde en speelde een 'Fantaisie Brillante' op Italiaanse the-
ma's (waaronder een variatie voorde linkerhand alleen) voor piano en
orkest en kwam ook voor de dag met enige van zijn eigen composities
\(}or piano. Caecilia liet rariaties op een thema uit 'Le Pr6 aux clercs'

107\an  Henri Heri horen.

105; Bredasche  Courant,   14  en 19 februari  1839.  en  Prot·inciaal  Dagblad,  8  februari  1839.

106) Bredasche Courant.  6,   12.   19  en 21 februari  1839.

'073 t·a.P., 21 februari 1839.
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l\'locht de familie Mulder niet voor Den Bosch zijn weggelegd - de
krant maakt althans geen melding van hun aamvezigheid -,de hoog-
geroemde pianiste Louise Dulcken-David verscheen behalve in de
zoornaamste plaatsen van het Westen van ons land met haar eigen
Erard-\leugel alleen maar in Den Bosch. De pianiste zzas een zuster
\an de riolist en pedagoog Ferdinand David. bewerker ian tal \an
meesterwerken voor de viool. 108 Vanaf haar elfde jaar trad Louise
David reeds voor publiek op. Na haar hurvelijk had ze zich in Londen
gevestigd. Daar gaf ze onder andere pianoles aan koningin Victoria.
Bij haar optreden in Den Bosch werd zij aangekondigd als "eerste
pianiste van H. M.  de Koningin van Engeland".109 Ze kwam vanuit
Londen voor een tournee naar Nederland en slaagde erin de meningen
omtrent haar artistieke kunnen verdeeld te houden.110 Tijdens het
concert dat woensdag 18 december 1839 in de zaal van de Societeit
Casino plaats vond, trad ook zekere Madame Hagenaar op, van wie
niet bekend is of zij een hooggeschatte dilettante dan wel een profes-
sionele zangeres rvas, noch vanwaar zij kwam. Hier volgt het, op de
blijkbaar te elfder ure vastgestelde ouvertures na, complete program-
ma:
Eerste deel

1 Ouverture
2  Aria r·an Paccini (Alme  Hagenaar)  1 1 1

3 Concert s·an Mendelssonn (piano Mme Dukken)
4 Romance (gezongen door Mme Hagenaar)
5 Fantaisie, Kalkbrenner (pianosolo)

Tweede deel
1 Ouverture
2 Aria van Carafa (door Mme Hagenaar)
3 Nocturne, Dohler

Andantino. Halberg 112

108)  Louise Dulcken-David, geboren 20 maart 1811 te Hamburg, zuster van de violist Ferdi-
nand David, kwam met haar echtgenoot in 1828 naar I.nnden, waar ze een grote populariteit
genoot als pianiste en lerares en op 12 april 1850 stierf.
109) Provinciaal Dagbiad, 13 december 1839.

110) Nederlandsch gfuzijkaal Tijdschnft. jrg. 1 (1839). p. 40.
111) Bedoeld is Pacini; zie noot 85,
112

) Bedoeld is de pianist en componist Sigismund Thalberg (Geneve, 7 januari 1812 - Napels
27 april 1871). Hij was de natuurlijke zoon van vorst Moritz Dietrichstein en barones von
Wetzlar. Als pianistdeevenknie van Franz Liszt reisde hij door heel Europa, Noord-Amerika en
Brazilie. Met talrijke pianowerken, vooral fantasieen, potpourris en variatiewerken maakte hij
wel furore. Zijn beide opera's werden een fiasco.
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4 Tiroler lied en Variatien (zang door Alme Hagenaarl
5 Brillante \'ariatien, Herz (Mme Dulcken)

Het instrument is uit de beroemde Fabrijk van Erard te Londen.
Aanvang 6 ure.  Entrte f  1.50.

Blijkbaar was er in Den Bosch een orkest voorhanden, hetgeen niet
alleen nodig was roor het Mendeissohn-concert maar ook roor de niet
met name genoeme ourertures die op het programma stonden. Bij
wijze van uitzondering gaf de krant in Den Bosch ran dit concert zelfs
een recensie en vermeldde daarbij en passant het eerste concert ran de
zangvereniging'Concordia' in Breda. 113 Dit is een duidelijke aan\f ij-

zingdat de muziek zorr,el in het journalistieke als het sociale leven van
meer algemene betekenis wordt.

Was het bij mevrouw Hagenaar niet duidelijk of ze een amateuristi-
sche dan wel professionele status had, de vermenging ran liethebberij
en spel om den brode was op dat moment nog zo iets ranzelfsprekends
dat een correspondent in datzelfde jaar 1839 Lol enthousiasme kon

schrijven: "Telkens weer zijn er Dames en Heeren die het gezelschap
wel op solo's willen vergasten en onder welke eenigen, zoo wel door
hunne stemmen als kunstvaardigheid, veel lof verdienen

' 114  Theo-
dore Duhler mocht dan een pianovirtuoos genoemd worden die met
zijn spel "een ieder in verrukking bracht", een verslaggever was ran
mening, dat "den glans van het concert werd verhoogd door de voor-
treffelijke voordragt van een zeer verdienstelijke liefhebber" die twee
aria's zong "op eene wijze welke wij wenschten dat door onze Oerste
zangers ex professo  in vele opzichten kon worden  nagevolgd".115

In het, vergeleken bij voorgaande jaren, rijk bedachte 7 oorjaar van

1839 liet het nationale idool, de zanger Vrugt. zich wederom horen.
"Il sublimo cantante", zoals de vioolvirtuoos Paganini van hem gezegd

moet hebben, gaf toen in Breda met Heinrich Ernst, een van de
grootste violisten uit diedagen, en zangeres Johanna Buys een concert
op zaterdag 6 april. Twee dagen later bracht dit drietal een irij,%'el
identiek programma in de Societeit Casino te Den Bosch. De instru-
mentale medewerking in Den Bosch bleef onbekend. In Breda had

113) Proi·inciaal  l)agblad.  20 decernber  I 839

114, \'ederlandsch .fluzokaal rijdsi·hrifi (1839). p. 43.
115) t.a.p.. p. 52.
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men de beschikking oierleden \an het gezeischap  De Harmonie+. 116
\'olgens de recensie was er "een klein maar goed orchest: ter,rijl
"onze talentvolle stadgenoote, mejufvrouzi Hildebrand zorgde :()or
het pianoaccompagnement". 117 De ouvertures werden ()p zoorhand
niet genoemd, omdat die van de plaatselijke omstandigheden athin-
gen. Van de Bossche uitvoering verscheen Keen recensie. \Vel is \'an
een ander concert bekend, dat de piano erbarmelijk bevonden nerd -
er weigerden verschiliende toetsen - en dat de zangeres bij gebrek aan
een kundige begeleiding zichzelf moest accompagneren.118 1 let prc,-
gramma van dit concert AL'rd in een aankondiging aangetroffen.119

GrcK,t \'ocaal- en Instrumentaal Concert
te Keven door de lieeren  Ernst en  Trugt en  mejutz,·ouz,  J.  Buvs
in de Societeit Casino te den Bosch

Eerste deel
1 Ouserture
2 Aria uit 'Anna Bolena' , Donizetti

door Ii'. Pasques de Cha,·onnes \'rugt
3 L'ariatien i·cx,r zio(,1,  la,·seder (Ernst)
4 Duo uit "Armida". Rossini (Buvs-\'rugt)
5 Bravour ,·ariation %·aii Paganini (Ernst)

TIveede decl
1 Ouverture
2 Aria uit "Robert le Diable", Aleverbeer (mej. Buys)
3  Romance uit "Guido en Gene\·ra"  Halevy (\'rugt)
4 Andantino, gevoigd door Carnaval de Venise (Ernst)
5 Romances (mej. Buys)

De recensent in Breda was meer dan opgetogen over de zang van de
tenor, spreekt met betrekking tot de zangeres ozer een "ont\\·ikkeld
talent", maar noemt "de onvergelijkelijke Ernst het lichtpunt dezer
schilderij". 12° Ernst moet in die dagen stad en land zijn afgereisd,
want in een muziektijdschrift stond te lezen dat hij 'op zijn muzijka-

116) Hit latere ',7ijt en \Filharding
117) Bredasche ('ourant, 12 april 1839.

1181 Proi'inciaal Dagblad. 8 janitari 1839; C:accilia (18571, p. 110.
1 19) Prol·inciaal Dagb/ad, 29 maart  1839.
120: Bredasche Courant. 29 maart. 4.5 en 12 april 1839.
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len strooptogt door de Nederlanden wei 63 concerten heeft gege-
T'en".121

Er valt een bevruchtende wisselwerking te constateren tussen het
ontstaan van muziekverenigingen aan de ene kant en het optreden van
grote artiesten aan de andere zijde. Door de faciliteiten van verenigin-
gen als 'De Harmonie' (later omgedoopt in 'Vlijt en Volharding') en
het gemengde koor 'Concordia' in Breda, respectievelijk opgericht op
15 oktober 1837 en in oktober 1838,122 namen de concerterende
activiteiten door artiesten van buiten heel duidelijk toe. Eenzelfde
verschijnsel constateert men in Den Bosch na het tweede bezoek van
de dan alom bekende Henri Vieuxtemps aan Noord-Brabant in 1842.
Aan het programma is te zien dat de inmiddels beroemde violist ook nu
nog niet alleen voor het voetlicht trad. Het Bossche societeitsbestuur
nam een maatschappelijk gewichtig besluit door de deuren van het

123Casino ook voor anderen dan de eigen leden open te stellen.
Programma ran het Concert door de beroemde violist de Heer Vieuxtemps,
benevens mevrouw Koning-Buys en mejufvrouw Sophie Schloss, beide eerste

zangeressen hetgeen zal plaatsvinden op dingsdag 8 februari in de zaal ,·an het
Casino in den Bosch

Eerste Afdeeling
1  Eerste deel eener quatuor Beethoven

2 Aria uit de opera Belisario Donizetti
door mevrouw Koning-Buys

3 Fantaisie Caprice, gecomponeerd en uitge,·oerd door      H.  Vieuxtemps
4 Grcnte duo uit de opera e Capuletti di Montecchi Bellini

door mevr. Koning Buys en mej. Schloss

121)   ederandsch Muzdkaal Tijdschrift (1839). p. 6; Heinrich Wilhelm Ernst, Brno of Brunn
6 mei  1814 -  Nice 8 oktober  1865,  een van origine Tsjechische Violist die o. a.  bij  Mayseder in
Wenen studeerde, gold als de evenknie van Paganini. Enige van zijn werken. zoals de 'Elegie
opus 10 en een 'Concerto Path6tique' in fts opus 23 bieven lang geliefd.
122) Van der Aa, Geschiedkundige beschrui'ing Breda, p. 62,
1231 Provinciaal Dagbtad, 4 februari 1842. Ditis dezelfde zangeres als de eerder nog ongehuwde
Johanna Buys. Er wordt op gewezen dat het vierde programmanummer gelezen dient te worden
als 'I Capuletti ed i Montecchi'.
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T„·eede Afdeeling
1 Tn·cede deel der quatuor Beeth(,s·en
2 Groote Aria Alercadante

door mei. Schloss
3 \'ariatien op een thema uit de opera Il pirate

gecomponcerd en uit te s-oeren doc,r H. \'ieuxtemps
4 Duettino -La Calabrese                                Gabussi

door de dames Koning-Buys en Schloss
5 Le tremolo. caprice de Beric,t

door de heer J'iextemps
De biljetten ivorden i·oor f  1.5 0 uitgege\·en  124

Evenmin als bij het concert ran violist Ernst en zanger Vrugt stond
er nu een recensie in de Bossche krant. In Breda, waar Vieuxtemps
vergezeld werd door dezelfde primadonna's was een recensie reeds

gebruikelijk geworden. 125 Men had daar zoveel succes, dat Vieux-
temps op de terugweg van zijn tournee door Nederland er einde april
nogmaals terugkeerde. 126 Evenals bij zijn eerste optreden  in  1836

speelde de grote , iolist werken van hemzelf. Maar, waar hij eerder

begeleid werd door de anoniem gehouden Johanna Christina Hilde-
brand had de violist thans zijn jongere broer Louis als begeleider

meegebracht.
Tijdens het eerste of tweede optreden van  1842 is J. C.  van  Maa-

nen, een jeugdige ingezetene van Breda,127 met Vieuxtemps in con-
tact gekomen. Daar resulteerde uit, dat hij besloot zijn studies onder
leiding van de vioolvirtuoos in Brussel voort te zetten. Er school
blijkbaar een viooltalent in hem, want de Maatschappij tot bevorde-
ring der Toonkunst, die zich beijverde om Nederlands talent te
stimuleren,   had  aan Van Maanen  in   1839  al een stipendium  van
f 100.- toegekend. 128 WOr zijn vertrek gaf Van Maanen een soiree
musicale, waarbij hij geassisteerd werd door leden van het gezelschap
'De Harmonie'. 129

124) t.a.p., 4 februari 1842.
125) Bredasche Courant, 6, 10 en 13 februari 1842.
126) t.a.P..  24, 28 maart en 3 mei  1842.
127) In hfdst. X, par. 4 wordt dit nader aan de orde gesteld.
128) Van Dokkum, a.w., p. 58.
129  Bredasche Courant, 12 en 15 mei 1842.
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Na het oprichten van de liedertafel 'Oefening en Uitspanning' in
1843 viel men in Den Bosch meer en meer terug op de eigen kringen
en activiteiten. Dit is de tijdgenoten allerminst ontgaan. Want ziehier
hoe een correspondent  het  een en ander  in 1849 verwoordde:  "Het
muziekleven in Den Bosch is er niet op vooruitgegaan. Tien A vijftien
jaar eerder bloeide het echter in onze stad door haar handel en
nijverheid. Bij die welvaart worden kunsten en wetenschappen meer
beschermd, beoefend en bevorderd. In die tijd zvaren er rier Concer-
ten, eene bloeiende Stedelijke Muziekschool, een veel belovend Har-
monijkorps bij de schutterij, t\vee vereenigingen in Rooms Catholijke
Kerken. die ran Sint Jan en van Sint Catharina, Haar missen A grand
orchestre werden opgevoerd.   In 1848 sneefden de Concerten   op
27-jarige leeftijd, werd de Muziekschool gesupprimeerd, verbasterde
het Harmonijkorps en verminderden de kerkrereenigingen tot kOn.
Thans zijn er drie Harmonien die zedert drie W rUfjaar zijn opgerigt
geworden: Caecilia, de Schuttersharmonie en de Unie en er is een
Harmonijkorps bij de Schutterij. Er zijn twee Liedertafels waarw·an de

directeuren zijn de heer Christiaans en de oud-kapelmeester de heer
Weber. Het Concert Diligentia is thans t\\'ee jaren oud. Overgeble-
ven is de kerkvereniging in de Sint Katharinakerk ter\\'ijl er bij tijd en
wijle in de Sint Pieter een groot orchest tot opluistering van de
eeredienst aanwezig is. Wat zagen we dezen winter uit den vreemde?
Slechts de Hamburger Kwartet-zangers, waan oor jammer genoeg
weinig deelneming bestond. Af en toe was er eens eene soirle van de
Harmonieen". 130

Over de hele lijn was dit een weinig rooskleurig beeld van het
Bossche muziekleven omtrent 1848. Met de oprichting van het Bos-
sche herenorkest 'Diligentia' trachtten enige muziekliefhebbers die
de goede dingen van weleer misten, de oude geest van een goed
burgerlijk concert terug te winnen. Helaas zocht men het evenwel
teveel in de kleine kring van het exclusieve, juist op liet ogenblik dat
een groter decl van de samenleving zich gaat interesseren voor de

130
1 Kort na dit verslag kn·amen er ti,·ee liedertafels bij, zie hfdst. \'1. par. 3. De schrijier

bpreekt ,·an kerks·erenigingen in plaats van zangkoren. lietis maar de,·raag of het aantal in  1848
tot an terugliep. In de Sint-Janskerk  ·as juist in 1847 een ko(ir opgericht! Het reiaas stond in
Caecilia ( 1849), p. 87.
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diverse aspecten van het sociale, politieke en culturele leven. Niet
lang voordien echter, omtrent 1840, werden Den Bosch en Breda

ongeveer gelijkelijk bezocht door kunstenaars van elders Daarbij mag
verondersteld worden dat een rondtrekkend artiest ook wel eens in
Tilburg uit de diligence wipte. Het wekt immers wel bevreemding
r,anneer een kunstenaar, die zijn zakelijke belangen scherp in het oog
hield, een hiaat van een week had tussen een optreden in Den Bosch
en Breda. Zoiets was bijvoorbeeld het geval bij de tournee van het
echtpaar Willent-Bordogni dat 9 februari in Den Bosch concerteerde
en 16 februari 1839 in Breda optrad. Pianist Theodore Dahler speelde
op  21   februari   1840  in de Societeit Casino  te Den Bosch  en  op  26
februari  in de schouwburg  te Breda. Madame Fink-Lohr  zong  13
januari 1840 in het Casino en liet zich vier dagen later, op 17 januari,
in Breda horen.

§ 6. "Tablealt de la troupe"

Van de pianisten die v(56r 1850 Noord-Brabant voor een concert
bezochten, heeft de grote concurrent van Franz Liszt, Sigismund
Thalberg, het door ziekte van zijn echtgenote, daags voor zijn optre-
den op 22 maart 1847, laten afweten. 131 Volgens Heinrich Heine was
deze grote pianist tegelijk een echte gentleman en een zo knappe
verschijning dat hij eigenlijk niet eens behoefde piano te spelen om
toch juichend begroet te worden. 132 In Breda zou Thalberg tezamen
met tenorzanger Vrugt optreden. De Bredasche Courant plaatste bij
roorbaat alle superlatieven die er van elders over de pianist bijeen te

garen waren op een rij en noemde hem onomwonden de beste pianist
van de wereld. 133 Wat er allemaal geboden zou worden op het "Grand
Concert Vocal et Instrumental - Ville de Breda - dans la Salle du
Spectacle, lundi le 22. mars par Mr. S. Thalberg, avec le concours de

Alr. W. P. de Chavonnes Vrugt , ziet men hier:

131) Bredasche Courant. 11, 14 en 21 maart 1847
132) W. Paap. Wegen en duwalu,egen der muziekkritiek (L'trecht 1978), p. 115 en 116.
133 j Bredasche Courant, 14 maart 1847.
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Premiere partie
1  Air de Spohr. chante par W. P.  de Ch.  Vrugt
2 Fantaisie sur des motifs de la Somnambule de Bellini

compose et exkute par S. Thalberg
3 Air de Mozart, chant6 par Vrugt
4 Fantaisie sur Les Huguenots de Meverbeer, par Thalberg

Deuxieme partie
1  Air de Mozart, chante par Vrugt
2 Finale de Lucie, ;arit et 6tudi* en la mineur

par Thalberg
3  Recitatif et Andante de Florent \' au Chateau de Aluiden

de Verhulst, chante par Vrugt
4 Grande Fantaisie sur la Muette de Portici d Auber.

par Thalberg, compose et execute par Thalberg
Blijkbaar gaven taI van beroemdheden zich de moeite en de tijd om
zich in Noord-Brabant te laten horen. Hun optreden geschiedde
vrijwel altijd tezamen met een andere coryfee. Zo zag en hoorde men,
naast de al genoemde salonfiguur Theodore Dohler, pianist Alexan-
der Dreyschock die, met zijn broer de violist Raymond Dreyschock,
begin maart 1845 optrad in de schouwburg te Breda. 134 Evenals Liszt,
Thalberg en Dohler mocht Alexander Dreyschock gerekend worden
onder de grote pianovirtuozen  van  v66r  1850. 135

Een in oIis land graag geziene figuur was Henry Litolff, een Frans-
man die niet zelden voor een Engelsman werd gehouden. In ons land
genoot hij veel sympathie door zijn derde pianoconcert, het 'Concerto

symphonique' bijgenaamd'Concerto National Hollandais', omdat het
'Wien Neerlands bloed' en het 'Al is ons prinsje nog zo klein' erin
verwerkt zijn. Litolff concerteerde in Breda met de tenor J. A. Tuyn,
een zanger die veel beloofde doch al op 39-jarige leeftijd overleed. 136

Tuyn had al enige malen in Noord-Brabant gezongen, onder andere

134) t.a.P.. 27 februari, 2 en 9 maart 1845.
135) Alexander Dreyschock (Zak, in Bohemen 1818 - Venetie, 1 april 1869) behoorde tot het
wirtuozengenre dat ;Doral met eigen composities furore maakte. Zijn naam leeft, evenals die van
Theodore Dahler. nog voort in 'Nouveau Gradus ad Parnassumi een door de Franse pianopeda-
goog Isidor Philipp samengesteld pianostudiewerk, bestaande uit etudes en genrestukken van
19e-eeuwse meesters.
Alexanders broer Raymund (Zak,  1824 - Leipzig,  6  februari  1869)  besloot  zijn carriere door
vanaf  1850  op te treden  als  concertmeester  van het Gewandhausorkest en leraar  aan  het
Conservatorium in Leipzig.
136)  Zie voor Tuyn, Van Dokkum, a.w.,  p. 58; Bredasche Courant, 14 en 25 februari 1847.
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met een \'an de harpspelende gebroeders Godefroid in maart 1844 en
daan,66r met de violist Gulamy uit Sint-Petersburg in maart en april
1843.137 Tuyn zag men nog vaker in Noord-Brabant als zanger terug.

Op het concert van Tuyn met Litolff kwam er geen orkest aan te
pas. Het vond plaats in de schouwburg te Breda op maandag 22
februari   1847 en behelsde het volgende: 138

Eerste Afdeeling
1  Aria uit Hans Heiling, te zingen door den Heer Tuyn
2 Fantaisie uit "Lucrezia Borgia",

gecomponeerd en voor te dragen door den Heer Litolff
3 Aria uit La Muette de Portici

te zingen door den Heer Tuvn
4 Souvenir de Hartzburg

a Etude

b Romance
c Danse et Chasse des Sorciers
gecomponeerd en voor te dragen door den Heer Litolff

Tweede Afdeeling
1   Aria uit Le Bandit  van J. B.  van  Bree

te zingen door den Heer Tuyn
2 Groote Caprice uit de opera "Robert le Diable"

gecomponeerd en voor te dragen door den Heer Litolff
3 Schweizerlied van Girschner, door Heer Tuyn
4 Fantaisie uit de opera "Lucie de Lammermoor"

gecomponeerd en voor te dragen door den Heer Litolff
Er kwam in deze jaren haast geen eind aan de reeks bezoekende
artiesten. De Weense pianist Henri Herz, die enige tijd later met de
Nederlandse violist Frans Coenen voor zes jaar op wereldtournee zou
gaan,   was zo attent  om zijn vrouw  in het optreden de voorrang  te
geven. Op de aankondigingen stond namelijk slechts vermeld dat de
Weense zangeres Annette Herz en haar echtgenoot 66n concert zou-
den geven in Breda. 139 Het werden er tenslotte drie: op 7 en  11 juni
1847 in de Stadsschouwburg en daags daarna "op vereerende uitnodi-
ging" in de Koninklijke Militaire Academie. Gebeurtenissen als het
optreden van Litolff en van Herz gingen toen reeds meest alle aan Den
Bosch voorbij.

137)  Bredasche Courant,  16 februari, 14 en 19 maart 1843; Prorinciaal Dagblad, 11 april 1843.
138) Bredasche Courant. 14 februari  1847.
139) t.a.p., 6, 10 en 13 juni 1847.
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Een merkwaardige episode in het muziekleven van Den Bosch en
Breda, die de kritische geest van bepaalde in de muziek geYnteres-
seerde tijdgenoten in een scherpdaglicht plaatst, leverde het optreden
van de zich voor pianist en componist uitgevende Dr. Eduard Hetz of
Hets.  let zijn titel en, \r·ieiveet ook met een opzettelijke verbastering

van de in de pianisten\\ereld vertrouwde klank \'an de naam Herz,
verschafte hij zich een niet onaanzienlijk decorum. Pianospelen deed
hij uit het hoofd, iets wat toen nog met raak gebeurde op concerten.
Kenners ;, aren eremvel van mening, dat de welbespraakte man maar
een eind in de richting fantaseerde. In september 1849 zou hij in Den
Bosch twee concerten gmen, doch slechts het armenconcert Iond
doorgang. Er Karen er na al'loop van het concert, die beneerden dat
hij een charlatan \ras. 140 Alvorens naar Bre(la door te reizen pr()-
beerde hij eerst in Den Bosch zijn piano van de hand te doen. Daarna
beloofde hij terug te zullen keren voor een tweede concert.

In  1850 en  1851 was de wonderlijke artiest nog niet van het toneel
verdwenen. Wederom gaf hij concerten met veel eigen composities of
-fantasieen. De liedertafel 'Oefening en Uitspanning' in Den Bosch
bleek zeer serruktover zi.in muzikale manipulaties. Ze benoemde hem
tot erelid, al gonsde het rondom in het land van 's mans inerkn aardige
opvattingen in het rijk der toonkunst. Het gezaghebbende tijdschrift
Caecilia promoveerde hem tot de risee ran de muzikale wereld. In
Middelburg stuurde men Hetz onverrichterzake terug. Maar in Wijk
bij Duurstede zag de kunstenaar of kunstenmaker kans de kerkeraad
in te palmen om het orgel te bespelen tijdens een kerkdienst. De
goegemeente wist echter geen raad met Hetz' c,prattingen omtrent

koraalspel.141

De Bossche liedertafel had Hetz uitgenodigd om op 2 februari 1851
aan een concert mede te werken. Alsdan zouden I,ier leden een aan
hen opgedragen koorwerkje van Dr. Hetz uitroeren. De componist
had beloofd bij deze gelegenheid zijn aandeel als pianist van blad te
zullen spelen en had daartoe een concert \'an Weber en een 'Fantaisie'
van Thalberg toegezegd. Tot op de bewiste avond heeft me,7 in

140) C ecilia l 1849). p. 176.

141) Caecilia (1851). p. 76.
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stijgende spanning tevergeefs gewacht op de grote pianist. In Breda

behoefde Dr.  Hetz in  1851 niet meer te ierschijnen.  1\len \\ ist daar
toen al genoeg!

Afgezien \an het bijna vermakelijke incident van de pseudopianist,
traden serieuze artiesten ,·rijwel altijd afwisselend op met zangeres-
sen of instrumentalisten. Behalve door de reeds genoemden \\·erd dit
zo gedaan door Adolphe Bontini met Louisa Alorel  in 1842, Rosalie
Girschner  in  1844  met de hoboYst Joseph van Gelder en Theodor
Krause in 1849 met de militaire muzikant en fluitist 31. Edzard
Grefe. Ze traden zon'el op te Den Bosch in het Casino als te Breda in
de Schouwburg aan de Vest.

\'iolisten kivamen er zo mogelijk nog meer dan pianisten. Na de
violist Wilhelm Heinrich Dahmen, in 1827 en 1831, ,·erscheen de

eveneens al genoemde en nooit genoeg geroemde Heinrich Wilhelm
Ernst in  1839.  Van hem schreef de recensent in de Bredasche Cou-
rant, dat hier sprake was van "een jongeling van omstreeks 25 jaren,
die op zijne viool de tooverkunsten van Paganini op zijde streeft,
alomme de schoonste lauweren oogst en het publiek in de zeldzaamste
verrukking brengt". 142 Genoemd werd al de even befaamde Vieux-
temps in 1836 en 1842, dan Ferdinand Cellier in 1840, Raymond

Dreyschock in 1845 en de moeilijker achterhaalbare, in 1843 uit
Sint-Petersburg gekomen Gulamy, die in Breda zon el als Den Bosch
met de zanger J.A. Tuyn optrad. 143

Na Lafont, Vieuxtemps en Ernst behoorde het concert van Camillo
Sivori, 144 de geliefde en enige leerling van Paganini, tot de bijzondere
gebeurtenissen op het gebied van de vioolkunst. Voorzover \iel na te
gaan trad hij in Brabant alleen in  1844 te Breda op. 145 Sensationeler
nog was het vioolspel van de zusjes Teresa en  laria Milanollo. De
oudste, Teresa, was omtrent Nieuwjaar 1837 in Den Bosch en Breda

1423 Bredasche Courant. 29 maart 1839.
143) Prot'inciaal  Dagblad.   1 I  april   1843:  Bredasche  Courant.   9,   14  en 19 maart   1843.

144 1 ( Ernesto i Camillo Sivori (Genua  1815- 1894).  compcinist maar ,·iwiral ge,·ierd als violist.  Na
studie bijo.a. Giacomo Costa was hij 1824-1827 bij Paganini. echter meerdiens beschermeling
dan /ijn 11·erling. Zijn debuut maakte hij in het Teatro Falcone \ an /ijn \·aderstad in  1827.  hi\·ori
reisde met tussenix,/en de hele „ereld (iver, Neit GM·e D. art. Sii·ori (Alell)
1451 Bredasche ('ounint. 1.6. 11 in 15 tebrilari 1844.
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geweest, tezamen  met haar leermeester Charles Lafont. 146 Lafont
verongelukte twee jaar nadien op een van zijn vele concertreizen.  Een
bewijs dat Lafonts faam bewaard bleef, werd geleverd op het concert
van de cellist Servais en alweer de zanger Vrugt in het Bossche Casino
op  13  februari  1843. De Belgische cellist voerde  toen  het door  hem
gecomponeerde 'Une larme, hommage A Lafont'  uit. 147 Na Lafonts
dood had vader Milanollo de managerstaak van de vioolvirtuoos over-
genomen en trok met zijn dochters tien jaar dwars door Europa tot de
jongste, nog maar zestien jaar oud, in 1848 stierf. 148 Dat de waarde-

ring voor het talent van de twee jeugdige violistes bijzonder groot moet
zijn geweest blijkt wel hieruit dat hun artistieke en financiele succes
dat van Paganini en Liszt evenaarde. 149 In Breda zal men tot twee-
maal toe genoten hebben toen het tweevoudig talent er in januari en
maart  1845 is opgetreden. 150

Van geheel andere aard was het spel van een onstuimige Noorse
bard, de legendarische oer-violist Ole Bull. Als de man in geldnood
zat, was hij voor alle soorten van optreden te vinden. In Amsterdam
fungeerde hij elf avonden achtereen als entre-acte speler tijdens de
toneelvoorstellingen. 151 Onder de titel "Ole Bornemann Bull" stond
er in de Bredasche Courant twee weken na zijn optreden een uitvoe-
rige levensbeschrijving van deze kleurrijke muzikale figuur, die met
zijn typische repertoire van kitsch, folklore, bravoure, salonmode en
"echte muziek" niet gemakkelijk te plaatsen was tussen de grote
violisten van zijn tijd. 152 Hij hield de Bredase gesprekken in ieder

geval gaande, want veertien dagen voordat zijn levensverhaal in de
krant kwam, waren hem ovaties ten deel gevallen in de Stadsschouw-
burg. 153

Tegen dergelijke beroemdheden als Sivori, Lafont, Bull en anderen
kon de reputatie van de violist D. Ganz, gepresenteerd als "eerste

146
) Voor dit concert zie noot 71, 72 en 73; voor Lafont bij 61

147)   Prorinciaat  Dagblad, 10 februari   1843.
148) Ge. Alu. i.2, art.  Milanollo.
149) New Grove D, art. Milanollo (Heron-Ellen/Mell).
150) Bredasche Courant, 14 januari en 23 maart 1845.
151) t.a.p., 24 apriI 1842.
152) t.a.p., 8 mei 1842; At. G.G.  en New Grove D, art. 0. Bull (Bergsagel).
153) Bredasche Courant, 18 april 1842.
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violist te Cleef" het natuurlijk niet opnemen. Alaar in Breda ,·ond
men zijn spel "meesterlijk". 154 Hij kwam, net als de grote rirtuozen,
met een programma waarop "alle composities  van de concertgezer
waren. Ganz werd aangezocht voor een tweede concert op korte
termijn. 155 In die tussentijd van ruim een ireek zou hij ook in Den
Bosch, Tilburg of Bergen op Zoom kunnen zijn opgetreden.

Evenzo van een ander gehalte was het optreden ran Theodore

Thijssen, een zeer verdienstelijk amateur uit Dordrecht, en van de

uit een echte muzikantenfamilie stammende Antoine Saurlet. Aan-
vankelijk was laatstgenoemde muzikant in het te Breda gelegerde
muziekkorps van de le Afdeling Infanterie onder kapelmeester Th.
Winter. Winter zowel als Sauvlet zijn terug te vinden in de Bredase
patentregisters als "in schouwburgen spelende" 156 Naderhand-trok
Sauvlet overal rond met vrouw, kinderen en aanhang als "de muzikale
familie Sauvlet". Dan is hij terug te vinden in advertenties in verband
met kermissen zoals tijdens de Sint-Jansmarkt te Den Bosch, waarbij
een optreden van de familie wordt aangekondigd. 157 Dergelijke ge-
beurtenissen trokken veel publiek. Uit een protest door middel van
een  ingezonden  stuk van "een liefhebber",  die vond dat de krant aan
dergelijke voorstellingen ook aandacht diende te schenken, komt men
te weten hoe deze verliepen. 158

Theodore Thijssen kwam, door zijn vriendschap met Umland,
vaker naar Breda om, hoewel amateur, als solist mede te werken aan

uitvoeringen. Ook andere Nederlandse violisten presenteerden zich
in Noord-Brabant zoals Remmers  ( 1841),  F. H.   Lubeck (1842), de
Roermondse violist Schreurs (1848), die naderhand naar Londen
trok, en tenslotte de jeugdige gebroeders Bouman uit 's-
Hertogenbosch die zich al vanaf 1849 op het podium waagden. Laatst-
genoemden deden  dat in december van  dat jaar  te Den Bosch, 159

154) t.a.p., 7 en 9 december 1841.
155) t.a.P., 14 december 1841.
156) G.A. Breda, Patentregisters 1839-1840.
157)   Provinciale  Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant,   24 juni   1858.
158) t.a.p. ,  Het was  toen heel vanzelfsprekend dat kunst en kunstenmakerij elkaar in ten
programma  op ten avond vonden.   Zie voor hetgeen  over de theaters  van Gent, Brugge  en
Antwerpen wordt gezegd betreffende het bijeenbrengen van ongelijksoortigheden tot bijna het
einde van de 19e eeuw, H. Gaus, Literatuur en Kunst,  in A.G. A., di. XII. p 207-209.
159) provinciaal Dagblad roor  Noord- Brabant. 14 december   1849.
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terwijl ze enige weken later ook in Tilburg en Breda te horeii wa-
ren. 160

Uit Breda zijn nog te noemen J. Wijmer, directeur Kan 'De Harmo-
nie'. die in mei 1845 scheep ging naar Canada, en zijn aanvankelijke
leerlingen J.C. ran Maanen en W. van den Heu\ el. Beiden trokken,
evenals hun vroegere leermeester, spoedig naar verre streken. In zijn
studietijd gaf Van Maanen te Breda tezamen met zijn leermeester en
diens broer P.J. Wijmer in de jaren 1842 en 1844 tweemaal een soiree
musicale. 161 In  1845 rergezelt hij J. Wijmer naar Quebec. 162 Een
jaar daarop maakt de Bredasche Courant nog gen ag van een succesvol
optreden aldaar. 163 De jonge violist Van den Heuvel stelde het Bre-
dase publiek tijdens zijn Brusselse studiejaren vaker op de hoogte van

zijn vorderingen. Tenslotte gaf Frans Coenen, zoon van de naar
Rotterdam getrokken Bredanaar Louis Coenen (een oom van W. ian
den Heuvel), einde november 1847 in Breda een concert met de
zanger J.A. Tuyn.164

Onder de cellisten die in Noord-Brabant te horen waren, kunnen
gerekend  orden de jonge Alaurice van Gelder, Georg Hainl in 1839,
Adrien-Franqois Servais, bijgenaamd de Paganini van de violoncello,
uit Brussel, wiens optreden met Vrugt te Den Bosch en Breda reeds
vermeld werd  165 en tenslotte Christian Kellermann in  1846.166

HoboYst Joseph van Gelder, broer van de cellist, begeleid en afge-
wisseld door pianiste Rosalie Girschner, trad eind januari 1844 in
Breda tweemaal op. 167 De pianiste was een dochter van de Duitse
militaire muzikant en vervolgens als pianopedagoog bekendheid ge-
nietende Carl Friedrich Girschner. 168 Girschner zette zich onder-

160) Bredasche Courant. 6 en 13 januari 1850.
161) t.a.P.,  25. 30 oktober  1842, 2 september en  1  oktober 1844.
162) t.a.p.. 10 april 1845.
1631 t.a.P.. 6 augustus 1846.
164

i Bredasche Courant. 18 noi·emher en 2 december 1847.
163

Prorinciaai Dagbiad, 10 lebruari 1843: Bredasche  Courant.   5.  8 en  12 januari 1843
166

) Bredasche Courant,  27 januari en 3 februari  1846.
167) t.a.p.. 14. 16, 21, 29 en 28 ianuari 1844.
168) Carl Friedrich Girschner (Spandau 1794 - Libourne 18601. Girschner kwam eerst in 1842

naar Brussel met zi in dochter. na een succesvol optreden met een Akens koor. Zijn opera
Undine' p.·as even een concurrentioor de gelijknamige opera ,·an E.Th.A. Hoff'mann. Girsch-

ner vergooicle zi.In talenten en capaciteiten door het leiden san een onregelmatig leven..11. G. G
dl. \'. 801. 171. (Becker).
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meer in \(,or de toen opgang makende pianomethode en chiroplast z an
Logic.r 169 en maakte zich e,eneens zerdienstelijk voor het groepsge-

n·ijze piano-onderwijs. Zijn dochter Rosalie, die ez'enals zovele arties-
ten r'anuit Brussel ons land bezocht. mort vaker in Noord-Brabant

zijn opgetreclen.
Fluitisten zijn in de reertiger jaren meermalen in Brabant te

beluisteren  ge\\ eest.  Tot de bekendsten  mag men wel rekenen  de

-eerste fluitist\an Z.11. den Koning", Franz Botgorschek, jarenlang
rerbonden aan de Koninklijke Hofkapel. Zowel te Breda als in Den
Bosch is hij in 1841 en 1842 opgetreden, eerst met de violist Rem-
mers, daarna met de zermaarde Bjelcke, eerste trombonist van de
koning van Pruisen. Dit laatste concert .·erd \\ at in de wielen gereden
door een uitgesteld armenconcert. Toch trok de uitvoering op 25
januari 1842 zeel publiek dat knam luisteren en kijken. Trombonist
Bielcke bediende zich voor het spelen van zijn solostukken namelijk
r an "een /ih eren met goud ingelegd instrument; een vorstelijk ge-
schenk, zo schoon en prachtig, dat hetzelve schier evenveel bewonde-
ring verdient als de liellijke, krachtige en hartstoglijke toonen, \velke
de groote kunstenaar beurtelings daar uit ,#'eet te lokken", wist het
Provinciaal Dagblad aan een andere krant te ontlenen. 170

In een ander verband kwamen de fluitisten Pieter Wilhelm Dah-
men (1841) en M. Edzard Grefe (1849) reeds tersprake. 171 Overigens
hebben de klarinettisten in de ontplooiing van het concertleven in
Brabant bijna het spits afgebeten, want David de Groot concerteerde
te Den Bosch in 1831.172 Naderhand ontmoeten we nog slechts de
Roermondenaar Henri Sagers die met violist Joseph Schreurs optrad

en door Gregoir wordt betiteld als een "amateur distingue". Sagers

werd  enige tijd later dirigent  van de Roermondse liedertafel,   waar
Den Bosch, evenals met de 'Harmonie Royale', relaties mee onder-

169) De chiroplast van Logier \#·as een apparaat waarmee inen de handhouding *·an aankomende
pianisten bedoelde te corrigeren en de techniek te \·erbeteren. Net toestal  'Handgelenkfuhrer
geraakte spc,edig in (inbruik maar had aan ·ankelijk\·cel succes. Ingier is er rijk mee geworden.
1701 Bredaschi (burant. 18 januari 1842.
171) Dahmen (Amsterdam 1808-18861. Ic*,t uit een teer grote muzikantenfamilie, was le
fluitist ,an de Amsterdamse Parkconcerten. Matthias Edzard Grefe (Groningen 1829 - Sneek
1883). z,x)n van de kapelmeester \an de ile Afd. Inf.. was een leerling van P.J. Wedemever
en ,·an fluitist Herman #an Bam: later ont,ing hil nog orgelies van J.A. van Eyken die met
Bastiaans een ijveraar nas ,(x)r de herorientering in ons land op Bach's orgelkunst.
1722 ()„,r De C;rint 7jc ncx,t 46.
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hield, die in uitwisselingsconcerten tot uitdrukking bramen. Daar-
omtrent bevreemdt het dat de instrumentalisten aileen in Breda
speelden. 173

Wederom alleen in Breda verscheen de r·ermoedelijk bekivaamste
hoornist die er de vorige eeuw in ons land te Kinden Ivas: Nicolaas
Potde,in. Zijn naam lag zo op ieders lippen dat de overigens niet
bijzonder in muzikale zaken geinteresseerde Hildebrand hem in zijn
Camera Obscitra bij name noemt.174 Tezamen met de zangeres me-
rrou\\ Stoetz-Alajofski. s\·ier dochter naderhand als mevrouw Hage-
man-Stoetz ereneens een hekend zangeres swerd die vaker in Brabant
te horen was, de fluitist Dahmen en zekere Fischer, 175 gaven ze een
soirte  musicale  op  1  juli  1841.176

Tokkelinstrumenten schenen een bijzondere voorkeur te genieten.
Solisten op harp, citer, mandoline en gitaar Karen geen zeldzaamheid
in Brabant. Nu waren deze instrumenten in heel Europa, van Enge-
land tot Rusland en van Spanje tot Zweden, sedert het begin z an de
19e eeuw sterk in de mode gekomen. De gitaar, aanvankelijk meer
inheems in de zuidelijke landen, kreeg omtrent 1790 de voorkeur van
een favoriete adellijke dame, de muzikale hertogin Anna Amalia van
Saksen-Weimar. Overal vond dit navolging. Italiaanse virtuozen als
Giuliani en Legnani droegen in Wenen hun kunde over op Weense

gitaristen, Carulli deed dat in Parijs. In de adellijke Russische salons
werd het instrument geliefd door virtuozen als Sichra, \Vyssozkyj en
anderen. De via de Alpenlanden wijdverbreide citer raakte in brede

kring populair door een groeiende belangstelling roor die gebieden
merkbaar in literatuuren toerisme.  In de elegante salons werd de harp
door voorname dilettanten in hoog muzikaal aanzien gehouden. Ze
werd vooral geliefd door de bijzondere toewijding van Napoleons
echtgenote, keizerin Josephine, en haar dochter Hortense de Beau-
harnais, als echtgenote van Lodewijk Napoleon koningin van Holland
en een verdienstelijk componiste. Josephine Tascher de La Pagerie,
in eerste echt gehu  'd met generaal Alexandre w icomte de Beauhar-

173) Bredasche Courant, 22 oktober 1842.

174) Hildebrand, a.u'., p. 184.
175)  G.A. Breda,  Patentregisters  1841.  De militairemwikant li,·an Fischer komt hierin \Ix,r,
elders wordt hij ook Warinettist genoemd.
176) Bredasche Courant. 20,24, 29 juni, 1 en 6 juli 1841,
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nais, had op haar geboorte-eiland Martinique nog onderricht genoten
ran C>prien Laurent, de \ ader,an de Oosterhoutse kostschoolhouder
Louis Laurent. 177

In combinatie met andere instrumenten is er zo vel in het klassieke
genre als in dat ran de salon- en volksmuziek zeer reel voor tokkelin-
strumenten geschreven. De populariteit ervan werd nog Iergroot door
rondtrekkende muzikanten die, analoog aan het algemene streven
naar virtuositeit en perfectie op instrumentaal gebied, zich speciali-
seerden op deze instrumenten, die,eel handzamer waren op reis dan
de eveneens geliefde piano en cello. Vooral Wenen „'as een centrum
ran waaruit de r,iuziekpraktijk op tokkelinstrumenten zich verbreid-
de.

In Den Bosch kondigt men "het met roem bekende drietal virtuo-
zen, mejuft'rourven de Boer en de heer Stoll" aan, die op 18 augustus
1841 een soirue musicale zullen geren ten huize van kastelein Cor
dens. 178 De zangeressen J.J.E. en H. J. de Boer waren -kweekelingen
van de Koninklijke Lkluzijkschool te Amsterdam", F. Stoll is "roor-
naam Guitarist uit gemelde Stad". 179 Vier dagen later was het muzi-
kale trio ook te horen in Breda.180 Wederom is het dus mogelijk, dat ze
gedurende de kermisdagen ook nog in Tilburg zijn opgetreden.

Zangeressen en zangers traden regelmatig in Brabant op. Enigen
kwamen reeds ter sprake. Niet zelden bestonden er relaties met de
Hoogduitse opera's die zowel in Rotterdam als te Amsterdam gevestigd
waren, terwijl  in  Den  Haag en Amsterdam een Thtbtre  Franqais  of
Franse opera bestond. Er werden bovendien nauwe betrekkingen
onderhouden met de theaters van Brussel en Gent en zelfs met die van
Parijs.

Zowel in Den Bosch, waar ze het eerst kwamen 181 na reeds in
Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen te zijn opgetreden, als
in Breda 182 verschenen op het Brabantse podium de Frankfurter

177)  H.J.A. van Beckum, Ku·anieren ,·an de kinderen uit de 3 gezinnen Fick - Alastboom. Naarde
huidige toesund, in De Brabantsche Lemw. jrg. 111 (1954), p. 92-93.
178  Prorinciaal  Dagbiad, 11 augustus 1841.
179)ta p
180) Bredasche Courant, 12, 15, 17 en 24 augustus 1841.
181J Prorinciaal   Dagblad, 9 februari 1847.

182) Bredasche Courant, 7, 11 en 18 februari 1847
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(1847) en Hamburger zangers (1848). Alen leest daarnaast ook het
een en ander omtrent roorstellingen Jvaarvan het artistieke aspect
niet duidelijk blijkt, of waarbij kennelijk het lichte karakter zodanig
ozerheerst, dat ze meer aan zermaak dan aan kunstgenot doen den-
ken.  leestal trof men zoiets aan in Carnazals- of kermistijd, zodat

ook een minder kieskeurig publiek terreden gesteld kon warden.
Buiten deze seizoensomstandigheden kKam deze lichtere tendens

echter ook wel voor. Neem bijzoorbeeld het -Vocaal Concert \'an de
Heeren A. Balder, C. Kuhn, P. Heller en G. Richter- dat in de
Societeit Casino op 1 februari 1839 optrad met begeleiding van gitaar
en citer. 183 Dit kwartet moet relaties hebben gehad met het gezel-

schap van Grun ·ald, Kraushofer en Heller, dat zich in Breda drie-
maalliet horen in een telkens langer \\ ordend programma. De grootste

attractie vormde een door Grunwald bespeeld "hout- en strooinstru-
ment", thans xviofoon genoemd. Doch die naam was toenmaals nog

niet ingeburgerd. De muzikant Grunwald had echter nogmeer pijlen
op zijn artistieke boog. Als toneelspeler zag hij er kans toe alle r'iji'
rollen in een blijspel \'oor zijn rekening te nemen, waarbij hij er niet
roor terugdeinsde regelrnatig de ene kunne,oor de andere te vern'is-

selen. Kraushofer bespeelde bas- en strijkciter, Heller zong. Voor de
'Brillante rariatien uit de opera Le Cheial Blanc" had men, blijkens
het verslag, a,s begeleiding van het 'lepelspel" een kwartet nodig. 184

Dit laatste bestond uit dezelf(le heren die zich in februari te Den
Bosch hadden laten horen.

Jarenlang verschijnt tijdens de najaarskermis in Breda zowel als te
Den Bosch de "mechanicus aan het Hof van Z. 1\1. den Koning der
Nederlanden D. L. Bamberg" om zijn buitengewone talenten  te,er-
tonen in "Mechanische Vermakelijkheden en Tours d'Adresse',
waarbij tijdens het bal daarna zijn broer Eduard altijd wel bereid
bleek om ter afwisseling enige aria's en romances te zingen.  Flet
geheel was bij te wonen bij L. Cordens in Den Bosch tegen 50 cents

entree. 185 Het is zeer wel mogelijk, dat iemand hier de weg zond naar

183,
Prot·inciaal  Dagblad,   I  tebruari  1839.

184 4 Bredasche Courant. 20. 22 en 25 juni 1839
185) Prm·inc·wal Daghlad. 6 december 1839.
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de muziek die voor hem of haar bij de grote uitioeringen en concerten

was  afgesneden.
I\,len weet het natuurlijk nooit, doch men kan zich afiragen of er

indertijd veel vertrouwen bestond in de bijzondere mogelijkheid die
zich in Den Bosch voordeed, toen een compleet muzikaal gezin /ich
aanbood op de hierna volgende wijze:  "Een muzijkaal onderif ijzer in
de Temperatuur, kielodie en Harmonie, levert (door middel \an zi.ine
5 grootste kinderen) eene 6 h 7  stemmige  Snaar-,  Hout- en koper-

harmonie, met Zang, Dans enz. Engageert zich in Concerten , c)or
Trompet, op Danspartijen voor Fluit en Violoncelle. Is gelc,geert ten
huize van E.S. Dumerniet in de Lange Tolbrugstraat'. 186

Of tenslotte het optreden van het Leipziger  lusikverein te maken
had met het in de stad van herkomst op dat moment beroemde orkest
van het Gewandhaus, dat toen geleid werd door klendelssolin als
dirigent en Ferdinand David als concertmeester, zou siechts na te
gaan zijn als de optredende I'creins-leden bekend zvaren. De krant
vermeldde echter slechts dat het te Breda in no, ember 1845 concerte-
rende gezelschap uit twaalf personen bestond en een matige belang-
stelling trok. 187

Er is getracht in de verrassend grote hoeveelheid en verscheiden-
heid van optreden, die albijeen een hele opsomming opleverde, enige
ordening aan te brengen. Dit leverde nogal wat problemen op, voort-
komend uit het gezamenlijk concerteren van meerdere artiesten op
ten avond, waardoor er geen pianoavonden, vioolvoordrachten en
liederenavonden als zodanig te rubriceren waren. Integendeel, ran
dergelijke uitvoeringen was geen sprake. Z.elfs k  amen uitingen , an
hoge kunstzin, trivialiteiten en buiten-muzikale actir iteiten in een en
dezelfde manifestatie bijeen. Men hanteerde geen uitsluitend hoge
artistieke normen. Attractiviteit kon ook van andere premissen uit-
gaan. De ontmoeting op zichzelf was even , oornaam.

Intussen valt de artistieke, algemeen culturele en sociale betekenis
van het komen en gaan van zoveel kunstenaars, die het de moeite
waard vonden om Noord-Brabant in hun reisplan op te nemen, niet te

186 j t.a.p.

187
3 Bredascite Courant. 6 en 9 mnunber 1845.
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onderschatten. Het waren er nogal wat. Het opnoemen van slechts
een deel van de artiesten doet de bijzondere betekenis van ieders
persoonlijkheid en ieders optreden tekort. Wanneer men iets derge-
lijks in tabellen tracht onder te brengen, verkrijgt men echter nog niet
vanzelf een gewettigde conclusie.  Ook al passeerden niet alle uitvoe-
ringen en kunstenaars de revue, te concluderen valt er niettemin
voldoende. Dat lang niet alle grootheden die ons land bezochten hun
kunnen in het gewest toonden, mag vanzelfsprekend zijn. Dit ge-
beurt ook thans niet.  Er zi aren echter lvel \erscheidene onder hen,
en \aak van niet geringe renommee, die tot een verruiming van de
culturele blik het hunne bijdroegen.

1\len constateert rond de jaren '40 van de 19e eeuw een sterke
toename van het concertleren. Dit speelt zich voornamelijk af in Den
Bosch en Breda. Doch door allerlei oorzaken schijnen de mogelijkhe-
den  in Den Bosch na omtrent  1843  tot  1845 te verminderen.  V66r
1850 zijn geen bericliten ofdocumenten overgeleverd die buiten Den
Bosch c,f Breda melding maken ran het optreden van vocalisten dan
wel instrumentalisten, belialve dan in Bergen op Zoom gedurende de
status-quo-tijd,  toen er diverse theatervoorstellingen plaatsvonden,
ter\r'ijl in 1838 de violist Mulheim optrad.

Als geheel bleek er een rerrassende spreiding in het aanbod ,an
artiesten. Behalve de zogenaamde klassieke instrumenten als piano,
viool, cello, orgel en zelfs contrabas, passeerde het liele assortiment
van blaasinstrumenten de revue, zowel houten als koperen, met
daarnaast gitaar, mandoline, citer en harp tot xylofoon toe. Uiteraard
trokken ongewone zaken als mechanische instrumenten bijzonder de
aandacht. Dit aspect vormt een van de onderwerpen in het volgende
hoofdstuk. 188

Vele jaren was er minstens eens per maand een attractieve muzi-
kale gebeurtenis in Den Bosch en Breda, hetgeen gezien de nog
bescheiden bevolkingsomrang al heel respectabel was. Naast de eigen
concerten van plaatselijke verenigingen en gezelschappen viel er
aanvankelijk  (v66r  1835)  in Den Bosch  iets  meer te beleven  dan  in
Breda, daarna gaat het ongeveer tien jaar lang gelijk op. Dat Den

188) Zie hfdst. IX. par. 1.
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Bosch daarna terugliep, \fordt  gez\eten  aan  de  teruggang  \an  de
handel. Doch dit gold dan blijkbaar niet roor Breda. hoe\\el ook daar

een zekere malaise in het economische vlak merkbaar was. Er is
e\eneens gedacht  aan  een te monopolistische  opstelling  ian  de  al
spoedig populaire liedertafel in Den Bosch. Alaar dit zou een argu-
ment kunnen zijn \'oor een terugr'al, in de periode na het grote succes
ran 'Oefening en Uitspanning' in 1852 te Amsterdam. De teruggang
u'as toen echter al een feit.

De meest plausibele oorzaak is te vinden in een sterke mate ran
rerdeeldheid in die kringen die tot de potentiele bezoekers van optre-
dende artiesten waren te rekenen. Aangezien kunstenaars van elders
echter voornamelijk soor eigen risico optraden, zocht men liever tot
andere plaatsen zijn toevlucht dan tot het, \vat de belangstelling be-
treft, zo onzekere Den Bosch.
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HOOFDSTUK IX

HANDEL EN WANDEL

Over handelaars en kunstenmakers,
knutselaars en makers

De voortdurende 7.ucht naar verbazing#ekkende, wonderlijke en
geheimzinnige zaken verleidde inventieve geesten telkens weer tot
het construeren van apparaten die konden ben,egen, tot klinken
gebracht worden ofdie anderszins verrasten, boeiden of bewonderend
lokten. Die zucht scheen onverzadigbaar en \i erd keer op keer ge\oed
door het verschijnen van soms fantastische objecten. Voorde lanterna
magica kwam men ogen te kort en van uurwerken groot of klein, die
melodietjes konden laten klinken uit orgelpijpjes, klokjes en staafies -
of dat nu op gezette tijden gebeurde of op commando - „ as men,r eg
Van  speeldozen in allerlei grootten, vormen en gedaanten geraakte
men in de ban. Zieken meende men er mee te kunnen genezen of op
zijn minst soelaas te bieden in kommervolle omstandigheden. De
Bredasche Courant  deed  er  nog  een extra aanbeveling  bij,   toen  J.H.
Heller uit Bern adverteerde met zijn speeldozen: -Deze #eden die
door hunne lieftallige toonen ieder in eene genoegelijke stemming
brengen, mogen in geen salon en aan geen ziekbed ontbreken'. 1 Aldus
een uitlating uit de tweede helft van een eeun· die in zijn geheel

overliep van bewondering voor kunstige liefelijkheden en magisch
getwinke!.

§ 1. " Natura artis magistra"

Het eerste bericht van dergelijke aardigheden die muzikale grond
onder de voeten hebben, was te vinden in de 's- Hertogenbossche Stads-

1) Bredasche Courant.   15 nci ember   1866.
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courant uit 1818. Ter gelegenheid van de Sint-Nicolaaskermis ston-
den G. van Vliet en Compagnon met een tent op \\'at zij noemden de
"Vertoonplaats over de Hoofdwacht"   In die tent was een rerzameling
van "Mechanische Kunststukken" tentoongesteld. Een zeer fraai

opgedofte pop gaf allerlei aria's, marsen en menuetten op een minia-
tuurklaviertje ten beste. Het publiek mocht eventueel het kunst-
stukje in de hand nemen om het beter te kunnen bewonderen. Men
kon er ook een in een tuil (kunst)rozen verborgen -colobrietje" be-
wonderen dat zo natuurlijk floot, dat zelfs Indiegangers het zoor
-levendig" hielden. Van tussen twee engeltjes die het portret van de
kroonprins der Nederlanden, "de held van Waterlod', torsten, klonk
'De slag bij Waterloo', muziek die bij een deel van het volk haar
geliefdheid nog heel lang op het harmonium wist te behouden. Van
Vliet en Compagnon hadden nog meer muzikale en mechanische
pijlen op hun boog om het geeerde publiek aan te bieden, zoals uit de
breedvoerige beschrijving van hun "Kunstkabinet" blijkt. 2

In 1823 verscheen er een Duitser in Breda voor het geven van een
"Groot Instrumentaal Concert" door een "automaat-trompetter" die
wijsjes en signalen blies, alsof het een echte militaire muzikant
betrof. 3 Het was een van die uitingen van een geliefd soort vrijetijds-
werk voor klokken- en horlogemakers, waar de beurzen van de welge-
stelden  vlot voor opengingen.

Uit zo'n klokkenmakersfamilie stamde Cornelis van Oeckelen. Zijn
rader Johannes, geboren in  1733 te Teteringen, stond aanvankelijk

"ingeschreven als borger en coopman" te Breda. Als zodanig woonde

hij  in  1766 op de Nieuwe Haagdijk.  Uit het huwelijk met Esther
Kommer werd Cornelis geboren, die op 12 oktober  1762 werd gedoopt
in de rooms-katholieke kerk aan de Waterstraat. Volgens een akte uit
1787 stond vader Johannes toen bekend als "meester orlogiemaker".

Cornelis,  die op 16 oktober  1786 in de Grote Kerk huwde met Elisa-
beth Coenen, een nicht van Louis Coenen,4 stond op zijn beurt in de
patentregisters te boek als horlogemaker, orgelspeelwerk- en piano-
maker en winkelier, hoewel in de periode tussen 1823 en 1832 wel

2) 's-Hertogenbossche Stadscourant. 5 december 1818.
31 Bredasche Courant. 21 juni 1823.
43 Zie hoofdstuk I\'. par. 1.
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eens een van die toevoegingen ontbrak.5 Geruime tijd verrichtte hij
herstellingen aan het orgel z an de Grote of Lieve Vrouwekerk te Bre-
da. Buitendien werden door hem nog allerlei andere reparaties aan
orgels in het gebied zan de Baronie opgeknapt.6

Het \vas Cornelis' derde zoon Cornelis Jacobus,  op 26 juni  1798

gedoopt in de rooms-katholieke kerk aan de Brugstraat, die zich
naderhand zo hardnekkig zou werpen op het bedenken en construe-
ren van allerlei op mechanische wijze geluidgevende apparatuur. Zo
kwam hij in  1829 met een blaasinstrument voor de dag, dat meerdere
tonen tegelijk kon laten horen, de Hamaton. Van Oeckelen had dit
instrument tezamen met zekere Heyliger tot ontA ikkelinggebracht. 7
Drie jaar later was hij er weer met een nieuive vinding, een blaasin-
strument met toetsmechaniek, de Klavierhautbois.8 In de zomer van
hetzelfde jaar krijgen de plannen roor "het Achordisch piano" vaste
vorm: "een piano zonder snaren van den Heer C. van Oeckelen Jr",9
Dat hij in de toetsinstrumenten bedreven \vas, lag voor de hand. In
het patentregister stond hij immers ook ingeschreven als orgelmaker
en orgelreparateur. En hoewel er thans geen complete orgels van hem

meer zijn aan te wijzen, zeker heeft hij de hand gehad in een aantal
orgelrestauraties in Westbrabantse kerken. 10

Het wonderlijkste object van Van Oeckelen Jr.  moet de levensgrote
mensengedaante in fraai costuum zijn geweest, die een blaasinstru-
ment bespeelde op zo levensechte manier, dat iedereen zich over de
natuurgetrouwheid verbaasde. Het Provinciaal Dagblad van Noord-
Braband, tot dan toe nog niet zo scheutig met het vermelden van
muzikale activiteiten, gewaagt uitvoerig over die merkwaardige voor-
loper van de moderne robot. "Men verneemt met genoegen dat de heer
C.J. van Oeckelen, eerstdaags alhier [in Den Bosch] verwacht wordt
met zijn Androide Clarinettist en denzelve aan het publiek zal voor-
stellen". 11  Een week later  kon men lezen:  "Het zes voeten lange

53 Van Haastert, a.w.. p.  13.
63 a. 11'., P. 13-15; Jespers, Brabants Orgelbezit. p. 6-21.
')  Almanak  roor  .Toord-Braband ('s-Hertogenbosch 1830), Geschiedkundige feiten.
8 3   Al„tanak  i·oor Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1833).
9) a. u.; Bredasche Courant. 24 april 1831.
10) Jespers, a. w.

11) pro: inciaal Dagblad. 5 oktober 1818.
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beeld,  in  een be\ allig gewaad als troubadour gekleed, voert met eene
zeldzame juistheid en bevalligheid onderscheiden stukken ,'an We-
ber, Beriot, Beethor en of anderen uit, waarover men zich zelfs zoude
rerwonderen, indien een kunstenaar dezelve voordroeg. Hetzelre
heeft daarbij alle die bewegingen van ligchaam, hoofd, oogen, mond
en lippen, maar \ooral der \·ingers, als elk ander klarinettist, en
schijnt, ter,vijl de heer van Oeckelen, die hem op het piano accom-
pagneert, eenige maten solo speelt, te tellen, ja zelfs hoort men te dien
einde eenige zachte klanken".12

De  verslaggever  hez elde   in zijn fantasie de Wahrheit  van   het
mechanische geklepper in het inwendige naar de Dichtung van het
levensechte ower. Niettemin had Van Oeckelen veel succes met zijn
kunststuk, want hij bleef langer in Den Bosch dan oorspronkelijk in
/ijn bedoeling lag. Daarom liet hij bekendmaken voornemens te zijn
op 19, 20, 22 en 23 oktober telkens om twaalf, een, drie en vier uur in
de zaal van het Casino bij de aanvang van ieder uur drie muziekstuk-
ken voor te zullen dragen. 13 Daarna prijkt er n6g eens een bericht op
de voorpagina om te melden dat "ZEd. die Automaat, het kunststuk,
nog vier dagen zal laten horen". 14

Het is vanzelfsprekend, dat Van Oeckelen zijn vinding het eerst in
zijn woonplaats Breda had laten bewonderen. De Bredasche Courant
geeft  er al in maart  1838 een uitvoerige beschrijving van, compleet
met het uitgevoerde repertoire. 15 Cornelis van Oeckelen was in staat
met zijn AndroYde een 'Rondo' van Weber, een 'Fantaisie concertante'
op melodieen uit'Der Freischutz' van Weber, een'Andante vari6' van
Beethoven en een 'Introduction' met variaties van Btriot uit te voe-
ren. 16 In de krant stond niet aangegeven waar van Oeckelen zijn
musicerende pop zou demonstreren. Hoe uitvoerig de verslaggever
overigens ook was, hij deed geen moeite om achter de schermen te

kijken. Wel deed dat de man van de Leeuivarder Courant. Hij had er
mutr oog voor, toen van Oeckelen in juli van hetzelfde jaar met zijn

14 t.ap., 12 oktober 1838.
13) t.a.P., 19 oktober 1838.
14) t.a.p., 23 oktober 1838.
151 Bredasche Courant, 2 maart 1838.
16) Van Haastert, a.u'., p. 46.
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klarinettist in Leeuwarden verscheen. Daar riel te lezen, dat geluid
en beweging door veerkracht in B·erking kwamen en dat ook het
balgmechanisme dat Loor de luchttoe\'oer moest zorgen, daarvan af-
hankelijk was. 17

Het was een wezenstrek van de Romantiek om de natuur op te
zoeken of tenminste de droom ervan te ervaren. Cornelis van Oecke-

len  Jr., zijn collega's en bewonderaars mochten  nog  zo  goed  het
levensechte trachten te benaderen, de natuur bleef de leermeesteres
van de kunst. De koopman Schreuder kon er daarom best een adver-
tentie aan wagen om mede te delen, dat hij te Breda -gearriveerd is
met een nieuw extra schoon assortiment Saxische Kanarierogels,
slaande Nachtegaals, Tirool en Waterrollend, Fluit, Tjonke en an-
dere mooye slagen, zal uitgepakt zijn in de Moriaan Halstraat No

470". 18 De natuur stond anno 1839 wel bijzonder in de gratie, want
enige maanden later verschenen de Beiersche Natuurzangers met
Beierse liederen onder accompagnement van gitaar en citer binnen de
Bredase stadspoorten.19

Zo  kon  al  wie niet spelen of zingen  kon,  noch  rich de weelde

permitteren van concert- of schouwburgbezoek, rrijelijk bij de natuur
terecht, want kanarievogels bleren als vanouds de hele eeuw dog
bijzonder in trek. Koopman Schreuder kon ieder jaar terugkeren met
zijn gevogelte. Einde maart 1841 steeg hij opnieuw af bij F. Bosmans

in de Moriaan. Daar had hij zijn levende have uitgepakt om er enige
dagen te verblijven en "eene groote partij Saxische Kanarierogels die
zowel des avonds als bij dendag zingen" aan de man te brengen.20 Nog
v66r de eerste Brabantse spoorlijn van Antwerpen naar Roosendaal
door de Grand Central Belge was doorgetrokken naar Breda en de
Moerdijk,  trok koopvrouw  Alinna Schutz,  met haar handel per dili-

gence naar Breda. Daar arriveerde ze wederom "met een partij kana-
ries, zingende de Nachtegaalslag en de Waterrol zowel bij dag en
avond. Zal zes dagen blijven en is gelogeerd bij J. Goossens in De
Druif'.21
17 Lmu'arder Courant, 20 juli 1838.

18, Bredasche Courant, 24 en 25 maart 1839.
19) t.a.P.. 16 en 17 september 1839.
203 t.a·P· · 28 maart 1841.

21) t.a,p., 19 januari 1854.
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Naast de zuivere natuur waren kunstzinnige imitators , (,orhan-
den. In Den Bosch stond in 1831 in de krant te lezen, dat de daar
bekende blindgeboren toonkunstenaar G. Werner een concert zou
geven in de bovenzaal van het Brabandsch KoffUhuis. IVerner ier-
stond de kunst om "op de meest natuurlijke wijze met zijn mond
zonder kunsthulp" allerlei blaas- en andere instrumenten na te boot-
sen. Voor zijn vertrek naar Innden deed hij dat andermaal op maan-
dag 14 maart 1831 tijdens een concert, waar hij een programnia van
zou uitreiken. Militairen hadden toegang voor 30 cent, de gejione
burger moesten  er twee kwartjes voor opbrengen. 22 In Breda  gaf
Werner niet alleen een demonstratie van zijn bedreienlieid opdh·erse
blaasinstrumenten die hij zonder onderricht had leren beheersen, hij
muntte er bovendien uit in het met zijn mond nabootsen van allerlei
dierengeluiden. 23

liber een andere manier om aan de kost te komen was uitgedaclit
door een gehandicapte. Om zilnentwille waren de uitgevers van het
Provinciaal Dagblad  ·an medelijden vervuld, toen "de man zonder
voeten, welke zich hier in de koffiehuizen op een nieuw uitgevonden
INSTRUMENT liet hooren, het ongeluk had zijn Instrument te
verliezen. De eerlijke rinder, wordt eene Beloning ran drie gulden
toegezegd en kan zich deswegen vervoegen bij den uitgever dezes.  Het
instrument is klein, geheel van metaal (messing) en heeft 33 klep-
pen".24 Waar het instrument opgeleek en waarde arme drommel zijn

gehoor op onthaalde, vertelt de historie niet. Naar de mode ran die
dagen zullen er \vel operawlisjes zijn gespeeld op het zionderlijke
kunststuk.

§  2.    Handel   in tu,eedeha,ids orgels

Cornelis van Oeckelen kan men met zijn muzikale uitvindingen
een zoeker noemen die voor zijn tijd een kunststuk wist te \'ervaardi-
gen, dat in verhandelingen en toelichtingen de allure van het weten-

22 ) Prol'inciaal Dagblad, 11 maart 1831.
23 J Bredasche Courant. 16 tebruari 1831,
243 Proi'inc'iaal DagNad. 21 t'i·bruari 1817.
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schappelijke naderde.25 Dit laatste bracht hem in de verleiding om
teveel op 66n kaart te zetten, hetgeen de man met capaciteiten die hij
ongetwijfeld was, zijn levenstragiek bezorgde. Voorde geletterde A·as

zijn kunstvaardigheid immers noch kunst, noch kennis door kunde
gevoed, terwijl het voor de gewone man niet anders kon voorstellen
dan te kostbaar speelgoed.

De bloei van handel en vervaardiging van instrumenten daarente-
gen duidde er zonder meer op dat in een bestaande behoefte werd
voorzien. Aanvankelijk ging het daarbij om zaken die irij schaars
voorhanden waren. Vandaar dat piano's, vleugels en huisorgels ook in
gebruikte staat een behoorlijke handelswaarde vertegenwoordigden.
Een advertentie in de krant had men daar weI voor over, omdat
dergelijke meubelstukken slechts waren weggelegd voor de welgestel-
den en geletterden.

In   1817  werd door Paulus Verbeke, organist  van de Grote  of
Sint-Janskerk, in de Kerkstraat te Den Bosch aangeboden: "uit de
hand te koop een Kerk-orgel bestaande uit 10 Registers: Prestant 8',
Holpijp 8', Quintadena 8', Fluit 4', Octaaf 4', Quint 3', Octaaf 2'.
Sexquialter en Mixtuur 3 sterk, Tremblant, drie Blaasbalken. De
registers zijn doorgaande, het Klavier is 4 Octave. De kast 8 voet hoog
en dito breed; versierd  met het noodige snijwerk". 26

Verbeke had bovendien te bieden "Forte-piano's en Vleugels met
beste mahonyhouten kasten, zes octaaf, vijf pedale; ook vierkante
forte-piano's, zes octaaf, vier pedale.27 In minder soort; vijf octaaf;

25)  Voor zijn octrooiaanvragen diende Van Oeckelen tekeningen met nadere toelichtingen bij te

sluiten. Daarnaast vervaardigde hij uitvoerige beschrijvingen bij de presentaties van een aantal
nieuwe vindingen of instrumenten. Zie dienaangaande Van Haastert, a.w.
26)  De aandui(ling"voet' achterde registers in de advertentie is-ei·enals hij de hierna volgende

disposities - conform de huidige notatie vervangen loor
' achter het cijfer Bovendien is de

spelling aangehouden zoals deze in de krant of op de registerknop van het instrument werd
vermeld, zelfs al was deze arbitrair. onjuist of defectueus.

Voxamano = Vox humana; Blaasbalk = Blaasbalg; Tremblant = Trumbelant = Tremulant;            1
Fluit travers = FlOte traverse of traversiere = Traverslluit, enz.
27 ) In navolging van de registers bij het clavecimbel werden door sommige klavierbouwers
mogelijkheden tot sterkte- of timbrewijzigingen in de klank aangebracht door middel van
pedalen, soms echter ook door middel van hand- of kniebediening. Men kende het pianopedaal
en bij grotere verschuiving ;,an de hamermechaniek het pianissimo-, una corda-, of celestepe-
daal. Daarnaast was er het fagotregister, het luitregister, het janitsarenregister met buisklokken
en Turkse trom-Idank en tenslotte het door een of twee pedalen te bedienen dempingspedaal of
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1 die genegen zijn dezelze te huren, kunnen die cok bekomen; beide
voor de cirielste prijzen".28

Vijf maanden later heeft Paulus Kierbeke wederom het nodige
roorhanden. Daaronder bevonden zich twee fraaie orgels. Omdat
deze roor de kennis van het orgel uit , roeger tijd van belang zijn,
rolgen hier beschrijring en dispositie. Het eerste was "een zeer Fraai
orgel met tn·ee kla ieren van C tot F, 41/2 octaaf, kostelij k >'voor met
zi\'arte ebbenhoute semintoonen, kunnende de klavier aan elkander
\\'orden gekoppelt door middel van twee trekkers tusschen de klarie-
ren leggende; aan dezel\ e is een aangehangen pedaal; boren de klavier
staat een zeer fraai snijwerk. waarran de instrumenten rerguld zijn
Hetzelve orgel is verraardigt  in  het jaar  1774,  door  H.  Hess  van
Gouda.29 Den Prestant is 1\101aks tin, fraai gepolijst, dezelve staat
voor het oog zeer schoon en is versierd met verguld snijwerk. Het

dezelve is rond met twee holle, zijnde de zijtorens spits en de kast hoog
9 voet, breed 8 voet en diep 3 voet, alle Rijnlandsche maat, van best

I wagenschot, bruin geboend.

zijnde de boven-Klavier
Bas Diskant

Boerdon 8' Fluittravers 8'

Fluit 4' Fluit          4'
Basson 3' Cornet 3 sterk

de onder-Klavier
Bas Diskant

Holpijp 8' Prestant    4'

Prestant 4 Holpijp 8'
Octaaf 2' Octaaf         2'

  fortepedaal Chet thans gebruikelijke rechterpedaal dat de dempers van de snaren licht, B. van
Beijnum-von Essen, Bouw en geschiedenis i'an het klarier (Rotterdam 1932), p. 105-109; \'eu'
Grove D, dl. XIV, art. Pianotorte, p 682-714, C. Sachs, Das Klat,ier (Berlijn 1923).
28)  Provinciaal Dagblad. 21 februari 1817.
29) Mogelijkgaathet hierom Joachim liess (Leeuwarden, 24 september 1732- Zeist, Hernhut-
tersnederzetting, 27 december 1819), die van  1753 tot aan zijn pensionering in 1813 organist
was van de Grote Kerk te Gou(la. Hij gold als een groot orgeldeskundige, schreet'een klaI'ierme-
thode. bouwde orgels en was behalve organist ook kiokkenist. Groter is echter de kans dat het
King  om  de  in   1795 te Gouda gestorven orgelmaker Hans Heinrich Hess, die zeer goed

aangeschreven grote zowel als Weine orgels venaardigde.
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Quint 3 Quint         3'
Voxamano 8 I'0xamano 8'
Trumbelant Veatis I, en t ieD]

Kunnende hetzel\e direkt bespeeld worden"
I'tri'olgens  n as  er  4nog  een dito orgel,  met eene schoone  kast;

,·ersierd met rerguld snijwerk naar den nieuwsten smaak, hoc)g 91/2
\oet en breed 7 1/2,  zijnde rcx,rzien  met een Ok/aal of zoogenaamde
zangzolder, hoog 10,(,et, breed buna 20 voet en ter diepte zan 8 zoet;
kunnende hetielre dcx,r middel van twee balken of ribben worden
opgeslagen en tot een Kerk Keli,rmeerd, zijnde den ingang of Portaal
zeer grcmt en aan beide zijden met groote deuren, terwijl het/el\e \'an
,oren met een dubbele deur is \(mrzien; met een rondgaande trap
klirnt men naar boren; zijnde alles wederzijds afgemaakt met deuren
n elke dienen \0(,r kasren. De ballustrade is zeer sch()on gesneden en
rerguld en de orgelkast prijkt :an boven met fraaije beelden, ,a/en en
harpen. Zijnde alles \an best eike wagenschot".30

Blijkbaar had Paulus \'erbeke een hele kerkinventaris o,L.rgeno-        1
men. want hij presenteert in dezelfde advertentie ook nog negen
fraaie heiligenbeelden en ander sni j„·erk. terwijl er vanzelfsprekend
creneens  'cer tortepiano'$ en \ leugels te koop en te huur zijn, ook in
het -mindere soort ran 5 octaaf. zijnde Flollandsche, Fransche en

Engelsche stukken-. Het zal duidelijk zijn, waarom Verbeke in de
patentregisters , aker rcnrk(,mt als  koopman in muziek dan  als  mu-
ziekineester.

In n·elke richting de ambities zan Paulus Verbeke het sterkst
neigden, .erd reeds aangeroerd toen zijn kerkelijke functie ter
sprake kgram.31 Koopman, doch ook mu7iekmeester, heette hij al in         i
de Bossche patentregisters ahorens hij in 1811 aan de Sint-Jan iverd
benoemd. Alen kan /ich afrragen, „aar hij al die betrekkelijk kleine
orgels \andaan haaide. \\'aren het instrumenten uit roormalige
schuilkerken  die  na de teruggave ran kerken  aan de katholieken
overcompleet i erden, c,mdat  ze  te  bescheiden  r# aren  voor de groterc
ruitriten ?

30 r Prin inciaa 1 Dagi; lati. 25 e n 29 1 11 13 17.
31 j Zie hfdst. l\'. par. 2.
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De \rijheid r·an godsdienst die in Noord-Brabant gepaard ging met
de teruggare van tal van kerken aan de katholieken braclit te\ens de
bou\\ \an zele nieuwe en grotere kerken met zich. Hierdoor kA'amen
(,rgels uit \Dormalige schuilkelders beschikbaar maar tegelijk ontstond
een grote belioefte aan begeleidingsinstrumenten zoor de Lang in de
nieuwe behuizingen van zowel de hervormde als de katholieke kerk-
gemeenschappen. Blijkbaar spoorde dat ook verkopers van elders aan
om in Brabant belangstelling te wekken, zvanneer er iets riel aan te
bieden. Nog geen twee maanden na Verbeke's offertes was, aldus de
krant, wederom "een zeer fraai huisorgel uit de hand te koop 't \\ elk
(,ok zeer geschikt is zoor eene Kerk, met twee handkla\ieren en een
aanhangend pedaal, hebbende de navolgende registers, welke alle
gehalveerd zijn:

Onder Klavier
Prestant 8', Roerluit 8', Octaaf 4', Super Octaaf 2',
Alixtuur 3 tot 4 sterk, Fluit Travers 8 (Discant)

Boven Klavier
Holpijp 8', Fluit 4', Gemshoorn 2'. Fluitje 1', Viola di
Gamba 8' (Discant) - Tramblant

geniaakt in  1784 door J. P. Kunckel, Alr. orgelmaker te Rotterdam.
De Prestant 4' is \an tin, ela\'ier ran C tot f viergestreept.  De kast is
\an i\'lahonyhout. hoog 10 roet. breed 5 voet zes duim, diep 2 voet 9
duim". Het instrument was nader te bevragen bij F.J. Berghuis,
organist en klokkenist te Delft.32

In  1823  everd  rr ederom een kerkorgel aangeboden  dat "tot heden
gebruikt"  zvas.  Het -manuel" of groot orgel telde  13 registers,  het
positief of klein orgel had er 6.  Met de uitdrukking 'ook tezamen te

bespelen- die in de advertentie stond, zal men de klavierkoppel be-
doeld hebben.33  Nog geen half jaar later was er op de buitenplaats
Steenwijk te Vught een "wei geconditioneerd Kabinet-orgel uit de
hand te koop; te bevragen bij den heer J.B. S. van Vugt of bij den heer
Edo de Bergh, procureur te Den Bosch".34

32) Prot·inciaal Daghlad. 12 veptember 181 .
33 i t.a.v.  8.iuguitus 1823.
341 t.av., 9 lanuari 1824
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We zijn er niet zeker van, of het hier in bepaalde gevallen ging om
instrumenten die uit kerken afkomstig waren of dat particulieren hun
huis- of kabinetorgel ran de hand deden. Vaak werden zeer kleine
instrumenten gebruikt bij de zang, omdat men te maken had met een

praktijk die nog stamde uit het generale bas-tijdperk.
Orgels \c)or kerk of huis bleef men ook naderhand aanbieden. In

1838 was dit, om een voorbeeld te geven, een kabinet-orgel dat ook
roor een kerk was te bezigen, aldus de aankondiging. Als dispositie gaf
men op: Holpijp 8', Fluit 4', Flageolet, Violadi Gamba 8', Prestant 8
Het instrument n·as te bevragen bij boekhandel I"eerman in Heus-
den.35

§ 3. 'De Orgelmaaker' en de orgelmakers

In 1843 werd er een orgel uit de hand te koop aangeboden, dat
vervaardigd was "door den beroemden H. Hess te Gouda '. Behalve de

afmetingen ('hoog 3, breed 1.50 en diep 1.10 Nederlandsche ellen")
werd ook de dispositie vermeld:

Bovenklavier
Holpijp 8', Fluit 4', Flageolet 1', Tremulant

Benedenklavier
Holpijp 8', Prestant 4', Octaaf 2', Quint 3', Vox hu-
mana 8', Ventil

Het front was sprekend, de klavieren liepen van C tot f" en het
instrument bezat een "aanhangend pedaal".36 Drie weken achtereen
adverteerde men met het instrument dat schriftelijk te be, ragen was
bij boekhandelaar P.R.D. Muller in de Hinthamerstraat te 's-
Hertogenbosch.

Dit instrument vertoont sterke overeenkomst met het orgel dat in
1817 werd aangeboden en ook van Hess uit Gouda afkomstig was.
Niet onmogelijk is dat er sprake was van hetzelfde instrument dat
inmiddels een verboun,ing had ondergaan om meer aan een gewij-

zigde smaak of gebruikswijze te kunnen voldoen. Van het eerste

33) t.a.p., 18 mei 1838
36) t.a.p. 25 juli, 1 en 8 augustus 1843.
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instrument is de veronderstelling zeer aanvaardbaar, en zelfs ge-

rechtvaardigd dat het uit de nalatenschap van mr. J. van Heurn zou
zijn, die op 29 maart 1815 was overleden. Van Heurn, geboren te Den
Bosch  op 6 maart 1751, leerling van de Illustere school aldaar  en
gepromoreerd in de rechten te Utrecht,37 was in zijn \aderstad een
rechtsgeleerde van aanzien. Hij had echter eveneens een grote be-
langstelling voor alles wat met het orgel te maken had en publiceerde
daaromtrent een belangwekkend boek onder de titel De Orgelmaa-
ker. 38 Van dit boekwerk is een stimulerende in\ loed uitgegaan op de
Brabantse orgelbouzv.

Enige leden v:n de familie Smits uit Reek. rader Franciscus Corne-
lius (1800-1876) en zijn beide zonen, worden algemeen als de voor-
naamste orgelbouwers aangemerkt, die Van Heurns beginselen in
praktijk brachten. Vooral in het Brabantse Maaskantgebied en in het
Overbetuwse bouwden zij overwegend bescheiden,  maar vaak zeer

mooie instrumenten. Zelfs voerde F. C. Smits 1 een grote opdracht in
Amsterdam uit door de bouw van het monumentale orgel in de kerk
van Sint-Willibrord-binnen-de-Veste. Daarenboven verrichtte hij
talrijke conscientieus uitgevoerde restauraties en uitbreidingen aan
oudere instrumenten, naast de nieuwbouw van enige deels al eerder

genoemde grote orgels in Den Bosch, Boxtel, Schijndel, Aarle-Rixtel,
Amsterdam en Helmond.39

Smits' grote betekenis voor de Brabantse muziekcultuur werd reeds
eerder gememoreerd en ook elders erkend.40 Ook orgelbouwers  als
vader, zoon en kleinzoon Van Hirtum uit Hilvarenbeek en J.J. Volle-
bregt en Zoon, aanvankelijk te Heusden en Waalwijk, later te Den
Bosch en van daaruit verhuisd naar Vught, werden reeds genoemd.
Cornelis van Oeckelen Sr. en Anthoni Christiaanse staan beide,1 in
de  patentregisters van Breda  over de jaren  1806,   1807  en  1808  als

37) F. Sassen, Studenten ran de illustre School te 's- Hertogenbosch (Amsterdam/Landen 1970), p.
39-40
38) J. van Heurn, De 01gelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en
inwendige deelen des orgels, en Handleiding tot het maaken, zamenbrengen en herstellen
derzelven benevens de beschrijving en afbeeldingder werktuigen, welke tot deze kunstgebezigd
i,·orden (Dordrecht   1804- 1806).
39) Zie hfdst· IV, par. 2.
40) Jespers, a.w., p. 8-12.
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orgelmakers te boek. Zelfstandige opdrachten voor volledig nieuwe
orgels zijn echter van hen niet bekend. In Breda werkte aanvankelijk
ook A. Derksen (of Derkzen) van Angeren die in de patentregisters
van 1835 en 1836 voorkomt als orgel- en pianomaker. In de vijftiger
jaren verplaatste hij zijn werkplaats naar Oosterhout, waar ook de
aanvankelijk als schrijnwerker te boek staande H.C. \an der Aa als
orgelmaker aanwezig was. Uit het laatstgenoemde beroep van
schrijnwerker stapte mede Charles Rogier in Bergen op Zoom zo nu
en dan over op orgelbouw en orgelreparatie.

Het is enigszins bevreemdend dat zoveel orgelbouwers van elders
tal van opdrachten in Noord-Brabant in de wacht sleepten, ter\\'ij 1

Smits uit Reek en Vollebregt uit Den Bosch kwalitatief goed \serk
leverden, en dat bovendien tegen een billijke en vaak zelfs zeer lage
prijs. Jespers en Van Sleu,ven geven in liun boek over orgelmaker

Vollebregt als \0()rnaamste reden op, dat Belgische orgelmakers zoals
Schijven en vooral Loret uit Mechelen er nieuwere principes op na
hielden. Juist iii de eeuw van de techniek zal die modernere mentali-
teit wel aangesproken hebben in de zich ontplooiende katholieke
kerkgemeenschap. Feit is in ieder geval, dat zeker iii de her\ ormde
kerken aan orgelboun'ers  uit  het Noorden kansen geboden A erden,

waarbij dezen zich in het algemeen hielden aan de z anouds beproefde
degelijkheid. Naber en Quellhorst deden dat in Heusden, Biitz in de
hervormde kerk te Den Bosch. In de katholieke kerken had men het

oog vooral op de Zuidelijke Nederlanden gericht, Kwnneer er aan een
nieuw orgel werd gedacht of indien er het nodige veranderd moest
norden. Graindorge uit Luik had aamankelijk \aste voet in Den
Bosch roor onderhoud en wijzigingen aan het Sint-Jansorgel en roor
bouw ran een orgel in de Sint-Jacob. Delhaye uit Antwerpen leverde
voor 26.000 gulden een nieuw orgel en een koorbalustrade roor de
oude Sint-Catharinakerk te Eindhoven in 1839-1840. De in 1845
benoemde oprolger van Hermanus Boex, Hein van der Zanden, kreeg
daardoor een instrument in handen \\ aarmee hij zonder t\\ ijt'el goed
vooruit  kon.

De reeds genoemde firma Loret uit Alechelen was \ ooral in
midden-Brabant actief. Ibach uit Barmen bouwde een flink instru-
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ment roor Bergen op Zoom,41 ter\T'ijl een aantal afbeeldingen ran

orgelprospecten, die zich in het Tilburgse gemeentearchief be, inden,
cropduiden. dat Ibach & Si)hneook in die contreien opopdrachten uit
n aren.  Ii'alcker uit Lud\\ igsburg rer,aardigde een instrument \oor
de Grote Kerk\.in Oss, ter\\'ijl de Duitse pater Rettlarop onduidelijke
gronden (mogelijk als een orgel-liefhebberend ordegenocit: J zijn gang
mocht gaan in de redemptoristenkerk ian  int-Joief te A-
Hertogenbosch.

Odde Limburgers Franssen en \'ermeulen   isten een aandeel te

bemachtigen bij het be\ redigen ran de orgelhonger in de \ ele nieu\ 
gebou  de c,f rergrote  kerkgeboun en  in  het  Brabantse  land.   Fami-
lieomstandigheden (Smits) of gebrek aan ondernemings/in en initia-
tief (Vollebregt Jr.) in samenhang met de t(,enemende concurrentie
hebben ertc,e geleid. dat Noord-Brabant zijn uiterst w aardevolle eigen
orgelbouw reeds in het laatste kwart van de vorige eeuw,  Lag teruggaan
om die in de 20e e:un geheel te rerliezen.

§ 4. Kopen, bek#ken en maken i,an piano's

Al spoedig na de Franse tijd ontstaat er een toenemende. levendige
handel in piano's die van de een opde anderozergaan. Op,erkopingen
beschouwt men het klavier als een belangrijk meubelstuk dat bijzon-
dere vermelding verdient, met zo mogelijk merk of afl«}mst, omvang
en uitvoering. Vanaf 1817 gaat men het blijkbaar de moeite waard
vinden om aan dergelijke zaken een advertentie te besteden. Op

donderdag 9 oktober 1817 zou er "ten steriliuize van Trijlen den
Weledel Groot Achtbare Heer M. van den Heuvel, in le,en lid der
Gedeputeerde Staten van Noord Braband enz. enz. te 's Bc,sch Achter
het Wild Varken publiek worden rerkocht een extra schoone Ween-
sche Fortepiano, zijnde een staartstuk ran mahonyhout, met rier
pedalen, groot zes octaaf:42 Dat was in hetzelfde jaar, dat Paulus
Verbeke het nodige had aan te bieden.43 Jan Norbert Coolen, rei-

41) Zie hfdst. I\ par. 2.

423 Prol'inciaal Dai:blad, 1 en 3 oktciber 1817.
43 3 lie hfdst. l\'. par. 2 en hidst. IX. par. 1.
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lingmeester te Den Bosch,  zou op dinsdag 27 februari  1821  om twee
uur "eene fraaie verzameling boeken o. a. van wijlen de Eerwaarde
Heer H. de Bondt en een fraai Engelsch Fortepiano met drie pedalen"
zerkopen.44

In 1824 zverden er "uit de hand te koop aangeboden twee uitmun-
tende Pianofortes van 5 en een halfen 6 octaaf; te berragen en te zien
boven den Alr. schoenmaker van den Braak in de Fortuinstraatran 12
tot 2 uren, alwaar men zich ook kan vervoegen om grondig onderwijs              I
op de fluit en de \Tioloncello te obtineren".45 Zelfs een toenmaals in
heel Europa bekende uitgever van muziek te Brussel en Antn erpen
zond het lucratief genoeg om in het Brabantse klandizie te ver\\'erzen.
In een advertentie van maar liefst 35 regels (toen een zeldzaamheid)
maakt A. Schott uit Antwerpen aan de liefhebbers der muziek be-
kend, dat hij rechtstreeks uit Wenen een nieu\Ye partij pianofortes
heeft ontrangen. In zijn muziekcatalogus prijken "de beste Uitland-
sche stukken" en zijn magazijn is voorzien van "Violen, Alto's, Bassen

(celli), Contrabassen en Wind-instrumenten in hout en koper zowel
als van opregte Romeinsche snaren. alles A comptant". Schott laat
zich te 's-Hertogenbosch vertegenwoordigen door de boek- en mu-
ziekliandelaren  J.H.   Itz & Comp. 46   Een \\eek later   komt  de
Belgisch-Duitse firma nog eens, maar nu uitvoeriger, terug op haar
muzikaal assortiment.

Zoals reeds eerder werd vermeld, handelde Paulus Verbeke reeds
in 1817, behalve in tweedehands orgels, ook in piano's. oude zowel als

nieun·e. In 1829 laat hij door middel van een adr ertentie in het
Provinciaal Dagblad iveten dat hij drie piano's te koop heeft.47 1-let
jaar daarop beveelt hij zich als organist \,an de Sint-Janskerk, ii,o-
nende in de Kerkstraat. aan met "de beste Forte-piano's voor de
ci\'ielste prijzen", maar thans  "uit de Koninklijke Fabriek  \an den
Heer J. ran Raav te Amsterdam ( . . . ) . Bij opgemelden kan men
dezelve ook tegen andere instrumenten vern'isselen".48

441 j)rol.inciaal i)agbla /. 9 jmum 1821.
45

i t.a.p., 22 juni 1824.
46) t.a.P. ' 13 juli 1824.
47 J t.a.p.. 13 januari 1829
48

i t.a.P.  24 augustuS 1830.
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Voor het in huis hebben van meerdere piano's zou nog een andere
plausibele verklaring te vinden  zijn  dan de handel. Verbeke  zou
bijvoorbeeld thuis gelegenheid hebben kunnen bieden tot pianostudie
of\\,el pianolessen hebben kunnen geven in groepsverband, doordat de
behoefte aan pianoles in die jaren zo sterk groeide. De eerder ge-
noemde uitvinder van de chiroplast, Bernhard Logier, ijverde zeer
sterk roor de groepsles. een methode die door sommigen werd overge-
nomen.  Doch of Paulus Verbeke, die omtrent 1830 al een goede zesti-

ger was. er op die leeftijd nog zulke zooruitstrevende ideeen op na
hield, r alt te bet„·ijfelen. In ieder geval zal Verbeke, die naast zijn or-
ganistschap aan de Sint-Jan op muziekgebied niet erg aan de weg tim-
merde, veel muzieklessen aan huis gegeren hebben. Immers het de-
partement Toonkunst van de Koninklijke School, waar Falldede scep-
ter zwaaide, richtte zich meer op de zang en de algemeen-muzikale
vorming, zoals notenkennis en solfige, terwijl de Maatschappij van
Toonkunde genaamd 'Het Volmaakt Accoord', naast gratis solfage-
lessen instrumentale vorming gaf, meer speciaal op blaasinstrumen-
ten doch denkelijk ook op strijkinstrumenten.

Het feit dat Verbeke meer was aangewezen op het onderwijs in het
bespelen van de toetsinstrumenten, weegt sterker als argument voor
zijn ontbreken in de plaatselijke instituten voor muziekonderwijs,
dan een mogelijk beletsel vanwege zijn katholiek-zijn. Directeur
Bernard Antoine Fallde was trouwens ook katholiek. Niet alleen het
bevolkingsregister wijst dit uit, maar ook Fallde' s intekening op de
Wijsgeerige Catechismus van F. X. de Feller.49 Dit vanwege haar uiter-
mate militant-katholieke karakter geruchtmakende boek vond, even-
als andere meer algemene werken van deze geleerde en geletterde

49) Een lijst van intekenaren was ingevoegd bij deel l\' van de in een Nederlandse vertaling bij
Schievenbusch te Amsterdam in 1822 uitgebrachte Catechismus. Fall6e was toen woonachtigte
Amsterdam. Onder de ..Brabantse' namen treft men behalve een aantal reguliere en seculiere
geestelijken de Eindho,·ense kostschoolhouder liermanus Boex, hier genoemd "inditeur", de
dan nog theologant zijnde Henricus ,an de Wijmelenberg, Hein de Wijs. op dat moment
h(,ofdontwanger \·an belastingen te Den Bosch en W.B. Nlarijnen aan.
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jezuietenpater, ruime verspreiding onder de geestelijkheid en de
ontwikkelde leken.so

Uiteindelijk pleit de aanwezigheid van meerdere piano's bij Paulus
Verbeke thuis rooral voor zakelijke redenen. De piano was bij lange na
nog niet zo'n industrieel produkt, dat winkels een rijke beroorrading
\ an \ ele merken konden tonen. De toename van de  ·elstand onder de
burgers maakte de piano echter tot een begerenswaardig object, een
statussymbool van beschaving en gezeten burgerdom, een onontbeer-
lijk hulpmiddel bij de goede oproeding van de jeugd en een roorname
tijdsbesteding vi)or de vrouir uit de gegoede kringen. Een goed in-
strument nam men graag, zelfs alleen op het uiterlijk, ran een ander
over. Paulus Verbeke moet daarbij vaak als tussenpersoon zijn opge-
treden.

Na het overlijden van Paulus Verbeke op 11 maart 1838 werden op
een openbare verkoping bij Willem Reggers in het Stadskoffiehuis
drie instrumenten uit de inboedel ran ivijlen de organist verkocht.
Het waren "drie n elluidende goede mahon>'houten PIANOFORTES
van 6 octaven, nagelaten door den heer Paulus Verbeke, in leven
organist der Sint Janskerk te 's-liertogenbosch, alsmede twee Lan J
\an Raay eii Zoon te Amsterdam n aarvan eene met metalen zangbo-

dem [sic] en eene van J. Smulders te 's-Hertogenbosch- st in een
volgende advertentie wordt nog "eene mahonijhouten vieugel, piano-
forte van 6 octaren, gemaakt d()or Cuypers CourtO te Antzperpen" aan
de veiling toegevoegdAangemerkt dat Verbeke al eerder zo'n Cuypers
Courte aanbood, kan dit instrument ook weI tot zijn collectie hebben
behoord.

50) F. X. de Feller. \Wjsgeerige Catechismus of Ver=ameling ran Aanmerkingen. geschikt om den
Christelilken Godsdienst tegen des.elfs i ijanden te rerdedigen. Se verbeterde en merkelijk vermeer-
derde uitgave, naar de nagelaten papieren van den auteur, door den abt Paul Dumont, uit het

Frans vertaald   door P. Speet. Vooral nadat   zijn   orde   in   1773 door keizer Jozef   1 I   n·erd
opgeheven, heeft de priester-jezuiet Frans Xaver de (later: von) Feller (Brussel 1735 - Regens-
burg 1802), godgeleerde, reiziger en schrijver, zich met letterkundige n·erkzaamheden
beziggehouden.  Zijn hier genoemde Cattchisme Philosophique.  voor het eerst in  1772 te Luik
verschenen onder de schuilnaam Flexier de Reval maakte hem, mede door taI van bewerkingen
en vertalingen, vermaard. Naast een Dictionnaire geographique schreef hij een Dictionnaire
historique, eerste uitgave te Augsburgdie vaak werd omgewerkt en o.a.  te 's-Hertogenbosch nog
verscheen in 25 delen tussen 1830 en 1850.
51) Proi'inciaal Dagblad, 12 juni 1838.
52) t.a.P , /5 juni 1838.
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Blijkbaar golden de Weense instrumenten in die tijd alsdebeste. 1n
1830 zou notaris  lolhuysen te Yught ten huize ran de heer Li)p
negens diens ,-ertrek. naast allerlei ander meubilair eli huisraad

"eene buitengemeen goede Weener-Piano (staartstuk)" ,erkopen,
met de nodige bladmuziek.53 Op donderdag 11 december 1834 \ond in
het logement Oud Keizershoiran de heer Gommers te 's-Hertogen-
bosch de verkoop plaats van 'Eene massir·e  lahon\·houten exquise
echte Ii'eener \IeugelPIANOLORTE. gemaakt door N. Streicher
und Sohn, 6 Octmen, 5 Pedalen, zeer geschikt in groote zalen".54
Nanette Streicher-Stein, een door Alozart zeer gepre/en pianiste,
n·as een ondernemende vroumi  die Lich samen met haar maIl bezig
hield met kia,ierbou\\ . Van oudsher bouwde men in haar werkplaats
instrumenten die een uitstekende reputatie genoten,  elke blijkbaar
tc,t in  Noord-Brabant ;ras doorgedrongen.

Dat de burgerij een meubelstuk als de piano zo fel begeerde,
ondanks de kostbare aanschaf, kwam mede omdat dit instrument
meer en meer tot het medium werd dat de mogeiijkheid verschafte,
niet alleen de specifieke pianomuziek, maar ook grote werken als
opera's, oratoria, symfonieen, kwartetten en dergelijke te leren ken-
nen door ze voor twee of vier handen te spelen. Buiten de grote centra,
waar men over een theater en concertzaal beschikte, was dit de enige

mogelijkheid om van de belangrijke en geliefde muziekliteratuur op de
hoogte te geraken. De tijd van industriele serieproductie was echter
voor dit instrument nog niet aangebroken. Piano's bouwen was in
hoofdzaak een ambachtelijk werk, iets voor de meubelmaker met
bijzondere interesse voor of liefde tot de muziek. Kleine bedrijven die
deze instrumenten vervaardigden, ontstonden er nu overal, ook in ons
land reeds vanaf het einde van de  18e eeuw, onder andere in Amster-
dam, maar eveneens al vrij spoedig in Brabant.

Het staat nog niet vast, wie in Noord-Brabant het eerst met de
bouw van piano's is begonnen. Voorlopig moet worden aangenomen,
dat men te Breda het eerste bedrij f op dit gebied aantrof. Althans in de
Statistische overzichten betreffende de toestand van de Nederlandse

53) t.a.v., 20 april 1830.
54) t. a.P., 9 december 1834
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nijverheid in 1816 staat onder Breda een instrumentenfabriek met
rier werknemers vermeld. Vergeleken bij andere bedrijven waar drie,
vier tot maximaal vijf gulden per week werd verdiend, mocht een loon
van f  1,- per dag als gunstig worden aangemerkt. Dat rindt onge-
twijfeld zijn oorzaak in het vereiste vakmanschap. De werkplaats
moet al langer bestaan hebben, want ze heet, bij vroeger vergeleken,
in ven al. Dit zal te wijten geweest zijn aan de Engelse concurrentie,
die zeer aanzienlijk was. Drie jaar later wordt er namelijk op gewe-
zen. dat er thans een verb(xi bestaat opde invoer van Engelse pianos
Alaar uit het feit dat men in 1816 vermeldt, dat er wordt uitgevoerd
naar Holland en Zeeland doch "in vroeger tijd mede naar de West-
indien, mag worden aangenomen, dat de fabriek zelfs al geruime tijd
bestond. Tijdens het Franse bewind zal de uitvoer door het continen-
tale stelsel goeddeels onmogelijk zijn geweest.  Voor  1819  staat  uit-
drukkelijk rermeld, dat het hier gaat om een -Fortepianofabrijk'
Het loon is inmiddels gedaald tot f 0,80 per dag. Er zijn dan drie
werknemers in dienst. De toestand van het bedrij f is echter goed. 55

Het eerste met name genoemde bedrij f dat aan pianobouw doet,  is
dat van J. Smulders op de Vughterdijk te Den Bosch, die in 1821 in
het Provinciaal Dagblad aankondigt dat hij "maakt en repereert, alle
zoorten van Pianoforte, alsmede dat bij hem eerie van een nieuwe
vinding te bekomen is, zijnde een opstaande, van 49 duim breed en 45
duim  hoog". 56

Zeer waarschijnlijk was dit laatste instrument een piano in de
vorm, die heden ten dage algemeen bekend is en die door de Engelsen
zeer juist getypeerd wordt met de term "upright piano". Deze vorm

voor het instrument begon na 1820 schuchter en omtrent 1840 alge-
meen in zwang te komen. Ze hield verband met de behoefte om ruimte
te sparen, vanwege de tendens naar meer bescheiden afmetingen van
burgerhuiskamer ofsalon. De eerste "upright" zou geconstrueerd zijn
in Philadelphia, waar John Isaac Hawkins er in 1800 patent op vroeg.

55)   1. J.  Brugmans. Statistieken rande Nederlandse Niji·erheid uit de eersk helftder l 9eeeuw.  Eerste
stuk 1816 ('s-Gravenhage 1956), in R.G. P.  nr. 98 ('s-Gravenhage 1956), p  78-79 en 236-237;
Tweede stuk /8 19.  in R. G. P.  nr. 99 ('s-Gravenhage 1956), p.  790-791, D. Damsma, J. M. M. de
Meere en L. Noordegraaf, Statistieken ran de Nederlandse Norerheid uit de eerste helft der 1 90
emu', supplement. in R. G. P.  nr.  168 ('s-Grar'enhage 1979), p. 444 en 453.
56)   Prot'inciaal  Dagblad, 28 augustus   182 I.
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Het nieuwe bestond vooral in de tot bij de vloer reikende stand ran de
snaren, zodat de kast niet zo hoog werd als bij het toen al langer in
gebruik zijnde giraffeklavier, ook lyra- of piramidevleugel genoemd,

57waar de snaren eveneens in verticale richting liepen.
Interessant zou zijn te weten te komen, of Smulders te Den Bosch

dit type zelf heeft vervaardigd of het importeerde uit de Verenigde
Staten, want in Engeland kwam Robert Wornum pas in  1826 met een
speciaal hierroor bedachte mechaniek voor de dag. Tot dan toe z\ aren
voornamelijk in gebruik het thans nog omwille van klankkleur en
speelkwaliteiten de voorkeur hebbende vieugelmodel, ontwikkeld uit
het clavecimbel, een model dat in onze streken ivel aangeduid werd
met zz,ijnskop (rani,ege het bovenaanzicht) of staartstuk (in Bra-
bantse ad,ertenties naast fortepiano of pianoforte vaak zo genoemd),
en de van het spinet afstammende tafelpiano, hier ook wel 'rierkante
piano genoemd. Smulders moet blijkens zijn advertentie wel zeer bij
de tijd zijn geweest.

Smulders was niet de enige in Den Bosch, die zich op de vervaardi-
ging van klavierinstrumenten toelegde.  In 1828 begon  ook A. M.C.
van der Meulen in de Hinthamerstraat aan het bouwen van piano's -
hoewel hij zich naderhand meer ontpopte als handelaar,58 - terwijl J.
Schmitz "reparatien aan kerkorgelen" gaat verrichten, maar tevens

onderwijs zal geven op de fortepiano. 59

Onder het hoofdstuk Ambachts- en Fabrieksnijverheid maken de
gemeenteverslagen van 's-Hertogenbosch vanaf 1851 melding van
instrumentenmakerijen. Behalve een orgelmakerij staan er in 1852
twee pianofabrieken genoemd. In 1856 zijn dat er al drie geworden.
Die pianofabrieken zijn trouwens maar kleine bedrijven, want alles
bij elkaar hebben ze tezamen slechts vijf man in dienst. Niettemin
staat het rendement als "gunstig" aangemerkt. Dit in tegenstelling tot
de twee orgelmakerijen die dan in Den Bosch gevestigd zijn en die het
slechts "matig" vergaat. Met de pianofabrieken schijnt het voors-
hands de goede kant op te gaan, want in 1861 staan er wei vier te boek

57) C. Sachs, History of Musical Instruments (New York 1940), p. 396-398; B. van Beijnum-von

Essen, a.u'., p. 104, 115 en 125.
58)  Provinciaal  Dagblad, 28 oktober  1828.
59} t.a.P" 1 juli 1828.
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al valt daar\·an het jaar daarop \,eer een bedrijf, met in totaal vijf
werkkrachten af

Wie die bedriji en precies in handen hadden, wordt in de zerslagen
niet zermeld. Alogelijk was daar nog J. Smulders of zijn opvolger
bij. Zijn naam komt roor op een ran de instrumenten uit de nalaten-
schap van de organist aan de Sint-Janskerk, Paulus Verbeke, die op
de genoemde verkoping in 1838 werden aangebo(len.

Een andere fabrikant was de uit Gent afkomstige Alarcel Tijtgat die
zich als zodanig in 1855 te Den Bosch vestigde, na eerst enige tijd in
Berlicum te hebben gewoond. 60 Uit zijn werkplaats A·erd een instru-
ment afgestaan  voor het jubileumconcert dat kapelmeester  J. C. F.
Weber op vrijdag 22 oktober 1858 werd aangeboden.61 Te,·oren n'erd
aangekondigd, dat -het te gebruiken piano is een kopij-Pleyel uit de
fabriek van de heer M. Tijtgat"

Korte tijd later, op zaterdag  11  december  1858, gaan ,verkplaats,
magazijn en  ·oonhuis van Tijtgat aan de Brede Haven in \lammen op.
Vrijwel al zvat aan instrumenten voorhanden of in aanbou,f' zras,
inclusief enige gietijzeren ramen, ging verloren, terwijl man, vrc,un
en acht kinderen zich ternau,vernood konden redden. De trieste
gebeurtenis stond in kleuren en geuren in het Provinciaal Dagblad 62
en de Bredasche Courant maakt er een paar dagen later e\'eneens
melding van.63

De derde pianomaker ,\,as A.Al.C. van der  leulen, die zijn aan-
dacht zo verdeelt over allerlei negotie, naast de mogelijke pianobou.,
dat er van het laatste niet reel zal zijn terechtgekomen.64

I,an de omtrent 1800 geboren Jacobus Hutzen bespeurt men aan-
vankelijk niet ,·eel, al riordt hij bij de geboorteaangifte van een
dochter van orgelmaker Vollebregt pianomaker genoemd.65 Nader-

hand blijkt de zaakomgedoopt in Hutien & Fils. De zoon \\'il blijkbaar
iets  meer  aan  de weg timmeren.  want  in  een  advertentic  uit  1876
worden rader en  zoon  vermeld als  "facteurs et accordeurs de piano,

603 Jespers m \'an Sleun·en, l'ot roem i·an =un makers
61 3   /'rotinciaal  Dagblad.  21   oktober  1818
62 J t.a.p., 13 december 1858
63

i Bredasche  ( 'ourant, 1 6 deceml)er 1858.
641 Zie hooicist. IX par. 5.
651 Jespers en \'an Sleu,i'en, a. u'
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maison fc)ndee en 1828 A Bois-le- 1)uc". Aan de entourage \an hun
annonce te zien moet het aan de Vughterdijk 1 26 een chique bedoe-

ning zijn ge\reest. Waarschijnlijk heeft men zich in dit etablissement
meer toegelegd op acquisitie, rerkoop en stemmen \an Franse en

66Duitse merken, dan dat er sprake nas van eigen makelij.
Omtrent dezelfde tijd. in 1876. poogt de ondernemende Tilburger

Louis d'lielft klanten w,or zijn pianomagazijn te n'innen met grote
adrertenties, :,aarbij hij z ertrourven meent in te boezemen dc,or erbij
te vermelden dat hij -organiste et 610,·e du Conservatoire de Bruxel-
les' is. Wre hebben echter geen getuigenissen untdekt, waaruit zijn
muzikale reputatie valt vast te stellen. Blijkbaar nam hij niet actief

67deel aan het Tilburgse muziekle,en.
;\locht Den Bosch de eerste met naain bekende fabrikant van

piano's in Noord-Brabant gehad hebben. al spoedig „ erd de grootste
en meest gerenommeerde firma aangetroffen in Breda in de persoon
\an P. de Ruyter. Als jaar \an ontstaan hield de zaak naderliand
steeds 1832 aan, hoerrel het bedrijf eerst ranaf 1833 ind(· registers
san de patentbelasting stond ingeschreren. Dit laatste zegt echter
niet alles, omdat liet patentregister van 1832 al op 10 februari irerd
opgemaakt. Reeds \66r die tijd zou de Ruyter piano's hebben \'er,aar-

digd, want in het register van de volkstelling van 1829 staat de dan nog
bij zijn ouders, beurtschippers op Rotterdam, imvonende zoon Petrus
Cornelius Norbertus de Ruyter ingeschreven als pianomaker.68

Dejonge De Ruyter, die aanvankelijk schrijnwerker nas, scheen er
alles aan gelegen om zijn instrumenten onder de aandacht te brengen
en een goede naam te bezorgen. In januari 1844 trad tot tweemaal toe
in Breda de pianiste Rosalie Girschner op. Voor haar concerten stelde

De Ruyter een piano ter beschikking. De pianiste bleek daarmee zeer

ingenomen en verklaarde, dat "het instrument uit de fabriek zan den
Heer P. de Ruyter, dat door ondergeteekende op de concerten werd

661 Prot·inciaal Dagblad. 1 juni 1876.
671 t.a.p.. 11 mei 1876. Wei trad Lnuisd'Helft naderhand opal, begeleidervan,.g. knmiekzan-

gers, 6. A. lilburg, Arch. Parc,chie 't Goirke. Registrum \lemc,riale, hieruit blilkt dat hij aldaar
tot de k<imst i·ati irillem Revniers in 1876 orgaliiht \7·as.
68J G. \. Breda. C:orres,xindentie met dr. C.J. von Gleich, conseriator,an de instrumentencol-
leitie ,·an het Haags Gemeentemuseum, d.,1. 5 heptember 1967. nr. 351.

333



bespeeld, kan wedijveren met de beste uitlandsche in dit genre, zoo in
krachtige  toon als vluggen aanslag". 69

Van nog meer gewicht vond De Ruyter het jaar daarop de berindin-
gen van pianist Alexander Dreyschock. Tezamen met zijn broer. de
violist Raymond Dreyschock, gafdeze pianist begin maart  1845 in de
schouwburg te Breda een concert, waarbij gebruik gemaakt werd van
een rleugelpiano uit de fabriek van De Ruyter. Nadat de virtuozen de
dag na het concert een bezoek hadden gebracht aan het bedrij f K an De
Ruyter, bleek de pianist bereid een zeer lovend testimonium over
diens instrumenten af te geven. De gelukkige fabrikant liet dit prompt
in zijn geheel in de Bredasche Courant afdrukken.70

Al mag zo'n pianofabriek naar de huidige begrippen geen groot
bedrijf zijn geweest, pianomaker De Ruyter beleefde rond 1860 toch
goede tijden. Er wordt dan gewerkt met veertien mannelijke werk-
krachten en vijf kinderen, terwijl er in 1859 dertien certificaten voor
de overzeese export werden uitgereikt.71 Vergeleken bij 1855. toen
De Ruyter nog maar vier arbeiders in dienst had, was dat een aanzien-
lijke uitbreiding. Indat jaar was erook nog een orgelmakerij in de stad
gevestigd. Dit moet Anthonie Derksen van Angeren gen,eest zijn,
want Cornelis van Oeckelen Jr. die zo gaarne liefhebberde in muzi-
kale automaten, had in  1839 het land verlaten. Laatstgenoemde stierf
na vele omzwervingen over de hele wereld tenslotte in New York op
20 februari  1865.72 Ook diens oudste broer Johannes Matthias die op
2 mei 1860 te Breda stierf, kan het niet geweest zijn. In 1810 wordt hij
reeds als klokkemaker en stadsbeiaardier genoemd, maar met de
orgelmakerij hield hij zich niet op. Derksen van Angeren is er in  1856
niet mee opgehouden, al vermeldt het gemeenteverslag, dat er bij de
pianofabriek niets veranderd is, doch dat de orgelmakerij vervallen is.
Deze werd echter naar Oosterhout verplaatst.

Overigens schijnt de belangstelling voor de piano's van De Ruyter
na 1860 te tanen, want al in 18611iep het aantal werkkrachten in het
bedrijf weer terug tot tien in totaal, namelijk acht mannen en twee

69) Bredasche Courant, 28 januari  1844.
70) t.a.p., 9 maart 1845.

71) G. A. Breda, Gemeenteverslag over 1859, hoofdstuk Ambachts- en Fabrieksnijverheid.
72) \'an Haastert, a. w., p. 66 e.v.
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jcngens.  En in 1863 Aas het aantal certificaten w'oor ower/ee gedaald
tot zes.

Deze teruggang hield verband met Franse en rooral Duitse concur-
rentie. Borendien  was  men in ons  land  aangewezen  op toeroer  van
materialen (mooi rechtdradig en vast hout),an elders, ter\rijl in rele
gevallen ook onderdelen als halffabrikaten uit het buitenland werden
betrokken, zoals gietijzereii ramen, mechanieken, klazieren, snaren
en  stempennen.   De Nederlandse pianomakerijen  n aren  eigenlijk
meer assemblagebedrij,en.

Er hielden zich in Breda nog anderen met het maken ian piano's
bezig. Toen De Ruyter met zijn werkplaats begon, stonden de orgel-
makers Derksen zan Angeren en Cornelis ian Oeckelen Jr. in de
patentregisters terens als pianomaker ingeschreren. Cornelis  \an
Oeckelen Jr. had als comapgnon Johan Cuining Heyliger. Deze sa-

menwerking droeg eerder een financieel dan een ambachtelijk karak-
ter. De uit Suriname zeer bemiddeld teruggekeerde planter die een
riante woning betrok op de hoek van de Catharinastraat en de Anna-
straat, fungeerde waarschijnlijk als geldschieter voor Van Oeckelens
wonderlijke projecten. 73  Ook  de als winkelier bekend staande  B.
Bartholomei wordt  in de patentregisters  van  1832  en 1833 tenslotte
nog genoemd als pianomaker te Breda. Van deze vierde bouver werd
verder geen bevestiging gevonden.

In Roosendaal werd een pianofabriek opgericht die het e,enzo roor
de wind ging. De op 15 augustus 1822 te Roosendaal geboren klichiel
van  Lieshout zou omtrent 1853 begonnen  zijn  met het maken  ran
piano's. Evenals Tijtgat in Den Bosch, betrok hij gietijzeren ramen,
mechanieken en klavieren van elders. Aanvankelijk gerestigd op de
Markt, trokken Michiels kinderen Louis (1861), Coletta (1866) en
Henri-Michel (1868) later naar de Boulevard. Alle drie bleven ze
ongehuwd en aangezien er geen nakomelingschap was, werd de zaak
tijdens de Tweede Wereldoorlog tenslotte overgedaan aan de al in het
bedrijf opgenomen Gijsbertus Hopstaken en Anton Scheepers.
Laatstgenoemde trad na enige tijd terug. Intussen had men reeds in de

73, Zie hfdst. IX. par. 1
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crisistijd omtrent 1930 de fabricage van piano's gestaakt, maar als
zaak bestaat de firma Van Lieshout nog steeds. Evenals P. de Ruyter,
die soor een rechtstandige piano van zeven octaaf en voor een "oblique
dito", bestand tegen Indisch klimaat, een bronzen medaille kreeg op
de Eerste Provinciale Tentoonstelling van Nijzerheid in augustus
1857, \erzorgde Van Lieshout uit Roosendaal ,eel leveranties naar
Nederlands Oost-Indie.74

Voor Noord-Brabant heeft de pianofabricage  heel     at  betekend.
Nogomtrent 1910, indt men vier vande acht Nederlandse tabrieken
in Noord-Brabant.75 Breda en Roosendaal tellen er dan ieder OOn,
Tilburg zelfs tiree. Opdat moment is er echter nog maar edn orgelma-
kerij c) er, namelijk te Reek.

Naast orgelmakerijen en pianofabrieken iverden er in Noc,rd-
Brabant ook bedrij,en aangetroffen die de rervaardiging ran andere
instrumenten ter hand namen. In Tilburg leefde in de 18e eeun de
klokken- en instrumentmaker Hendrik van de Knikker.76 Henricus,
zoon van Jan Janssen van de Knikker en Geertruvd Jacc,b, \f .ird
gedc,(,pt op  18 februari 1687 , hu,rde op 3 mei 1728 met Catharina van
Roy  en  hertrou  de  na  haar  \ rc,egtijdige  dood  op  26 juni   1730  met
Johanna Baesten. 77I'an de \ ijf kinderen zou de tr\'eede zoon, Johan-
nes, gedoc,pt op 14 april 1731, e\eneens muziekinstrumenten ge-
maakt hebben. In het Gemeentemuseum te Den Haag be\'indt zich
een fagot die,enaardigd is door 'J. ran de Knikker te Tilburch". \-an
Johannes'rier kinderen "'as alleen het derde kind een zoon, namelijk
lie,iricus Petrus, geboren op 4 juni 1771. Naderhand staat hij bekend

als lakenfabrik:int. Toen zijn wader op 14 januari 1815 op 83-jarige
leeftijd oierleed, was Henricus getuige, tezamen met Adriaan
Broeckx, ;r·ederom met de r ermelding laken fabrikant.78 Vermoedelijk

heeft het nogal \  at \ oeten  in de aarde gehad eer Henricus Petrus de
vroegere belangenian wijlen zijn rader kon overnemen en roortzet-

74 3 J.L.M. de I.epper, //et Breciase lei·eu rond l 862. injaarbock De Oranjeboom ( 19623. p. 162.
75, J.C'' A. 11\cr\\ i in. Bes, hrii i ing ,·an Han,lel c n X iji·erheid in \ ederland, d 1. 1 ('s-Graienhage
19121. p. 118.
76

1 Zie hootahtuk ll. par. 1
77 3 C;.A. Tilburg, .\rchiet ricitari0 C<,rn. Ble . testament Henricus \ an de Knikker. 18clecembur
1775. 1*11. 8(Itin,.nr. 100,.
78

1 Idem. burgerli'ke stancl 1815. „i·erlildensakte ;an 16 januari 1815.

336



ten. Immers, eerst t,ree jaar na de dood van zijn rader stond in een
adwertentie dat ' de \Iuziekinstrumentenmakerij van wijle J. van de
Knikkar. te Tilburg, door deszelfs zc)on Peter van de Knikkar, aldaar

wordt gecc,ntinueerd; verzoekt een ieders Gunst en Recommandan-
tie-.79 Een groot bedrijf is het met slechts *en werknemer niet
gejf eest. E\enmin is bekend, ,% at  er  precies  \ erraardigd  is  in  de
mtiziek- en instrumentenmakerij" die in 1848 te Son en Breugel

heeft bestaan.80

Evenals de pian(}fabricage is die van andere muziekinstrumenten
lange tijd van betekenis gebleren. De instrumentenmakerij van Van
de Knikker , erdnijnt \\ elisn aar geleidelijk uit ons beeld, doch in het
laatste kwart,an de eeuw ontstond in Tilburg een bloeiend bedrijf.
toen de uit Heerlen afkomstige gebroeders Kessels met twee buiten-
landse Aerklieden een instrumentenmakerij begonnen. Spoedig
groeide het bedrijf uit tot een fabriek \an betekenis met een zelfs
internationale reputatie.81 E\ er\\ ijn constateert in 1910 dat van de
twee Nederlandse bedrij\en die blaas- en strijkinstrumenten ver-
vaardigen er een in Tilburg is gerestigd. Deze industrie heeft zich
kraclitig ontwikkeld, schrijft hij. Als oorzaak ran die opbloei worden

opgegeren de toename van het aantal liefhebberij-

muziekgezelschappen onder de arbeidende klasse en de oprichting
ian fabriekskorpsen.82

§ 5. Mitsicus en mitziekhandel

Behalve de genoemde fabrieken, werkplaatsen en magazijnen zijn
er handelszaken geweest, die zich al vrij spoedig specialiseerden op de
handel in muziekinstrumenten, bladmuziek  en verder toebehoren.
In een later stadium zullen er in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven
zelfs zaken of bedrijren komen, die niet slechts in bladmuziek hande-

len, doch deze ook gaan uitgeven.
791  Dagbladder Proi·incie \'oord-Brahand,  31 januari en 18 februari 1817.
80)  Damsma. De  leere en Noordegraaf, a. 11'., p. 444 en 453.
81) De mu,iekinstrumentenfabriek #·an de Rebrirders Kessels, later van Al.J.H. Kessels en
ier olgens bekind uncler de naam koneid. iierd in 1880 te lilburgopgericht en kornt in een
ven· gstudie aan de orde
H 2

f F., er,i·ij n.  a.1· . .   p.    1 1 8.
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Vooral Den Bosch, halfwegde eeuw nog veruit de grootste stad van
Noord-Brabant en het echte handelscentrum van de previncie, ont-
wikkelt zich tot de plaats, waar zich die specialisatie het eerst \'oor-
doet. Dat ging even\vel niet in een handomdraai. Rond 1820 vormt E.
Lion & Zonen op de Hooge Steenweg te Den Bosch een florerend
bedrijf. De eigenaar exploiteert een advertentieblad, drukt de prozin-
ciale courant en doet eigenlijk van alles. We lezen immers, dat de
firma eveneens 'allerbeste Zeeuwsche geprepareerde en ongeprepa-
reerde Chocolade voor de civielste prijzen" heeft aan te bieden. 83 Alen

drijft er tevens een boekhandel die anno 1821 al de gelegenheid biedt
om bii abonnement in te tekenen op allerlei Parijse muziekuitgaven. 84

Daar \ aren ouvertures bij,oor orkest en in be,rerkingen voor kleine-
re ensembles alsmede piano b quatre mains, composities vocr gitaar en
andere kamermuziekvormen met gitaar. De intekenaren konden bij
Lion & Zonen op hun bestelling gratis portretten bekomen van de dan
als belangrijk of populair geldende toonkunstenaars, ieder naar het
genre dat hem of haar interesseerde. Zo ontvingen gitaarspelers Ca-
rulli, anderen Cherubini, Voyer(7), Paer of Rossini.85

In eerste instantie presenteert A. Al. C. ran der Aleulen zich in 1828
als muziekinstrumentmaker.86 Tien jaar later vertoeft hij nog op
hetzelfde adres in de Hintliamerstraat, doch is hij uitvoeriger in zijn
aanbiedingen, want hij heeft niet alleen -Weener en Zwitsersche
piano s tegen een matigen prijs in koop en in huur" maar ook "alle
soorten van blaas- en strijk-muzijkinstrumenten benevens Weener
guitareii, Italiaansche snaren, gedrukte muzijkp.·erl:en en Kat rerder
tot dit vak behoort".87 Of dit nieuwe assortiment hem nu nog te
weinig bestaanszekerheid bood of dat de oude negotie niet hele-
maal prijsgegeven kon worden, in ieder geval deed Van der Meulen in
1840 tevens in kinderspeelgoed. Mogelijk waren dat zelfs zijn eerste
handelsaspiraties, want dit artikel wordt voorop gesteld. Behalve

83 j Prot'inciaal Dagblad. 5 juni 1821.
84) t.a.P., 23 tebruari 1821.
85) Wie met \'over bedoeId wordt blijft vaag. Waarsehijnlijk is dat de operacomponist Simon
Marr (1763-1845): of,#·el er is sprake ,·an de organist, orgeldeskiindige en componist Georg
Joseph Vogler (Worzburg 1749 - Darmstadt 1814)
86)   Prol'inciaal  Dagblad. 28 oktober 1828.

87) t.a.p., 13 april 1838.
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kinderspeeigoed heeft  K'an der Meulen alle soorten \an muziekin-
strumenten: "fraaie guitaren in alle kwaliteiten, violen. violoncels,
contrabassen en ventirons-hoorens   met alle toonen, rentel-
trompetten, cornets A postons met 3 ventiels, trombones, Italiaansche
en Duitsche rioolsnaren in het groot en klein alsmede Pianoforte's in
koopeninhuuren zvat verdertotdat vakbehoort". 68 Datis echter nog
niet alles, want t\,ee jaar later blijkt Van der  ieulens assortiment
nog te zijn uitgebreid met -Chinees Haarwater tegen de prijs van
f 1,_-, dat goed blijkt te zijn "tegen hoofdluis, kale plekken weer
behaart en nietset is'. \'an der Meulen biedt borendien beste scheer-
riemen en snuifpoeder aan en is Ihans ruim voorzien van alle soorten
koperen en houten muziekinstrumenten en piano's, te huur en te
koop. 89 Blijkbaar .as vrourve Alusica nog geen al te zekere toerlucht
om zich er alleen op te verlaten! Maar intussen blijkt hier wel uit, dat
Van der Aleulen al een klantenkring had voor de toen nog nieurke
rentielhoorns, ventieltrompetten en pistons.

Een zaak die zich al zeer v roeg toeiegde op de verkoop van muziek-

instrumenten in Den Bosch \vas J. Borzo, op de Grote Markt bij de
Gouden Leeuw. Daar waren in 1823 "extra fraaie guitare's en verdere
instrumenten" te verkrijgen. 90 Ook  in  1834  laat de onder die naani
thans nog bestaande kunsthandel Borzo per adverteritie bekendma-
ken, dat bij hem als "plaathandelaar te 's Hertogenbosch, zijn te
bekomen alle soorten van Muzijk, benevens aile Instrumenten tot de
civieiste prijzen".91 Blijkbaar had Borzo er ook de handel in bladmu-
ziek bij genomen.

In 1846 wordt het muziekgezelschap te Gilze  door de stuwende
kracht van de pastoor weer wat nieuw leven ingeblazen. Een deputa-
tie van twee man uit de muzikanten en het bestuur trekt erop uit om
het een en ander aan niusicalia aan te schaffen. Men meent daarvoor
naar Den Bosch te moeten gaan, hoewel Breda of Tilburg gemakkelij-
ker bereikbaar was en meer voor de hand gelegen zou hebben. Maar

88) t.a.p., 27 november 1840. Pistons en ventielen waren op dat moment betrekkelijk nieuwe
technische vinaingen: begrijpelijk dat de drukker met de spelling niet goed raad wist. De
verbeteringen verschenen globaal tussen  1820 en  1840.
89) t. a.P., 9 augustus i 842.
903 t.a.P·, 13 mei 1823.
91) t.a.p., 19 november 1834.
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blijkbaar heeft de prorinciehoofdstad op dit speciale gebied zoveel
meer te bieden, dat ze daar haar keus op bepaalt. Gezien hetgeen de
adverterende magazijnen te Den Bosch alzo aan te prijzen hebben.
r alt dat n el te begrijpen. De deputatie keert naar Gilze terug met
maar liefst drie r<den, een alton (altriool?), t\,ee fluiten, tAee hoorns
en eeti contrabas, benmens snaren en muziekpapier.92 illen mag
aannemen,  dat deze instrumenten irijrf·el zeker bedoeld waren  om
ook in de kerk te worden gebruikt. Het was nog niet zover, dat mgr. J.

van Hooydonck de rrou\venstemmen en het instrumentengebruik,
met uitzondering van hetorgel, uitde kerkgeweerd ,rilde zien ( 1861 ).
1\'el mag men deze aankoop als een aanduiding te meer zien. dat het

begrip "harmonie- of -fanfare" nog altijd niet scherp omlijnd is.
De eerste muziekhandel die ne in Breda zien aangekondigd, is die

ran J. Hermans. Hij doet in boeken en muziekinstrumenten, imp()r-
teert Belgische pianino's en "Harmoniums ;\Ielodiums".gi We,inden

dat in de Bredasche Courant van  1852 vermeld en het lijdt geen
twijfel, of er moeten al eerder handelaren ge,veest zijn die in deze
hranche een gehele of gedeeltelijke brood,rinning ronden.  Inderdaad
kwam in de patentregisters ian 1806-1808 naast tnee met name
genoemde muziekmeesters (Joliann Christian Hildebrand en zekere

Wagenaar, mogelijk dezelfde als Wagner, Hildebrands voorganger als
organist), twee slechts in getal genoemde muzikanten. twee orgelma-

kers (Cornelis van Oeckelen Sr. en Antoni Christiaanse, die elders
reeds ter sprake kwainen), een dansmeester en een koopman in
muziek voor. Laatstgenoemde heette J. A·loninx. Alede door de aan-
zr ezigheid, sedert 1828, , an de (Koninklijke) 1\ lilitaire Academic,
waar. evenals bij een bepaald gedeelte van de burgerij, een levendige
muzikale belangstelling heerste, moeten er zekere kansen geweest
/ijn om een bloeiende nering op dit gebied op te zetten. Daarnaast
werden via verkopingen, de bockhandel of particulieren telkens pianc)+s

aangeboden. De eerste ontdekten \\ e in de Bredasche Courant \an
I 819,  toen  nog een heel bescheiden blaadje  \ an  Uen  \ el  dat  in  alle
richtingen bedrukt ,\·as. Er blijkt tegelijk uit,  dke smaak en mecha-

92 Rehm, t.u.p., brief ran B. Rubbens aan /iin echtgenote. d.il. 11 Juni 1846.
93 i Bredasche  Courant. 25 december 1852
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niek toen nog de rcx,rkeur had: ' 1\len biedt te koop aan een uitmun-
tende Duitsche Forte-piano zan 6 (,ctazen en met drie pedalen, naar
de laatste smaak \an \Veenen. Adres, in de Kerkstraat, No 425, bij
Hijlaarts".94

Aan de prijzen van tweedehands instrumenten mag men Keen
bindende conclusies ,erbinden. Alaar als men omtrent 1840 cle \(}1-
gencle bekendmaking leest: "1)e \endumeester /al te /ijnen huize la-
ten zerkoopen eene traaie laag opstaancle piano \:in 6 (,cta,en. uit-
muntend ian t<*)11. N.B. de piano „ordt om 3 uur werk<,cht!*.95 /('ll
men daaruit kunnen concluderen dat de \'raag toen het aanbcd c)\ er-
trot.  Het waltiliteraard nietnieerna tegaanotmenmet ''f  150.-eene
in fraaie gepolitourden mahotivhouten kast gc,ed geconserreerd Pianc)-
Fc,rte\an 61/2 octaaf,  san zeer welluidenden tc,on" een kat in de zak
k(*rht.96 Een tlink bedrag \,as het in ieder ge,al n·el, \rant het k,ram
0\'ereen met een half jaarinkomen ran de gemiddelde zf·erkman. \'an
de waarde \ an het gc,ede had men heus wei enig idee. De gegadigde zal
c,ngetwij feld  ruim  o,er  de brug hebben mc,eten komen  rc,or  "eene
echte en sedert jaren bespeelde \'ic)01 z an Kuyper Sr, dezelve ligt ter
bezigtiging bij den heer kapelmeester \ an het 6e Regement Infanterie
alhier" (bij kapelmeester Weber  te Den Bosch}, anders  had  het
'echte" en "Kuyper Sr." er in de advertentie niet bij gestaan.97 Met
Kuyper zal een ran de lelen , an de  18e eeu„·se familie ran vioolbou-
,\'ers Cuypers bedoeld zijn en wei Johannes Curpers de Oude, om-
trent 1710 werkzaam te 's-Grazenhage.

Het kwam meermalen ,(*,r - Paulus Verbeke   as daar een zoor-
beeld wan -, dat men zich in de muziek bek  aamde om langs die ,\eg
Lakelijk muzikale relaties op te bou\ven of dat dit als,an/elf gebeurde
\\ anneer men uit een muzikale familie stamde. Petrus Jacobus \Vij-
mer, die zijn broer Johannes oprolgde als directeur bij '\'lijt en
Iiolharding' te Breda, richtte al spoedig naast een muziekschool oc)k
een muziekliandel op. Slechts 37 jaar oud (,verleed hij echter op 11
oktober  1858.  De weduive  Elisabeth  Wijmer-Nlertens  zette de  zaak

"AJ t.a.p.. 5 jLIni 1819.
95) Proi·inciaal Dagbiati. 2 september 1842.
961 t.a.p.. 12 augustu. 1842.
97

i t.a.p.. 16 en 23 december 1842
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voort op het adres Kortebrugstraat A 389. Toen zij haar twee oudste
zonen 98 bij Egbert Janssen in de Sint Catharinastraat D 78 op een
kostschool had geplaatst. kreeg zij de handen,rij om haar zaken naar
behoren te kunnen behartigen. Na zijn militaire diensttijd kwam de
oudste z(*,n, Petrus Jacobus, op 3 oktober 1 345 te Breda geboren.
omtrent 1864 bij zijn moeder in het bedrijf. Hij stond rervolgens
\ermeld als fabrikant. om tenslotte als commies ter secretarie zijn
loopbaan te betindigirn. Antonius, het zierde kind \an het gezin.

geborin op 26 september 1854 en in de registers zermeld als koopman
en pianomaker, tradin 1875 inde zaaken leidde deze geheel, toen zijn
nioeder zich terugtrok. Later werd het pianomagazijn overgedaan aan

de uit Dordrecht afkomstige A. C. Zwang. die rele jaren deel uitge-              
maakt heeft ran hit bes:uur ;an de Algemene Zang- en Aluziek-         
school. Na Znangs dc)od in 1926 deed de „eduzze op haar beurt de
pianohandel (ner aan de firma Bender in Amsterdam.99

Alaar intussen k\\amen er in Den Bosch en Breda meer zaken die
Lich met musicalia gingen inlaten. Naast de zaken,an Lion, Borzo en
\'an der kleulen zien n e dat in Den Bosch ook de boekhandelaar
P. Scheethals "c,p heden een muzijkhandel begc,nnen" is. Hij bereelt
/ijn onderneming "clen Bcc,elbnaren der Toon- en Zangkunst- aan. 100
Dat gebeurde in 1834, juist v(,orilat Borzo zich nog eens roor de
ch ielste prijzen aanbe,eelt. Er kwam dus concurrentie. Dat duidt
crop, dat de zaken floreerden en goedbeklante muziekzaken u ijzen op
een toenemende activiteit in de beoefening van de muziek.

981 G.A. Brecia. Be\(ilkingsregister 18(,0. bcrk 7. p. 341.
9,i \'ricliclelilke medi·delin<en \an nici. Ikin der lil<len en de heer Di' (;root. oud
mede\verkenden \an lil' t'a. Bender te Brecla.
100

1 Proim·mal Dag/,lad. 8 augu,tuh 1814.
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HOOFDSTUK X

AICZIEKONDERRICHT, EN IETS OVER DE
AFGE\1'ORPEN YRUCHTEN

1\luziekonderr,ijs in vroeger tijd blijft altijd een moeilijk peilbare

aangeiegenheid. zo goed als dat geldt roor het verkrijgen van een
exakle kennis van oude uitioeringspraktijken. Talent dat een kans
krijgt. zal zich niet \erloochenen; dat \\ il zeggen, het talent manifes-
teert Lich toch, ondanks de soms gebrekkige onderrichting. Daarnaast

blijft het aloude gezegde dat men aan de rruchten de boom kent. haar
1\,aarheid ten volle behouden. Immers uit de rijpste rruchten die van
de pedagogische boom vallen, proeft men wel degelijk iets ran de
waarde of de kwaliteit en het indringend vermogen van de persoon-
lijkheid die achter de leerling stond en vooral van de wilskracht en
liefde die de mens erachter bezielde. \'andaar dat in dit hoofdstuk
behalve over de boom gesproken wordt over het zaad en de vruchten.

1-let symbolisme van boom en zaad zou door te trekken zijn naar de
herkomst van de muziekmeester als doorgever van muzikale waarden.
Veelal we:den die waarden van vader op zoon doorgegeven. Men koos
de muziek niet als vak; men trad, zoals in de meeste beroepen, in het
roetspoor van de ouder, die zijn vaardigheden doorgaf. De familieban-
den waren bij het vinden van iemands levensweg van doorslaggevende
betekenis. De kringen waarbinnen men onderricht ging geven waren
daar in de meeste gevallen sterk van onderscheiden. Binnen de huise-
lijke sfeer was echter aan dcordachte methodieken niet zo'n directe
behoefte. Eerst toen de middenklasse het zich in het verloop van de
18e eeuw kon permitteren om haar kinderen muzikale kennis of
kunde op een instrument te laten bijbrengen, ontstond er behoefte
aan metho(les voor het muziekonderricht.
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§  1.   Ozide  praktijken  en  nieitize  denkbeeldeii

Het onderricht in de muziek, zowel instrumentaal, vocaal en theo-
retisch, behoorde  tot de goede opioedi,ig  in  Tr as  in  de  roorname
families cen aangename tijdpassering. Grote geesten en sterke per-
soonlijkheden lieten er zich op ioorstaan van muzikale zaken op de
hoogte te zijn. Soms waren ze dit ook inderdaad. De dichter Constan-
tijn Huygens ( 1596-1687) speelde voortreffelijk luit en componeerde
zelfs \erre \an omerdienstelijk.  Zijn  Pathodia Sacra toont dat ruim-
schoc,ts aan.  De naar ons land uitge,reken   ijsgeer Rene Descartes
(1596-1650) schreef een knappe rerhandeling over muziek in zijn
Compendium i\lusices'.1

De rond 1600 ontstane monodie of begeleide eenstemmigheid
bracht de muziekbeoefening meer binnen het bereik van de gemid-
delde burger. Dit ging tegelijk gepaard met de hoge \lucht die de
zelfstandige instrumentale muziek nam. De muziekmeesters \an de
17(en  18eeeu\\· ga,en daar onderricht in en men was gaarne geneigd
op hun kunde een beroep te doen. Zoals gebleken is uit oude akten,
sverd dit raak notarieel en op langere termijn \astgelegd. 2 Dit bleef zo
tot  aan de Bataafse tijd Zelfs daarna kwamen dergelijke overeen
komsten nog wel voor.

In bepaalde plaatsen was men erop gesteld een bekwaam muziek-
meester aan zich te kunnen verbinden door het aanbieden van de
positie van organist, van beiaardier of van leider van het Collegium
musicum. Het in de directe nabijheid ter beschikking hebben van een
kundig musicus werd als zeer waardevol ervaren. Zo stelde het dage-
lijks bestuur van de stad Rotterdam aan de Raad voor om de Haagse
riolist J. F. van Quiklenburg, "een zeer uytiiemend meesteropde fic)01
en andere instrumenten...te encourageren om (in hun stad) te
blijven wonen tot instructien aan de Jeugt". Quiklenburgtradin 1716
in stadsdienst voor f 200,- per jaar en gaf daarnaast prive-lessen.3

1 3 Descartes schreet' dit tractaat voor de wiskundige Isaac Beeckman toen hij als soldaat

gelegerd was in de omgeving van Breda. Het is een verhandelingoverde theorie van de mu,iek en
de methodenleer, Neu· Groi'e D., art. Descartes (Cohen).
21 J.H. Giskes, :'lluziekonderu ijs in Amsterdam in de penode 1600 tot en met 1720. in  lens en
Alelodie (1980), p. 347-357.
3, Bouu'steenen. Eerste jaarboek der L ereeniging t'oor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, jrg.  1
(1872 j. Componisten- Toonkunstenaars - Kunsti'rienden  en  Schrgi'ers  over  Muziek,   p.   33.
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Toen doc,r het afzeggen van de Bossche organist  leh ille (bedoeld is
Nlilles ille) 1 juni 1734 Bernardus Bruvnisse, na examen te hebben
afgelegd, \\ erd benoemd tot organist van de Grote Kerk in Bergen op

Zi,om, gold het als een sterke aanbeveling, dat hij de jeugd kon
onderH ijzen op clavecimbel, riool, bas en fluit. Hij bracht daartoe een
fraai getuigschrift mee ran de Arnhemse magistraat omtrent zijn goed
en eerlijk gedrag.4 Bruvnisse Aqs naar Bergen op Zoom gekomen,
omdat het hem een aanzienlijke salarisverbetering oplez erde. Ter# ijl
in  Arnhem  zijn  salaris  was vastgesteld  op f 150,-, kreeg hij  in
Bergen op Zoom f 400,-. Desondanks bleef Bruynisse niet lang in
Bergen op Zoom en bo\ endien liet hij zich vaak \ervangen. Gelukkig
n·as zijn oprolger, die medio januari 1738 in dienst trad van het Bergse
stadsbestuur, eveneens een bekwaam mui'iekonderwijzer. Alichael
Ernst Heinsius kwam evenals zijn \'oorganger uit Arnhem, alwaar hij
zeer gewaardeerd werd als organist en zangonderwijzer. Bijna tien
jaar kon men in Bergen op Zoom van zijn bekwaamheid profiteren.

Het opleiden tot professionele beoefening van de muziek was, door
het ontbreken van instituten die zich hierop richtten, vrij problema-
tisch. Speellieden, muzikanten die bruiloften, kermissen, danspartij-
en en andere feesten zo goed als herbergen afgingen om de zang te
begeleiden, ten dans te spelen en deuntjes te laten horen, trokken met
de speelman mee en droegen als gevorderden hun verdiensten aan de
meester af in ruil roor kost, onderricht en kleding. Aan het einde van
de leertijd kreeg de aspirant dan vaak het instrument en speciale
kleding van de speelman. Niet zelden  werd  ook  dit  in  een  akte
vastgelegd. Heusdens, speelman te Bergen op Zoom,  had op  17 mei
1661 op zich genomen om zekere Haverhals in drie jaren de "violone"
(de toenmalige contrabas of basgamba) te leren bespelen en hem het
ten dans spelen, de "danserije", eigen te maken. Twee jaar lang
zouden de kosten voor rekening van de leerling zijn. Het derde jaar
zou het door de leerling verdiende afgedragen worden aan de
meester-speelman. Dit werd middels een akte bij notaris Govaert
Stempel in Bergen  op  Zoom  op  17  mei 1661 vastgelegd. 5  Men  mag

4) Piscaer, t.a.p., p. 21-25.

5) G.A. Bergen op Zoom. Notariele archieven. notaris Govaert Stempel. 17 mei 1661 (inv.nr.
85).
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aannemen, dat dergelijke handelwijzen bij muziekmeesters en speel-
lieden tegen het einde z an de 18e eeuw nog bestonden, ook met
betrekking tot de stadsbesturen.

In eerste instantie doet het rvat wonderlijk aan, dat de aankang \an
de eeuA, van techniek en virtuositeit tegelijkertijd een streren te zien
geeft, dat gericht is op een eenvoudige, voor iedereen toegankelijke
wijze van muziekmaken. Het is een nieu\ve aandacht voor de zangdie
eens in zo hoge mate bijdroeg tot de roem van de Lage Landen en het
Bourgondische gebied. Onget\\'ijfeld zijn het stre\'en van de encyclo-
pedisten, de geest van de Verlichting zowel als het burgerlijk bej, ust-
zijn ,an de Franse Revolutie alsmede Rousseau's ideeen over de
eenvoud en een terugkeer naar de natuur ran grote inrioed gen eest op
het ontstaan \an nieurze aandacht voor het zingen. Juist door middel
van het instrument dat iedereen met zich mee voert, wilde men
smaak, begrip en geroel zoor de muziek aankweken bij brede lagen van
de bevolking. Het ecnvoudige lied achtte men de beste weg, waarlangs
de muzikaliteit tot ontwikkelinggebracht kon worden. Daartoe dacht
men metdejeugd te beginnen. Nlaar men zag wel in, dat het algemene
basisonderwijs hierin tekort schoot. Van dit alles was men elders al
eerder overtuigd geraakt, doch in het laatste decennium van de 182
eeuw begint deze gedachte ook in ons land medestanders te vinden.
Een  van de eerste activiteiten  van  de  Maatschappij  tot  Nut  \ an  't
Algemeen,  in  I 784 opgericht met het doel de zedelijke en maatschap-
pelijke verheffing van de mens te bevorderen door op\(,eding en
onderwijs iii veredelende zin te beYn\loeden, was gericht op het
onderwijs in de zang. Alet dat oogmerk gaf zij vanaf 1792 enige
bundels met liedjes uit.

Of er uit die bundels ook geput werd op het schoolfeest, dat op 17
januari 1796, het tweede jaar van de Bataafsche Vrijheid, te Tilburg
plaats vond. valt niet uit het verslag van die dag terug te lezen.6
Hetzelfde geldt  ;'oor  een allegorische optocht  in   1798.7  Gezongen
werd er in ieder gew·al wel. Nlen mag aannemen, dat hetgeen in
Tilburg geschiedde, ook elders in Brabant aan de orde ge\\ rest moet
zij n.
61 Zie hoc,fdst. II. par. 1
7) De Wijs, Gedenkboek Tilburgsche .liuzieitschool. p. 33.
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Bleren Rousseaus ideeen nog te elitair, een breder maatschappe-

lij ke aanspreekbaarheid was gelegen  in het humanistisch-sociale
vormingsideaal van Pestalozzi.  die  zich  met  een  terugkeer  naar de
eemoud tot alle standen richtte. Uit deze ideeen is in Frankrijk de

murikale lekenbe\reging ran de "Orpheons" roortgekomen. Zij was
begonnen als een doordeonderwilzer G. L. \Vilhem in  1819 8 roor alle
Parijse scholen opge,ette elementaire muziekcursus, doch groeide uit
tol een enthousiaste ben eging,an kooriang zoor volzfassenen. Onge-
reer tegelijkertijd ontstonden in Duitsland Zelters muzikale na,01-
ging,an koning Arthurs tai'elronde, die in 1809 tot de worming\an
een liedertafel leidde, en \'ervolgens de Berliner Singkreis , an Berger-
Klein in 1819. \'anaf 1805 formeerde Nageli te Zurich de Singakade-
mie. Deze groeperingen en ideeen Arrden van grote betekenis voor de

groei en bloei van het Nederlandse koorleren.
Liederenbundels en handleidingen voor het zingen verschenen in

ons land sedert 1792 regelmatig. Eclite rerbeteringen van het zang-
onderwils op de scholen hadden ze echter niet tot gevolg. 9 Een
werkelijke poging om een methodische aanpak in de scholen te be-
„erkstelligen rrerd, na roorbereidingen in twee volkszangscholen,
omtrent 1843 ondernomen  door de Amsterdamse onderri ijzer  jiril-
helmus Smits. 10 Hij zette  de door Galin verbeterde ideeen van11

Ii'ilhem 12 om in een bruikbare handleiding ,oor de Amsterdamse
scholen.  13 Zijn boekje hoopte hij algemeen in het land doorgevoerd te
krijgen. Dit is echter slechts hier eli daar gelukt, ten dele ook in
Brabant. In Bergen op Zoom, Breda en Den Bosch werd er nader-
hand, toen Smits's opzet al achterhaald rras, zelfs nog dankbaar

gebruik ran gemaakt.

8 1 \'0(,r Irilhem. iie hidst. I'l, par. 1.

93 Reeser. a.it'., p.  17.
10, \'o,r \Vilhelmus Smits, zie hidst. I'll. par. 3.

11)  Pierre Galin (1786-1821). i,·iskundeleraaraan het g>·mnasium te Boideau\, 1;„'am in 1818
met een methckle voor het elementair muziekonderricht. gebaseerd op een  in  1817  gege,en
cursus. Zie ()ok hc,ofdst. X, par. 2
12

1 Zie mut 8.
13 2   \\'.   Smits.   Handleiding  en   schoolbtiek  l·nor  het  \'olks- 7.ango,ident-ijs.   dl.   1-Ill   c Amsterdam
1853I.
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§  2.    De  Koninklijke  Alitziekschool iii Den Bosch en de Bredase instituten

 \log rddr Smits' handleiding uitkwam, rerscheen er echter iets op
dit gebied in Den Bosch. De luttele bladzijden ,an het Handlioekje
ic,or eerstbeginnenden in de Toonkit,ist t'olgens den MELOPLASTE, te
zamen   gesteld   roor   de   leerlingen   der   Koni,tklijke    Mitzijkscliool   te   ' s-

Hertogenbosch   door   B.A.   Fallte,   Directeur   der.eli·er School, dat "ter

Stoomdrukkerij van W.J Hanssen te s-Hertogenbosch" in 1834
verscheen, handelen  o\er de eemoudigste theoretische zaken. 14

Daarbij  ,ordt roor de solfage gebruik gemaakt ran een soort Tonica-
Do-s>steem  met een losse be  eegbare  noot  op de  balk,  door  Fallee
beschreven als het eigenlijke meloplastische zangonder\\,ils

Fallte onderHees zijn methode op de muziekafdeling, het departe-
ment Toonkunst, ran de in Den Bosch bestaande Koninklijke Acade-
mie, een instituut dat als Academic Royale in de na-Napoleontische
dagen ter ziele ging, doch naderhand weer opbloeide als een school
\oor beeldende vorming en ambacht, die in 1828 tot Koninklijke
School if erd T erhei en en er in 1832 een afdeling Toonkunst bij kreeg.
Deze afdeling werd hit jaar daarop eveneens Koninklijke School en
telde weldra 150 leerlingen.

Men is er in Den Bosch trouwens toch tijdig bij ge„ eest. \\'ant op
de reeds genoemde Acadamie Imperiale et Royale van 1812, die geres-
tigd was in een pand gelegen Achter het Wild Varken, kreeg het zaiig-

onderwijs al aandacht. In het nieu,ve koninkrijk genoot het aan Napo-
leons dagen herinnerendeinstituutechter geen sympathie. Alaarmen
aarzelde niet om aan de naderhand in het leven geroepen Teekenaca-
demie, uitgebouwd tot de Koninklijke School voor de Nuttige en de
Beeldende Kunsten, opnieuw een zangafdeling in te richten. Bernard
Antoine Fallde, "Directeur van Policie", kwamdoor zijn interesse aan
het hoofd van die afdeling en beschourvde zich als de directeur van de
Koninklijke Muzijkschool. 15

14) G.A. 's-Hertogenbosch liandbibliotheek, B.A. Falloe, Handboekje soor eerstbeginnenden
in de Toonkunst volgens den \Ieloplaste, 's-Hertogenbosch 1834.
15)  t.a. P., volgens titelblad
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In een artikel uit 1921 \an Alphons Alosmans 16 zordt Fallee's
boekje als niet \eel zaaks afgedaan. Dit lijkt ons thans een feel te
licht\ aardig oordeel.   Al  mag  men  het niet baanbrekend noemen,
Fallte's initiatief, gegroeid uit liet besef \an cen tel«,rt in het onder-
zi·ijs, Ijas zoals iedere eersteling een waagstuk. Fallee beschikte over
durf en  \ond \\ eerklank  bij  de be\ olking.

Alen moet aannemen, dat Fallee de inhoud van en het idee zoor zijn
boekje had ontleend aan het doc,r Pierre Galin in 1818 uitgebrachte
Exposition d'ime nourelle methode pour l'enseigizement de la mitsiqite. Dit
leerboek werd na Galins doc)d door zijn leerling Aime Lemoine in 1831
heruitgegeren onder de titel .iltthode dit  Mtloplaste. 17

De eerste examens der Aleloplastische school van Fallue ronden op
15 juli 1833 plaats in de Societeit Casino. 18 Inmiddels is de scliooldan
onder de bescherming gekomen van de in 1833 opgerichte Broeder-
schap tot Bew·ordering der Schilder-, Teeken- en Toonkunst. Deze
broederschap telt zo  el een respectabel aantal leden als een aantal
respectabele leden, te beginnen met de burgemeester van s-
Hertogenbosch, mr. A.G. Verheyen. Daarnaast zijn er nog de bijzon-
dere leden, onder wie als eerste ran 31 namen vermeld staat baron

A.J. L.  van den Bogaerde ran Ter Brugge, gouzerneur des konings in
de provincie Noord-Brabant, en rerrolgens griffier jhr. mr. F.X.
Verheyen. 19 Een naamlijst van  1838 \ermeldt de onderwijzers C.
Bernisch, J.W.A. ran de Wijnpersse, J.N Kliebisch en J.W. Buhr,
ter\vijl men ook over een pedel, J.W. Roesser, beschikt, die tevens
stadstorenwachter is.20

Behartigde het departement Toonkunst door middel van de Melo-
plastische school het solfege-ondenvils en de zang, de Maatschappij
van Toonkunde onder de zinspreuk 'Het volmaakt accoord' hield zich
bezig met instrumentale vorming in klasseverband. Beide afdelingen
stonden onder dezelfde directeur.

16) G. A. 's-Hertogenbosch handbibliotheek, A.G.J. Alosmans, lien samew.:·eercier-directeur
der Bossche Muziekschool, 17 december 1921.
171 Riemanns Mu. Ii., a.w., art. Galin en Lemoine.
18)  Almanak  1'0(,r  Z\'oord-Braband ('s-Hertogetihosch  1834 3,  onder Geschiedkundige feiten.
19) au'., O,·er de jaren 1829,1830, 1832. 1834. 1835, 1838.
20

i a.11'., 1834 en 1838.
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Toen de 111£12tschappij van Toonkunde haar eerste lustrum her-
dacht, \\erd de   aardering ,'oor Fallee's werk bijzonder geaccen-
tueerd door de komst ran hoog bezoek. Prins Frederik Willem Karel
\\ ilde getuige zijn bij de prijsuitreiking aan die leerlingen die met het
gunstigste gevolg hun examen aan de Koninklijke School hadden
afgelegd.21 De instrurnentale afdeling had ,·ocr maandag 29 mei 1837
een hele plechtigheid in elkaar gezet in de grote Laal ran W. Reggers,
"\, aarbij de hooge militaire en burgerlijke autoriteiten werden  bin-
nengeleid onder het aanheffen ran het rolkslied". Liefst,ijfrioolleer-
lingen, een \ioloncello-, een altriool-, triee fluit-, tz\'ee klarinet-, een
hoorn- en een fagotleerling ontringen in dit muzikaal rruchtbarejaar
een bekroning. Directeur FallOe hield een "sierlijke en toepassende

rederoering, ziaarin hij constateerde, dat de muziek in deze streken al

in de 14e eeu\\ bloeide of- 7.Oals het in de krant stond - 'de kunstmin
reeds in de 14e eeuw ge(,efend was-. Ruim 50 leerlingen Karen de
rolgende dag zonder medehulp, zoals er uitdrukkelijk bij ; ermeld
nerd, een ,ocaal en instrumentaal concert met een symfonie van
Gyrowetz 22 en de ourertures 'Tancred' en 'La Dame Blanche',23
ternijl er ook een s erbluffende demonstratic met zang van het melo-
plastisch onderwils plaatsrond.

Alaar het bestaan \an een Koninklijke Muziekschool, die hoofdza-

kelijk een opleiding voor jeugdige amateurs li as, binnen een instituut
dat meer maatschappelijk gericht was, omdat het vakbekwaamheid of
een aanvulling daarop nastreefde, riep problemen op. Daarom kon de
minister van Binnenlandse Zaken zich op den duur niet \erenigen
met het bijeenbrengen  ·an die t„'ee geheel zerschillende onder,rijs-
sormen als tekenschool en muziekschool. Hij drong op een scheiding
aan.  Dat men daartoe in Den Bosch, zij het met,eel leedwezen, op 20
september 1847 besloot,24 ji,ekt enige bevreemding, omdat men in
feite de muziekopleiding eemoudig liet rallen.
21

3 Prot·inciaal Dag/,lad, 3 januari, 23 mei en 2 juni 1837.
22)  Adalhert  Ci'ro,f·eti f Budejo, ice 01' Budn·eiss  19 februari  1763 - Wenen 19 maart 1850 J,

behoorde tot de, ele begaafde mu/ikanten die naar \\'cnen trokken. Hij heette een veelzijdigen
\ ruchtbaar wmponist in alle genres.  In  zijn svmfonieen imiteert hij Havdn.
23 i De opera 'Tancred' ,an Rcissini beleeue in 1813 zijn premiere.
La Dame blanche, een (,pera i an Bok·Idieu. King in premiere te Parlis in 1825.

24 1  's-Hertogenk,scit op de drempel ran em nietill·e tijd ; aspecte,1 ran liet ecolitimisch en soclitallei·en

na /850. ci.r.\. H.1 .J.\1. \an den Eerenbeemt en L. P.L. Pirenne (lilburk 1960), p. 215
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Officieel blee f het muziekonder,vijs tot 1848 onder de hoede van de

Koninklijke Scho(,1. Na het zertrek van Fallee in 1840 naar Den Haag
had de organist ran de Sint-Janskerk, Pieter Jan ian Paeschen, de
leiding ran de muziekafdeling. Na de "scheiding' rekte men het
muziekonderwils onder J. Lidmathe op semi-particuliere basis tot
1852.

Ongei eer gelijktijdig met de Koninklijke School in Den Bosch
bestond te Breda in de Katerstraat (Catharinastraat) een zangschool
ran  de muziekondern ijzer C.A. \I'ieringa,   vermoedelijk  al  vanaf
omtrent 1834. Althans in 1838 in er sprake ran een Se cursusjaar,
 'aarr'oc,r "te zijnen huize boven het \/laamsch Koffijhuis de poor
waarden tot plaatsing  ran  kweekelingen ter inzage liggen". 25  Ge-
noemde Wieringa   komt in categorie   12B  (1836) en later   11B
(1840/1841) in het register \'an patentschuldigen 5oor en heet dan
"muzijkonderwijzer".26

Hoe Cornelis Albertus Wieringa , anuit Groningen, waar hij op 6
december 1807 n erd geboren, in Breda terecht kwam, wordtduidelijk
vanuit zijn aanvankelijke militaire loopbaan.  Toen  hij  nog geen  17
jaar ivas kwam hij als tamboer bij de 8e Afdeling Infanterie. Het
muziekkorps van dit regiment was in de jaren 1819-1820 te Gronin-
gen geformeerd onder kapelmeester Grefe.  In  1830 werd Wieringa
stafmuzikant.  Vanaf die tijd of kort daarna was hij in Breda, alwaar
hij tevens als muziekonderHijzer ging werken. Wieringa werd in
1836 benoemd tot muzikant aan de Koninklijke Militaire Academie
waar hij met Heinrich Umland behoorde tot de kern \'an zes muzikan-
ten die tevens les gaven aan de cadetten en, tezamen met vrijwilligers
onder de militaire studenten, het muziekkorps van de Academie

27uitmaakten onder kapelmeester Ruhling
25* Bredasche Courant. 14 juni 1838
261   Staatsbladi·an het  koni,igrilk der  ,\'ederlanden   1819,  nr.  34,  beiattende de "\Vet,an de 21 ste
\lei 1819. houdende eine Nieun·e Ordonnantie op het Regt van Patent", worden de belasting-
plichtigen iiigedeeld naar categ()rieen, De le categorie betaalde f 270.- perjaar, de 17e niets.
Ambten en beroepen staan vermeld onder nummer. Onder nummer 105 staan o.a. muzijk-,
dans-. scherm-. schrijf-, taal- en rekenmeesters mermeld, die in de 10e en 13e klasse vallen
tresp f 25.- tot f 8.50 per jaar). afhankelilk van hun welstand.
27I .1.R.A., 's-Graienliage. Stamboek onderofficieren en minderen, nr. 1426/6, volgnr. 61
lin\.nr. 1425J.
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Ii'at \Irieringa precies ging doen  na de opheffing ran de kapel door
de bezuinigingen,an 1843, wiel niet op tehelderen. In 1847 blijkt hij
\\(mnachtig te Eindlic),*en. doch in 1848 rertrekt hij neer. In die
tussentijd  is hij echter getrc,und  met  de  1 eduwe  Cools-ran  Sam-
beck.28 Er zijn sleclits gissingen te maken 01'er \frieringa's 1, erkzaam-
heden in de Eindho\ ense regio.  Een aanstelling als muziekleraar aan
de  Normaalschool  \oor onder\  ijzers, n'aaraan  n e zouden kunnen
denken op grond van Itieringa's Leerboek der Mitzijk of Ifidraad roor

29Ondenrij-ers en Zelfbe(,efenaars uit 1855, is uitgesloten,   ant de
Xormaalschool te Eindho\·en werd eerst in 1859 opgericht.30 Wic-
ringa    as inmiddels (,11  10 juni  1856 met , roun  en stiefdochter naar
Roermond , erhuisd.31 Aldaar was toen sprake ran de oprichting \an
een  muziekschool,  ilitgaande  zan de aloude Harmonie Rovale  ran

1775. Bij die muziekschc)01 \ras \\'ieringa echter al e,enmin betrok-
ken.

Aan Wieringas optreden  blijren rc)oralsnog raadsels kle#en.  Zijn
naam staat in 1853 \ermeld in een notariele akte betreffende grondbe-
7it in de gemeente W(,ensel. Als beroep wordt dan opgegeren "pro-
"tessi,r in de Toonkunst': een betiteling die wellicht in verband ge-
bracht moet norden met iijn dan juist uitgekomen leerboek.32

Het blijkt mogelijk, dat Wieringa uit Breda vertrokken is, omdat de
;\laatschappij tot Nut van 't Algemeen daar plannen koesterde tot het
stichten van een zangsch(,01 zowel roorjeugdigen als volwassenen. De
Jonge musicus Heinrich limland, sedert vijfjaar werkzaam te Breda,
scheen voorbestemd claar de leiding ran te krijgen, hoeivel Wieringa
met /iin kinderzanglessen en in  1842 ook met een gemengd koor
successen boekte.33 Intussen kwam het roornemen van de Maat-
schappij tot uitvoering, toen Umland in 1843 een kamervan zijn huis

283 G. A. Eindho\·en, bevolkingsregister gemeente \\'c,ensel 1850-1860, nr. 174 volgnr. 537.
\\'ieringa stierf op 8 'uni  1868, G. A.  Rc,erm(ind, be\·olkingsregister 1860-1870.
293  1:erst uitgege\'en te fint-1 lichielsgestel, daarna m-ergenomen door boekhandel \1. F. van
Piere in Eindhinen.
30) G.A. Eindho,·en, Adm. archief Eindho,·en. Stukken betreffende de oprichting \an de
i\'orinaaischcx)1  te  Eindhoi·en  1859 (ini.nr.  2596).
31 J G.A. 1.indho,en, Be,olkinghrrginer \\'wnsel 1850-1860 (nr. 174. volgnr. 537).
321 G..\. 1.indho,en. \'otaricel archici . gemeente Woensel, notaris W. Huiismanb (N. 81, nr.
182).

331 Zie hfdst. \'I. par. 2, Bredasi·he C ourant. 6 januari 1842.
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in de \ eemarktstraat ter beschikking stelde. Het hcx,idbestuur gaf
een subsidie man f 75.- per jaar. De zangonder,rijzer kreeg een

honorarium van f  115.-.  Het onderwils was bedoeld voor leerlingen
r .in acht tc)t zestien jaar. Het idee om ook vol„ assenen onder,vijs te

bieden,  had men laten saren. Kinderen,an leden  van het departe-
ment Breda \an het Nut genoten onderwils roor f 5,-, anderen roor
f 7,50 per jaar. liimermogenden konden het onderricht gratis vol-
gen. Het eerste jaar Tierd er gestart met 101 leerlingen,  , an zi'ie liefst
63 min\ermogenden.  1\laarin 1853 was men Lover. dat een batig saldo
n erd bereikt, i,aardoor het subsidie ver\'iel.34

De school wist blijkbaar haar nut weI te be„ijzen, want de toeloop
bleef aanhouden. Enige jaren aclitereen prijkten de examens en
uitroeringen in het landelijke muziekblad Caecilia. Uit de \erslagen
blijkt, dat het aantal mimermogenden geleidelijk afnam. Ieder jaar
nerd er lof toegezn aaid aan de rerdienstelijke Umland. Sedert  1846
gebruikte men de Handleiding 1'0Or Volkszangscholen van W. Smits.35
Er kwamen in latere jaren nogal eens klachten over een gebrek aan
orde bij muziekmeester Umland. Reden \vaarom  hem  in  1860 een
hulponderr# ijzer werd toegevoegd. Bij de examens werden de kinde-
ren altijd op banket onthaald door het bestuur, een gebruik dat
naderliand vengngen werd door tracteren op ulevellen en suikerwa-
ter.

Al bestonden er te Breda en Den Bosch in de eerste helft van de
vorige eeuw mogelijkheden om langs klassikale weg (Wieringa, Um-
land en Fallee) ran de eerste beginselen van de muziek kennis te
nemen, het muziekonderricht in de vorm w an vaardigheid bijbrengen
op een instrument zowel als mn de techniek en voordracht van de
zangkunst geschiedde roornamelijk op priv6-basis. De instrumentale
lessen bij de ilaatschappij van Toonkunde ill Den Bosch waren een
uitzondering en dienden uitsluitend de aanwas van de muziekvereni-
gingen en korpsen (eventueel ook militaire). Aluziekmeesters en
onder,;ijzers rraren meestal niet duur, hoewrel de kosten uitsluitend
konden worden opgebracht door de ,relgestelden die zich deze luxe
34) Nagel. a.u·.. p. 180-182.
35) (:aecilia (1847), p. 110.
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konden permitteren.  luziekmeesters en muziekonderrr·ijzers waren
roornamelijk geconcentreerd in de steden Den Bosch en Breda. Al-
daar konden ook ervaren muzikanten uit de militaire muziekkorpsen,
die gaarne een cent ,\ ilden bijverdienen, \oor het lesgeven bijsprin-
gen. Daarbij dient niet rergeten te s,·orden. dat in sommige muziekge-
zelschappen gelegenheid werd geboden zich te bekwamen en te oefe-
nen. Het Eindho\ense gezelschap ran 1804, het 'Eyndhovens Con-
cert'. kende deze mogelijkheid bijvoorbeeld.36 De muziekmeester
gebruikte dan de repetitie of een deel ervan tot training \an de minder
en'arenen.

§ 3. Alt,zieknieester, dansnieester, klai·ierniethodiek en organist

Onderwijs  in school\ erband, zoals te Breda onder Wieringa  en
l'mland en te Den B(}4ch aan de Koninklijke Schc)01, was een zeld-

zaam rerschijnsel in het Noord-Brabant van de eerste helft ran de 19e
eeun.  In het algemeen was het onderricht in de zangkunst en de
instrumentale muziek evenals in de roorgaande eeuwen in handen
\-an  de  muziekmeesters - mensen die bedreven  waren  op verschil-
lende terreinen \an de toonkunst als kia,ierspel, \ioolspel, solozang,
muziektheorie, de blaasinstrumenten en het instrumentale samen-
spel. Slechts enigen ran hen ivaren in staat zich te specialiseren.

Het zras in de bemiddelde gerinnen gebruikelijk. dat de muziek-
meester aan huis Ir erd ontboden om het doorgaans talrijke kroost en
mentueel ook de ouders in de muziek te onderrichten en op ien
instrument te bekwamen. Vaak waren het de organisten aan de
di\erse kerken, die in de eerste plaats in aanmerking kwamen voor het

gejen ian piano- en andere lessen.  In de garnizoensplaatsen,  A aar
men de beschikking had ozer een militair muziekkorps. traden diverse

"muzijkanten' , naderhand 'artistes- genoemd, maar vooral de ka-
pelmeesters als muziekonder,rijzer op. Vaak waren deze laatsten
echte manusjes-,an-alles die zich op alle instrumenten thuis voelden
of althans deden alsc,f. Zo mogelijk namen ze erde zang. solistisch of
in  koorverband  bij.

361 Lie hfdst. i', par. 2.
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Niet zelden fungeerden muziekmeesters als dansmeester en leid-
den ze bals.,auxhalls en redoutes, zoals men deze e\ enementen toen
noemde. Het muziekmaken en het amusement,an de dans stonden
toen dichter bij elkaar dan naderhand het geval u as.  Een be,estiging
jan het rerenigen \an de functies van muziek- en dansmeester in Gibn

persoon Aerd ge, onden in de patentregisters,an de stad Den Bosch in
de peric,de 1806-1810. Tussen de her en der zerspreid ingeschre\en
-musicanten' die slechts \(,or f  l,- te b(,ek staan. \\orden er enige
\ermeld. die jaarlijks mour betalen. Dit zaren  1. Z\\ ank (de al
bekende Johann Nlichael Schwanck. die enige jaren later de eerste
kapelmeester \ an de schutterijmuziek n erd), e,enals Paulus \'erbeke
vo(,r f 4,- ingeschre\en als -meester-mu/ikant'  en de als muziek-
meesteraangeduide Nicolaus Diotdie e\eneens f 4.-mi,estbetalen.
1\laar Diot nam ook andere taken op zich. zoals blijkt uit een bericht
ran het toentertijd verschijnende joitrnal dit Dtpartement des Bouches
dit Rhi,i.  uit  1810:  Le 27 ac,Otet jours sui,ans dela foire, ily aura BAL
chez J. ran rugt, au caff  de Brabant: 11 commencera tous les jours a

dix heures dusoir: les Dames ne payent point. les Alessieurs payeront
onze sous d'entree. L'orchestre sera dirig6 par Alonsieur Schwang, et
la danse par Monsieur Diot. On y trourera de tc,utes sourtes de
rafraichissemens".37 Diot. ingeschreren als muziekmeester doch
zich presenterend als dansmeester, is ook later nog bezig met het
leiden \an de dans. Inimers, op het "Bal of Redoute tijdens de
kermisweek", einde augustus 1816 gehouden in de grote en fraaie zaal
op het Ortheneind bij Jan van Duuren, \\ iens :tablissement \an ouds
genaamd is het Huis van Neerhof. 'zullen de Danssen gedirigeert
rforden door den Ballet- leester L. Diot' .38

 len moet aannemen. dat Diot bijde deftige burgerij 7.owel muziek-
als danslessen gegeren zal hebben, hetgeen \ roeger (), et igens meer-
malen roorkwam. Als meest illuster \(,orbeeld zc,u men in dit rerband
de componist en dansmeester Lully kunnen noemen.39

37 I  journal  du  Devartement  des  Botic·hes  dit  Rhin.   21   eli  24  augustus   1810.
38 1   Dagblad der  Proi'incie  .\'oord- Braband.   27  augustus   1816.
39 j  Jean-Baptiste Lullv ( 1632- 1687 j ten geboren Floreii tijn, k :im als opt<eschoten Ioligen naar

Frankrijk. wist /ich cip te \,erken tot compinist. \·ioliht, d.ins- cn balletmeester en „·as een
gunsteling \·an de Franse kerning Lodei#ilk All-.
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Johann  lichael Schwanck 40 is als militair muzikant naarons land

gekomen. De aanduiding meester-muzikant in de patentregisters
dient opgevat te warden als een overgang naar de status \'an muziek-
ineester, die hij rcind 1820,oert. Omtrent 1820 staat ook als muziek-
meester  in Den Bosch zermeld Johann Da\,id Korbmann  41  die  ka-
pelmeester was bij het Regiment Zivitsers ran Von Jenner. \'an de
muzikant in Korbmanns korps Henrich Henrici die errneens eerder
,ferd ,ermeld, is het bekend, dat hij zich later ioor muziekmeester
uitgaf

In Den Bosch \\oonden tenslotte enige leden ;an de muzikale
familie Stumpff. Als /o\elen k\\ am Johann Christian Stumpff als
militair muzikant \anuit Thuringen naar Nederland om in het mu-
ziekkorps Oranje-Nass,au te dienen.42 In 1808 zien ire hem in de
patentregisters in de categorie die f 1,- betaalt. Officieel was hij
toen geen lesgerer. maar slechts muzikant. Omtrent 1822 schijnt hij
niet meer in Den Bc,sch te wonen. Johanns zoon Johann Eduard en
de oudste kleinzoon Willem (zoon ran Johanns oudste zoon Jacob
Willem Theodoor) hebben als dirigenten zan de Parkconcerten sedert
1842 een roorname rol gespeeld in het Amsterdams muziekleren. Een
andere Stumpff bleef langer in Den Bosch. Hij ,\ordt rermeld in de
\rijkregisters van 1822, heetdan muzikant, komt "uitde Waldenzen"
en is 59 jaar oud.43 Hij zou een broer geweest kunnen zijn \an
Johann. Anthonie kwam eveneens in de patentregisters van 1808
woor, onder nummer 1545, en betaaide ook f 1,-. Zijn rol in het
Bossche muziekler en is \'erder niet opgehelderd. Aangenomen mag
zvorden, dat hij net als de anderen muzieklessen gaf aan de burgerij,
naast zijn gen,one verplichtingen voor het muziekkorps.

Als muziekmeester mag zeker niet onvermeld blij\,en Johann Niko-
laus  Kliebisch die vanaf 1788 organist  was  aan de Grote  of  Sint-

40) Zie hfdst. \'. par. 3.

41) Zie hfdst. LIlI, par. 2.
421 Johann Christian Nicolas Stumpff(Grunstadt bij leipzig 19 augustus 1770- 26 september
1841) Letzer. Aluzikaal \'ederland.

43)  Met het "uit de Waldenien" kan bedoeld zijn dat Stumpff,·erble,en heeft in een nederzet-
ting van die religieuze gezindte die, behake in Frankrijk, binnen Europa haar aanhang

\·ciornamelijk \·ond in  oord-!talie en Zuid-Zwitserland. Er kan echter ook sprake zijn van
verbastering,·an de naam  ;an  de landstreek  \'aud - Wallis  - Waad ofwel  \·an  een zo geheten
regiment.
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Janskerk.44 De zo(,n uit Kliebisch' eerste hunelijk gaat t\,ee jaar
nadat hij zelf getroun·d is naar ()irschot, als muziekleraar aan de
kostschoolian Sohngen.  \'andaar zertrekt hij,  na het oierlijden \ an
zijn eerste eroun hertrouwd, naar Stratum. om les te gez'en aan de
kostschoolian Hermanus Boex in Eindhoien. Kliebisch' gelijknamige
jongste zoon onder ees de muziek aan de Koninklijke Aluzieksch(*)1
ran zijn geboortestad Den Bosch. zoals \ alt op te maken uit \ermel-
dingen in de Almanak roor \'oord- Braband en de aankondiging \ an een
concert op 20 januari 1836. Hij zc),el als zijn medeoptredende P.

45Stetzer „orden dan muziekmeesters genoemd.
In het begin \ an de vorige ecu\\  mc,et ,(}oral in Brabants hcx,fdstail

een sterke behoefte hebben bestaan aan onderriclit in de muziek. lian
de andere kant had men orer het aanbod oc,k niet te klagen. Zo kon
men zich anno 1824 in Den Bosch rerroegen "in de Fonteinstraat
bo,en den meester schoenmaker, an den Braak om grcmdig onderi,ijs
op de Fluit en de lioloncello te obtineren".46 ln 1829 maakt J.
Schmitz bekend,  dat hij  \an  plan is om  in  Den  Bosch onder\\ ijs  te
gaan ge, en op "de Fortepiano, waarbij hij zich tew'ens aanbereelt w)or
het repareren van kerkorgelen".47

Ook Samuel Abraham Alexander, geboortig uit Duisburg omtrent
1797, nvilde in die behoefte aan muziekonderwijs zoorzien. Hij \Tas
violist in het Koninklijk Pruisisch Theater te Dusseldorf. Maar nadat
hij te Breda de dochter Schoontje van koopman Abraham Wallig had
geliuwd,48 \vendde hij pogingen aan om zich te Breda of Den Bosch te
vestigen door zich op enige concerten aan het publiek voor te stellen.
Uit de krant blijkt dat hij tenslotte , oor Den Bosch gekozen heeft
\\'ant "S.A. Alexander, eerste riolist der Koninklijke Hoogduitsche
Opera te Dusseldorf, heeft de eer bekend te maken, dat hij zich alhier
mettern'oon heeft neergezet en grondig onderwijs geeft in de muziek.
als: op de \'iool, Guitarre, Violoncello, Fluit. Clarinet, Piano, alsook
in de Zang. Die hiervan verlangen gebruik te maken, gelieven zich te

44) G.A 's-Hertogenbosch. Pcx)rtersbc,ek der stad 's-Hert(,genbc)sch, 1742-1809,1 tebruari
1788 (im.nr. 8087), Lie ook hfdst. 1\', par. 1.

45 )  Proi'inciaal  Dagblad.  19 januari  1836
46

i t.a.p., 22 juni 1824.
47) t.a.P ' 1 juli 1828

481 R.A. Noord-Brabant. Tienjarige tafels en hunelijksakte Breda. 30 april 1826.
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adresseren ten zijnen tegenwoordigen woonhuize, bij den Mr. Ver-
wer Furett. in de Hinthamerstraat, No. 506, te 's-Hertogenbosch" 49
E.en concert dat Alexander kort  oor Kerstmis 1834 gaf. zal zonder
t\\'ijfel gediend hebben om tegelijk zijn naam als muziekmeester
opnieuu· onder de aandacht te brengen.50

\'anuit N ijmegen  komt  in   1838 de muziekondern ijzer Keller  naar
Den Bosch. Kellers dochter had geruime tijd zang gestudeerd in
Ctrecht bij merroun Kufferath, de echtgenote zan de in 1830 aldaar
benoemde stadsmu/iekdirecteur.51 Tezanien met zijn dochter dacht
Jozet  Keller  een  ruim  en \ eelzijdig aanbod aan leerlingen te mogen
rerwachten. Keller heeft het echter niet meegezeten, zoals nader-
hand uit het Jerslag ran een benelicieconcert te zijnen gunste valt te
lezen.52 Nog in hetzelt'de jaar 1838 waagt ook zekere De Bruyn de
kans om in Den Bosch als muziekmeester emplooi te vinden.53

Den  Bosch oefende  \# aarschijnlijk de meeste aantrekkingskracht
uit op muzikaal gevormden die zich als muziekmeester een positie
n ilden rer,verven. Dat moet samengehangen liebben met de gunstige
conjunctuur die omtrent 1835 in Den Bosch ,iel te constateren. De
correspondent van het muziektijdschrift Caecilia maakt daar achteraf
melding \an.54 Als grenzen L'an deze gunstige tijd r'allen wrij iiau\\'-
keurig de jaren  1827  en  1843  aan  te  geven.

In Heusden, toenmaals nog garnizoensstad, was blijkbaar niet aan
een geschikte leidinggevende kracht op muziekgebied te komen, „·ant
men \ roeg "lemand, genegen Lijnde, en ook de vereischte bekwaam-
heid hebbende. om als A·luziekmeester het Consert te Heusden, te
r\'illen instrueeren, op zeer aannemelijke roorwaarden". Daartoe
moest men zich adresseren -in Persoon aan den Heer Johan Andreas
Stalknecht te Heusden, als Directeur r an het Consert, opeen derdrie
eerstkomende :rijdagen. zijnde den Se, 12e en 19e december 1817,
doch roorzien zijnde ran bewijzen, an een god Gedrag". 55 Een goede

49) Proi·inciaal l)agblad, 4 juni 1830.
5 0 1 t.a. / , . . 16 december  1834
51) t.a.p., 20 juli 1838
52 3  C 'aecilia (1850, p. 9.
533 Prol·m·itial Dagblad. 13 nci,ember 1838
541 (:izi.uilm < 1849, , p. 87.
55

, Dagh/ad der  Protincie  Xoord-Braband,  5 en  9 december  1817.
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financiele basis verhoogt stellig de kansen voor het aantrekken ran
een bekwaam musicus, zo meende men in Heusden. Daarom sloegen
in 1832 gemeentebestuur en Her\ orrnde gemeente de handen ineen
en  plaatsten ze gezamenlijk  een  advertentie,  toen  er door  het  over-
lijden van J. Labaar wederom behoefte bestond aan een "klokkenist-
organist met de noodige vereischten die tevens de bek\\ aamheid bezit
tot  het  ge\'en  \ an onderwijs op de piano". Het noemen r an de emolu-
menten duidde erop, dat men zich bij ,oorbaat niet van de benepen
kant wilder tonen. Dus vermeldde men: "de roordeelen bedragen van

S6Stadswege f 130.- en van de Hervormde Gemeente f 132,-".
Of men de toestand van 1832 zonder meer mag vergelijken met die

\'an 1822, zouden z,e niet durz·en ben·eren. Alaar in Sint-Oedenrode
had men het er in 1822\0or o\er om "f 80,- Nederlandsch voor een
organist aan de Gdreformeerde Kerk" te besteden.57 Allerwaarschijn-
lijkst geschiedde dit, omdat er roor een goede kracht ook mogelijkhe-
den lagen om door lessen aan een redelijke boterham te komen.

De \'oorkeur voor de vanaf het begin van de 19e eeuw geleidelijk
meer geproduceerde toetsinstrumenten deed de behoefte aan muziek-
lessen alleen maar toenemen. Men kon zich dan ook geen voorname
kostschool indenken, waar niet de mogelijkheid bestond om viool,
cello, fluit, gitaar, zang, maar vooral en desnoods alleen piano te leren

spelen.In de burgergezinnen was dit niet anders. Zo ontstond er een

groeiende vraag naar muziekmeesters die aan de in kostschool en

gezin levende behoefte konden voldoen.
Nu behoeft men zich van dit muziekonderwijs geen grote voorstel-

ling te maken. Daarvoor ontbrak het aanvankelijk aan deugdelijke
methodes. Een mogelijke oorzaak van dit mancolverd reeds aangege-

\'en. 58

Aan het begin ran de 19e eeuw waren de beroemde geschriften van
Carl Philipp Emmanuel Bach roor het klavier, Johann Joachim
Quantz voor de fluit en Leopold Nlozart voor de viool, waanan spoedig
bij Johan Enschede in Haarlem een Nederlandse vertaling verscheen,

56 i   Proi·inciaal   Dagblail,   21 kbruari 1832.

57) t.a.p., 31 c,ktober 1822.
58

) Zie inleiding \·an dit hooidstuk.
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omtrent een halre eeun oud. Ze werden echter nog immer geraad-
pleegd  en ge   aardeerd.   Het  is  de  r raag,  of de  in de Duitse  taal
uitgekomen methocles  \ an Daniel Gottlob  Turk  zoor  klarier  en  van
August Eberhardt Aluller soor kla ier zo\vel als zoor fluit het onder
LAare Franse in\ loed staand Nederlands gebied bereikten. Dat zal
siaarschijnlijk ,rel het geval ge,reest zijn met de in het Frans uitge-
brachte pianomethodes \ an Louis Adam, Aluzio Clementi en later\an
Kalkbrenneren Nloscheles-Figtis. Alogelijk maakte ookde Engelse (en
in het Frans en Duits , ertaaide) methode \'an J.B. Cramer opgang.
HoeKel 0\eral  in  ons  land en zeker niet minder in Brabant  zo\ eel
Duitse musici emploc}i ionden, bleven methodes en repertoire nog
geruime tijd doc,rstromen vanuit Franse uitgererilen. Een duidelijk
bervijs daar9an is een advertentie, in de Bredasche Courant van uitge-
\ er  Broese &  Comp, die, evenals  Lion  in Den Bosch, blijkbaar ook
muziekhandelaar is. De Bredase drukker, handelaar en uitge\er,
beveelt het Joitrnal des Pianistes aan,  dat  iedere veertien  dagen  met
acht paginas muziek uitkomt. Hij heeft borendien werken van Burg-
muller, Bertini, Chopin, Hunten, Herz, Kalkbrenner, Liszt, ThaI-
berg, Wolff en anderen in w)orraad, waarbij we kunnen constateren,
dat dit voor de helft meer -pedagogische" dan "kunst"-muziek is.59
Wanneer in  1842 de opmerking wordt gemaakt dat -le gout de la mu-
sique vocale fait des progrbs rapides sans doute; mais le piano est au-
jourd'hui un instrument universel", worden nog twee dingen uit die
tild rerduidelijkt. De piano \vordt het instrument bij uitstek voor de
burgerfamilies. Alaar de piano mag dan nog zo universeel gerzorden
zijn, uit het in het Frans stellen van de advertentie blijkt, dat de
gewone man bij deze zaken nog niet in tel was.

Eerst vanaf omtrent 1845 beginnen de Duitse methodes een groter
aandeel op de Nederlandse markt voor zich op te eisen. De voornaam-
ste methodes die zverden gebruikt waren die van Hummel, Czerny,
Karl Reissiger, Gustav Damm en, \veer later, die Tan Lebert en
Stark.60

59) Bredasche Courant,   3  mei   1842.
601   I G G, art. Kla,·ierspiel ( Hering), afd. Kia\ ierschulen wn der Alittedes 18. Jahrhunderts
bis zur Ciegenwart; A.A. Textor. Jlethodiek l'an het pianospel (Amsterdam 7.j.3, p. 301-305,
W.C. M.  Aloppenburg, Deontwikkelingsgang 1,ande pianomethoden ran het begin tot aande methode
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\'c,orzoi er deze methodes i erschenen waren  kon  men  ze  in  Den
Bosch reeds omstreeks 1820 gemakkelijk kopen, niet alleen die voor
kla\ier maarook die voor viool, violoncello. gitaar, drrarsfluit en zang

§  4.    Ui·erige  leer,neesters  en de trots  z'an  him  it'erk

r.,nuit de , aste positie \'an organist aan de hoofdkerk dan wel van
militair mu/ikant of kapelmeester ontplooiden muziekmeesters hun
activiteiten op de sc)ornaamste plaatsen in Brabant. Dit geldt onge-
twijfeld voor Breda. H'aar Johann Christian Hildebrand reeds vanaf
omtrent  1788  Trerkzaam  s#'as en naderhand organist  werd  aan  de
Grote Kerk. in Krusemans Lexikon A·ordt hij stadsmuziekmeester

genoemd op overigens niet be\vijsbare gronden. Buiten zakelijke en
genealogische vermeldingen zoals die worden aangetroffen in het
poortersboek, de stadsrekeningen, patentregisters en hurvelijksak
ten, u'erd niets gevonden, dat wijst op Hildebrands hoedanigheden en
activiteiten als muzikant ofleraar. Hildebrand wordt slechts genoemd
als leermeester van Louis Coenen, de stamvader van een bijzonder
muzikale familie.  Dat hij Louis Coenen inderdaad les heeft gegeven,
wint aan waarschijnlijkheid, omdat bij Hildebrands tweede huwelijk
in 1811 Louis' vader, Egidius Coenen (in de akte geschreven als
Koenen). een van de getuigen was.61 Omtrent  1823 is Louis Coenen
naar Rotterdam gegaan, waar hij zeer gezien was als muziekonderwij-

zer, violist, organist aan de Sint-Laurentiuskerk en vioolmaker. 62

Coenens zoon Frans, leerling van Molique en Vieuxtemps, groeide uit
tot een van Nederlands beste violisten. Later werd deze concertmee-
ster van het roemruchte 'Felix Meritis' te Amsterdam en van 1883 tot

1895 was hij de eerste directeur van het Amsterdams Conservato-
rium.

i'an Deppe, /550-1895 (Utrecht/Brussel 1952). Karl Reissiger was zowel in Den Bosch als Breda

bij muziekliefhebbers bekend als de componist van de ouverture 'Die Felsenmuhle von Etalit-
res',die daar veel en graag gespeeld werd.
Gustav Damm is een pseudoniem voor de muziekuitgever Theodor Steingraber.
61) G.A. Breda, wijkregisters, huwelijksakte Ze huwelijk Hildebrand d.d. 7 maart 1811;

Stadsrekeningen Breda  1792

62)  Ge. Mu. Le.. art. Coenen.
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Een verslag in de Bredasche Courant verschaft zekerheid omtrent
de nerkzaamheid als muziekmeester van Johannes Conradus \VU-
mer.63 Op een soirde musicale van de in januari 1841 bijna 22-jarige
Johannes Wijmer Jr. wordt deze de (oudste) zoon genoemd ' van den
geachten niuzijkmeester zin dien naam, aan wien zoo\·eele beoefe-
naars dier schoone kunst, alhier hunne ervaring te danken hebben;
maar die te \ roeg helaasl roor de kunst en vooral ook roor zijn dier-
bare betrekkingen dezer zi·ereld is overleden

Op dit concert speelde de jonge Wijmer zowel piano  als  \ iool.
Daarbij wilde hij tek'ens laten blijken dat hij componeerde, „·ant

"zijne Fantaisie Alademoiselle Celine en het groote Viool-Concert ran
Alayseder werden tot aller rerrukking\oorgedragen". In hetduet voor
piano en viool "op thema's uit de Hugenots" trad ook een niet nader
genoemde "jeugdige eleve van Wijmer' op, die met "de \'oldingendste
blijken van de er,aring zijns meesters de viool bespeelde '.64

Het uitvoerige krantebericht brengt niet alleen de familierelatie en
de bron waar de jonge Wijmer zijn muziekkennis opdeed aan het
licht, maar het toont bovendien diens reelzijdigheid, uitkomend in
een muzikale ervaringop twee instrumenten. Maar meer nogdan dat,
er is ook sprake ran een jeugdig talent, een leerling van Wijmer. Men
moet aannemen, dat dit Wilheimus Egidius van den Heuvel was, de
zoon van Antonius van den Heuvel, een metselaar en Petronella Coe-
nen, een dochter van Egidius Coenen en zuster van de al genoemde
Louis. De appel valt nooit ver van de stam! Het is bovendien bekend,
dat de in de volgende jaren regelmatig optredende W. van den Heu, el
een leerling zvas van J. Wijmer.

Johann Christian Hildebrand en Johannes Conradus Wijmer zijn
te beschou,ven als de grondleggers van het betrekkelijk groot enthou-
siasme dat er in Breda steeds voor het \ioolspel bleek te bestaan. 1)e
amateurs in het strijkorkestdat omtrentde jaren twintig van de vorige
eeuw floreerde, hebben hun opleiding \\ aarschijnlijk rechtstreeks
van de oudere Hildebrand of van Wijmer Sr. ontrangen. Johan Con-

63 ) Zie \Oor J. C. Zf'ijmer hfdst. W, par. 5.
64, Bredasche Courant.  17 januari 1841.
65) t.a.p..10 april 1845.
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radus Wilmer. die maar iets ouder nas dan Louis Coenen,  zou deel
hebben kunnen uitmaken \an Hildebrands leerlingenkring.

\'an de aanHas ran goede leerlingen. dcx,r de toegenomen mogelijk-
heden \an onderwijs, plukte men echter zaak elders de \ruchten.  Dat
beleefde men niet alleen met Louis Coenen, hetzelfde gold later
ereneens , IM,r \ an Alaanen en\'an den Heu,el. en al te spoedig ()ok -
zoals eirder \rerd zermeld - \oor de jonge Johannes Ii'ijmer. Het is
niet zekerof hij al aanstonds in 1837 de leiding had bij het toekomstige
Vlijt en  \'c,lharding. in ieder gew al  trad hij  vanaf  1839 als solist  en

dirigent \oc,r het gezelschap op. Zeker is bovendien dat hij bij zijn
rertrek naar Quebec (,ok kapelmeester „ as i an de stafmuziek ran de
schutterij.65

Ifijmers jongere broer Petrus Jacobus bleef echter in zijn rader-
stad, waar hijop 14 juli 1821 werd geboren. Tezamen met zijn broer

Johan en diens oud-leerling J.C. :an Alaanen, die volgens de krant
, ijftien  maar  in „erkelijkheid achttien jaar oud rras, liet hij zich

slechts 66nmaal solistisch horen, op een soir6e musicale in 1844.66

\Vel beraamde hij na de cnername van het muziekgezelschap van zijn
broer plannen tot oprichting ran een muziekschool.67 Hij beoogde

daarmee op de eerste plaats de aamras ran aspirant-leden roor het
muziekgezelschap 'Harmonie' of 'Vlijt en Volharding' :eilig te stellen.
Verder ontbreekt echter ieder aanknopingspunt, zodat er gerede aan-
leiding is te reronderstellen dat die school niet van de grond gekomen

is. \Vijmer had zijn handen al \01 aan de ,rissel\'alligheden die zich
binnen 'Vlijt en Volharding' roordeden.

Toen P.J. Wijmer in oktober 1858 op 37-jarige leeftijd overleed,

werd  hij  in de krant geprezen  als  een goed huisvader, een ijverig
directeur en een toegewijd leraar roor zijn pupillen.68 Zijn oudere
broer J. Wi.imer was toen juist teruggekeerd uit Nederlands-Indie.69
Deze moet echter al weer spoedig zijn vertrokken, anders zou men
hem zeker benaderd hebben om 'Vlijt en Volharding' onder zijn hoede

te nemen, nant daar was het na de dood van zijn broer een voortdu-

66 i t.a.v,, 29 september 1844.
671 t.a.p., 20 april 1845.
68 3 t.a.p.  17 oktober 1858.
69

1 t...P.
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rend  gesukkel  met de leiding. Bozendien  ,vas  er door de dood  \ an
Petrus Wijmer tegelijk een gat ge\'allen in het plaatselijke rloolonder-
richt. \'an J Wilmer ralt echter geen spoor meer te bekennen in de
dan toch zeer attente krant. Aangenomen moet daarom wrorden, dat
de rogel al weer snel ges logen was op weg naar nieu,re avonturen en
er\aringen  in rreemde landen.

Ook J.C. \ an Alaanen, die na zijn Bredase jaren bij Lubeckin Den
Haag en bij Vieuxtemps in Brussel studeerde, ter,vijl hij nadien in
Brussel, Londen, Brits-Indie en opnieu  ' in Engeland \'er" ijlde,  Lag
men niet meer terug in de stad waar hij zijn eerste muzikale eriarin-
gen opdeed. 70 Breda was \ el een ki\ eekplaats \ oor talent, maar miste
de mogelijkheden om het te behouden.

\Vilhelmus Egiditis van den Heuvel King ongeveer dezelfde weg als
\'an  laanen. Ook \/an den Heuvel bezocht het Conservatoire Royal
in Brussel, al genoot hij n·aarschijnlijk Keen les ran de mermaarde
Vieuxtemps Einde december 1848 gaf Van den Heuvel zijn af-
scheidsconcert in Breda.71 In tegenstelling tot Van Alaanen liet \'an
den Heuvel tussentijds regelmatig in Breda van zich horen, zodat de

stadgenoten  ran  zijn  ,orderingen  goed  op de hoogte blezen. Onder
andere geschiedde dat in september 1849.72 Voordat de jonge violist
zijn studie met een eerste prijs bekroond zag, was hij al in het orkest
ran de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel opgenomen. Bij die
gelegenheid ga f hij wederom een concert in Breda  73 en hij herhaalde
dit een jaar later, toen hij voor de derde maal een eerste prijs had
behaald. 74 In 1860 blijkt hij kapelmeester bij het 7e Regiment Huza-
ren in Brits-India te zijn.75 Daarna schijnt men hem in Breda uit het
oog te hebben verloren.

Joseph Hubert Cramer behoort met Jan de Graan tot de meest
talentvolle violisten die Nederland in de vorige eeuir heeft opgele-

703 J.C. van Maanen werd geboren te Nijmegen op 1 juni 1826, doch het gezin naartoe hij
behoorde verhuisde al spoedig naar Breda.

7 1)   Bredasche  C:ourant, 3 1 december 1848.
711 t.a.p., 6.9,20 september 1849 en 12 september 1850.
73) t. a.P , 17, 31 augustus en 4 september 1852.
741 t.a'P 15, 22 augustus en 2 september 1852.
753 t.a.P. 7 juni 1860.
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Ierd.76 Flii mocht dan in 1844 in \Vageningen geboren /ijn. \,anneer

hij rond 1860 herhaaldelijk in Breda optreedt, heeft men het in de
krant telkens orer -onze stadgenoot: \ioollessen heeft hij echter in
Breda nimmer genoten. 1\·let zijn ouders vestigde hij zich eerst einci
oktober 1859 in Breda. komende ran Amsterdam. 77 Al,66r de,esti-
King van het gezin in Breda had het publiek trou\rens kennis kunnen
maken met het bijzondere vicnitalent. Op de eerste soirte musicale
\an het ti,·eede 'Aurorarseizoen. in december 1856. speelde de toen
twaalijarige \rerken\an Vieuxtemps en Wieniawski en een concert
, an  Ludwig SP,hr. 78 Daarna Aas "onie begaafde stadgenoot",  zoals
de Bredasche Courant hem nc,emt, gedurende 1860 en 1861 herhaal-
delijk in Breda te horen. Zo werkte Joseph Cramer op donderdag 15
november 1860 mee aan de eerste soiree musicale \ an het seizoen, die
de zangvereniging 'Aurora' organiseerde. 79 Ook op de vierde soiree,
die van 25 april 1861, liet Joseph Cramer de stadgenoten \an zijn spel

genieten. Intussen rerleende hij ook assistentie in ensembles van
Bredase amateurs. Dat kon gemakkelijk, omdat Joseph Cramer rer-
moedelijk op ongeregelde tijden ,anuit Breda naar Brussel reisde om
lessen te nemen bij LOonard en Wieniawski. Toen zijn ouders in juni
1861 naar Goes verhuisden - vader Jan Andries Cramer .'as assura-

deur -, bleef Joseph zelf vanuit zijn zwervende concertpraktijk de
connecties met Breda aanhouden.

Een Bredaas talent dat zijn ontwikkeling r,·81 aan de eigen stad
dankte, \ras Joseph Dado, een leerling van Carel Herzberg. Deze
Herzberg, zoon van de muzikant Christoffel Herzberg die inmiddels
ezeneens te Breda gevestigd was en daar muzieklessen gaf, vulde na

zes jaar het gat dat door de dood van P.J Wilmer \\'as ontstaan.
Herzberg Jr. was met ingang van 1 januari 1864 benoemd tot stafmu-
zikant aan de Koninklijke i\lilitaire Academie. Dit moet in die dagen
een begerenswaardige functie zijn gewreest, want uit een advertentie
die t ·ee jaar later in het tijdschrift Caecilia geplaatst werd, omdat er

opnieuw twee vacatures waren, vernemen #e dat er behahe een

76
3 Reeser, a.u'., p. 154.

77) G.1, Breda, Be,·olkingsregister 1848-1860. dl.  All, p.  274.

781  Bredasche  Courant.  28 december 1856.

79)    C'accilia   ( 1860),   p.   223.
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kledingtoelage een tractement ran f 567,- aan verbonden rvas.80
Daar\'oor \fas men naast de diensten in de muziekkapel belast met
"het Keven \an onderrigt op de klarinet, de \iool en de piano".
Bovendien  was het toegestaan om muzieklessen  in de stad  te ge,en,
hetgeen uiteraard extra inkomsten opleverde. Bezuinigingen bij de
krijgsmacht waren er de oorzaak van, dat de kapelmeester en zes
muzikanten. die de basis vormden van de door cadetten aangerulde
kapel, in 1871 op straat kwamen te staan. Herzberg behoorde nader-
hand tot de eerste docenten van de muziekschool in Breda.

§ 5.  Docente,intuzijk als reclame 1'00r de lespraktijk

Ii'as in Breda de traditie van het vioolspel diep geworteld - iets wat
zich tot ver in de 20e eeuw roortzette -, er bestond eveneens een
ruime belangstelling voor het pianospel. Na muziekmeester Hilde-
brand \ aren het rooral diens dochter Johanna Christina 81 en de
omtrent 1837 Ianuit Utrecht gekomen Heinrich Umland, die roort-
durend leerlingen n'isten te stimuleren. Soms reikte hun pedagogisch
succes tot een Fermeldingin krant oftijdschrift. Dit \ras het geral met
de tieniarige leerling Jan Umland, die een Adagio en Rondo ran
Kallizvoda speelde op een concert in 1855, waar Umland zowel met
het strijkorchest 'Concert de Harmonie'. de 'Koninklijke Philharmo-
nie' als 'Euphonia', die alle onder zijn leiding stonden, aantrad. Op
die bewuste azond kwamen er nog meer leerlingen van Umland aan
bod.82 Enige jaren later iverden op een concert ;an klarinettist Vtill-
mar door leerlingen ran Umland duetten uit 'Der Freischutz gezon-
gen.

83

Ook voor de lespraktijk \an Hildebrands dochter werd op een
dergelijke ongezochte manier voorzichtig een lans gebroken. Verdie-
nen deed ze dit zeker,  H ant altijd was ze bereid om in te springen ter
begeleiding van een ran elders komende solist. of ter verranging ran

80 j (.ae,·ilia C 1866}, p. 64.
81 ) Johanna C:hristina Hildebrand 1 12 lebruari 1812- 10 september 1879 Breda) ..as het eniw,
kind uit het tiveede huwelijk,an mutiekmeester Johann Christian Hildebrand. met Gerarda
Ch n 0tir.

82) (acc·ilia 1 18551. p. 147.
834 hz.V. 1 1862,. p. 112.
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de orkestpartij bij het gemengd koor 'Aurora'. Op een armenconcert
\ an de direrse samenrverkende muziekgezelschappen in januari 1856
speelde -mejuR·rouA Hildebrand met een harer jeugdige 61*ves eene
Fantaisie roor t\\'ee piano's \·an Heri.'. De Ruyter had voor deze
gelegenheid twee pianino's uit zijn fabriek beschikbaar gesteld.84 Op

een soiree musicale van de zanpereniging 'Aurora' op maandag 23
april 1860, rcerde mej. Hildebrand met een #leve een bewerking van
het Septuor van Beethoven voor piano A quatre mains uit.85 Op de
vierde soiree ran dat seizoen, 26 april 1861, hoorde men behal\,e
klarinettist Vollmar. de jonge r'iolist Joseph Cramer en kapelmeester
Baetens als hoornist ook 'eenige leerlingen ran mej Hildebrand en
den heer Umland die grote vorderingen hadden gemaakt".86

In Breda gold eveneens als een goed muziekonderwijzer kapelmee-
ster Baetens.87 Zijn  erdiensten lagen op de eerste plaats in zijn n'erk
aan de Militaire Academic. Niaar men wist ook daarbuiten gretig van
zijn ruime ervaring en grote vakkennis te profiteren.

Echter meer dan die \ an de anderen ,\ orden Umlands k\raliteiten
voor het muziekondern·ijs in het muziektijdschrift Caecilia regelma-
tig breed uitgemeten. Het verbaast de ingewijden dan ook, dat deze
actieve en markante figuur die uitvoerend kunstenaar, instrukteur,
dirigent en componist  was  vrijwel  niet in naslagwerken wordt  ge-
noemd, hoe groot en veelomvatteiid 7.ijn betekenis voor Bredaook was.
Teikens wrordt melding gemaakt van de jaarlijkse examens aan de
zangschool r.in de Alaatschappij tot Nut van 't Algemeen. In 1859 is
men, dank zij de "onvermoeide ijver r an Limland" al aan het zestiende
jaar van het bestaan van de zangschool toe; deze wordt dan bezocht als

nimmer tevoren".88 Dit constateert men ook het jaar daarop, ·,van-

84) Bredasche ('oitrent. 24 januari 1856.
851 (.:aecilia ( 1860). p. 101.
86 119.f t.(:.P. C 186!j, p
87

) Pierre Franqois Baetens (fietteren, 0.\'1.5 december 1811 - Breda, 24 november 1875)
ks,am in Nederlandse dienst bij de Cirenadiers in 1829 en werd servolgens kapelmeester bij het
6e Linieregiment. Na het opheffen van de stafmu/ieken belandde hij als dirigent bij de
Logenaamde organieke h(*,rnblazers ian het te Regiment Infanterie. Daarmee g:if hil o. a. een
arinenconcert  in Den Bosch (/ie hidst. \'ll. par. 3 ).
Baetens *·as meermalen Kclegercl in I)en Bosch. doch toen hij op 16 september 1836 aldaar
hu ·de met een d(ic·hter i·an de militairc mu/ikant en latcre (Timmies van de stedelijke belastin-
gen 1. Alav. had hil Ziin di,micilic te Nijmegen. \'anaf 1852 tot /.ijn do(id was Baetens te Breda
 C\·estigd.
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neer de school  "onder  de  r·erdienstelijke  leiding  zan  Umland"
bloeiende blijft. Bij die gelegenheid komen de leerlingen eigener
be,veging met een fraai geschenk voor Umland.89 In 1862 stonden
zelfs alle oefeningen, liedjes, cantates, duetten en ,fat er nog meer
aan solfhge-materiaal op de examens te pas kwam. omstandig in
Caecilia rermeld. In het \erslag nordt eraan herinnerd, dat de ge-
mengde zanpereniging 'Aurora' ran de bloeiende school met haar
meer dan 100 leerlingen de vruchten plukt.9° Umland zverd bij die
gelegenheid zanwege zijn rerdiensten gehuldigd. Intussen mocht
men uit die bijzondere aandacht in een landelijk tijdschrift op mil-
ziekgebied gaan reronderstellen, dat Breda toenmaals een unicum
n as op het gebied ran het muziekonderwijs. Waarschijnlijker is
echter, dat  \<,inig correspondenten wcor  het  blad zon grote  ij\ er
betoonden als Heinrich Umland.

Christiaans, de organist ;an de hint-Cathrienkerk, en Pieter Jan
van Paeschen ran de Sint-Janskathedraal hebben in Den Bosch \ oor
het muziekonderricht meer betekend dan de handelsman-organist
Paulus Verbeke, \'an Paeschens woorganger. Beide eersten speciali-
seerden zich op kla, ierondern ijs en solozangles en ran hun leerlingen
1,erd bij bepaalde gejegenheden nogal eens melding gemaakt in de
krant. Tegelijkertijd was ook kapelmeester J.C. F. Weber iemand die
zijn taak als leraar van voornamelijk jeugdigen heel serieus opnam.
Toen op 22 oktober 1858 werd herdacht, dat "J.C.F. Weber, onzen

rerdienstelijken orkestdirecteur 25 jaar zijn talenten aan groote mu-
zikale uitv(,eringen heeft gezrijd in Den Bosch" speelde Webers acht-

tienjarige zoon reeleisende pianowerken van onder andere Franz
Liszt.91 Op dit jubileumconcert "waaraan behalve geachte dilettan-
ten en de liedertafel Oefening en Uitspanning alle muzijkmeesters
dezer stad medewerkten", zong de sopraan mej. J. Aijelts, "een
dilettante, leerlinge ran onzen hoogst verdienstelijken pianist en
componist P.J. ran Paesclien". Evenals \/an Paeschen componeerde

88)   Caerilia, C
1859), p. 40.

89) t.a.P. (1860). p. 19.
90) t. d.p. < 18621.  p.  120.

91 ) Proi·inciaal Dagblad en   s- Hertogenhossche  Stadsmurant.   21   en 25 oktober   1858.
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kapelmeester Wi'eber het een en under. Alerendeels n as dit gelegen-
heids\ erk, dat eerder \an cell zekere vakbekwaamheid dan van
talent \'oor de compositie getuigde.  laar de ran origine Duitse musi-
cus, die ranaf 1834 (aaniankelijk met tussenpozen) in Den Bosch
n erkzaam was en rele piano- en zangles en gaf, had grote rerdiensten
icxir het muziekleicnian de stad. In Webers necrologie werd dit alles

nog eens bez estigd en "de ernst en nauwgezetheid bij  het ge,en ,'an
/.ijn  lessen  en  tegeno,'er zijn leerlingen" gememoreerd. 92

De kcirte tijcl dat George Eberhard Ulrich Alordach in Eindho, en
n erkte,  kan men om die reden niet ,·ergelijken met de activiteit van
IVeber in Den Bosch, laat staan Umland in Breda, hoe\, el de ver-
wi achtingen ongeieer parallel liepen. :klordach had het muziekkorps
\an de 10e Afdeling Infanterie geleid vanaf 1827 en moetdaardoor nu
en dan in de buurt van EindhoKen zijn ge\reest om er genoeg contac-
ten aan over te houden en roldoende indruk te maken om, na de
opheffing \,an de muziekkorpsen in 1843, in april 1848 naar Eindho-
ven  te komen in cle hoop er een goe(le \verkkring te vinden.  Als
directeur van 'Aix,110's Lust' dacht hij er vaste voet te verkrijgen.
Doch om zich ruimer te ontplooien wilde hij de aandacht op zich
vestigen als musicus, leraar en componist.

Nauwelijks is hij er zes weken, of hij geeft met drie van zijn vijf
kinderen een concert. Het programma bevatte voornamelijk eigen
composities van de kapelmeester. De tienjarige Wilhelmina zong
'Tranenregen' uit Schuberts 'Die schone Mullerin' doch, merkwaar-
dig genoeg, in het Frans.  In een andere zin curieus was het optreden
als klarinettist van de jonge Heinrich Theodor Kuhne, zij het bij deze
gelegenheid niet met zijn toen juist voltooide 'Rtcompense' voor
'Apollo's Lust'. Uit deze samenwerking blijkt ook, dat Kohne, die

later een belangrijke plaats ging innemen in het Helmondse muziek-
leven, op dat moment genoegen nam met de functie van inveller bij
het ontslag van Lurmans, tot de komst van Mordach.

Dank zij het muziektijdschrift Caecilia zijn we over dit Eindho-
vense concert nauivkeurig ingelicht.93 Vermoedelijk dient die dank

92 j Cat,rilia ( 1882). p. 121.
93) t.a.V· (1848), p. 138.
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echter mede uit te gaan naar Mordach zelf, want wie zou er anders in
staat zijn geweest zo'n omstandig verslag in te zenden of zich met de
jaker optredende correspondent ran Caecilia in w erbinding te stellen?
Een beetje reclame \ oor zijn lespraktijk in Eindhoven heeft Alordach
best kunnen gebruiken.

Mogelijk is zijn 'Kerscantate in Les zangen', die uit 1848 dateert en
in Caecilia werd besproken, gecomponeerd roor het koor van de
Sint-Catharinakerk, waan,an Jan Lurmans sedert 1845 dirigent
was.94 Alordach beschikte trouriens op het gebied,an de kerkmuziek
over de nodige ervaring, want hij zou vanaf 1833 enige tijd de leiding
hebben gehad van het koor van de Sint-Martinuskerk in Utrecht.95

Alaar al mr,cht de toekomst voor Mordach in Eindhoven rooskleurig
schijnen, hij hield het er toch niet lang uit. Het kan zijn, dat de
bestuursheren ran de harmonie te bedillerig waren, hetgeen niet
on#warschiinlijk was. gelet op de erraringen die lan Lurmans had
opgedaan. Ook kunnen de muzikale mogelijkheden te geringgebleken

zijn tegenorer aantrekkelijke verlokkingen van elders. Mogelijk is
tenslotte, dat Alordach, door de talrijke rerplaatsingen in zijn mili-
taire functie, roor een zekere honkvastheid te iveinig zitrlees had
untwikkeld. Hoe het ook zij, op 16 april 1850 ging hij met zijn gezin
naar Deventer, ranwaar hijin 1853 naar Nijmegen verhuisde. 1\lor-
dach aanvaardde daarde leiding van het mannenkoor Caecilia' en van

een gemengde zangvereniging als oprolger \ an de naar Delft vertrok-
ken J.C. Boers. in Nijmegen kreeg Mordach een drukke lespraktijk
en hij bleef daar tot zijn dood in  1862 werk/aam.96

Indien we Grogoir 97 moeten geloven, zou Johann Hartmann 98
nogjuist v66r de opheffing v an de militaire muziekkorpsen bevorderd
zijn \'an soloklarinettist tot kapelmeester en met het muziekkorps van
de 10e Afdeling Infanterie naar Bergen op Zoom gekomen zijn. ()fdit

94
3 t.a.p   (1849), p.  87.

95)  Gc. Alu.la., art.  Mordach.
96) a.11'., Gregoir, a.u·., art. \lordach, /ic (xik htkist \'. par. 3
97

1 Grtgoir. a.u'. art. Hartmann.
98) Johann Hartmann {gel)(,ren i)11 29 +cptember 1806 te Erbach. iNas+au, nam als mutikant
dienst in het Nederlandse leger.
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allemaal wel klc,pt is niet zo zeker,  \'ant George Atordach had sterkere
papieren als kapelmeester  \ an  de  10:  Afdeling  Infanterie.   In  die
status ·,rerd hij opnieuir bezestigd nadat hij in 1832 gevangen had
gezeten in de citadel \'all Ant,\ erpen. Dat Hartmaiin tegen het einde
ran 1842 in Bergen op Zoom gerestigd i,as, is evenwel ook heel zeker.
In  ieder gerat  bleef hij  er na de opheffing van de muziekkorpsen  als
muziekmeester \\ erkzaam, een bezigheid i aarin hijlater geassisteerd
zou wordendo(}r zijn Lc,on Henricus Hubertus Johannes Hartmann. 99
Uit het ran 1816 daterende muziekgezelschap 'Harmonie', waar-
schijnlijk vanaf omtrent 1843, in ieder ge,al \66r 1855 geleid door
vader Hartinann,  k\\ am in  1865 de niuziekschool,oort. een instelling
die t\\ ec jaar later door de gemeente werd overgenomen. De zoon
liartmann i erd daaraan tot hoofdonder\\ ij/er en de , ader tot onder-

toowijzer bencrmd.

\\'ie er aamankelijk te filburg in de behoefte aan muzieklessen
zoorzagen, blijft \ aag.  Onget\\ ij feld zal de priester Philippus \an  Roy
door zijn bemoeienisseti met het Heikese kinr en de a,ondeoncerten
\an de Philharmonic daarin een belangrijk aandeel gehad hebben.
C.A. Korff, die vanaf de oprichting in 1843 het muziekgezelschap
'Harmonie' (de latere Nieu\ e Koninklijke) bijna 25 jaar  onder  zij n
leiding had, schijnt zich buiten de 616\es van de \ereniging en het
bedrijven van enige nering niet \ oor muziekonderricht ter plaatse te
hebben iii gezet.

lets anders \vas het met de geboren Tilburger Jae. Krever, die
\vaarschijnlijk eveixeens begonnen was als militair muzikant, maar
ranaf 1843, teruggekeerd in Filburg, door muzieklessen in zijn on-
derhoud voorzag.  Dat hij zich iii  1843 aatisloot bij de toen opgericlite
Nieuwe (Koninklijke) Harmonie lag voc,r de hand. Dit bo(xi een goede
gelegenheid om relaties op te doen voor zijn lespraktijk. Dat het hem
ernst was, blijkt uit de muzikale opleiding die hij zijn talrijke kinder-
schaar meegaf. Arnoud eii Jacques brachten het zeer ver in de mu-

99
I Henricus Hubertus Joha;ines. Min van Jc,hann Hartniatin (Maa+tricht 27 l'ebruari 1837 -

Bergen op zoom 10 maart 1918,
100 j C K.  Slolitmans j Honderd juar  Gente:,ill'  Mlt=ieksctio  l  llcrge,i op  bitim  l 867 - 1967 1 Bergen 41
7(,(,in 1967). P. 6.

371



ziek. Ze studeerden naderhand aan het Consenatorium in Keulen
respectievelijk piano en cello en, teruggekeerd, bouwden Le aan een
flinke kring zan leerlingen 101

lets jonger dan Jac.  Krever was Henri van Groenendael, een zoon
,an  de eerdei genoemde J. N. van Groenendael die  ruim 40 jaren
kerkzanger was en een aantal kerkmuzikale composities naliet. Vader
Groenendael, een zoorbeeld ran het vroeger gebruikelijke doorgeren
van het rak ian rader op zoon, zal zonder twijfel ook anderen muzi-
kaal op weg geholpen hebben. De muziek was evemvel niet zijn
hoofdberoep, doch in die dagen zat men nog niet zo vast op Oon beroep.
Het is dan ook meer dan een veronderstellingom aan te nemen dat het
muziekonderricht in Tilburg - en dat zal ook wel voor elders gegolden
hebben - roor een aanzienlijk deel in handen was van mensen die dit
als een nerentaak of, zo men ifil, als amateur deden. Zoon Henri
maakte echter van de muziek zijn beroep. Vooral op het terrein van
het elementaire muziekonderi\ils was hij bijzonder actief . 102

In Oosterhout A as #anaf 1832 gerestigd de uit Rotterdam afkom-
stige muziekmeester Johan Laurens van der Stad. Van der Stad was
ook als kerkmusicus \\'erkzaam, gelijk zijn opvolger \Vessels, die
eveneens muziekmeester,r cird genoemd. Laatstgenoemde was vanaf
1855 tot zijn te vroege docxl in 1875 organist aan de imposante

Sint-Janskerk. 103
De organist en muziekonderwijzer die men in Heusden verkreeg op

de oproep die in 1832, na het overlijden van J. Labaar 104 werd
geplaatst was de uit Nijmegen afkonistige P.H. van der Weyde.  Deze
moet een bekwaam en ondernemend man zijn geweest. Blijkbaar was
hij te goed voor het bescheiden Heusden, want na rerloop van tijd zag

101) Jacobus Johannes Krever, Tilburg (4 november 1824 -aldaar 19 november 1891 3. Zelf
Ned.Herv. huwde hij Johanna Elisabeth Simmers,  Schwnhoz·en (26. 11.1827), die katholiek
was.  Hun tien kindiren werden Ned. Herv. opge,·oed. Arnoldus ( 14 januari 1855 Tilburg), ging
in 1879 naar Keulen om te studeren aan het Conservatorium aldaar. Jacques (22 mei 1863) deed
dit eveneens, keerde naar Tilburg terug, maar werd in 1909 als cellist lid van de Berliner
Philharmonie.
102)  Gregoir, a. u·.. art. Groenendael; zie oak hidst.  IV,  par.  2. Komt nader ter sprake in een
vervolgstudie.
103)   (Alertens en lkkermans) Gedenkboek Aurora  ()osterhout . Gedenkboek Soci2teit De  Eendragt.

a.w., ; Provinciaal Dagbtad 3,7.9, 11-13 en 15 mei 1925; Dagblad De Stem, Napril 1955.
104  Prorinciaal  Daghlad, 21 februari  1832.
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hij meer heil in Zierikiee. Naast zijn functie als organist en piano-
onderH ijzer gaf\'an der \T1eyde er ook onderricht in de Iriskunde aan
de Stads Teeken-Academic. Onder zijn redactie bracht hij een Tijd-
schrift roor de Wis- e,t Natictirkit,ide uit en noemde zich Lector Physi-
cus. In april 1849 ging hij naar :\le,  York, zzaar aanstonds een
organistenplaats geronden \#erd, die f 750.- traktement opleverde.
tel'wijl er roor een dollar per les aan leerlingen geen gel)rek \\ as. Aldus
het tijdschrift Caecilia. 105 Dit u as nog eens een benioedigend bericht
Joor  al  die Nederlandse muzikanten die onder  de niet aflatende
stroom -ran Duitsen bloed" mogelijk geneigd waren otider de concur-
rentie het moede hoofd te laten hangen.

Immers afgezien vaii Philippus van Roy, Verbeke. \'an Paeschen,
W. L. Weckesser, P. F. Baetens, Ch. Ragetli en nogenige anderen die
uit Belgie of de Zuidelijke Nederlanden kwamen, ,verden de sleutel-
posities op verbusterend,eel plaatsen door musici uit het Duitsspre-
kende gebied ingenomen. Dit werd al geconstateerd bij Hildebrand en
Umland maar \,as ook later het geral bij Paul Stenz in Breda,
Schn'anck, Weber en Kallenbach in Den Bosch, l\lordach in Eindho-
\ en,  Hartmann en nadien Zander in Bergen op Zoom, de gebroeders
kuhne in Grave en Helmond en tenslotte Johann Christian Wolf, die
al \'66r 1843 in Geertruidenberg zijn bestemming vond, evenals de
later daar even opduikende Otto Drache. Niet zelden traden, zoals bij
Wolf in Geertruidenberg, de zonen als muziekonderwijzer in het
voetspoor van hun rader. Iii Den Bosch schenen de rreemdelingen
elkaar omtrent 1835 haast te verdringen. Liefst "acht Duitse Heeren
muzijkmeesters" beronden zich in de stad oni trombonist Schmidt uit
Kassel op een concert in het Casino te begeleiden. 106 Voor al die
muziekmeesters was er in Den Bosch blijkbaar werk aan de winkel.

Uit de bloemlezing van voorbeelden valt te concluderen dat overal
in Xoord-Brabant, tot zelfs in tai van kleinere plaatsen, muziekmee-
sters - of wat zich daarvoor uitgaf- aanrvezig waren, die de jeugd met
meer of minder succes in de beginselen van de toonkunst in,\ijdden.

lose Caecilia ( 1849), p. 149.

106 )   Prorinciaal   Dagblad. 27 december 1833. de volledige aankon(liKing is te \·inden in hfdst.
\ III, par. 3.

107) G.A. 's-Hertogenix,sch, handbibl.. Fallee. t.a.p
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Bernard Antoine Fall6e, van 1830 tot 1840 \an betekenis voor het
Bossche muziekleven. en Cornelis Albertus  Tieringa, aamankelijk
ge\estigd als muriekleraar te Breda doch later in Eindhoven of omge-
r ing (Stratum en \roensel), maakten Lich beiden bor·endien rerdien-
stelijk door het uitbrengen van een muziektheoretisch en -didactisch

geschrift. Schreef Fallee zijn Handboekje roor eerstbegi,menden in de
1-oonkititst rolgens deit i'WELOPLASTE 107 voor de leerlingen van de
Koninklijke i\luziekschoc,1 te Den Bosch in 1834, Wieringa beoogde

met zijn i.eerboek. der   luzijk of Leidraad roor Ondenrijze, s en Zelfbeoe-
jentlren 108 nat dieper in te gaan op de leerstof. Bood Faille in luttele
bladzijden niet veel meer dan de hoofdzaken van het notatiesysteem,
Wieringa  gaf de  beginselen  \an de gehele muziektheorie, melodie-
bousi en stem,orming; kortom hij stelde al datgene aan de orde waar
:en  c,nderwijzer,   \ oor  de klas staande of leiding gevend  aan  een
plaatselijk koor, behocite aan kon hebben. Van iets later tijd dateert
een  boekie ran  meer dan lionderd pagina s: lets over muziek. Eene
bijdrage roor allen die  bet ernstig meenen de Toonktinst te beoefenen, door

P. F.B.  Achter deze initialen moet schuil gaan Pierre Frangois  Bae-
tens. 109 vanaf 1852 niu,iekmeester aan de Koninklijke Alilitaire Ac:-
demie en kapelmeester ran het muziekkorps van de cadetten. 110

§. 6 Mtiziek l,erhej  de stand en staat z'an bltrgerkestschool en pensionaat.

Kostscholen en pensionaten waren ran oudsher instituten, waarde
beoefening van de mui.iek een voorname plaats innam binnen het
kader \ an de gehele op, c,eding.  E, en na  1800, ja zelfs al vddr die tijd,

\ erkregen instellingen zan dien aard in Noord-Brabant al een zekere
bekendheid.  Vour de Franse kostschool i an Hermanus Boex te Eind-
horen reikte die faam zelfs tot boven de rizieren. Hermanus Boex
had tact om met jonge mensen om te gaan. Hij wist zijn put)illen
bovendien aan te st'oren tot studie en ruime belangstelling. "In alle

108
)

C..\.  Wieringa, Leerbot,k der  #luzijk Of /kidraad i·oor ondent'Ozers en zel/beoeji'naren, bet·at-

tende al datgene,  u at  men  in cle  ,111,=Ok,  tot eene guide  uiti oering,  noodig heeti  te  14'eten  c hint
Alichiel3geste, 18553.
109 i Litgege,en bij liermatis mu ickliandel te breda iii 1866.
110 1 Zie ,·c)or Bactens nixit 87.
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\ roegte zat hu 's morgens midden in de school voor de aanvang van de
lessen te musiceren op de bas (daarmee bedoelde men waarschijnlijk
de cello) en ontlokte daarbij aan iedere binnenkomende den morgen-
groet". Boex' meest geliefde instrument was overigens de piano, die
hij, naar de woorden van zijn oomzegger Franciscus Norbertus Smits
meesterlijk bespeelde-. 111 Boex musiceerde bovendien vaak met een

riolist in een "ruini gezelschap". Hij was geabonneerd op de "be-
roemde Parijse muziekuitgaren' Waarschijnlijk geschiedde dit ;ia
E. Lion & Zoon te Den Bosch, die voor deze uitgaven regelmatig
adverteerde  in de door hem uitgebrachte krant.112

Boex hield de zakelijke besognes van de kostschool minutieus bij.
Llitde t vee bewaard gebleven rekeningboeken valt op te maken, dat in
de jaren '20 van de vorige eeuw en\ermoedelijk tot zijn dood in  1835
Lorenz Adolf Kliebisch als muziekieraar aan de kostschool verbonden
was. Deze zoon ,an de Bossche organist aan de Grote Kerk (de
Sint-Janskerk) iras na zijn huwelijk eerst verbonden aan de deftige

kostschool  van  Sohngen in Oirschot. Omtrent  1800 moet Kliebisch
daarheen zijn gegaan ,% ant zijn beide kinderen uit het eerste hurvelijk
werden nog in Den Bosch geboren. Na de dood van zijn eerste vrouw
Maria Magdalena van Aken huwde Kliebisch in 1812 Elisabeth Ver-
roort uit Oirschot. Kort daarop, zeker v66r 1815, ging Kliebisch naar
Eindhoren,  om  aan de Franse kostschool zowel piano- en viool-  als
fluitlessen te geven. De pianolessen waren veruit in de meerderheid,
omdat op zeker moment ook externen op de muzieklessen werden

toegelaten; zoals uit de boeken blijkt, maakten nogal wat Eindhovense
jongedames daarian gebruik.

Uit deze boeken komt men echter ook te weten, wat en hoe er
gestudeerd werd. Zo blijkt uit de speciale toevoeging bij de inschrij-
,ing "commence le piano 23. juin 1826, trois leqons par semaine", dat
eropde school onder toezicht van de muziekmeester gestudeerd werd.
Zelfs valt uit de aangeschafte muziekwerken op te inaken, waar het
onderwijs zich op richtte. Het bestond uit de studie van de geliefde en
voornaamste werken van die tijd en het bezat een behoorlijk niveau.

114 G.A. Eindhc,\·en, Smits, Stamlijst en mijne herinneringen uan de familie Smits. t.a.p.
112 &   Prot'inciaal   Dagblad.   11  tebruari  1821.
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Aluziek van L.ran Beethoven, \V. A.  lozart, Joh. Baptist Vanhal,
Georg Friedrich Fuchs, de iluitdito'sian Etienne-Frangois Gebauer,
sonates \an Daniel Steibelt, muziek \an Etienne-Nicolas l\,lehul,
Giovanni Battista Viotti en Caspar Furstenau behoorden lot het
opgegeren repertoire. 113

Of Hermanus Boex na Kliebisch' dood zell cle muzieklessen gaf,
\alt niet te zeggen. De ben'aard gebleven boeken geven daarover Keen
uitsluitsel. Wanneer Boex na het overlijden ran zijn zoon, bij gemis
aan een oprolger. gedirongen is zijn kostschool over te doen aan
Johannes Hendricus Rutjes, blijken korte tijd later Heinrich Theodor
kuhne uit Kleef en Charles Ragetli uit Ant\verpen, beiden militaire
muzikanten op non-actief, als imronenden aan de school verbonden te
zijn. Kostschoolhouder Rutjes, ran geboorte een Duitser ran even
over de grens (1814 Appeldorn, toenmaals in Pruisen). was een
z,vager Jan Kulines broer Willem Henrich Kuhne die organist was te
Grare. Wanneer deze Willem Henrich in december 1851 naar Schie-

dam rertrekt, neemt Heinrich Theodor Kuhne de werkzaamheden
ran zijn broer in Grave over. Behalve zijn organistschap houdt dat in,
dat Kuhne het in 1845 door zijn broer opgerichte muziekgezelschap
Harmonie ran Grave< of Harmonie de Stad Grave leidt. Vanwege zijn
huwelijk verlaat Jean-Henri-Charles Ragetli, in 1821 geboren in
Antwerpen, al \'rij spoedig de kostschool. In 1853 keert hij vanuit
Oirschot weer naar Eindhoven te:ug. Dat Ragetli in Oirschot bindin-
gen had met de kostschool van Sohngen, behoort tot de mogelijkhe-
den, doch viel niet na te gaan. ln 1855 staat hij als muziekmeester te
Stratum ingeschreven.  Van  1853 tot '57 was Ragetli directeur van het
muziekgezelschap "Apollo's Lust". In laatstgenoemd jaar vertrok het
gezin Ragetli naar Utrecht. 114
De juist genoemde kostschool van SOhngen te Oirschot bezat stellig
een goede naam. Johan Sohngen, in 1753 te Siegen in Nassau gebo-
ren. was bereid om ten gerieve van enige voorname families die zich in
de Kempen hadden gevestigd, een reeds bestaande maar wat onder-
komen Franse kostschool weer op te vijzelen. Het onderwijs in het

113, G. A. Eindho\·en, Archief Boex. Rekening en \/erantwoording (inv.nr. 17 en 18).
114)  G. A.  Utrecht, bevolkingsregister, Register der acten  van  verandering van  woonplaats
1857; G.A. Oirschot, Akte van woonplaatsverandering d.d. 12 november 1853
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Frans strekte zich uit tot de dagelijkse comersatie, als voorbereiding
ophetroorname leven. Immers indevoorname kringen voerde toen de
ci,mersatie  in het Frans  nog de boventoon. Frans  op de kostschool
rerleende dus aan het geheel een status van deftigheid. Het instituut
was daarmee in overeenstemming en zowel door de hoge entree als de
jaarlijks door de ouders op te brengen lasten slechts toegankelijk r'oor
dejeugd \an dc zeervoornamen. Sohngens instelling .as een dure en

chique sclic)01. Behahe in lezen, schrijven, rekenen, boekhouden,
geografie en ;anzelfsprekend de Franse taal werd er onderricht in
alles, wat tot een goede oproeding behoorde. Daar behoorden ook
tekenen, dansen en muziek bij. Voor deze laatste categorie was echter

een afzonderlijk lesgeld verschuldigd
Aan het begin ran de 19: eeuw beschikte men voor het muziekon-

derzrijs in de school over twee -clavesingels" 115 Zoon Jan Sohngen

(1793-1866) leidde de kostschool \an  1823 tot zijn dood. Hij verplaat-
ste het instituut van het fraaie Hof van Solms naar huize Koolmand.

Johannes Nicolaas Sohngen (1841-1918), zoon van Jan, zette de
traditie  van  een \ erhuizing na opvolging voort en kocht daartoe  in
1868 het landhuis Bijsterveld. In 1883 hief hij de kostschool op en
vertrok naar Schaarbeek bij Brussel. 116 Vooralsnog valt niet uit te
maken, of de muzikale tradities onder de zoon en kleinzoon even hoog
werden gehouden als onder de vader.

Hein van der Zanden,  in 1845 organist geworden  aan de Eindho-
Tense Sint-Catharinakerk, zou eveneens muzieklessen gegeven heb-
ben aan de Franse kostschool van Rutjes. Toen hij trouwde met
Christina Roelofs, gaf hij deze werkzaamheden echter op. In 1859
nam hij een benoeming aan om les te geven aan de in Eindhoven toen
gevestigde Normaalschool voor onderwijzers. Hein van der Zanden
timmerde niet aan de weg Naast zijn functie als organist richtte hij
zich in Eindhoven voornamelijk op het geven van piano- en orgelles-
sen.   In  de  tijd  dat het gezin  Van  Gogh  op de pastorie te Nuenen
verbleef, waar de vader van Vincent predikant was, kreeg deze laatste

115) G.C. M. van Dijck, De defige kostschool van de Sohngens te Oirschot. in Campinia. j rg.   V I
(1976), p. 24-30.

116)  J   N. G.  Sohngen.  Uit de  Meieril , schetsen  uit het Noordbrabantse rolkslm,en  (  s-Gravenhage

1977), p. IX en XI.
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harmoniumles van Hein van der Zanden. Veel schijnt dit niet uitge-
haald te hebben. De naderhand zo vermaarde schilder heette daarvoor
niet voldoende muzikaal te zijn. 117

De Franse kostschool te Eindhoven \\as niet de enige, die reel
aandacht besteedde aan het muziekonderwijs. Men leest dat reeds in
het Provinciaal Dagblad van 1821. Tijdens het bezoek van een onder-
nijsinspecteur op 31 januari 1821 aan de "kostschool roor jonge
jufvrourven, opgerigt door merrouw G.C. Vermehr - Brouwer te
Cuvk", moesten de leerlingen be,vijzen r'an kunde en bekwaamheid
atleggen. Daar hoorde ook de muziek bij, i\ant "de belangrijke pleg-
tigheid wierdt door de krfeekelingen besloten met hunne ga\en te
toonen in muzijk en zang, waarin Mejufvrouzr \an Meurs uitmuntte
en de juft rouwen  Snoeck.  Heshusius en Van Thye Hannes goeden
aanleg en \ordering tot muzikale kunde betoonden". 118

Iedere kostschool was onderworpen aan het toezicht van door het
Rijk aangenezen inspecteurs. De muziek bleek bij uitstek geschikt
om de bij het toezicht behorende inspectiebezoeken luister bij te
zetten. De krant maakte \ an dergelijke gebeurtenissen melding. Zo
hadop 27 juli  1827 een onderzoek plaats "naarde vorderingen ran een
dertigtal leerlingen in het bloeiende instituut van opvoeding en on-
derwijs, onder het bestuur ran den heer L. Laurent te Ooster-
hout". 119Zeer groot waren "de zigtbare bewijzen van bijzondere ge-
maakte vorderingen, terwijl de schoone uitvoering van het muziek de
bewondering der aanwezigen deed toenemen, hetgeen den heer Al.J
Verbeke, muziekmeester van het instituut e,en zeer tot grooten lot
verstrekt". Aan het begin en slot van de blijkbaar pleclitige zitting -
door de krant kinderfeest genoemd! - werd de luister van "het in de

117) ,ermeeren, a.u'., p. 163-214.
118& Proi'inciaal  Dagblad.  17 tebruari 1821

119) Proi'inciaal Dagblad, 10 augustus 1827.
[i,uis (Ludi„icus j Laurent, ged(x,pt te Rotterdam 19 (iktober 1793, (A·erleden te Oosterhout 14
maart 1869, kn'am in 1817 naar Oosterhout als instituteur. 1-ater wordt hij kcistschoolhouder
genoemd (G.A. Oosterhout. w,lkstelling 1840, p.  1 16), Laurent hunde op 1 juli 1819 met
Adriana Catharina van Tilburg. Zijn ouders Cyprien Laurent (Saint-Pierre, Martinique cim-
trent 1758 - Oosterhout 10 maart 18221 en l'.hristina Mannuels i Neuss 1764 - (h,sterhc,ut 11
no,ember 1822),f(xmden bij hem in (G. A. Oosterhout o\·erli.idensakten  1822}. Zie ook 1 loold-
stuk \'111. par. 6 (p 177).
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lie\e jeugd belangstellende publiek nog verhoogd door treffende mu-
ziek".

De hiergenoemde muziekmeester AI.J \'erbeke is allerivaarschijn-
lijkst l\latteus Josephus \'erbeke die omtrent  1790  te  Exel  w erd
gedoopt als oudste kind uit het eerste liu\velijkian Paulus \'erbeke,
de latere organist i an de Sint-Janskerk in Den Bosch  120 en i\laria \'an
de Wever. 121 I'c,orlopig is echter in het nc,gal omolledige be, olkings-
register  van  Oosterhout  niet  nader te achterhalen,  , amraar  deze
Verbeke kwam en waar hij naar toe gegaan is.

Wat er alzo onderwezen nerd en hoe de muziek daarin een plaats
kreeg, staat te lezen in een ad, ertentie (, er de kostschc)01 vocir Jonge-
jufvrouwen te Werkendam. een instituut dat door het gemeentebe-
stuur in een uit\oerig bericht n ordt aanberolen. Er n ordt onderwijs
gegeven in "de Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche
talen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Teekenen, 1\luzijk en alles riat
tot eene beschaafde oproeding behoort' Kostschoolhouder J. Bakho-
ven had bovendien ziin echtgenote en "eene bekwame Secondante"
beschikbaar voor "het uitgebreidst onder\vijs in de \'roun·elijke
Hand rrken, Linnen en Wollennaaven als het vervaardigen van
Kunstbloemen". 122

Bij kostschoolhouder C. Sluys te Steenbergen  'as "het onderwijs
in kluzijk, Teekenen en Dansen' niet inbegrepen in de f 200.-
kostgeld perjaar. Waarschi.inlijk werd van het surplus ad hoc iemand

\Dorditonderwijs aangetrokken. Het laat zich raden, dat men er in dit
geval  geen  hoge  zernachtingen van mocht hebben. 123

In Gemert ,rerd er meer verlangd. ,ranneer men een jongelingnaar
kostschool stuurde. Men beschikte daar blijkbaar over legaten en

donaties, waardoor het mogelijk nas ieder jaar beurzen van f 800.-
uit te loren vc)or twaalf studenten. In 1834 werd aan ouders en
voogden bericht dat Zij er tereclit konden Toor hun zoon tegen "matig
kcistgeld onder zorgvuldig opzicht". Onder,vijs werd gegeven in "de

120# G.A. s-Hertogenbosch, Register ,·an r·estiging 1811-1823, f 123,.
121) ideIn, C;root archief ,·an de gemeente 's-Hertogenb(,sch, registers ,-an ontlastbrie,·en,
bc,rgbriel 31 december 1804 (inr. \'an Zuvlen, C' 29, ;·olgnr. 729).
1221 Brectische (:Mrant, 28 juni 1838.
123 t.a.p., 28 april 1831.
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Latiinsche, Grieksche, Hollandsche en Fransche talen en ioorts in de
Jriskunde, Geschiedenis en Aardrijkskunde als ook in de Aluziek.
 len diende zich te rer\oegen bij F.Wir. Bevers, R.C. Priester, Phil.
Theor.  et Litt. Hum.Cand. en Rector \an de Latijnsche School  te
Gemert". 124

Het gast\'rije Brabant,r as een goed en \oordelig land \oor kostscho-
len. Er \\erden er hier al enige genoemd. Niet dat de muziek op
andere instituten geen aandacht gekregen zou hebben, maar de naam
ran een leraar of de aanbeveling in een annonce legde uiteraard enige
nadruk op de muzikale mogelijkheden binnen die instelling. De mu-
ziek behoorde bij een goede op\ oedingen men zond zijn kind juist naar
een instituut. waar men die goede opvoeding verzekerd achtte. Domi-
nee Van Gogh plaatste zijn zoon Vincent vanuit Zundert op de
kostschoolian J Provily in Zevenbergen. De bijzondere mogelijkhe-
den op muziekgebied van deze kostschool zijn niet bekend, maar

wellicht ziel er op dit gebied iets op te steken, zoals dat evenzo

mogelijk mvas in Oudenbosch, Engelen, Bergen op Zoom en op nog
zoveel meer plaatsen. vaar kostscholen een bloeiend leven leidden.

Te Ravenstein was in de 18e eeuw gevestigd het Gymnasium
Alorsianum dat geleid werd door de jezuyeten.  Ravenstein was gedu-
rende de -Staatse" tijd een enclave die aanvankelijk behoorde tot het
hertogdom Kleef en Gulik en waarover in later tijd de hertog van
Palts-Neuburg jurisdictie zoerde. \/andaar dat de jezuieten zich hier
9 rijelijk konden vestigen. Het hoogstaande internaat bezat een zeer
goede naam en werd ook bezocht door jongens uit het gebied van de
Zeven Provincien vooral uit de roornaamste Hollandse steden, Ngar
geen mogelijkheden voor een voortgezette opvoeding in katholieke zin
aanwezig waren. Omwille van de kwaliteit van het onderwijs maakten
ook Protestanten nog al eens van deze opleiding gebruik.

Dans en muziek formden een voornaam bestanddeel van de opvoe-
ding op het internaat. Dit kwam bijzonder tot zijn recht tijdens het
studentenspel dat ieder jaar in de maand augustus werd opgevoend. In
1758 bestond dit traditionele feestelijke gebeuren reeds. Bij die gele-
genheid k,vam de "Tantzmeister der Stadt Nimwegen, Herr Johann

124) Prc, 1 'inciaal Dagblad, 21 maart 1834. In de advertentie stond prijzen i.p.v. beurzen.
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Henrich Caris" (of Carris) over om de leiding op zich te nemen. In
1759 nordt bij die jaarlijkse toneeluitroering en prijsuitreiking\·er-
meld dat "die ;\lusic hat eingerichtet Johann Conrad Lisberger", de
zangmeester \an de Latijnse school te Nijmegen.

De toneelwerken die  ,erden opge,oerd. waren typische jezuYe-
tendrama's, stukken die gebaseerd   aren op de Griekse mytholo-
gie. 125 De jaarlijkse gebeurtenissen  herhaalden zich over een zeer
lange periode waarbij echter enige mutaties in de leiding \·an de dans
of de muziek pia:its ronden. Zo had  1. A. Perdanus in 1771 de leiding
van de dans. Deze laatste wroonde in de Ifinkelstrast te Ravestein,
doch verder is niet bekend (,f hij eventueel ook als muziekmeester
\rerkzaam  \fas. De namen Tan Lisberger en Caris blijven rerder
terugkeren maar ranat 1773 blijkt ook de zoon ran Caris als Jan Karris
of Herr jung Johann ingeschakeld voor het instuderen ran de muziek.
Vanaf 1777 is er bovendien een nieuwe dansmeester in cle persoon ran
Steven ran der Bild. 126

Tenslotte is het bekend dat vanwege de "doenmaals existeerende
oorlogstroubles"  in  1794 geen studentenspel verd gehouden.

125) 11.G.G.. dl. \11 (1958). art. Jesukten (Huschen). kol. 17-41; Winkler Prins Encyclope-
die. di. 11. p. 268; Spectrum Encyclopedie. dl. XX111, art. Jezuretendrama.
In het kader van hun militant ccintra-reformatorisch kersteningsr,erk nam de opro(ding,an de
jeugd hij de jezuietenorde -ontstaan in 1540 te Parijs en bekrachtigd door Paus Paulus Ill -een
w}orname plaats in. In ruimere zin kan /elts geiegd warden dat het culturele lepen ten tijde van
de Barok sterk bernvioed werd doorde volgelingen van Ignatius van Inyola. In de diverse colleges

werd het schooldrama. aam·ankelijk in het Latiin doch vanafde  17e eeuw ook in de volkstaal.
druk beoefend. Vooral geschiedde dit ter afsluiting van het schootjaar of bij gelegenheid van een
bijzondere gebeurtenis. De stof werd ontleend aan mvthologie, bijbel. heiligenlevensen bijzon-
dere gebeurtenissen uit het christelijke le\·en. naast taferelen uit de rijke historie van oudheid
en nieu\,·e tijd. Aan,·ankelijk „as deorde gekant tegen iedere vorm van muziekbeoefening. zelfs
die op het terrein \an de kerkmuziek. De erkenning van de betekenis van het lied voor de
Reformatie bracht de jezureten echter tot andere gedachten. Het schinldrama werd geleidelijk
aan &·oorzien ,·an liederen en instrumentale intermezzi. Zoontstond een voim tussen toneeistuk
en opera. waarin de mannenrollen overheersten en eventuele vrouff·uipartijen in trai'esrie
werden uitgevocrd. Hoewel op Lich buiten de kring van jezu)eten staande, hebben toneelschrij-
vcrs als L*)pez de Vega, Pedro Calderdn de la Barca. Pierre· Corneille en anderen zich in
verschillende werken duidelijk laten beindoeclendoordit school- ofjeturetendrama. Koorpartij-
en en i,istrumentale i·oor- of tussenspelen ki, amen nieermalen ,·oc,r. Soms moest een beroep
gedaan worden op muzikanten buiten het gymnasium of seminarie. Vooral in de Duitssprekende
gebieden is dit genre, dat soms /elfs wel opera werd genoemd. tot de opheffing van de orde in

1773 druk beoetend; het/eltile veldt voor Frankrijk. Italie en 1 lidden- en Zuid-Amerika.
126) Part.coll.heer Sluijter, Ravenstein, bevattende programma's en aankondigingen van o.a.
het Gymnabium Aloysianum,  1758 tot  1777 en  1794.
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In de 19e eeur, liep het internaat in betekenis terug, omdat men
door de grotere vrijheid roor katholiek gymnasiaal ondern ijs niet meer
op de roormalige encia, e was aange#'ezen.  De jezuieten zijn omtrent
1860 vanuit Raw'enstein naar Nijmegen getrokken.  In de jaren  1835
tot 1870 was er in Ra, enstein aan het \'an den Heuvels pensionaat een
muziekmeester \erbonden. Nadere gegevens hieromtrent ontbreken
echter.

Onget„ij feld  is  er  ook  op het  gymnasium  z an de franciscanen  in
 legen het een en ander aan muziekbeoefening gedaan. E\enals in
Ravenstein \verden er in de 18e eeu\i· bij de jaarlijkse prijsuitreiking
toneelstukken opge\oerd. In de eerste helft ran de 19e eeuw leidde
de instellingechter een moeizaam bestaan. ;\luzikale feiten ran enige
betekenis treden eerst aan de dag nadat na  1880 de belangstelling
, oor  de  school   tc,eneemt 1268

Al n ordt telkens de muziek genoemd als een voornaam onderdeel
van het onderwils, zelden komt men iets te weten 0,'er personen,
k\\ aliteit en mogelijkheden bij de studie. Slechts bij hoge uitzonde-
ring zerneemt men het een en ander omtrent de aard, het genre, de
instrumentale mogelijkheden of het repertoire dat onderwezen rverd.
Hetgeen bekend wrerd  uit de zorg\ uldig bijgehouden rekeningen Yan
Boex' kostschool, is waarschijnlijk niet zonder meer als criterium te
hanteren, al blijft het een aamvijzing die op zichzelf interessant
genoeg is.

Men kan zich ati,ragen. rrelke garanties en ,oonriaarden er gesteld
zullen zijn bij de indiensttreding van een "ondermeester", van wie
zerlangd ,verd, dat hij de pupillen muzikale kennis en ervaring zou
bijbrengen, zoals aan de kostschool te Cromvoirt. Aldaar vraagt de
"Openbaar Onderwrijzer en Kostschoolhouder  J.   Beex   op  billijke
roorwaarden een ondermeester, belijder der Roomsche Godsdienst,
voorzien van een bewijs van goed gedrag en rang; de Fransche taal vlug
sprekende, en die mede kunnende onderwijzen. De kennis der Mu-
zijk, en die te onder\vijzen kan het salaris merkelijk vergrooten". 127

129 , B. \'t·rbeek en \1. Ilcilcr. Drie cruit·cit klooster en gimnasium i·an .ilegen (Am:terdam
1946 i. p. 132. 188. 185. 286.
127)   Proi'indaal  Daghlad.   9  di.·cember   1834.
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Dat men bij de priesteropleidingen aan de muzikale rorming de
nodige aandacht schonk, lag roor de hand. Het boekje De Gregoriaan,
een  Ha,idboek  1'0Or  den  Gregoriaanschen  Zang  ran de priester  N. A.
Janssen. "lid in de klasse der theoretici der Akademie \an de H.
Caecilia te Rome". dat bij P. N. Verhoeven te Den Bosch uitkwam in
1858. zal zeker in eerste instantie voor de seminaria bedoeld geweest
zijn  teneinde het onderwijs  aidaar zastere  ,·orm  te geren.

Halfivegde 19e eeu,r genoot de eerwaarde heer A.H. Kluytmans als
muziekleraar aan het seminarie Beekzliet  te  Sint-Alichielsgestel
nogal bekendheid. Zijn kerkniuzikale composities werden door veel
kerkkoren gezongen.  I\log in  1873 vermeldt de krant een uit\'oering
van een van Kluytmans missen bij gelegenheid van het 50-jarig
jubileum zan de Harmonie "Sint Caecilia" te Hees\\'ijk. 128

Of de in 1851 te Sint-Michielsgestel verblijvende oud-militair
kapelmeester Benedictus Rauda 129 0ok betrokken was bij de muzi-
kale vorming op het seminarie -Beekrliet", bleek niet bevestigd te
kunnen worden. Uit een krantebericht verneemt men, dat "een
gepensioneerd militair, zekere Roudau, zich geheel onledig houdt met
het componeren van vocale en instrumentale muzijkstukken, welke
de goedkeuring van deskundige meesters ten volle hebben mogen
pregdragen. In de kerkmuzijk vooral moet hij zeer ervaren wezen".

Oud-kapelmeester Rauda, een zwager van de ook als zodanig bekende
George Mordach, hield  zich toen bezig  met een nieuw procude  van

muziekuitgaven. door hem genoemd "de autographie", waarschijnlijk
het procude dat bekend staat als hectograferen. 130

Een helder beeld is er van het muziekonderricht in de gehele
provincie  vddr  1850  niet te vormen. Hoogstens wordt duidelijk  dat
Den Bosch en Breda, gelet op het aantal gevestigde muziekmeesters,
meer mogelijkheden boden dan de overige steden en plattelandscen-
tra. Afgezien van het vele musiceren in de huiselijke kring mag uit het

128 1  Alp. W. van den Hurk, Momentopnamen uit 1 Sojaar muziekler'en in Heeswok, in weekblad
De Brug, 23,30 maart, 6, 13, 20 en 27 aprii 1973.
129)  Bened;ctus Rauda of Raudau { l juni  1795 Altona in Holstein - 2 juni  1867, vermoedelijk
Den Bosch) vestigde zich na zijn pensionering als militair kapelmeester te Sint-Michielsgestel
waar hij tezamen iloonde met zijn zusters Rosina en Wilhelmina. Hij verbleef er nog op 23
december 1861.
130

) Prot'inciaal Dagblad  l'gor  Noord- Brabant  en    s- Hertogenbossche Courant, 15 april 1851.
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bestaan van "Diligentia" en de daaraan voorafgaande avondconcerten
zowel als het latere orkest van de liedertafel in Den Bosch blijken dat
er veel belangstellenden waren voor het onderricht op de strijkin-
strumenten, iets waartoe tot omtrent 1850 gelegenheid bestond op de

Koninklijke School. In Breda evenwel waren er onder degenen die
zich bekwaamden op de strijkinstrumenten enige opmerkelijke talen-
ten. Dit wekt, ondanks het zo nu en dan in de problemen geraken van

het plaatselijke strijkorkest, de indruk van een bepaalde voorkeurvoor
de \'iool ter plaatse. Achteral valt te constateren dat deze tendens zich
tot ver in onze eeuw heeft uitgestrekt. Dat de grootste belangstelling
vrijwel overal de piano gold is meer een algemeen Europees rerschijn-
sel gezveest. In de pre,vincie resulteerde het in de onderzochte periode

evengel nergens en nimmer in het naar voren komen van een bijzon-
der talent dat beloften wist in te lossen. Dit zou dan wijzen op het
ontbreken van stimulerende musici van formaat, die tegelijk de gave

bezaten ran het overbrengen op anderen.

Blijkbaar was in de eerste helft van de vorige eeurv de groeibodem in
Noord-Brabant niet van dien aard dat zeer markante muzikale per-
soonlijkheden er naar,oren konden komen of er zich thuis voelden.
WeI zal het duidelijk Zijn dat de nog al eens gesuggereerde culturele
achterlijkheid van het gewest een predikaat is, dat ten onrechte werd

gegeven.  In een overwegend landelijke, kleinschalige situering waren
de muzikale activiteiten en mogelijkheden, evenals in vergelijkbare
streken, bescheiden. Alaar men rat er niet met lege handen en de

passerende redetten op muziekgebied liet men niet ongemoeid her-
wi'aarts  gaan.
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SAMEN\'ATTING EN CONCLUSIE

De gedachte dat Brabant, #,aaronder we het grondgebied van de
huidige provincie Noord-Brabant verstaan, door zijn achterstellingop
politiek, sociaal en economisch gebied, voortvloeiende uit de reli-
gieuze controverse van protestanten en katholieken, niet in staat zou
zijn ge\reest om op cultureel gebied iets \an enige betekenis op te
brengen, schijnt ongegrond. Het zou echter onbillijk zijn van een
prozinciaal muziekleven als het Brabantse bijzondere verwachtingen
te koesteren. in een hoofdzakelijk agrarisch gebied met een overigens
Ilink aantal betrekkelijk kleine bevolkingskernen waren daar v66r
noch na  1795 de omstandigheden naar. Evenals prijwel overal elders
miste men de voor een ontplooiing gew,·enste sociale en noodzakelijke
financiele mogelijkheden. Bijzondere prestaties, gebeurtenissen en
opvoeringen waren slechts mogelijk in de grote, door hof, kerk of
magistraat gesteunde cultuurcentra van Europa.

Niettemin bestond er in de twee voornaamste Brabantse steden
reeds \66r de Bataafs-Franse tijd een bescheiden theaterleven, waar-
bij  voor de helft operavoorstellingen werden gegeven,  terwijl ook bij
het overige toneehverk muziek werd ingevlochten. Daarnaast kende
men niet alleen in Den Bosch en Breda maar ook in Tilburgen tot zelfs
in toenmaals bescheiden leefgemeenschappen als Sint-Oedenrode,
Oirschot en Gilze instrumentale ensembles die misschien maar be-
perkt van omrang en mogelijkheden waren doch bij de medeburgers
\vellicht eerder uit sociale dan artistieke overwegingen waardering
oogstten.

l\luziek werd er in ieder geval gemaakt. Dat kon gebeuren in de
kleine kring van gelijkgestemde liefhebbers, in de kerk als vervanging
ran het orgel, bij feestelijkheden, en in de laatste decennia van de 18e
eeuw ook binnen de Societeiten. In de enclaves, de gebieden die niet
tot Staats-Brabant behoorden en op enige kastelen resteerde iets van
de barokke sfeer. Daar bestond ook de mogelijkheid dat de voorname,
musicerende , riendenkring #erd aangeruld met betaalde muzikan-
ten. lets dergelijks geschiedde eveneens in de plaatselijke muziekge-

zelschappen of in het Collegium musicum, de burgerkring van mu-
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ziekliefhebbende leden, Ivanneer ter\ville ,'an een uitvoering aam'ul-
ling n·erd gezocht bij militaire muzikanten, stadspijpers, organisten
en anderen. Over het algemeen ,#aren het de roornaamsten die zich,
door hun goede op,oeditig en erdoor begunstigd dat ze zelf over hun
tijd konden beschikken, met de muziek bezig hielden. Aangenomen
moet echter \Torden dat in Brabant ook anderen uit de burgerij eraan
konden deelnemen. afgezien  i an de genoemde introductie  bij  be-
paalde uitvoeringen.

De in de 18e eeuw in de grote steden opkomende concerten roor en
door burgers werden ook in Brabant nagerolgd. Dit geschiedde ecliter
eerst vanaf een later tijdstip. In het begin ran de 19e eeuw , onden

dergelijke concerten meer en meer ingang onder namen als "weke-
lijks", "maandags". "dingsdags- en rrijdags", dus als regelmatig
plaats\·indena concert, waarran naast gezeten burgers enige be-
roepsmusici of militaire muzikanten deel uitmaakten. De laatsten
deden dit ofivel tegen betaling. of ze achtten het een sociale plicht die
hen relaties ople, erde roor hun werkzaamheden als muziekmeester.
Veel ran dat instrumentaal zor#·el als vocaal musiceren in het begin
van de 19e eeuw, rertoc,nde een sterk ad-hoc-karakter, geschiedde

aanrankelijk min of meer, rijblijvend, ging met weinigof geen voorbe-

reiding gepaard en steunde op een wisselende, onvolledige of ontoe-
reikende samenstelling.

Van grote invloed was de militaire muziek, niet alleen omdat het
militarisme in de Napoleontische tijd zo'n nadrukkelijke rol speelde,
doch ook omdat Brabant tai \'an garnizoensplaatsen telde, waardoorde
kans op een muziekkorps (ieder regiment had daar de beschikking
over) groter ivas dan elders. Daarnaast kende men de schutterijmu-
ziek, die alleen in Den Bosch bij tussenpozen zelfstandig was en
waaruit naderhand een roor stad en gewest belangrijk stedelijk orkest
ontstond.

De militaire muziek werd uitermate gewaardeerd en vond bij de
burgerij navolging in een nieuwe vorm van muziekmaken: de muziek-
vereniging, ,#zaaruit later de harmonieen en fanfares ontstonden.
Overal in de provincie Hierden ze opgericht, en  'el in golven: tijdens
de eerste jaren van de Belgische Opstand, na de terugkeer van de
schutterijen en gedurende de status-quo-periode 1832-1839, verr,01-
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gens  nadat door bezuiniging  in   1843  de  militaire  muziekkorpsen
n aren opgehe,en, hetgeen gepaard ging met het zoeken  \ an burger-
emplooi door militaire kapelmeesters en muzikanten, en tenslotte na
de gunstige \\ending in de conjunctuur rond 1850.

Intussen was door de kringen van musicerenden de basis gelegd
n aardoor het Foor rondreizende kunstenaars interessant werd om te
Den Bosch. Breda en soms ook elders op te treden. Voor Fiolisten -
mendenke aan Henri Vieuxtemps, Heinrich Ernst. Ole Bull, Camillo
Si\ori en de zusjes  ·lilanollo -, bespelers ran andere melodieinstru-
menten en \(,calisten rvaren de problemen niet zo groot als voor
pianisten. De laatste waren er niet zeker van of ter plaatse wel een
redelijk instrument beschikbaar was, nog afgezien van een geschikte
zaal. Daarom rjaren pianisten eerder geneigd zich tot de voornaamste
steden te beperken, want regelende en beredderende concertorgani-
saties waren er, althans in of voor Brabant, aanvankelijk niet. Een
kunstenaar ondernam zijn reis op eigen initiatief en meestal ook voor
eigen risico. Het moet roor het rijden van de eerste treinen wel
bijzonder veel moeite en offers gekost hebben om het toetsinstrument
zelf mee te brengen. Dat gebeurde intussen wel degelijk.

Behalve het optreden \·an beroemde en minder bekende musici
zonden we, sporadisch  vdor  1830, doch daarna in toenemende mate
allerlei concerten, waaronder zeer vele voor een liefdadig doel. Zo
mogelijk kwam men daar met graag gehoorde en goede ensemble- of
orkestwerken voor den dag, vooral opera-ouvertures, naast parafra-
ses, fantasieen en variaties over opera-melodieen. De instrumentale
bezetting lag allerminst vast. De beschikbare krachten waren bepa-
lend. Eerst na 1840 begint er een afbakening te ontstaan tussen
symfonie-orkest, harmonie en fan fare.  Doch het zou nog geruime tijd
duren eer het onderscheid tlissen deze drie samenstellingen bij het
instrumentaal musiceren duidelijk werd afgegrensd.

Koren buiten kerkelijk verband ontstonden in Brabant niet zo
vroegtijdig, vergeleken bij overig Nederland. Na enige, niet al te
standvastige pogingen verrees  in  1838 te Breda het eerst gemengde
koor 'Concordia'. Het bleef slechts vijfjaar staande, maar effende in
ieder geval het pad voor een latere vereniging die meer levensvatbaar-
heid vertoonde: 'Aurora'   in 1855. Overigens ontstonden   er  maar
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weinig gemengcle koren. Dat was niet zozeer te wijten aan gebrek aan
belangstelling als vermoedelijk aan de tegenstand in kerkelijke en
aanverwante kringen waar bezwaren bestonden tegen de aanwezig-

heid van mannen en vrouwen in tan vereniging tezamen. Bovendien

lag het standsbesef toen gevoeliger bij de vrouwen dan bijde mannen.
De voornaamste oorzaak moet echter gezocht worden in de situatie
binnen de gezinnen: rooral op het platteland was de vrouw aan huis en

hof gebonden en was het voor een vrouw ongepast zich onbegeleid
buitenshuis te begeven.

Animo was erdes te meer voor de liedertafel, een gezellige vorm van

het mannenkoor, al duurde het wel even eer Noord-Brabant zich
aansloot in de rij. Het eerste mannenkoor, 'Oefening en Uitspanning'
in Den Bosch, daterend van 1843, \\'ist echter spoedig zodanig naam
te maken dat men er elders respect roor had. Het bestond nog geen
tien jaar toen de liedertafel al aan de top kwam van de vaderlandse

koorzang.
Aanrankelijk tast men omtrent de door de korpsen en muziekge-

zelschappen in Noord-Brabant uitgevoerde muziek vrijwel volledig in
het duister. Vooral dank zij de kranten zijn de programma's van na
1830, althans die \'an Den Bosch en Breda, ieelal bekend.

Uit de levendige handel en fabricage van toetsinstrumenten valt af
te leiden dater in de burgerhuisgezinnen, vooralin de steden, veel aan

muziek werd gedaan. Daar speelde zich een aanzienlijk deel van het
muziekle,en af. kapelmeesters, muzikanten en organisten traden

daarbij op als 'muziekmeester" en Karen onderricht in de gezinnen
van de welgestelden. ledere zichzelt respecterende kostschoolhouder

getroostte zich de moeiteom een muziekleraar voor zijn kostleerlingen
ter beschikking te hebben. Aluziek behoorde tot een goede opvoeding;

beoefening en kennis daarvan paste bij de status van de voorname

burgerij.
Via de muziekgezelschappen en in mindere mate via de pas opge-

richte koren vond een geleidelijke verschuiving in de muzikale be-

langstellingplaats waardoorde bevolkingslaagonder het niveau van de
voornaamsten, die \·an de zelfstandige burgerij, toetrad tot de kringen
van musicerenden. In het algemeen was deze aanwas minder be-
dreven en minder kundigopmuziekgebied dan deaam ankelijke elite.
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Ondanks alle ijzer en toeirijding kreeg het muzikale dilettantisme
daardoor op den duur een minder \leiende betekenis.

Op het gebied,an de scheppende toonkunst bleek Noord-Brabant
tot nog in de eerste helft r an de worige eeuw \ an geringe betekenis en
n·as het zeer mager vertegenwoordigd met Verbeke, Van Paeschen,
t'an der Stad en Limland.  Hoe   el ook Umland organist #as, riclitten
de eerste drie zich \ooral op de kerkmuziek, die in de Brabantse
katholieke kerken roornamelijk in handen zvas ran eerder goedwil-
lende dan begaafde dilettanten. Door de scheiding,an Kerk en Staat
kwamen de honoraria ran de organisten aan gereformeerde kerken na
1796-1798 niet meer vcx)r rekening \an het stadsbestuur. De gerin-
gere middelen ran de kerkgemeenten deden de belangstelling voor het
organistenambt ook in k   aliteit teruglopen.

De professic)nele muriekbeoefening rras in Noord-Brabant in niet
onaanzienlijke mate toevertrouwd aan muzikanten die van Duitse
origine ,varen. Behalve dat dit samenhing met het meer muzische
opvoedingspatroon in het land van herkomst, lag de oorzaak bij de
betrekkelijk geringe maatschappelijke zr aardering : an de beroeps-
beoefenaar van de muziek in het eigen land, waardoor de kinderen
zich aan de vroeger gebruikelijke erfopvolging in het beroep onttrok-
ken. klen zou vervolgens kunnen vaststellen dat de lage inschatting
r·an de betekenis ran het eigen muziekle\'en met dit in materieel

opzicht zwakke prestige samenhing.
Vergeleken bij een eeuw later werd het officiele muziekleven in de

eerste helft van de vorige eeuw,  vooral na 1830, gedragen door een
intensieve deelname van de amateur of dilettant, niet slechts - en
uiteraard - op vocaal gebied, maar ook wat de instrumentale muziek-
beoefening betreft. In die laatste decennia vddr 1850 markeren de
opkomende koren en muziekverenigingen het toetreden tot de mu-
ziekbeoefening van dat deel van de burgerij dat zich in maatschappe-
lijkopzichtopiets lager niveau dan de voornaamsten be,ond, namelijk
de later zich zo noemende middenstand. De blaasinstrumenten kre-
gen nu sterk de voorkeur, niet alleen omdat de militaire muziek
daartoe aanspoorde, maar tegelijk omdat een aanvaardbaar niveau
voor een ensemble hier eerder binnen bereik lag dan bij de veel

doorzettingsvermogen  en  een \ roegere start vragende strijkinstru-
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menten. Kenmerkend bij het toetreden \'an nieuwe belangstellenden
uit de middengroeperingen zvas de neiging tot rersplintering, afschei-
ding, hokjesgeest of , ersnippering, hetgeen waarschijnlijk niet tv-
pisch Brabants Has. Wanneer tegen het einde van de ; orige eeu,r de
\ ierde stand of arbeidersklasse zorvel aan het muziek-  als aan  het
rerenigingsle,en in haar totaliteit gaat deelnemen, ;'alt er opnieuw
een  dergelijke s ersnippering van krachten te constateren.

Omtrent 1850 was de duidelijk constateerbare uitbreiding van de
muzikale belangstelling in Brabant nog niet zover gevorderd dat men
al mocht spreken \ an een \ erschuiving zanuit de hoogste maatschap-
pelijke kringen naar een meer algemene deelname. Voor muziekver-
enigingen liedertafel A'aren echterde eerste stappen gezet. Overigens
s as er in de t\srede helft \ an de  18e eeuw, toen men nog kon spreken
ran de schuilkerkenfase,an de katliolieke kerkmuziek,  al een lichte
\ermenging van de \erschillende lagen uitde maatschappij merkbaar.

In de eerste helft ran de 19e eeu,\ 0, erheerst in het Brabantse
muziekleven de betekenis van Breda en Den Bosch. Daar was de
maatschappeluke elite en de intelligentsia het sterkst vertegenwoor-
digd, terwijl de beide steden door hun centrumpositie en inwonertal
ook in andere opzichten het meest betekenden.

 let enige stelligheid mochten in Brabant invloeden uit de Zuide-
lijke Nederlanden \ er   acht   orden. Ondermeer omdat het overwe-
gend katholieke volksdeel voor hogere studies in de eerste plaats op
Leuz'en „'as aangenezen, ter\\iii ook de toegepaste kunstvormen in
het kerkintericur indie richting\vijzen. In het muziekleven treft men
echter maar w,einig feiten die dit overtuigend sta\en. Wel wezen
tlieaterim loeden in  182 en begin  192 eeuw in zuidelijke richting,
A erden aan de Brabantse hoofdkerk, de Grote of Sint-Janskerk in Den
Bosch, tot driemaal toe organisten benoemd die respectievelijk uit
Leu\ en, Scherpenheurel en Zonhoren afkomstig H aren en bereikten
in de vorige eeuw nogal wat rondreizende artiesten de Brabantse
steden \anuit het Zuiden. i\laar behahe dat ze ook in Belgie op
doorreis n'aren, trokken ze e,eneens rerder door naar het Westen Vall
het land. Alen zou daaruit kunnen afleiden dat Brabant zich op
muziekgebied in belangri.ike mate heeft geconformeerd aan de cultu-
rele mogelijkheden die zoor overig Nederland golden. Mogelijk had
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het  aanr ankelijk echter zelfs  nog  iets  voor op andere delen  van  de
Republiek omdat het r rij trouw een eigen folklore bewaard had waarin
zang en dans, Loorname bestanddelen van een volkscultuur, konden

fungeren als de uitlaatklep waar zowel in glorievolle als benarde
situaties voor menigeen zo zeer behoefte aan bestaat.
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SU ,IXIARY

The idea that Brabant, that is to say, the area ;z'hich we kno\r

to-dar as the pro\ince Noord-Brabant, was incapable of contributing
something of any striking cultural value due to its subordinate posi-
tion in political, social and economic field resulting from the religious
contro\'ersv bet\\'een the Protestants and the Roman-Catholics,  no\\
seems to be unfounded. It would be unreasonable, however, to cher-
ish any great expectations from such a provincial musical life as that of
Brabant. The circumstances \vere simply not suitable, neither before
nor after 1795, in a mainly agricultural area Ki'ith an otherwise large
number of comparatively small population groups. Just as almost
everywhere else one lacked the social and financial possibilities ne-
cessary for de\ elopment and growth. Striking achievements, events
and performances were only possible in the large cultural centres of
Europe which were supported by the Court, church or magistrate.

Nevertheless a modest theatricallife did exist in the two main cities
of Brabant before the French-Batavian period consisting partly of
opera performances and partly of theatrical works in which also music
uas closely inter\\ oven. In addition, not only in Tilburg and even at
that time, in such modest communities as Sin:-Oedenrode, Oirschot
and Gilze there were instrumental ensembles which were perhaps
limited in size and scope but which nevertheless won the appraisal of
fellow-citizens, though probably more from a social rather than an
artistic point of vierk.

In any case, music was performed. Sometimes it took place within
the small circles of mutual music-lovers, in the church as substitute
for the organ, at festivities and in the last decade of the eighteenth
century in the Social Clubs. Something of the Baroque atmosphere
remained in the enclaves, territories which did not belong to State-
Brabant, and in certain castles. There was also the possibility to
supplement the prominent music-making circle of friends by enga-
ging paid musicians. Similarly, when the local music societies or the
Collegium Musicum, the middle Class circle of mtisic-loving mem-
bers, needed extra members for a performance they searched among
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the military musicians, to\\ n pipers. organists and suchlike. General-
ly speaking, the most eminent people involved with music were th()se

of a well-educated background and with the advantage of hazing time
at their own disposal. It must be accepted, however, that in Brabant.
other people from the middle classes could also participate in this
musical life as  ,# ell as  the abo\ e-mentioned introduction at certain

per rmances.

The increasing number of concerts  gi,en  for  and by citizens  in
the large cities in the eighteenth century were imitated in Brabant.
This took place firstly, ho,vever, at a later date. In the beginning of
the nineteenth century such concerts appeared more and more tre-

quently under such names als Weekly-, - londays", -Tuesdays"
and "Fridays" in rrhich not only substantial citizens participated but
also several semi-professionals or military musicians. The latter per-
formed either for a fee or because the>, considered it a social duty
,rhich in turn produced contacts concerning their activities as music
masters. A great deal of the instrumental as ,velI as vocal perfor-

mances in the beginning of the nineteenth century displayed a strong

ad-hoc character, were originally more or less rrithout commitments
together with little or no preparation and showed a variable, in-
complete or inadequate structure.

Military music had considerable influence not only because milita-
rism played such a major role in the Napoleonic period but also
because Brabant possessed a number of garrison towns by which the
chance of there being a military band (each regiment possessed one)

was greater than anywhere else. In addition there was also citizen

soldiery music which only became independent in Den Bosch inter-

mittently and from which later emerged a municipal orchestra which
was important for town and province.

Military music was extremely appreciated and succeeded in a new
form of musicmaking among the middle classes: the music society

from which later emerged the bands and brass bands. They were set
up periodically all over the province: during the first period of the
Belgian Uprising, after the comeback of citizen soldieries and during
the Status-quo period, 1832-1839, and later after the elimination of
the military corps due to economising in 1843 which coincided with
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the looking for employment by military bandmasters and musicians
and finally after the first revival in trade around 1850.

In tlie meantime the circle of music performers laid the foundation
through which it became worthn'ile for the travelling artists to per-
form in Bois-le-Duc, Breda and sometimes other places. The pro-
blems for violinists such as Henri Vieuxtemps, Heinrich Ernst, Ole
Bull, Camillo Sivori and the sisters Milanollo and for other instru-
mentalists andiocalists were not as great as for pianists, for the latter
were note\en sureof there beinga reasonable instrument a\ ailable let
alone a suitable concerthall. For this reason pianists „r re more
inclined to concentrate on only the most important cities because
concert organisations which arranged and settled engagements did
not formerly exist, at least, in and around Brabant. An artist took his
own initiative in arranging his tours and, on the whole, it was at his
own risk. It must hare cost enormous effort and sacrifice to hare
transported the keyboard instrument oneself and then to think that
this occurred before the first trains ever ran! Ne\'ertheless, it actually
happened!

Except for the performances of famous and less known musicians
there  were  all  kinds of concerts occurring sporadically before  1830
and gradually increasing later - many of which were for charity.
Qualitative and popular ensembles or orchestral works were presen-
ted whenever possible and particularly opera overtures together with
paraphrases, fantasias and variations on opera melodies. The instru-
mental setting was far from firmly established, the decisive factor
being the number of performers available. After  1840 the first clear-
cut differentiation between symphony orchestra, band and brassband
emerged, but it was to take considerable time before the differences
between these three groupings of instrumental players were firmly
established.

Choirs, other than in connection with the church did not appear as
early as in the rest of Holland. After several, not too striking efforts,
the first mixed choir, 'Concordia', was formed in Breda in 1838. It
only existed for five years however, but, in any case, it paved the way
for a later society the 'Aurora' in 1855 which showed more vitality.
For the rest very few mixed choirs emerged. This was not so much
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because of a lack of interest but more likely due to the opposition in
ecclesiastical and other related circles where there was an aversion to
the presence of both men and women in one choral society, moreover,
at this time  'omen \Kere more prone to an awareness of social
standing than men. The main cause of this rr,as the situation which
existed \\ ithin the families ir here, particularly in the country, women
npere tied down to house and home and the fact that it #'as considered
improper for a woman to undertake anything unchaperoned outside
the house.

There zvas even more enthusiasm for the -Liedertafel", a cosy
form of male-choir, although it took quite a while before Noord-
Brabant joined the queue. The first male choir'Oefeningen Uitspan-
ning' dated from  1843 in Den Bosch,  and soon won such a name for
itself that its fame spread quickly elsewhere. The Liedertafel had
existed scarcely ten years before it reached the summit of national
choir singing.

Originally we were in complete darkness as regards the music
performed by corps and music companies in Noord-Brabant. The
programmes became knoz,·n largely due to the newspapers - at least in
Bois-le-Duc and Breda.

Judging by the lively trade and manufacture of keyboard instru-
ments it can be concluded that in the middle class families, particu-
larly in the towns, much was contributed to music. A considerable
part of musical life was certainly concentrated in this group of society.
Bandmasters, musicians and organists acted as music masters and
also gave tuition in the families of the well-to-do. Every self-
respecting person who ran a boarding-school took the trouble to
employ a music master for liis pupils. Music was essential for good
upbringing and the practising and knowledge of music was fitting to
the status of the upper middle classes.

A gradual shift in musical interest developed via the music societies
and though fewer in number also via the first choirs which were
formed, by which the population group under the upper middle
classes - that of the independent lower middle classes, joined the
group of music players. In general this addition was less skilful and
less accomplished in the field of music than the original elite. With all
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respect for its diligence and dedication, in the long run musical
amateurism gained a less complimentary image.

Noord-Brabant pro\ ed  to be of limited significance  in  the field of
music right through to the first half of the last century and was
meagrely represented by Verbeke, Van Paeschen, Van der Stad and
Umland. Although Umland was also an organist, the first three
mentioned directed their efforts to church music ,rhich in Brabant's
Catholic churches \\ as more in the hands of the willing rather than of
the talented amateurs. After 1796-1798, fees for organists in the
Reformed churches,vere no longer the responsibility of the municipa-
lity due to the separation of Church and State. The more limited
means ofthe Church Councils resulted in adecreasing interest in the
quality of the organist profession.

Professional musical performances in Noord-Brabant were to a
large extent entrusted to musicians of German origin. Except for the
fact that this coincided n ith the more musically orientated
educational pattern in the country of origin, the real cause was in fact
the relatively low appreciation of the professional performer of music
in his orrn country "·hich resulted in the children dispensing with the
former habit of automatically succeeding father's profession. We
could conclude further that the low estimation of the value of one's
own musical life was, froni a materialistic point of view, coupled with
the low prestige.

Official musicallife in the first half of the last century, particularly
after 1830, compared to that of a century later, was dominated by an
intensive participation of the amateur or dilettante, this not only as
regards vocal music of course, but also concerning instrumental
performances. In the last decade before 1850, the increasing number
of choirs and music societies contributed strongly to the musical
performances of the group of citizens which from a social standpoint
belonged to a somewhat lower level than the upper class - the later, so
called middle class. Brass instruments enjoyed priority now, not only
because they "·ere promoted by military music but also because a
reasonable quality could be attained easier in this group than among
the string instruments which demanded much more perseverance and
an earlier start. Characteristic of the new sympathizers coming from
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the middle classes was the tendency towards segregation, splitting-up
and narro„-mindedness which were, incidentally, probably not typi-
cally Brabant characteristics.  To  ards the end of the last centur>,
, ·lien the fourth group or working class began to participate in both
musical and society life as a whole, such dispersion of effi,rts can be
clearlv determined.

Around 1850, the firmly established growth of musical interest \\'as
not so \\'ell de\eloped in Brabant that one could speak of a su itch from
the highest social circles to a more general participation. In music
societies and 'Liedertafel,  ho\# e, er,  the  initial  pace  had  been  set.
Moreo\'er, in the second half of the eighteenth century there  \' as

already a slight integration of the \'arious social classes noticeable,
Ahen one could speak of the clandestine church phase of Catholic
church music.

In the first half of the nineteenth centurv, musical life was predo-
minated by Breda and Bois-le-Duc. it n'as in these two cities that the
social elite and intelligentsia \rere the mc)st strongly represented
because oftheir central positic,n, highest population and several other
respects. In all certainty, influences from the southern part of the
Low Countries (now Belgium) could be expected in Brabant; firstly
because the possibilities for further studies for the largely Catholic

population were centred in Lourain and secondly, because the applied
art forms in the church interi()r also pointed in the same direction. in
musical life, howezer, there are zery fe   facts \\'hich support this
convincingly. The importance of the theatre in the eighteenth and

beginning nineteenth century certainly points in a southern direc-
tion; three organists in succession were appointed to the Grote or St
John's church in Bois-le-Duc who came respecti ·ely from Louvain,
Scherpenheuzel and Zonhowen and man>' tra\elling artists. coming
from the South, reached Brabant. But, except fcir the fact that the>'
were also en route in Belgium, the>' often continued further to the
Western part of the country. Thus, one can conclude that in the field
of music Brabant conformed to a large extent, to the cultural possibiii-
ties which  vere operatii'e in the rest of Holland. It is possible,

hon·ever. that originally. Brabant had an advantage over the other
parts of the Republic due to its loyal preservation of its own folklore in
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iphich song and dance, the most important parts of a national culture,
could function as a means of "letting off steam", for which so many
have such a need whether the situation be a glorious or a distressing
one.
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CURRICULUAI VITAE

Hein (Hendrikus Jacobus) Zomerdijk werd geboren te Schoorl N.H. op 2 sep-
tember 1918.

Na het lager onderwijs en de Gemeentelijke HBS met 5-jarige cursus afd. B te
Dellt, studeerde hij \·an 1937 tot 1939 aan de R.K. Kerkmuziekschool te Ltrecht al-

u·aar hij het Laureaat in de kerkmuziek behaalde met bijzondere onderscheiding voc,r
pianospel en muziekgeschiedenis.

Was achtereenvolgens mu/iekleraar en organist-dirigent te Groningen (twee ker-
ken ). Delft, Den Haag en Delft. Behaalde via het staatsexamen in 1940-1941 de akte

MO pian„ en orgel. Studeerde enige tijd burgerlijke bou  kunde aan de Technische
Hogeschool te Delft en tijdens het sluitingbintermezzo door de bezettende Duitse
macht aan het Koninklijk (toen Rijks-}Conseriatorium in Den Haag Behaalde aldaar

het onder ·ijs- en solistendiploma v<*)r piano met enige onderscheidingen en nader-

hand nog de akte Schoolmuziek.
Werd in 1947 organist-dirigent aan de Rozenkranskerk in Amsterdam en in 1950

koordirigent aan de Utrechtse Kathedraal (tot 1954). Bracht als zodanig de premiere
,·an dedoorprofessor Smijers uitgegeven'Missa Mater Patris' i·an Josquin des Prez en
tijdens cen liturgische viering de speciaal Foor de herdenking,·an het eeuwfeest #an

de kerkelijke hierarchie in 1953 door Jurriaan Andriessen gecomponterde mis 'Deo
Gratias' met medewerking van het Ltrechts Symphonie Orkest.

Intussen studeerde hij nog orkestdirectie aan het Amsterdams Conservatorium
en aan de Accademia Musicale Chigiana in Siena, Italie.

Was achtereenvolgens muziekschooldirecteur te Bergen op Zoom, Breda en's-Her-
togenbosch, geruime tijd secretaris van het overleg tussen directeuren ran muziek-
onderwijsinstellingen en behoorde tot de oprichters \·an de landelijke Stichting Over-

leg .\luziekscholen.
Na het afleggen van een colic,quium doctum kon hij in 1965 het kandidaatsexa-

men en in 1969 het doctoraaldiploma in de muziekwetenschappen aan de Rijks-
universiteit L'trecht behalen.

Gaf enige malen muziekcursussen, recitals en andere voordrachten in Suriname

en op Curaqao. Trad daarnaast verscheidene malen op als pianosolist en organist,
zowel in het eigen land als daarbuiten en voor de radio.

Is sedert 1965 als mu/iekmedewerker verbonden aan het Brabants Dagblad en de
Brabantpers. Sinds onge\·eer tien jaar is hij ii·erlizaam als leraar aan de Pedagogische
Academies van Schijndel en Dongen. Hij bleef intussen de kerkmuziek trouw als or-

ganist en dirigent in Bergen op 70(,m, Breda-Ginneken, 's-Hertogenbosch en Dru-
nen.
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STELLINGEN

1  Het maatschappelijk berrustwordingsproces onder een groot deel ran
de Nederlandse bevolking \verd mede op gang gebracht door het ont-
staan ran koren en muziekverenigingen vanaf het middenian de 19e
eeu\ '.

II De termen harmonie en fanfare hebben, voorzover zij bij de op-
komst van de muziekgezelschappen worden gehanteerd, geruime tijd
de duidelijke albakening in de betekenis moeten ontberen.

III De toenemende neiging tot perfectionering in de amateuristische
muziekwereld als referentie  aan de professionele voorbeelden,  gaat
ten koste van de sociale betekenis van het muziekmaken.

IV De sterke terugval van het Brabantse muziekleven in de periode tus-
sen de beide wereldoorlogen, zoals Frans van Amelsvoort stelt, is een
te pessimistische opvatting.

.
. .  . We begrijpen nu dat diejaren (tussen 1925 en 1940) diepte-

punten zijn in de muzikale ontwikkeling van ons gewest, . .
. . . . . Maar voor het overige bevond het muziekleven in Brabant
tussen de beide \vereldoorlogen zich in een diepe depressie.  .  .  ."
F. van Amelss·oort. Het Muziekleven in Noord-Brabant, in liet Nieult·e Brabant,

deel III, 's-Hertogenbosch 1955, p. 317.

V Volksliedbundels dienen op de eerste plaats getoetst te worden aan

hun praktische bruikbaarheid. Daarom is de nieuwe bundel Neder-

lands Volkslied, oorspronkelijk verzameld door JOP Pollmann en Piet
Tiggers, bewerkt door Boeke, Helmer en De Nijs (19e druk, Haar-
lem 1977) als zodanig mislukt, omdat men eerder theoretisch dan
praktisch te werk ging. Bovendien leed de overdraagbaarheid \an het
lied ernstig door onvoldoende rekening te houden met zowel traditie
en constantheid als met de mogelijkheid uit die bundel te zingen en

te spelen.
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VI liet is onmogelijk bij het ontbreken van voldoende vooropleiding
op muziekgebied leerlingen aan Pedagogische Akademies binnen twee
jaar  zover te brengen,  dat  zij met redelijk succes  op de basisschool

inhoudelijk aan de muzikale ontwikkeling van de jeugd kunnen wer-
ken.

VII Er is te weinig gedacht aan een alternatief voor degenen die bin-
nen de Katholieke Kerk inspiratie voor hun levenshouding vonden in
een liturgisch-muzikale schoonheidservaring binnen de eredienst.

VIII Het innig medeleven in de deelneming aan de kerkelijke eredienst
("actuosa participatio", zoals aangegeven   in de Constitutie  van  de
Heilige Liturgie, opgesteld tijdens Vaticanum Il) wordt evenzeer be-
reikt in het beluisteren van kerkmuziek binnen liturgisch verband als
in andere vormen van actieve deelname.

IX Zolang het beroepssymfonie-orkest en al wat daarmee samenhangt
een vooraanstaande plaats in het provinciale concertleven behoudt,
zou het Brabantse muziekleven zeer gediend zijn met tenminste 66n
werkelijk optimaal goede concertzaal in de provincie.

Stellingen behorende bij de dissertatie ,an H.J. Zomerdijk, Het  Muzieklei'en  in  Noord-Brabant,   1770
1850, Tilburg 1981.
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