
KONINKLIJK 
‘SHERTOGENBOSCH MANNENKOOR

JAARGANG 22                                     1                              JANUARI 2020    
                                                                                                                                     



2

Verjaardagen Agenda 2020

Redactie: 
Alfred van Egmond
Harrie van Liebergen     
Jef  Verouden.

Redactieadres:
Zevende Buitenpepers 12
5231 GC  ’s-Hertogenbosch

Emailadres:  
jverouden@hetnet.nl

Vocaliteiten verschijnt eenmaal 
per kwartaal.  
De volgende uitgave verschijnt
april 2020
Kopij dient uiterlijk 
1 april 2020 te worden 
aangeleverd bij het redactiesec-
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Colofon

01-1-2020  Nieuwjaar; geen repetitie

05-1-2020  Nieuwjaarsconcert in de  
                  Willem II Toonzaal

08-1-2020  Nieuwjaarsreceptie bij 
                    Restaurant De Soete
                    Moeder, Nemiusstraat 4

18-3-2020    Algemene Ledenvergadering
20.00 uur      in De Slinger

maart 2020  Mis voor levende en 
                   overleden leden van ons
       koor

1-7-2020      Laatste repetitie
       voor de vakantie

19-8-2020    Eerste repetitie na vakantie 

Gerrit Derikx  12-1-1945
Harry van Liebergen 12-1-1950
Gerard v. der Heijden 8-2-1948
Jan Ewalds  12-2-1946
Jan de Wit  27-2-1951



Voorwoord
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Beste zangers,

Natuurlijk als eerste wens ik u een geweldig goed, gezond, 
gelukkig en zangvol 2020 toe. Dat het jaar 2020 u mag brengen 
wat u ervan hoopt en maak er een mooi decennium van. Aan 
mij zal het niet liggen.

9 januari 2019 repeteerden wij, op een fi jne wijze, voor het eerst 
samen met Antoine Kop. Een jaar van verkennen, oefenen, wen-

nen aan elkaar en anders repeteren als wij gewent zijn maar ook een 
jaar van voldoening met na precies één jaar een zéér mooi concert in de Toonzaal.
Tijdens dit nieuwjaarsconcert mochten wij Burgemeester Jack Mikkers verwelkomen en 
installeren als Ere-Preses van ons ‘’Koninklijk koor’’. Een traditie die wij, maar ook de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, graag in ere houden.

Ook zijn wij blij met de zéér positieve reacties die wij van het aanwezige publiek 
ontvingen naar aanleiding van ons concert. En ook deze traditie willen wij graag in ere 
houden.
Op dit moment zijn wij ons aan het beraden over de concert kalender 2020 en mogelijk 
2021. Het eerste waar wij ons op zullen richten is de mis voor levende en overleden 
leden in april / mei dit jaar.

Wij hopen en denken mooie tijden tegemoet te kunnen en zullen gaan met ons koor. 
Mooie vooruitzichten dus voor de komende periode en 
veel werk te verzetten, onder ons huismotto 

‘’echte mannen (ook jonge) zingen in koor’’ 

Ik wens iedereen veel leesplezier met deze nieuwe 
Vocaliteiten.

Frans Reyner, preses
Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor
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Van de Bestuurstafel
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Eind Oktober 2019 heeft Gerrit van Toorenburg zich ziek moeten melden. Onderzoek 
in het ziekenhuis gaf  aan dat hij op korte termijn geopereerd moest worden. Dit is in 
november ook gebeurt en hij is weer thuis en is weer in orde op de conditie na waar 
hard aan gewerkt wordt. Hij heeft tot zijn spijt niet mee kunnen zingen op het concert 
maar was met zijn partner wel op de uitvoering aanwezig. Hij is bariton en hij had maar 
één kleine opmerking over het concert:
“de baritons hadden ongetwijfeld beter geklonken als hij mee had kunnen zingen.” 
Voor het overige was hij vol lof  over de uitvoering. En inmiddels zijn de baritons weer 
met zijn stem versterkt. Wij wensen hem een voorspoedig algeheel herstel toe.
                                                                *****
Eind november kregen wij het bericht dat de echtgenote van ons koorlid Wim Hoskam 
op 27 november was overleden. Dit was totaal niet verwacht. Bij ons optreden op 19 
oktober was zij met haar man nog aanwezig en hebben we nog met haar staan praten. 
Toen zag ze er nog erg goed uit voor haar leeftijd (92).
Op 3 december werd de uitvaartdienst in de St. Janskathedraal gehouden waar ook van 
ons koor een aantal leden bij aanwezig waren. Wij wensen Wim en zijn familie voor de 
komende periode veel sterkte toe.
          *****
In het najaar van 2019 kregen wij als koor het verzoek om mee te doen aan het Winter-
paradijs dat van 7 december 2019 t/m 5 januari 2020 werd gehouden. Na raadplegen 
van de leden werd gekozen voor vrijdagmiddag 13 december 2019. Wij zouden om 
16.00 uur optreden en om nog even de stemmen los te maken en even in te zingen werd 
in het Theater aan de Parade een korte repetitie gehouden. Daarna zochten we de plaats 
op waar we moesten optreden. Toen bleek dat we de eerste groep waren die deze mid-
dag zou optreden en ook meteen de laatste. Er waren die dag geen andere optredens 
gepland.
Het weer was erg nat en koud. Als gevolg daarvan waren er bijna geen toehoorders die 
we konden imponeren met ons geluid. Het optreden dat we die middag hebben gegeven 
was, afhankelijk van het nummer dat gezongen werd,  van redelijk tot goed. 
Het optreden werd ook gebruikt als een try-out voor 5 januari 2020. 
                                                                *****
In de afgelopen maanden hebben we stevig gerepeteerd om op 5 januari van dit jaar een 
goed concert neer te zetten bij de installatie van Burgemeester Mikkers als Ere-preses 
van ons koor. 
Het is altijd even afwachten of  het echt zo wordt als men zich dit heeft voorgesteld 



5

maar het resultaat mocht er dan ook wezen.
Voor ruim 100 toehoorders werd een aantrekkelijk en verrassend concert gegeven in 
samenwerking met het Salonorkest Prelude en Nicolay Tsolov. Ook de installatie van 
Burgemeester Jack Mikkers als Ere-preses verliep uitstekend. Na de installatie werd 
met het koor het Wilhelmus gezongen dat gedeeltelijk 4-stemmmig werd uitgevoerd. 
Hiermee werd teruggegrepen naar het verleden waarbij ieder concert begon met het 
Volkslied.
Ook sprak de heer Mikkers nog even een dankwoord en daarin benadrukte hij het 
streven van 's-Hertogenbosch om de culturele hoofdstad van Brabant te zijn waarbij 
met name de amateurkunst een belangrijke rol vervuld. Hij zal zich dan ook persoon-
lijk inspannen om ons koor naar buiten uit te promoten. 
                 *****

Enkele dagen later werd op woensdag 8 januari 2020 in Hotel-Restaurant De Soete 
Moeder de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden van ons koor. Omdat zoals u 

De voormalige kapel van het klooster is nu ingericht als vergaderruimte 
en feestzaal waar wij deze avond doorbrachten



weet Restaurant Croy waar we de laatste jaren onze bijeenkomst hielden was gestopt 
moest worden uitgekeken naar een andere gelegenheid. Op De Soete Moeder werd 
ons koor door Gerard van der Heijden attent gemaakt. Door zijn functie als Stadsgids 
was hij met dit monumentale gebouw bekend en was daar al menigmaal tijdens zijn 
rondleidingen geweest. Met het bestuur werd van tevoren de gelegenheid bezocht om 
na te gaan of  we daar terecht zouden kunnen en de prijs daarvoor redelijk was. En zo-
als u weet was dat ook zo.
Doordat op het laatste moment nog een tweetal leden moesten afzeggen waren we die 
avond met 34 personen daar bijeen. Ook ons oudste lid Wim Hoskam was die avond 
aanwezig.
Tijdens en na het diner werd een korte fi lm van circa 15 minuten getoond die ongeveer 
20 jaar geleden was opgenomen door de ‘BOFA’ (Bossche Film Amateurs) en waarbij 
een aantal koorleden hun debuut maakten als fi lmacteur. Hierin werd op hilarische 
wijze de oprichting van Mannenkoor uitgebeeld. Voor de meeste koorleden was deze 
fi lm totaal onbekend en zij vonden hem echt leuk.
Daarna werd ook nog een gedeelte van het concert van 5 januari vertoond. Deze 
opname was tot stand gekomen door Geert Voets en zijn zoon die het hele concert 
had opgenomen. En het moet gezegd worden het was een echt uitstekende opname 
qua beeld en geluid. En wij hopen nu dat ook in de toekomst wij vaker een beroep 
kunnen doen op hen voor het maken van audio-en video-opnamen van het koor. 

*****
Een niet onbelangrijke gebeurtenis werd in het afgelopen jaar voltooid nl. de opheffi ng 
van de Vereniging KNZV Noord Brabant/Zeeland. Op verschillende bijeenkomsten 
werd uit de doeken gedaan wat daarvan de redenen waren. Het grootste struikelblok 
was het aantrekken van vrijwilligers om de verschillende bestuursfuncties te vervullen. 
Ook het teruglopen van het aantal leden van de Vereniging telde erg mee. Door het 
bestuur van het KNZV Noord Brabant/ Zeeland werd enkele jaren geleden contact 
gezocht met het KBZON (Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen) om 
te kijken of  we met hen misschien zaken konden doen. Dat bleek inderdaad te kunnen 
en al snel werd de administratie van het KNZV overgebracht naar het kantoor van de 
KBZON. Al enige jaren werken de aangesloten koren met volle tevredenheid met hen.
En afgelopen jaar werd op de Algemene Ledenvergaderingen in mei en oktober de 
knoop defi nitief  doorghakt.
Het KNZV werd opgeheven en de overblijvende gelden zullen worden verdeeld onder 
de koren die op dat moment nog lid waren van het KNZV Noord Brabant/Zeeland.
Hierna staat het ieder koor vrij om lid te worden van het KBZON of  een andere Bond 
of  vereniging. Het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor heeft zich meteen
opgegeven voor het lidmaatschap van de KBZON en zijn vanaf  januari 2020 lid.
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De Soete Moeder

Hier hebben we op 8 januari samen met onze partners genoten van een heerlijk 
“Nieuwjaarsdiner”.
Dit vroegere klooster van de “Zusters van liefde van Schijndel” bevindt zich in de 
Nemiusstraat 4 en werd ontworpen door architect H. Valk uit Den Bosch en gebouwd 
in 1928/1929.
Het convent maakte tevens deel uit van een scholencomplex uit 1924 aan de Gelderse-
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Van het publiek weet ik het zeker, maar wat heb ik en ik denk alle mannen van het 
mannenkoor, genoten van het nieuwjaarsconcert. 
Wie had gedacht dat we met goed in het gehoor liggende (bekende) liederen, die we 

Het Koninklijk ´s-Hertogenbosch Mannenkoor met dirigent Antoine Kop trad weer met veel plezier 
op in de Willem II Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch en kan terugzien op een uistekend optreden.

dam. Aan de zuidzijde van het klooster( Nemiusstraat 2)  was het ook aan een 
bejaardenpension verbonden.
Het klooster bestaat uit een langgerekte, geknikte vleugel en aan de hofzijde is een 
vierzijdig gesloten uitbouw voor de kapel op de eerste verdieping, daar waar wij dus de 
avond van 8 januari 2020 doorgebracht hebben.

Onder het kloostergebouw bevindt zich een gangenstelsel met tal van kelderruimtes.
In het interieur resteert nog een aantal authentieke elementen. Het trappenhuis en de 
gangen op de begane grond en verdieping hebben nog delen van de oorspronkelijke 
tegellambrisering en de houten balustrades met siersmeedwerk met Amsterdamse 
Schooldetaillering.

Het klooster is in 2004 opgeheven en in 2016 verbouwd tot kloosterhotel 
“De Soete Moeder”
Het is een Rijksmonument.

Terugblik op Concert 5-1-2020
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niet echt gewend zijn te zingen, zoveel plezier zouden beleven. Eigenlijk zijn we een 
ander, in de volksmond een zwaarder repertoire gewend met composities van Brahms, 
Schubert, Haydn, Palestrina, Clemens non Papa, Weil e.a., te veel om op te noemen. 
We hebben ook werken gezongen die tussen het meer populaire en klassieke inhangen 
van o.a. Jenkins, Andriessen, Janáček  e.a. 
De oudere leden onder ons zullen zich ongetwijfeld nog de modern klinkende De Rap-
sodie voor Blije Mensen van Antoon Maessen, De Hond en de Kat van Albert Verwey 
op muziek van Alphons Diepenbrock en A sketchbook of  Men van Thomas B. Pitfi eld 
herinneren. En de missen (religieuze) natuurlijk,  waar we iets mee hebben, moeten we 
ook niet vergeten. 
Het was en is een mooi repertoire waarmee ons toch enigszins onderscheidden van 
andere mannenkoren. 

Maar wat voor ons mooi en een uitdaging is, geldt voor een breder publiek en poten-
tiële leden niet altijd. Hoe spijtig ook. En daarmee komen we op een moeilijk punt, 
want zonder aanwas redden we het op de lange duur natuurlijk niet. 
Laatst las ik dat een mannenkoor in Nederland nota bene met veertig leden, er de 
stekker uittrok, omdat het koor alleen nog uit grijze en kale mannen bestond. Men 
trok ook een boetekleed aan waarbij men zichzelf  verweet niet met de tijd mee te zijn 
gegaan. Inderdaad, tijden veranderen. Soms te snel. Je moet je er toch,  een beetje, aan 
aanpassen, anders loop je achter wordt ons gezegd. 
Dat mannenkoor deed zijn best door in het repertoire nummers van Queen op te ne-
men. Het was alleen moeilijk uitvoerbaar door de hoge noten die erin voorkwamen. 
Ook onze moeder de R.K. Kerk heeft,  lang geleden alweer,  de bakens verzet om 
leegloop tegen te gaan: missen in de landstaal, beatmissen, psalmachtige liederen i.p.v 
het gregoriaans. Het heeft niet veel uitgehaald. Talloze parochies zijn ter ziele. Over de 
huidige tijdsgeest en de oorzaken ervan kan je boeken volschrijven. Een ding is zeker 
en dat is dat mensen zich tegenwoordig moeilijker binden aan een groter geheel waar 
verplichtingen aan vast zitten. Veel verenigingen en clubs hebben daar last van. We 
staan dus voor een grote uitdaging waarbij het de kunst is jezelf  te blijven en een goed 
repertoire en een goede performance te kiezen.  Soms moet je gewoon geluk hebben. 
Met een nieuwjaarsconcert in de trant zoals we dit gegeven hebben kunnen we het 
geluk, wel een zwaar woord, misschien een beetje afdwingen.

AvE 
 *****

 Nog dezelfde avond na het concert mochten wij van Bert Becht, die ons regelmatig 
heeft gedirigeerd bij afwezigheid van onze vaste dirigent, het hieronder vermelde email 
ontvangen. Hij is iemand die het koor kent en weer wat het kan. Ook voor hem was dit 
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optreden een opsteker, omdat ook hij er aan heeft meegewerkt om ons weer goed voor 
de dag te laten komen. 

Van: L. Becht 
Verzonden: zondag 5 januari 2020 17:43
Aan: Jef  Verouden <jverouden@hetnet.nl>; Frans Reyner (Bossch Mannenkoor) 
<reyner@reyner.nl>
Onderwerp: Complimenten

Mannenbroeders, 
Wat een goed idee om naar een Nieuwjaarsconcert toe te 
werken en dan zo voor de dag te komen.
Heel plezierig te constateren dat jullie, onder leiding van 
Antoine Kop, aan een mooi programma hebben gewerkt.
Jullie enthousiasme straalde ervan af  en het muzikale 
niveau was heel behoorlijk.
Een geweldige opsteker en een onderlijning van de keuze 
om als mannenkoor jezelf  ‘in de kijker te spelen’.
Geen betere reclame dan dit soort optredens, goed afgewis-
seld met het Salonorkest.

Kort en goed: we hebben er echt van genoten en ik ben blij, dat we samen de over-
brugging hebben kunnen maken. Laat die transitie maar fi jn doorwerken in jullie eigen-
heid en kom daarmee vooral (ook) de bühne op.
Een groet aan de hele club. Complimenten aan Antoine en doorgaan zo.
Hartelijke groet, Bert (NB Jullie weten nog wel: die interim van een tijdje geleden…)

Het concert in de Willem II Toonzaal is mede tot stand gekomen met de hulp van 
Coreworks, Ertveldweg 29, ’s-Hertogenbosch die voor ons koor een aantal praktika-
bels heeft vervaardigd.
Daarnaast heeft Coreworks zich bereid verklaart een sponsorcontract met ons koor te 
sluiten voor een periode van 5 jaar.
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Onlangs bezocht de Amerikaanse president Donald Trump (1946) het Land van de 
rijzende zon: Japan. En zoals gebruikelijk bij staatsbezoeken bracht de bezoekende 
president een cadeautje mee voor de gastheer, de pas gekroonde Japanse keizer Nahu-
rito (1960). Vaak worden presentjes over-en-weer uitgedeeld bij dit soort gelegenheden. 

Maar in dit geval viel het cadeau dat 
Trump overhandigde aan de keizer 
op: een viool. De keizer speelt 
namelijk niet onverdienstelijk viool 
en neemt regelmatig plaats in een 
symfonieorkest om daar, denkend 
aan zijn status, de ‘eerste viool’ te 
spelen? Maar nee, hij is er gewoon 
een van de violisten. 
               
Het tegencadeau van de keizer voor 

Trump was een porseleinen kom-
metje….Symbolisch? Een kommetje 

om er zijn handen mee in onschuld te kunnen wassen…. of  om te voorkomen, omdat 
die kostbare kom erin staat, hij ook hier niet als een olifant door de porseleinkast ban-
jert… Je weet namelijk niet wat er in het hoofd van zo’n keizer omgaat! 
Door deze gebeurtenis kwam de vraag op, of  er nog meer muzikale koninklijke fami-
lies zijn en wat het predicaat ‘Koninklijk’,  in dit geval voor het ‘Koninklijk ’s-Herto-
genbosch Mannenkoor’ inhoudt? Want is het niet zo dat zo’n onderscheiding verplicht, 
zoals dat wordt verwoord in het gezegde: 
‘Noblesse oblige’. Vrij vertaald: ‘Adeldom ver-
plicht?’ Hierover later meer. Het valt mij op dat 
meerdere muziekgezelschappen, zoals fanfares 
en harmonieën naar Juliana, Bernhard of  een 
van hun dochters zijn genoemd. Bij de naamgev-
ing Bernhard wisten ze natuurlijk van de prins 
nog geen kwaad…. En er zijn altijd musicerende 
koninklijke personen geweest in de geschiedenis. 

De eerste die volgens mij vernoemd werd, was de 
herder en latere koning David uit het Oude Testa-

   Donald Trump (li) en Keizer Nahurito

Koninklijk

Hendrik VIII
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ment, die op zijn harp speelde om de depressieve 
koning Saul op te monteren. Deze was regelmatig 
onrustig en bang en liet dan – vanwege een slecht 
geweten? – de herdersknaap David bij zich ko-
men, om Saul met zijn spel en zang weer rustig te 
krijgen. 

Het blijft dan eeuwenlang muzikaal rustig aan het 
front van de koninklijke families en verschijnt er 
pas in de zestiende eeuw weer een musicerende 
monarch aan de horizon.

De eerste koning waarvan we met zekerheid 
weten dat hij enigszins muzikaal was onderlegd 
was de Engelse koning en bruut: Hendrik VIII 
(1491-1574).  De man die zes keer trouwde en er niet voor terugdeinsde twee van zijn 
echtgenotes te laten onthoofden. Wat echter weinig mensen weten is, dat hij goed uit 
de voeten kon met de luit en hij deze dan ook regelmatig bespeelde. 
Of  hij dat deed nadat hij weer eens een decreet met daarin het doodvonnis van een 
van zijn echtgenotes had ondertekend, is niet bekend.  De tweede keer zien we een 
musicerende (?) koning aan het Franse hof  met Lodewijk XIV (1638-1715) ook wel 
bekend als ‘De Zonnekoning’. De decadente- en langst zittende vorst ooit aan het 
Franse Hof, hij resideerde namelijk 72 jaar: van 1643 tot aan zijn dood in 1715. De 
naam ‘Zonnekoning’ kreeg hij, omdat hij die rol zelf  danste in het Ballet de la Nuit van 
de Franse componist Jean Baptist Lully (1632-1687). De componist die zo ongeluk-
kig aan zijn einde kwam, nadat hij zich met de dirigeerstaf  in zijn voet had gestoten 
en aan de infectie die daardoor ontstond, uiteindelijk overleed. Een bedrijfsongeval… 
Lodewijk XIV was dan wel geen musicerende vorst maar hij kon heel goed dansen 
én…vreemdgaan. Maar dat terzijde, dat is vorsten namelijk nogal eens eigen. Ook al is 
het een niet wezenlijk onderdeel van het hebben van macht……

Een monarch die zelfs componeerde en daarnaast een uitmuntend musicus was, is 
Frederik II of  Frederik de Grote van Pruissen. (1712-1786). Ook wel ‘Der alte Fritz 
genoemd. Dat hij de toevoeging ‘de Grote’ kreeg, was niet vanwege zijn muzikale 
talenten, maar vanwege zijn militaire strategische kennis. Napoleon Bonaparte bewon-
derde hem hiervoor en zei toen hij aan het graf  van Frederik in Potsdam stond: ‘Als hij 
nog leefde, had ik hier nu niet gestaan!’ 
      
Nu moeten we lang wachten voordat we weer iemand van koninklijken bloede voor 

David speelt de harp voor 
Koning Saul
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het voetlicht zien treden als uitvoerend musicus. Wellicht zal er in die families zeker 
gemusiceerd worden, maar bereikt dat muzikale niveau nooit het peil, dat men daarmee 
ook in het openbaar optreedt. 

Het eerste volgende uitvoerde musicerende lid van 
een koninklijke familie is iemand uit eigen land. 
Prinses Christina (Marijke) verbaasde iedereen, toen 
zij regelmatig publiekelijk als zangeres optrad bij fami-
liegebeurtenissen van de Oranjes. 
Na haar zangopleiding in Canada en Amerika, 
ontwikkelde ze zich tot een niet onver-dienstelijke alt.
        
Tijdens de fi nale van het prestigieuze Koningin 
Elisabeth Concours, een wedstrijd voor jonge musici 
in Brussel, door de Belgische televisie dagenlang 
rechtstreeks uitgezonden, werd onlangs de Belgische 
koningin Mathilde, beschermvrouwe van het festival, 

geïnterviewd.
In dit gesprek benadrukte zij het belang van muziekonderwijs aan kinderen, iets wat op 
de Nederlandse scholen al lang is wegbezuinigd. Ook vertelde ze dat zij bijna dagelijks 
met haar vier kinderen thuis muziek beoefent en ze samen viool, cello en piano spelen. 

Ik kan me bijna niet voorstellen dat onze Willem-Alexander gevoelig viool kan spelen 
en samen met zijn drie dochters een ontroerend kwartet van Schubert tot een goed 
einde kan brengen… Zulke foto’s zijn van onze Oranjes volgens mij dan ook nog nooit 
vrijgegeven. 
Bij het predicaat ‘Koninklijk’ verwachten we dat er 
sprake is van grote kwaliteit en wat gedrag betreft, een 
houding die getuigt van een hoge morele- of  ethische 
verantwoordelijkheid en daarmee een voorbeeld voor 
de gehele gemeenschap. Nou moet ik zoals al werd 
opgemerkt zeggen dat, het daaraan bij veel koninklijke 
families nog wel eens wil schorten. Ik denk dan aan de 
schandalen binnen onze eigen Koninklijke familie rond 
prins Hendrik, prins Bernhard en de diverse echtsc-
heidingen bij ons en het Engelse koningshuis. 

En wat te denken van de buitenechtelijke escapades en 
bastaardkinderen bij koning Albert van België en Juan 

Frederik II de Grote van Pruisen

Prinses Christina
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Carlos van Spanje?  Laten 
we het dan maar niet hebben 
over de strapatsen van de 
recent gekroonde koning van 
Thailand.
Ons koor kreeg het predicaat 
‘Koninklijk’ al in 1914, elf  
jaar na de oprichting, nadat 
het koor verschillende con-
coursen had gewonnen onder 
de leiding van de toenmalige 
oprichter en dirigent: Kallenbach. 
In het boek: ‘Voor een talrijk publiek’, verschenen bij het eeuwfeest van ons koor in 

2003, heb ik gelukkig niets terug kunnen vinden dat wees op moreel verwerpelijk ge-
drag van ons koor, dirigent of  van een van de leden.! Kortom: we dragen het predicaat 
nog steeds volkomen terecht. Maar zoals gezegd: ‘Noblesse oblige’.  Dat betekent ook 
voor ons koor, dat we ons tot het uiterste moeten blijven inspannen om de kwaliteit die 
ons het predicaat Koninklijke  opleverde,  te behouden.                                 
HvL

De belgische Koninklijke familie

2019: Het Koninklijk ’s-Hertogenbosch Mannenkoor.
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Puzzelrubriek
In de Vocaliteiten van oktober 2019 was een puzzelrubriek opgenomen.
Door Peter van de Ven was een tabel vervaardigd waarbij een rijtje woorden was 
vermeld die daarin verstopt zaten. Als de vermelde woorden in de tabel waren weg-
gestreept vormden de overblijvende letters een woord van 11 letters.
Deze oplossing moest voor 1 januari 2020 aan de redactie worden toegestuurd.
Onder de goede oplossingen zou een fl es wijn worden verloot.
Het was een eerste test of  een dergelijke rubriek levensvatbaar zou zijn.
Helaas zijn er geen oplossingen binnen gekomenen en is de fl es wijn weer terig in de 
kast gezet. Voor wie alsnog de puzzel gaat maken de uitslag staat hieronder vermeld.

                                         M E E S T E R W E R K

Uitnodiging van de redactie

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

maar zelden
Daarom nog maar eens een oproep aan wie iets te vertellen 
heeft aan de andere koorleden stuur dat verhaal in zodat we 

het in Vocaliteiten eventueel verluchtigd met wat foto’s en/of  
tekeningen. kunnen opnemen.

De volgende 
 Vocaliteiten verschijnt 

april 2020
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Vocaliteiten van Koninklijk ‘s-Hertogenbosch Mannenkoor

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

Sociaal Culturele Accomodatie
‘De Slinger’

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


