
Nieuwjaarsgroet van Frans  

Dit jaar sprak voorzitter Frans van Hoogenhuyze zijn Nieu-
wjaarsgroet niet uit voor een overvolle Laurentiuskerk, 
maar vanuit zijn eigen huiskamer.

Dat hij daar indruk mee maakte sprak overduidelijk uit de vele 
waarderende reacties die wij van zowel harmonieleden als van 
Club van 100 leden mochten ontvangen.

Het nieuwjaarsconcert vanuit de Laurentiuskerk werd 
vervangen door een compilatie van een aantal door Concordia 
uitgevoerde concerten. 
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De samenstelling van het geheel is gerealiseerd door ons web-
sitemanager Paul Schoot en dat zijn inspanningen tot een goed 
resultaat hebben geleid bleek wel uit de vele complimenten.

Leonie

Voortgang van de repetities
 

Het bestuur is er mee bezig hoe we de 
repetities weer kunnen oppakken als deze 
lockdown voorbij is en er enige versoepeling 

komt en ook hoe we - in afwachting daarvan- de 
komende tijd muzikaal en gezamenlijk inhoud kunnen geven.
De uitslag van de mini-enquête heeft opgeleverd dat er 9 leden 
zijn (verspreid over diverse instrumentgroepen) die hebben 
aangegeven belangstelling te hebben voor groepsrepetities. 
Dat is natuurlijk te weinig om nu opnieuw groepsrepetities te 
organiseren. 
We gaan dus door met de tutti-repetities zodra dat weer kan. 
Het coronateam gaat zich met Martijn en de muziekcommissie 
beraden of en hoe we er voor kunnen zorgen dat er niet weer 
wachtlijsten gaan ontstaan vanwege het aantal belangstellende 
leden ten opzichte van het volgens de coronaregels geldend 
maximum.
Tot het moment waarop we weer met de tutti-repetities in 
Vianden kunnen beginnen, willen we de Zoomsessies weer 
oppakken. We komen daar snel op terug.
 
Met muzikale groet,
Namens het bestuur, 
Nico

Harmonie Concordia en de 
sintnicolaasoptocht 

Hoe het begon
Waarschijnlijk is Concordia al vanaf de oprichting in 1877 
betrokken bij de Sinterklaasoptocht in het Ginneken. Vrijwel 
zeker is dat op initiatief van Hendrik Veltman, 
de grootvader van onze huidige “trommelaar” Henk, Concordia 
vanaf 1907 altijd actief bij de optocht berokken was. 
Met de traditionele Sinterklaasoptocht is voor het eerst in 
2020, door Corona opgelegde beperkingen, gebroken. 

De collecte
In het begin van de jaren ’50 had Concordia vergunning van 
de gemeente Breda om de “Pieten” van de harmonie gedurende 
een aantal weken voor en tijdens de Sinterklaas-optocht in 
het Ginneken te laten collecteren. Het geld werd besteed aan 
het organiseren van een Sint-Nicolaasfeest voor kinderen uit 
behoeftige gezinnen. Typerend voor die tijd was dat het samen-
stellen van een lijst van deze gezinnen werd verricht door 
Jonkvrouwe Serraris
.
De Goed Heiligman
In de loop van de jaren zijn er nogal wat Goedheiligmannen 
aangenomen en bereid gevonden de Mark te komen afzakken.
Bekende schuilnamen onder de Sinten zijn in volgorde van 
aantreden onder anderen Hendrik Veltman, Jan Rijppaert, 
Wim Loonen, Jan Sips, Kees Bastiaansen en Leo Jansen.

De organisatie van de optocht door
Concordia
De voorbereiding van de optocht had aardig wat voeten in de 
aarde, er moest kleding voor Sint, de Pieten en het gevolg zijn. 
Aanvankelijk werd deze gehuurd, maar in 1974 werd besloten 
de hele Sint-Nicolaasgarderobe over te nemen van 
firma De Bruyn Claus. 
Mevrouw Van der Horst van de Valentijnlaan was bereid de 
kleding thuis op te slaan. En zij bood zich geheel spontaan en 
vrijwillig aan als een deskundig herstelster van de kleding van 
Sinterklaas-, Pieten-, herauten en hofdames.
Een aantal leden en vrijwilligers was op de dag van de optocht 
al heel vroeg in touw om de leden van de optocht te kleden en 
te schminken.
Ook voor een schimmel voor de Sint en paarden voor het gevolg 
moest gezorgd worden.  Vanaf 1983 draagt Manege de Roosberg 
van de familie Ullings uit Bavel zorg voor de paarden en mede 
dankzij hun medewerking groeit de stoet in 1990 uit tot 40 à 
50 paarden met ruiters. Daarmee is de Sint-Nicolaasoptocht in 
Ginneken aanzienlijk indrukwekkender dan die in Breda.

De aankomst van de Sint

Vanaf eind jaren ’70 wordt de ontvangst op de Ginnekenmarkt 
georganiseerd door het Comité Ginneken. Hierbij maken 
Nico Takx, Nico van den Broek en later Hennie Jené zich 
bijzonder verdienstelijk.
In 1983 neemt Joost van Sambeek het initiatief om de Sint 
te laten arriveren met de boot. De bedoeling is dat zijn schip 
komende uit de richting Suikerfabriek naar de brug bij de Van 
den Borchlaan wordt gevaren, het is echter hoog water en het 
jacht kan onmogelijk onder de bruggen door. Joost doet een 
ultieme poging om de sluizen bij Dintelsas open te gooien maar 
dat strandt op verzet van Rijkswaterstaat. Uiteindelijk wordt 
ter hoogte van de Bieberg een reddingssloep varensgereed 
gemaakt, maar helaas blijkt die niet geheel zeewaardig. De Sint 
moet op de bodem van de schuit gaan liggen op het moment 
dat de Duivelsbrug gepasseerd wordt. Het is aan de Van den 
Borchlaan niet echt gemakkelijk om aan land te gaan, kortom 
de oude man moet de nodige ontberingen ondergaan. Maar, 
het belangrijkste: de kinderen blijven erin geloven en zijn zeer 
tevreden, getuige de grote aantallen waarin zij jaarlijks de Sint 
in het Ginneken verwelkomen. 

In later jaren meert de Sint af ter hoogte van de Bieberg in 
Ulvenhout en vervolgens begeeft het gezelschap zich te paard 
via het fietspad langs de Mark in de richting van de Duivels-
brug waar zij enthousiast door de wachtende kinderen wordt 
begroet.  

De conclusie
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gesteld 
worden dat Concordia zo’n 145 keer deelgenomen heeft aan de 
Sint-Nicolaasintocht in Ginneken en dat zij tegen de 100 keer 
betrokken is bij de organisatie en daarmee veel vreugde heeft 
gebracht bij de kinderen uit het Ginneken. 
Tevens is zeker dat zo’n activiteit alleen maar succesvol kan 
zijn dankzij de inzet van talloze vrijwilligers van zowel binnen 
als buiten de organisatie en het vervult ons met trots dat wij 
jaren achtereen een beroep konden doen op een vaste groep 
enthousiaste vrijwilligers.

Leonie van Loenhout
Gebaseerd op het artikel van Ad van Zijp
in de uitgave t.g.v. 120 jaar Concordia Ginneken

De Bassisten zijn de belangrijkste 
leden in onze Harmonie Concordia 
Ginneken!

Over het algemeen wordt de rol van de bassist onder-
schat. Ze staan nooit in het middelpunt, je vindt ze 
vaak wat achteraf en bovendien trekken ze over het 

algemeen niet echt de aandacht. Dat komt omdat ze alle 
energie in hun basspel moeten steken. Geen tijd voor fratsen.                                
Bassisten vormen namelijk de spil van de band. En in bands 
of orkesten is er ook altijd een instrument dat de baspartijen 
op zicht neemt. Of dat nou een Tuba, een contrabas of een         
basgitaar is. Een bas is essentieel voor muziek! 

Het wetenschappelijk bewijs
Onderzoekers van de McMaster University in Hamilton, Ontario 
hebben in 2015 wetenschappelijk bewijs geleverd dat de bassist 
het belangrijkste bandlid is. Het onderzoek is te lezen in het 
wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS). In dit magazine is een onderzoek 
gepubliceerd waaruit blijkt dat de bas het meest belangrijke 
instrument binnen een band is. En dat maakt logischerwijs de 
bassist natuurlijk het meest belangrijke orkestlid! 
Het is niet het eerste onderzoek dat het bewijs levert voor het 
feit dat de bassist het belangrijkste orkestlid is. 
Robert Challoner schreef het al in 1880, in zijn lijvige muziek-
bijbel, History of the Science and Art of Music. Hij stelde dat de 
(contra)bas het fundament vormde voor ieder orkest.
This instrument which is now the most important of, and the 
foundation of all orchestras….
Eigenlijk kan je het pas goed horen als je een liedje beluistert in 
twee versies: met én zonder bas. 

Maar waarom is de bas zo belangrijk?
De bas is zo belangrijk omdat dat zo is geprogrammeerd in 
ons brein. Onze hersenen snappen het ritme van een nummer 
beter, door die basklanken. We begrijpen muziek beter door 
die lage tonen. Dit betekent dat de bassist eigenlijk de ruggen-
graat vormt van elk orkest. Het is echt waar dat de bassist 
het belangrijkste orkestlid is. Bassisten zijn belangrijker voor 
de structuur van een nummer dan de overige muzikanten, de 
zanger en zelfs belangrijker dan de drummer!
Superior time perception for lower musical pitch explains why 
bass-ranged instruments lay down musical rhythms.
Het begint al voor onze geboorte, als we nog buik van onze 
moeder zitten. Hoge tonen horen we niet of nauwelijks, maar 
bastonen, zoals het kloppen van het hart van je moeder, horen 
we natuurlijk wel. 

De bas is het fundament
Maar er is meer bewijs. Ook wetenschappers van de North-
western University in Evanston Illinois, publiceerden in 2014 
onderzoek waarin werd aangetoond dat de bassist het 
belangrijkste bandlid is en bas of contrabas de  sleutelfactor is 
in het effect van muziek en een lied. In dit onderzoek van de 
Northwestern University werd onderzocht wat het effect van 
muziek is op emoties als wilskracht, doorzettingsvermogen, 
kracht en macht. Ze deden ook onderzoek naar het effect van 
de bas. Zo weren diverse nummers aan een groep proefperso-
nen voorgelegd. Bij diverse nummers was het basgeluid wegge-
filterd en bij andere nummers juist weer benadrukt.

Bas is power
De nummers met weinig of geen bas, werden veel minder 
geassocieerd met de hierboven genoemde emoties. Niet zo gek 
dat nummers met een zwaar en stevig basgeluid vaak worden 
gebruikt bij het hardlopen, fietsen of sportevenementen. 
Het geeft je de kracht en zelfverzekerdheid! Ons brein is zo 
geconditioneerd dat we zware bassen associëren met ‘power’. 
Overigens geldt dit niet alleen voor de klanken van een tuba of 
ander bas instrument, maar ook voor de menselijke stem. Een 
donkere stem wordt geassocieerd met dominantie. Niet voor 
niets werd de zware stem van James Earl Jones gebruikt voor 
Darth Vader personage in Star Wars.

Drie reden waarom de bassist het 
belangrijkste bandlid is
We hebben het eigenlijk al genoemd, maar het gaat om de 
volgende drie zaken.
Het menselijk brein ‘snapt’ het ritme van een liedje pas echt 
goed als er een basinstrument wordt gebruikt. Zo kan tijdens 
een concert pas goed door het publiek met een liedje worden 
mee geklapt als er een bas wordt gebruikt. Als er geen bas aan 
ten grondslag ligt, dan wordt het moeilijk en klappen we al snel 
uit de maat. En probeer maar eens te dansen of mee te tikken 
op een liedje zonder basklanken. Dat wordt echt heel lastig!
Een tweede reden voor het belang van de bas, is dat onze 
hersenen basgeluiden en zware stemmen associëren met domi-
nantie en kracht. En dat vinden wij mensen fijn. We houden nu 
eenmaal van power! Een liedje met een stevige bas geeft ons 
zelfvertrouwen. We kunnen de wereld weer aan en we worden 
er gelukkig van!
Een derde reden is dat de laagste noot die in het akkoord wordt 
gespeeld, maatgevend is voor de harmonie en melodie. 
Sting zegt in The Singing Bassist hierover het volgende:
You know, the piano player can play a C chord on the piano, but 
it’s only a C chord if I play C on the bass.

Dus bassisten van Concordia (en dus ook Tie): 
“Weet waar je voor staat!”
En ik ook weer blij dat ik soms, bescheiden als ik ben, met mijn 
bastrombone mag mee bassen…! Bedankt Han, Loek, Tjerk en 
Tie, zonder jullie…!

Cees de Cort, bastrombonist Concordia     

Voor lief & leed binnen Concordia zorgt Mary voor het attente 
contact.
Zoals we kunnen ervaren, doet zij dit met oprechte aandacht.

De harmonie doet het tegenwoordig goed in kerken. Als wij 
daar toeteren is succes verzekerd. De Grote Kerk of de 
Laurentius. Het maakt ons niet uit. We blazen ze allebei 

plat. Ik hoef maar te verwijzen naar de Oelemis of ons eigen 
nieuwjaarsconcert. Nu hebben we bij Oele 

wel wat assistentie van carnavalsork-
esten. Het nieuwjaarsconcert toeter-
en we zelf. Met af en toe een gast. 
Laatst mocht Glupo en de Kollebijne 
aanrukken. Met eigen composities. 
Componist Willem van der Sande 
had voor deze gelegenheid det-
waalftoonstechniek van Arnold 
Schönberg uit de mottenballen 
gehaald. Zo blies Concordia voor 
het eerst in haar bijna twee 
eeuwen oude bestaan modern. 
Je bent nooit te oud om te 
leren. Het publiek vond het 
allemaal prachtig. Ik ben een 
praktische katholiek, geen 
praktiserende katholiek. 
Dus mijn advies voor de 
periode na Corona: Laten 
we het vizier richten op 
kerken. Het kapelleke in 
Galder, gegarandeerd 
volle bak. Of de Anna-
kapel in Molenschot. Op 
26 juli. Tijdens de Sint 
Annafeesten. Blazen 
we nog wat vrouwen 
zwanger. (of ietswat 
fijner: Maken we 
er een vruchtbaar 
concert van.)

Tie Schellekens

Kerk
De columnist Tie Schellekens

Gedicht van Toon Hermans

Hallo allemaal
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2021!
Gezien alle maatregelen zal carnaval dit jaar anders zijn dan 
anders. Maar...Baronie TV organiseert wél de Barnavalslied-
verkiezing. Tjerk staat met Tworwelwa nu op de 4e plaats met 
het lied dat hij gezongen heeft en dat in 2013 is verkozen tot 
Kielegats carnavalslied. We streven natuurlijk naar de top 3! 
Daarom wil ik jullie allemaal vragen een stem uit te brengen op 
‘Tworwelwa-Meej twee zevus kende niet blijve zitte (2013)’.
Klik op de link hieronder om te stemmen. Alvast heel heel erg 
bedankt en...alaaaaaf!

https://www.baronie.tv/barnaval-voorverkiezing/

Groetjes,
Imke.

Algemene 
Ledenvergadering 2021

De maand januari is voor Concordia de periode waar alle 
leden naar uitkijken. In de eerste weken van januari extra 
geconcentreerd repeteren, extra repetities, op zaterdag 

de generale repetitie in de Laurentius kerk en dan op zondag de 
grande finale: ons traditionele Nieuwjaarsconcert!
Ook traditie in januari is de donderdag na het concert. Even 
een periode van uitblazen, de vingers, mond en longen even 
rust gunnen en daar voor in de plaats de algemene 
ledenvergadering.
Gezien de jaarlijks terugkerende grootse opkomst voor de ALV 
mag men stellen , dat vele leden begaan zijn met de positie van 
Concordia.
Hoe gaan wij de Algemene Ledenvergadering houden en 
wanneer? Artikel 28 a van het HHR zegt: “Ter afsluiting van 
het verenigingsjaar wordt in januari, bij onvoorziene omstan-
digheden vóór 31 maart, de Algemene Ledenvergadering of 
Jaarvergadering gehouden.  De secretaris zorgt ..... enz. enz.“ 
Het bestuur wacht de datum 9 februari af waarop het kabinet 
met de nieuwe of herziende maatregelingen komt. Aansluitend 
kan het bestuur bepalen welke vorm voor de ALV genomen kan 
worden. Het bestuur zal ook gezamenlijk een datum kiezen in 
de maand maart, en misschien zelfs de tweede helft maart.
Hier zijn twee redenen voor. 1/ helderheid rondom corona.  
2/ bijeenkomst met belangstellende leden voor de invulling 
vacatures bestuursfuncties en commissies.

Wisseling van het bestuur
Deels reeds belicht onder punt ALV. 
De uitgestelde bijeenkomst van 2 december 2020 wil ik met de 
uitkomst van 9 februari (bepalingen voor groepen) aansluitend 
zo spoedig mogelijk een nieuwe datum inplannen.
In de komende dagen ontvangen de belangstellenden een infor-
matie wat de planning en voostellen zijn om opnieuw een datum 
voor samenkomst vast te leggen.
Aanmelden? Indien ook u s ‘morgens in de spiegel kijkt en 
denkt: “ leuk om ons harmonieke support te geven, ik ga naar 
deze bijeenkomst.”  Meldt u aan, kom luisteren, geef advies en 
kom aansluitend samen hand-en-spandiensten delen voor ons 
Concordia. 
Doen hoor! echt gezellig. 
Uw voorzitter.

Spanning in het protestantse kerk
Ik weet niet meer in welk jaar het was. Het was in de tijd dat 
Geert Schrijvers onze dirigent was. Hij had de twee orkesten 
op zijn manier uitstekend voorbereid op het Nieuwjaarsconcert, 
het hoogtepunt van het verenigingsjaar. Geert was streng en 
eiste veel van zijn orkest. Als het niet naar zijn zin was, liet 
hij dat heel duidelijk merken, vooral als er thuis niet voldoende 
naar zijn zin gerepeteerd was. Hij hield van discipline. Niet 
iedereen kon tegen de stevige kritiek die hij soms leverde, 
maar hij bereikte er wel mee dat de orkesten gemotiveerd naar 
het concert toeleefden. Concordia heeft onder zijn leiding veel 
geleerd.
Bij een van de Nieuwjaarsconcerten heeft hijzelf voor heel wat 
spanning onder de muzikanten en het bestuur gezorgd. Het 
zal rond kwart over een zijn geweest dat het orkest klaar zat 
om in te spelen. Het wachten was op Geert, die eigenlijk al om 
half een aanwezig zou zijn. Het duurde en duurde. Ik was al 
een keer of vijf naar de Ginnekenmarkt gelopen om te kijken 
of hij er niet aan kwam. Domme actie, natuurlijk, maar het 
werd echt heel spannend. Was het Teunis die bij het inspelen 
maar voor de groep ging staan? De kerk liep vol en de wanhoop 
bij muzikanten en het bestuur nam toe. Om vijf voor twee 
stapte een min of meer overspannen Geert binnen ... een en al 
verontschuldiging. Hij had ’s morgens in Reuver, zijn geboorte- 
dorp, nog met de plaatselijke harmonie meegespeeld. Dat was 
allemaal wat uitgelopen en zijn vader durfde de maximumsnel-
heid op weg naar Ginneken niet te overschrijden. 
(Het kan best zijn dat dit zich allemaal een uurtje eerder 
afspeelde, ik weet het niet meer.)

Toon van Miert

Van de bestuurstafel
Van de bestuurstafel


