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Een carnavalskraker ofwel carnavals hit is een speciaal 
voor carnaval geschreven lied. Om makkelijk mee te 
kunnen dansen wordt carnavalsmuziek vooral in de 

maatsoort 6/8 (hossen) en 3/4 (meedeinen) geschreven. 
Carnavalskrakers zijn een betrekkelijk recent verschijnsel van 
na de Tweede Wereldoorlog. Vooral in de jaren 70 en 80 van de 
20e eeuw behaalden carnavalskrakers regelmatig de hoogste 
regionen van de hitlijsten. André van Duin scoorde de grootste 
carnaval hits (Er staat een paard in de gang/ Willempie), maar 
ook artiesten als Toon Hermans (Vogeltje wat zing je vroeg) 
Pierre Kartner (Vader Abraham had zeven zonen), Corrie van 
Gorp (Ik ben tamboer), Adèle Bloemendaal (wat heb je gedaan 
Daan) en Ria Valk (De liefde van de man gaat door de maag) 
waagden zich aan dit fenomeen. Natuurlijk moeten we onze ei-
gen Thijs van de Molen niet vergeten met het nummer ‘Drinke 
totteme zinke’. Carnavals hits zijn een vorm van gelegenheid-
scomposities.
 
Opbouw
- Een goede carnavals hit heeft diverse herkenbare ingrediënten:
- Een makkelijk meezingbare ‘volkse’ melodie
- Een ritme met ‘hossend’ karakter: lang-kort wordt vaak  
 voortdurend afgewisseld, en triolen komen veelvuldig voor.
- Veel accenten in de muziek en veel vraag-antwoord elementen
- De harmonie bevat veel tertsen en sexten
- De tekst is eenvoudig te onthouden, humoristisch van aard  
 en heeft vaak een pointe
- De vorm bestaat meestal uit diverse strofen die met refreinen  
 worden afgewisseld.
- Een niet te snel tempo: er moet op gehost kunnen worden.
 

De leegte die er is ontstaan nu we geen carnaval kunnen 
gaan vieren, weegt zwaar. Rondom deze tijd waren er al 
een aantal leden bezig met de voorbereidingen en in mijn 

geval het spelen bij allerlei gelegenheden met Goei Weer het 
damesorkest dat al ruim 38 jaar bestaat, en waarmee we zoveel 
leut hebben gehad. De hele club gehuld in veel rood, mooie 
hoeden geglinster trok door het Ginneken en Breda.
We houden contact met elkaar via de Zoom, een goede oplossing 
om elkaar niet uit het oog te verliezen maar we kunnen niet 
wachten tot we weer kunnen gaan repeteren en op stap te 
gaan. Het zelfde geldt voor de harmonie, je kijkt tegen een lege 
week aan en je mist de gezellige contacten.
Laten we hopen dat we het komende jaar positievere berichten 
krijgen en weer volop kunnen gaan feesten, elkaar ontmoeten 
en zonder zorgen muziek kunnen gaan maken.
 
Lieve en leutige groet,
 
Jeanne

De leut met Concordia

CarnavalCarnaval

er is geen aangenamer valer is geen aangenamer val
dan een carnavaldan een carnaval
je valt namelijk naar bovenje valt namelijk naar boven
het is een val in de blijheidhet is een val in de blijheid

het duffe snoerhet duffe snoer
dat je bindtdat je bindt
aan het monotoneaan het monotone
springt kapotspringt kapot

je vat een pintje vat een pint
je vat er twee, drie, vierje vat er twee, drie, vier
je vat een vatje vat een vat
en de sleur heeft geen vat meer en de sleur heeft geen vat meer 
op jeop je

het spettert muziekhet spettert muziek
in de smalle stratenin de smalle straten
het regent zoenenhet regent zoenen
in het warme cafein het warme cafe

je danst, je doet, je dartelt als je danst, je doet, je dartelt als 
een kindeen kind
je bent zigeuner of prinsje bent zigeuner of prins
potkachel of schemerlamppotkachel of schemerlamp
en je benten je bent…… jezelf jezelf

je ontdekt de zin van de onzinje ontdekt de zin van de onzin
en als je niet oppasten als je niet oppast
heb je zodra de vasten begintheb je zodra de vasten begint
vaste verkeringvaste verkering

ik heb na dit carnavalik heb na dit carnaval
zo’n bierlucht in mijn jekkerzo’n bierlucht in mijn jekker
die snuif ik telkens opdie snuif ik telkens op
en denk: wat was dat lekker!en denk: wat was dat lekker!
  
Toon HermansToon Hermans

Teunis, geïnspireerd door het bovenstaande stukje van Loek 
de Clercq haalde ook nog wat “vroege” herinneringen op.
In de begintijd van de Boerenkapel zijn we ook op kraam-

visite geweest bij Ad en Leonie van Loenhout. Kees Nuijten 
speelde toen mee op trompet, maar had ook een auto. Dus de 
leden van de Boerenkapel naar de Heuvelbrink, daar woonde 
Ad.  
“Den ouwe Hein” (vader van Henk Veltman en speelde kleine 
trom) zat voorin naast Kees, maar een Simca 1000 is klein, dus 
Hein zat klem en kon niet meer uit het autootje komen. Uitein-
delijk met een “beetje sloopwerk” is het gelukt; eenmaal uit de 
auto moest Hein vreselijk plassen en aangezien er een groot 
grasveld was op de Heuvelbrink kon onze Hein zijn “water” 
kwijt, er was toen nog geen boete op wildplassen.
Verder klopt het dat de Boerenkapel optrad zoals Loek vertelt 
op de Bejaardenmiddag in de Viandenlaan, en werd steevast 
aangekondigd als “de Boerenkapel van het Ginneken onder leid-
ing van Boer Jos” (Jos van Zijp). Uiteraard met Corrie Konings 
veel succes, de Boerenkapel speelde ook nummers van Corrie. 
Meestal was Joost van Sambeek er ook voor de gezelligheid bij, 
maar hij probeerde als echte zakenman autoradio’s te verkopen 
aan Corrie en haar gevolg. Helaas voor Joost werd hij tamelijk 
hardhandig aangepakt door “mannen van Corrie” tsja, ieder 
had al een menig pilsje gedronken, want zonder drank geen 
klank. 
Vaak trad ook Ger Couvreur uit Breda op. Het was toen de tijd 
dat artiesten optraden met een orkestband, of ook samen met 
de Boerenkapel. Het was in mijn herinnering een van de leuk-
ste optredens van het jaar met de Boerenkapel.
Tot zover,

Teunis Minnen

Onderstaande gebeurtenissen welke ik mij kan herinneren 
die betrekking hebben op de carnaval met Concordia.

Op de woensdagmiddag voor de carnaval was er in zaal Vianden 
altijd het carnavalsfeest voor de ouderen / bejaarden van ut 
Ginneken gepresenteerd door Nico Tax. Steevast trad daar ook 
de Boerenkapel van de Harmonie op, alsook veel prominente 
Nederlandse artiesten zoals Arie Ribbens, Corrie Konings en 
vele anderen.
Ik herinner mij nog altijd dat Corrie Konings de gang in kwam 
waar de Boerenkapel stond te wachten om de zaal binnen te 
gaan. Henk Veltman zei tegen Corrie: “Hé Correke, hoe is het 
met jou?“ Waarop Corrie antwoordde: “Goed hoor Henk, leuk 
jou dit jaar weer te zien!”
Zo blijkt maar weer hoe bekend de Boerenkapel was bij de bek-
ende Nederlanders. Elk jaar was dit weer een bijzonder feest en 
werd de Boerenkapelse innnerlijke mens goed verzorgd.

Op een zeker moment was de Harmonie toe aan vervanging van 
de bas. Deze werd destijds bespeeld door Cees Feskens (broer 
van Dries) en tevens bassist bij de Boerenkapel. Hij kreeg 
toestemming van het bestuur bij Bram Eigeman een andere 
bas te halen. Hij kwam terug met een sousafoon wat natuurlijk 
helemaal niet past binnen een harmonie maar zoals Cees zei: 
het was wel lekker voor de carnaval.
Voor een optreden in Breda ging de Boerenkapel te voet van 
het Ginneken naar Breda. In de Ginnekenstraat kwamen we bij 
Restaurant de Sinjoor waar een luifel buiten hing die wat lager 
was dan de hoogte van de sousafoon van Cees. Gevolg een grote 
klap en een grote deuk. “Die poetsen we er morgen wel even 
uit” aldus Cees.
Ook werd de Boerenkapel gevraagd om in de late uurtjes nog 
een optreden te verzorgen in de Baronielaan.
We reden mee in het Renaultje 4 van Cees en hij sloeg vanuit de 
Duivelsbruglaan de Baronielaan in.
“Waarom hebben ze de rijbaan versmald?” vroeg Cees zich af. 
Al rijdend over het trottoir kwamen we toch op de plaats van 
bestemming.
Van een blaastest had nog nooit iemand gehoord. 

Groeten
Loek de Clercq

Herinneringen 

Zomaar wat herinneringen uit het verleden bij de Harmonie.
Mijn eerste “optreden” bij de Harmonie was als lampdrag-
er. In het begin van de 50-er jaren was het Nederlandse 

leger actief in Indonesië. 
Ook jongens uit ’t Ginneken werden uitgezonden en de meesten 
kwamen ook weer terug.
Wanneer er dan een jongere terugkwam werd er een ereboog 
opgericht van dennentakken met daarop teksten zoals “Welkom 
thuis lieve zoon” enz. 

De harmonie was dan present om de verloren zoon te ver-
welkomen.
Omdat dat ’s avonds was en de straatverlichting nog niet zo 
was als nu moesten er lampen mee. Dat waren lampen die door 
het vergassen van spiritus via een kousje voor licht zorgden. 
Willem van den Berg ontstak die lampen wat kennelijk niet 
zo gemakkelijk was, te horen aan het gemor en gevloek van 
Willem.
We hadden nog geen uniformen dus iedereen liep in zijn gewone 
kleren.
Mannen als mijn vader Hein, Cees de Kort, Janus Mathijssen, 
Toon Maas, Willemke Gits, P. Broeders, Jantje Oonincx, Jaak en 
Bart de Kanter, Nico Hop en Janus van Loenhout waren erbij.
De penningmeester kreeg dan een enveloppe met daarin een 
kleine bijdrage voor de krappe kas van de Harmonie.
Een mooie tijd.

Henk Veltman

Daar Zit Muziek In

Bij het maken van muziek in een harmonie komt meer 
kijken dan het bij elkaar brengen van  muzikanten die 
samen spelen.

Om alles in harmonie te laten verlopen moet er een dirigent zijn 
en natuurlijk moeten er geschikte muziekstukken zijn met voor 
ieder instrument een eigen “partij”. 

Een deel van de inkomsten van een harmonie wordt besteed 
aan het kopen van muziek-stukken en dat loopt aardig in de 
papieren. Immers men wil ieder jaar weer nieuwe muziek 
spelen.
We waren dan ook blij toen we een aantal jaren geleden door 
Kees Evers gewezen werden op de mogelijkheid muziekstukken 
te huren bij Musidesk.

Corona zorgde voor een kink in de kabel voor wat betreft de 
reguliere wekelijkse repetities. Na intensief organiseren van 
deelrepetities door Het Coronateam, bestaande uit Nico ter 
Haar Romeny, Maartje Tendijck en Ria Pluk werden in nauw 
overleg met de dirigent muziekstukken geselecteerd die door 
kleine groepen muzikanten gerepeteerd konden worden. 
Musidesk reikte daarbij de helpende hand. 
Ook zij ondervonden de nodige gevolgen van Corona. Een aantal 
door hen voorbereide activiteiten kon niet doorgaan, zoals het 
Hanzefestival, het Jeugdfestival en HRFSTWND concerten. 
Maar juist door plannen bij te sturen en te denken vanuit nieu-

In Brabant vinden carnavalsliedjesfestivals plaats in Tilburg/
Kruikenstad (het “Blerconcours”), in Roosendaal (Tullepetaon-
estad) en in ‘s-Hertogenbosch/Oeteldonk (het Kwekfestijn) en 
natuurlijk niet te vergeten het Blèèrfêêst in Breda (’t Kiele-
gat). De lokaal gecomponeerde nummers, worden vaak ook 
uitgebracht op een CD, die door de carnavalsstichtingen en 
verenigingen verkocht worden aan de lokale carnavalvierders 
om de kosten ervan te dekken. Menige Concordialeden hebben 
ongetwijfeld wel eens deel genomen met hun kapel aan het 
Bredase Blèèrfêêst. Onze Tjerk heeft zelfs verschillende malen 
meegedaan met zijn kapel ‘Tworwelwa’ en heeft meerdere pri-
jzen in de wacht gesleept waaronder de eerste prijs gewonnen. 
Zelf heb ik in 1992 met Glupo de horecaprijs gewonnen in het 
toenmalige Turfschip (utube: https://youtu.be/BBfn7s_8WfI). 
De opbouw van dit nummer voldeed niet aan de opbouw zoals 
ik hier boven beschreven heb, maar de uitvoering was zeker 
aantrekkelijk om te zien en horen!
Carnavalskrakers worden van oudsher gezongen met een ach-
tergrondkoor en Hoempa pa muziek. In de loop der jaren zijn er 
diverse kenmerkende tradities opgebouwd. Er wordt een melo-
die van een bestaand nummer gebruikt, waar een nieuwe tekst 
op wordt geschreven. Ook wordt traditionele carnavalsmuziek 
gemixt met dance, trance, hardstyle en après-ski.

Geen Carnaval dit jaar, dus ook weinig of geen nieuwe carnav-
als krakers.
We rekenen erop dat we het volgend jaar weer wel mogen 
vieren. 
Of misschien de 11 van de 11e al???
 
Hartelijke groet,    

Cees de Cort

Carnaval

Een ooront-
steking hield 
mij in 1965 

van het carnaval. 
Sindsdien miste 
ik geen enkele 
vastenavond. Het 
is het mooiste bal 

van het jaar. Een 
gevoelsfeest dat je 

viert met je vrienden 
en vage kennissen die je 

ieder jaar weer treft. Met 
carnaval ben ik er vijf dagen 

even helemaal uit. Met mijn soes, 
mijn brejen jurk en op sandalen. 
Lekker toeteren. Ooit liep ik met mijn 
eigen band naar het volgende optreden 
en kruiste een ander orkest ons. Toen 

we begonnen te toeteren, besefte ik dat 
ik met de verkeerde band was meege-

lopen. Ik kende het nummerke niet. Dat 
is carnaval. Tja en dan nu dus voor 

het eerst sinds het jaar van de Let 
Kiss voor mij geen carnaval. Tis 
niet anders. Corona is pas erg, 
houd ik me voor. Het brengt ook 
nieuwe inzichten. Je krijgt zo 
veel meer ontzag voor mensen 
die geen carnaval vieren, want 
hoe komen die in hemelsnaam 
ieder jaar januari door? Wat 
een naargeestige maand! Meer 
dan ooit hunker ik naar de 
lente. Als je goed luistert, kun 

je de eerste vogeltjes al horen 
fluiten.

Tie Schellekens

Boerenkapel

we kansen, ontstonden mooie initiatieven.

Zo liet Musidesk  diverse werken arrangeren met composities 
voor verschillende bezettingen, in het bijzonder voor ensembles 
en daar konden wij als harmonie dan weer van ons voordeel 
mee doen omdat Musidesk regelmatig een aantal van deze 
werken gratis te downloaden beschikbaar stelt. 

Leonie

Vooruitzichten

Velen met ons hebben uitgekeken naar de persconferentie 
van minister president Rutte.
Hoe dichterbij deze datum van 2 februari kwam, hoe 

minder hoopvol de stemming van de gemiddelde Nederlander 
werd op verruiming van onze verfrissende bewegingsruimte..

De huidige situatie is geen basis om met veel enthousiasme de 
deuren van de onze samenleving open te zwaaien. Neen, het is 
niet verantwoord en daarmee is er geen ruimte om ons leven   
opnieuw inhoud te geven met de traditionele gezelligheid, die 
onze cultuur vormt.
Wel zijn er uitdagingen voor ons om onze sympathie, onze 
saamhorigheid en onze vriendenband te koesteren en nieuwe 
creatieve signalen af te geven.

De Bredase harmonieën hebben in samenwerking met de FBVB 
(= Federatie Bredase Verenigingen voor Blaasmuziek) een 
handboek Coronavirus samengesteld .
In dit handboek een overzicht van uiteenlopende ideeën en 
uitgewerkte activiteiten van de harmonieën tijdens de eerste 
golf en enkele dagen geleden heeft de FBVB een interessante 
aanvulling  van activiteiten  van geslaagde verbindende activi-
teiten toegevoegd uit de tweede golf.
Uit alle ervaringen blijkt duidelijk dat de onderlinge communi-
catie de rode draad vormt en het essentieel  is om activiteiten 
te blijven ondernemen.
Binnen het bestuur en in overleg met dirigent en muziekcom-
missie komen er nieuwe impulsen om inhoud te geven aan de 
communicatie met en tussen onze leden.

Nu duidelijkheid bestaat over het feit, dat er in februari geen 
bijeenkomsten belegd mogen worden  gehouden, is onze intentie 
voor een ALV in deze maand van de baan.
In de komende periode zal binnen het bestuur overleg plegen in 
welke vorm de ALV op 18 maart plaats kan vinden. Gezien de 
huidige omstandigheden komt een vergadering op Zoom basis 
steeds duidelijker in beeld.

Op dit moment wensen wij als bestuur u allen een gezonde 
basis van zelfvertrouwen, pas op uzelf en ben zorgzaam voor 
elkaar.

Het bestuur

Het Concordia vogelhuisje

Vogelhuisjes zijn bedoeld om te nestelen, maar worden 
evenzeer gebruikt om te schuilen. Dit schuilen kan zijn 
tegen roofdieren als boommarters of gewoon omdat de 

weersomstandigheden hier om vragen. Immers in een koude 
winternacht kan een mees tot 25 % van zijn lichaamsgewicht 
verliezen. Naast een schuilplek is het bijvoeren met bijvoorbeeld 
mezenbollen en vetbollen zeer belangrijk.

Zeven winters keken de biol-
ogen ten Horn en Tinbergen 
elke maand in de tientallen 
mezenkasten in het bos bij 
het Berchmanianum kloost-
er. Bijna een kwart van 
de kasten bleek in gebruik 
als slaapplaats. In totaal 
telden de onderzoekers 665 
overnachtende koolmezen. 
Het is dus zeer zinvol om 
juist nu nestkasten op te 
hangen, hiermee vergroten 
we nu de overlevingskansen 
en volgend voorjaar maakt 
u gelijk kans op broedende 
vogels in uw tuin.

Zorg er voor dat het vogel- 
huisje  uit de wind, regen en zon hangt. Hang deze op een rus-
tige plek, in de buurt van beplanting is ideaal, beplanting geeft 
beschutting en helpt de jonge vogels bij het uitvliegen.

De ideale hoogte is ca. 1,5 tot 2 meter.
Het vogelhuis, een ideale plek om te broeden en schuilen.
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Carnavalswagen 2020 in Prinsenbeek

Carnavalskraker


