
weekblad d’r Troebadoer nr. 37 | dinsdag 8 september 2015 10

De oprichting  
van d’r David
In 1859 werd door toedoen van 
onderwijzer Hubert Smeets en 
met behulp van zijn broers Wil-
lem en Martin Smeets een groep 
mensen bij elkaar gebracht - een 
en ander in overleg met pastoor 
Janssen en was het Kerkelijk 
Zangkoor Harmonia geboren. 
De doelstelling van dit koor was 
enkel en alleen het opluisteren 
van de kerkelijke diensten. Het 
eerste repetitielokaal van Har-
monia was gelegen in de dorps-
traat in café “Et Pannes” van de 
familie Herberichs. Ofschoon “Et 
Pannes” reeds lang te klein was 
verbleef Harmonia er 25 jaar.
In de jaarvergadering van 1904 onder 
voorzitterschap van Pastoor Zaunbrecher 
kwam het tot een ernstige uitbarsting. 
Allereerst wenste men niet alleen geeste-
lijke liederen te zingen maar ook deel te 
nemen aan wereldlijke concourse. Echter 
wat bijzonder veel kwaad bloed zette was 
het feit dat Pastoor Zaunbrecher het niet 
langer meer duldde dat er in café Jöbses 
(Oud Zumpelveld) gezongen werd. Im-

Simpelvelds Mannenkoor David
bestaat dit jaar 110 jaar

mers na de repetitie bleven diverse leden 
onder het genot van een pilsje Liedertafel 
muziek ten gehore brengen tot vaak in de 
late uurtjes hetgeen een doorn in het oog 
was van Pastoor Zaunbrecher. Het Kerkelijk 
Zangkoor diende voortaan te gaan repete-
ren in een schoollokaal. Dit sloeg in als een 
bom. De familie Jöbses de exploitanten van 
het café Oud Zumpelveld spraken openlijk 
van broodroof. Vooral Hub Jöbses was met 

stomheid geslagen. Was hij al 
niet jaren de plaatsvervangende 
(zeer muzikale) dirigent van 
Harmonia? De splitsing was een 
feit. Uit de analen blijkt dat de 
splitsing in feite al lang gaande 
was.
Immers op 9 april 1905 wor-
den zowel de statuten als het 
huishoudelijk reglement door 
de vergadering goedgekeurd. 
Ook krijgt de eerste dirigent 
van S.M. David Hub Jöbses de 
goedkeuring van de vergadering 
om op de ingeslagen weg verder 
te gaan.
Op deze eerste jaarvergadering 
bleek dat zich 28 leden hadden 
afgescheiden van het Kerkelijk 
Zangkoor. Het Kerkelijk Zang-
koor kwam in een diepe crisis, 
te meer ook dat de “dissidenten” 
niet meer geaccepteerd werden 
bij Harmonia. Echter na 2 jaar 
werd dit decreet opgeheven 
zodat men weer in twee koren 
mocht zingen.

Volgende week: heroprichting David

In 2005 vierde het Simpelvelds Mannenkoor David het 100-jarig bestaansfeest.
Bij die gelegenheid werd een feestgids gepresenteerd waarin de geschiedenis van het koor uitvoerig werd beschreven.
Delen uit deze geschiedschrijving willen wij u in het kader van het 110 jarig bestaansfeest weer aanbieden en uiteraard aangevuld met 
informatie over de periode 2005-2015.
1. De oprichting van d’r David 
2. Heroprichting David 
3. De periode 2005-2015

Simpelvelds Mannenkoor David in 1928. Opname naar aanleiding van het behalen van een eerste prijs met lof der 
jury op een zangwedstrijd te Terwinselen. Bovenste rij Joep Blezer, Adolf Jöbses, Martin Wings, ?, ?, Hein Bogman, 
Frans Strijthagen, Wiel Houben en ?. Derde rij: Gerard Bisschops, Andreas Herberichs, Zef Huits, Felix Bisschops, 

Jacob Scheeren, Pierre Jöbses, Joep Bindels, Tummers, Naad Janssen, Sjeng Janssen, Dorus Wauben. Tweede rij: Great 
Herberichs, Max Jöbses, Hubert Hermans, Hubert Bogman jr., Jacob Souren, Werner Berger, Siem Wachelder, Math 
Knops, Antoon Bonten, Harrie Wachelder, Boom, ?, Math Huits, Zef Huits, ?, Johan Scheepers. Onderste rij: Pierre 
Muijrers, Hubert Bogman jr., Hein Merx, Piet Lerschen, dirigent Schnitzler, Hubert van Wersch, Zef Vijgen, August 

Houben, Grooten of Broekmans, Hubert Berger en Jacques van Wersch.


