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Van het bestuur
Aan de koorleden en donateurs van het ENKA Mannenkoor Ede.
Wat gaat een jaar ondanks de beperkingen door de Corona pandemie snel voorbij. Maar het
ENKA Mannekoor is actief gebleven! We willen daar ook de donateurs met deze speciale
nieuwsbrief over informeren. Jammer genoeg konden we na het geslaagde jubileumconcert op 1
februari 2020 niet meer optreden zoals in o.a. de St Baaf in Gent. Want wie had toen kunnen
bedenken dat we 6 weken later niet meer fysiek konden repeteren. In september hebben we voor
onze fysieke repetities onderdak kunnen vinden in het Akousticum omdat Ons Huis gesloten bleef.
Een groot deel van het koor bezoekt nu de fysieke repetities en het andere deel volgt “live” via de
PC de repetitie met beeld en geluid. Begrijpelijk, maar jammer genoeg is in november een verbod
voor het samenkomen van amateurkoren van kracht en zijn we weer overgeschakeld op 100%
Zoom repetities. Onze dirigent zorgt dat hij direct vanuit zijn huiskamer wij kunnen repeteren. Maar
we kijken uit dat iedereen weer bevrijd is van alle RIVM-beperkingen zodra het virus
teruggedrongen is.

Donateurs
We zijn onze donateurs dankbaar dat mede door hun gewaardeerde bijdrage wij in staat zijn om
ook tijdens deze lastige periode ons koor ondersteunen. We hopen volgend jaar weer uitvoeringen
aan te bieden. Want gelukkig komen er langzaam maar zeker meer lichtpuntjes aan de horizon.

Repetities in kerstsfeer:
Geen kerstconcert dit jaar maar wel vanaf 26 november aandacht voor ons kerst
repertoire tijdens de (Zoom) repetities.

Artikelen:
Hugo Koeweiden en André Bachmohr hebben als eersten het estafettestokje opgepakt en reeds
klaarliggende en nieuwe artikelen geschreven voor deze nieuwsbrief.
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Overdracht door Chun Cheung van het estafettestokje
als redacteur van de Stemband
(door Hugo Koeweiden)

Chun Cheung heeft aangegeven dat hij het estafettestokje wil doorgeven als
redacteur van het koornieuws.
Graag willen we in deze nieuwsbrief stil te staan bij de wijze waarop onze eerste
tenor Chun gedurende drie jaar op zeer persoonlijke wijze verslag heeft gedaan
van onze kooractiviteiten. Wat mij daarbij bijzonder raakte is dat Chun in staat is
om even uit de groep te stappen en dan, met een mooi gevoel voor details een
verslag te geven van de kooractiviteiten. Hij laat ons als het ware via zijn ogen
in een spiegel kijken. Chun, ik heb veel bewondering voor de wijze waarop je met een goed
taalgevoel de redactie van ons clubblad hebt vormgegeven.
Hoe kunnen we het estafettestokje doorgeven? Nu we in deze corona-periode vaak gedwongen
thuis zitten zijn onze contacten vaak beperkt tot internet en telefoneren. Daarom is het voorstel om
De Stemband voortaan digitaal te verspreiden in de vorm van een Nieuwsbrief. Op die manier kan
ieder van ons een mededeling en/of verhaaltje inbrengen. Zo kunnen wij elkaar blijven informeren.
Het idee is dat iedereen zijn bijdrage opstuurt naar de secretaris van het koor, bij voorkeur per Email: secretaris@enkamannenkoorede.nl. Die mailt het dan weer door naar de andere leden
sponsoren en donateurs.

Proefdraaien in de Junushoff

(door Hugo Koeweiden)

Zaterdagmiddag 1 februari werden de troepen klaargestoomd.
De meeste koorleden meldden zich aan de voordeur maar…. wie op het toneelpodium staat moet
natuurlijk gebruik maken van de artiesteningang.
Binnen zochten we eerst onze plaats. Daarna begon het uitbalanceren van het geluid en
belichting (blauw/ geel/ rood), plaatsing van microfoons, gewenning aan het ‘zwarte gat’, sluiten en
openen van de gordijnen enz.
’s Avonds maakte Petra Berger een jolige opmerking over het op commando openen en sluiten
van de mappen. Die ‘slaafse’ gehoorzaamheid had ze bij haar eigen echtgenoot nog nooit voor
elkaar gekregen. De ondeugd had enkele uren daarvoor wel gezien hoe de koorleden werden
gedrild in: opstaan! zitten! mappen
open! mappen dicht!
Maarten Jan was pas tevreden toen
ook de laatste manschappen op het
juiste moment, met de mappen in de
linkerhand in het gelid stonden.
Er bleef ook nog tijd over voor onze
zang-activiteiten, samen met Petra
Berger, Roland Aalbers en Edwin
Schimscheimer. Het was vermakelijk
om getuige te zijn van de
communicatie tussen Maarten-Jan en
de technici van de Junushoff.
Al met al was het een nuttige
voorbereiding van ons optreden. Dit
werd ’s avonds bevestigd door de
positieve reacties van het publiek.

3

4

We zien u graag terug bij onze concerten!
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Mis van Gounod
Ons laatste optreden tot aanvang van de Coronatijd was op 20 februari 2020 in de RK kerk aan de
Stationsweg in Ede waarin we bijna klappertandend, door het uitvallen van de verwarming, een
prachtige mis van Gounod hebben gezongen.

Componist François Gounod
André Bachmohr is nieuwsgierig geworden naar deze componist en heeft de volgende informatie
voor ons verzameld:

Charles François Gounod (1818-1893)

Was het een losse opmerking, of was het een in te koppen voorzet? Tijdens de toespraak van
onze voorzitter op de (zeer gezellige) nieuwjaarsreceptie meende ik de wens te horen dat De
Stemband toch wat meer artikeltjes zou moeten bevatten die handelden over composities en/of
componisten uit ons koorrepertoire. Niet dat er iets mis was met “seks in de Betuwe” en
“laaghangend fruit”, maar toch ...........................................................................................
Het zette me aan het denken en vervolgens aan het schrijven.
Laat ik vooropstellen dat ik geen kenner ben van serieuze muziek uit vorige eeuwen of, zoals de
meesten zeggen, van klassieke muziek. Vergelijk me dus niet met onze dirigent. Ik ben slechts
een liefhebber. Ik bewonder geen “beste componist” (objectieve normen daarvoor ken ik niet),
maar ik heb wel een groot aantal favoriete muziekstukken in de kast staan. Veel van J.S. Bach
vind ik mooi, maar niet alles. Veel van Mozart vind ik mooi, maar niet alles. Vul verder maar in.
Mahler? Ja, maar.... Schubert? Ja, maar .......
Het is verleidelijk om nu, in 2020, en zo’n 250 jaar na de geboorte van Ludwig Van Beethoven
(Bonn 1770? Zutphen 1772?) wat uitgebreider in te gaan op diens leven en werken. Maar
daarover zal dit jaar meer dan genoeg geschreven worden. ‘n Ander dus. Maar wie?
Al sinds we bezig zijn met de Messe Brève et Salut in G opus 1 komt de
naam van Charles Gounod wat vaker op mijn muzikale palet. Over hem dan
ook deze bijdrage in De Stemband.Charles François Gounod werd op 17 juni
1818 in Parijs geboren: 11 Place St. André-des-Arts.
Op dat adres is nu een brasserie gevestigd: La Gentilhommière (behoorlijk aan
de prijs en geen topper). Het pleintje ligt aan de zuidkant van de Seine op
enkele minuten lopen van de Notre Dame. Zijn vader, François-Louis Gounod
(1 758-1823) was kunstschilder en zijn moeder, Victoire Lemachois (17801858) was een alleszins getalenteerd pianiste. Van haar kreeg Charles dan
ook zijn eerste pianolessen. Later volgde hij privélessen en in 1836 begon hij
zijn studie aan het Conservatoire National Supérieure de Musique (o.a. fuga, contrapunt,
compositie).
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Met zijn cantate Fernand won hij in 1839 de prestigieuze Prix de Rome, hetgeen hem in staat
stelde drie jaren in Rome te studeren en te werken.
Vooral de kerkmuziek van oude Italiaanse componisten als Giovanni da Palestrina (1525? - 1594)
waren studieonderwerpen.
Kerkmuziek had, zeker in het begin van zijn muzikale leven, zijn grote interesse. Dat moge o.a.
blijken uit de meer dan 20 (!) missen die hij componeerde. De eerste
in 1839 (Messe a St.-Eustache), de laatste - door Henri Busser
voltooide - in 1893. De mis op ons repertoire is in 1846 zijn vijfde. In
die tijd, 1846 dus, was Gounod Maître de Chapelle en organist in de
kerk van Missions Étrangères in Parijs. De religieuze mystiek kreeg
daar grote invloed op hem. Zo zeer zelfs dat hij overwoog toe te
treden tot een katholieke kloosterorde. In 1846 begon hij een studie
theologie, ging wonen bij Karmelieten (een bedelorde die zijn naam
ontleende aan de berg Karmel, in de buurt van Haifa, Israël) en
kreeg zelfs toestemming zich in kloosterkleding te vertonen.
Een ontmoeting met Pauline Viardot, een mezzosopraan die in die tijd (rond 1850 dus) triomfen
vierde met rollen in diverse opera’s, is voor Gounod waarschijnlijk (mede?) aanleiding geweest om
zich volledig aan de muziek te wijden. Zij zou dan ook een rol vertolken in Gounod’s eerste opera:
Sappho (1851).

De rest van zijn leven schreef Gounod zowel geestelijke als
wereldlijke muziek. Naast de al genoemde missen componeerde hij
14 opera’s, waarvan hij de laatste (Maître Pierre niet afmaakte. Zijn
bekendste werken, beide uit 1859, zijn wel de “wereldhit” Ave Maria
en de opera Faust. Dat Ave Maria is een melodie die Gounod
plakte boven een tot begeleiding gedegradeerde 1e Prelude in C uit
het Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach. Deze daad werd en
wordt hem niet door iedereen
in dank afgenomen. Maar:
oordeel zelf.

De opera Faust maakte Gounod beroemd. In andere
opera’s, zegt men, heeft Gounod nooit het hoge muzikale
niveau van Faust geëvenaard.
Overigens: de Duitsers prefereren voor deze opera de
naam “Margarethe”, om verwarring met de oer-Faust of die
van Goethe te voorkomen.
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GEORGINA WELDON:

Tijdens de Frans-Duitse oorlog vluchtte Gounod met zijn gezin naar
Engeland (1870). Zijn vrouw en de twee kinderen keerden ‘n jaar later
al naar Frankrijk terug. Gounod kreeg in Engeland een verhouding
met Georgina Weldon, een vrouw bij wie hij tijdens zijn Londense tijd
inwoonde. Hij keerde in 1874 naar Frankrijk terug. Niet geheel
vrijwillig overigens: Franse vrienden ontvoerden hem toen zijn
vriendin niet thuis was. Hij ging weer bij zijn gezin wonen: zijn vrouw
vergaf hem de misstap. Zijn vriendin niet. Ze nam wraak met
pamfletten, processen, financiële eisen en beslagleggingen. Dat was
hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat hij nooit meer een voet in
Engeland zette of durfde te zetten.

A DISASTROUS V1CTOR1AN

Dat Gounod de nodige faam had verworven blijkt wel uit zijn benoeming tot “Commandeur du
Légion d’Honneur” in 1877, in 1880 gevolgd door de titel Groot-Officier.
In 1888 werd, onder directie van de componist zelf, de opera Faust voor de 500e keer (!)
opgevoerd. In 1891 trok Gounod zich terug in zijn huis in St. Cloud, waar hij op 17 oktober 1893
overleed (‘n andere bron zegt 18 oktober). Hij kreeg een staatsbegrafenis en werd begraven in
Auteuil.
Gounod heeft een enorm oeuvre achtergelaten. Instrumentale werken zijn in de minderheid. Het
zijn vooral liederen (die hij zelf mélodies noemde), koralen, motetten, de al gememoreerde
missen, oratoria en opera’s. Bovendien nog rond de 20 toneelwerken. Niet alles is bewaard
gebleven. Ook zijn er nog twee symfonieën (beide 1851), twee marsen, pianostukken en zelfs een
Petite Symfonie voor harmonieorkest.
Kenners benadrukken dat Gounod belangrijk is geweest voor de “bevrijding” van de Franse
muziek van Italiaanse en Duitse invloeden. Dat tot vreugde van Saint-Saëns, Dukas, Debussy en
Ravel. Voor wat het waard is .............................................................................................
Luister en: oordeel zelf.
Geraadpleegde bronnen:
•

Wikipedia

•

Absolute Facts.nl

•

Biography

•

Operaweetjes

•

Mr. S.A.M. Bottenheim: Prisma Encyclopedie der Muziek Otto Glastra van Loon: Mozaïek der
Muziekgeschiedenis
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Vogelpikjes in de Betuwe (door Hugo Koeweiden)
Het ENKA Mannenkoor heeft ook in 2020 meegewerkt aan het
oogst van peren en appels.
Toen ik vorig jaar in de Stemband een verhaaltje schreef met als
titel ‘Seks in de Betuwe’, werd ik door onze voorzitter vermanend
toegesproken. Ik hoop dat de kop hierboven niet opnieuw zal
leiden tot bestraffende opmerkingen.
Deze week las ik het nieuwste boek van boswachter Arjan
Postma. Hij schreef dat halsbandparkieten in Amsterdam niet één
appel opeten maar van elke appel één hapje. Arjan gaf de volgende verklaring:
Een parkiet heeft alleen een snavel en geen kiezen om mee te kauwen. Zijn spijsvertering is ook
niet ingesteld op een onrijpe appel. Rot en beurs fruit kan hij wel verteren. Door een gaatje te
prikken in een appel komt er zuurstof bij en zet hij het rotten zelf op gang. Een dag later komt hij
terug en eet het rotte stukje eruit.
Wij plukkers krijgen de instructie om aangepikt fruit weg te gooien. Daarom heb ik het gedrag van
die pikkende vogels altijd gezien als een vorm van sabotage. Honderden appels en peren worden
waardeloos door die pikjes. Waarom eten die vogels niet een hele appel of peer?
Ik denk dat de beschermde zangvogels in Dodewaard, net als wij mensen, bezig zijn met het
bereiden van hun voedsel. Wij koken ons voedsel om het beter te kunnen verteren en de vogels
later het eerst rotten.
Zouden de fruittelers in Dodewaard geen gebruik kunnen maken van deze kennis? Ik stel voor om
niet te wachten tot de vogels beginnen met het prepareren van hun voedsel. Verdeel nog voor het
eerste pikje, een aantal peren in stukjes snijden en leg ze in hapklare brokjes op voederplankjes.
Als dit lukt zijn er enkel winnaars:
De vogels krijgen geprepareerd fruit en het ENKA Mannenkoor hoeft geen peren weg te gooien.
N.B. Er zijn dit jaar 290 kisten fruit door de koorleden geplukt dat is ca. 110.000 kg

Slotgroet
Namens de koorleden, dirigent en bestuur wensen we onze sponsoren en donateurs
prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!
En voor iedereen: Houd vol. Want na corona komen mooie uitvoeringen!
“Ons verbind vriendschap en toekomst”

Lauwrens Edel, secretaris ENKA Mannenkoor Ede
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