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MANNENKOREN 
  
Onlangs ging ik weer eens bij het Kruitvat binnen. Sinds ze daar, geruime tijd geleden, 
spraakmakend in klassieke cd's begonnen te doen, kan ik op gezette tijden de verleiding niet 
weerstaan er een kijkje in de schappen te nemen. En inderdaad, ze hadden weer iets aparts. 
Het waren voor twee tientjes twee dubbel-dvd's met vier integrale opera's, een album met de 
Mozart-opera's Don Giovanni en Cosi fan tutte, en een album met de Verdi-opera's I due 
Foscari en I vespri Siciliani,- allemaal oudere tv-registraties van uitvoeringen in de Scala van 
Milaan, wel al uit de jaren '80 maar niet gering dus. 
 
Hoewel ik I due Foscari al langere tijd op elpees in mijn bezit heb, was deze opera me niet 
vertrouwd. Och, je komt, in mijn tempo van verzamelen, na aankoop dikwijls niet verder dan 
een keer beluisteren. Ik heb het van lieverlee ook opgegeven om me alle muziek in mijn 
gramotheek innerlijk eigen te maken. Ze is een bron waar i  muzikaal geluk uit kan tappen. 
Verder beschouw ik ze als een verzameling registraties van denkbeeldige concerten en 
uitvoeringen die ik ooit (in minstens die ene keer afluisteren dus) heb meegemaakt en nog 
eens te voorschijn kan halen, Voorts fungeert ze als een archief waaruit illustratief geput kan 
worden. En hier komt ten slotte op zich het verzamelaarsgenoegen dan nog bij (vgl. 
postzegelverzamelaar). I due Foscari is bovendien niet één van de bekendste opera's van 
Verdi. Er zitten geen gebruikelijke draaiorgeldeuntjes in. En ook omdat van deze opera wordt 
gezegd dat ze in Verdi's oeuvre wat uit de toon valt, ging ik er eens echt voor zitten, op m'n 
gemak op de bank, koptelefoon op want dan zit je pas echt in de muziek, Anders dan het 
geval is met de vijf opera's tot dan toe (waaronder Nabucco, Lombardi & Ernani), goed 
beschouwd vooral geschreven om aan een vraag te voldoen en zangers en publiek te 
behagen, richtte Verdi zich nauwgezetter op het libretto, gebaseerd op Lord Byron's 
toneelstuk The two Foscari, en op een verantwoorde muzikale verwerking ervan. 
 
Zoals bekend noemde Verdi de tijd tot aan ongeveer de totstandkoming van Rigoletto zijn 
jaren "op de galeien" (1840-1850), waarmee hij wilde zeggen dat hij zich toen door het 
centjes moeten verdienen, door uitgevers, theaters, door zangersverlangens en zijn eigen 
populariteit tot het componeren van opera's voortgejaagd voelde. I due Foscari was eigenlijk 
de eerste opera waarbij hij zich uit deze jacht wat losmaakte en poogde een opera om 
zichzelfs wille te schrijven, met veel aandacht voor vormgeving, karakteriseringen en 
afwerking. Deze benadering komen we ook tegen bij latere opera's zoals bijv. Lady Macbeth, 
Simon Boccanegra en natuurlijk de twee laatste, Otello en Falstaff. 
 
Bij de - overigens veel genoegen verschaffende - aanschouwing van deze I due Foscari trof 
me hoezeer ze beheerst lijkt te zijn door ... mannenkoren! Het is misschien meer een indruk 
dan statistisch juist; ik telde in het libretto een achttal optredens van (niet allemaal alleen 
door mannen bezette) 'tutti' of 'coro' in een geheel van anderhalf uur. Maar de opera speelt in 
de Venetiaanse bestuurswereld met door mannen bevolkte raden en publieken, en er zijn 
een paar dominante mannenzangersrollen, vandáár. Het bracht me in ieder geval op het idee 
om mijn gramotheek eens te 'scannen' op mannenkoren. Het kan niet anders dan 
oppervlakkig gebeuren, want ik heb de collectie niet op mannenkoren gecatalogiseerd en het 
is ondoenlijk om al die honderden elpees en cd's etc. op zo'n onderwerp door te vlooien. 
 
Terzijde, het viel me gaandeweg op hoezeer de beide kanonnen van de Italiaanse opera, 
Verdi & Puccini, in hun werk gezien man/vrouwverhoudingen verschillen. Onder de 26 



opera's van Verdi tel ik 16 (zestien!) 'mannen-' tegenover een handvol 'vrouwentitels', t.w. 
titels met mannelijke eigennamen als Nebucadnezar, Foscari, Macbeth, Rigoletto, 
Boccanegra, Don Carlos, Otello, Falstaff of ook mannentitels 
 
I Lombardi, I masdinieri of Il corsaro en Il trovatore,- dit tegenover, om ze alle maar te 
noemen, Jeanne d'Arc, Alzira, Luisa Miller, Aida resp. La traviata. Bij Puccini is binnen een 
oeuvre van 12 opera's de verhouding  diametraal tegenovergesteld: twee mannen- (Edgar, 
Gianni Schicchi) tegenover negen (9!) vrouwentitels: Manon, Tosca, 'Butterfly', Angelica, 
Turandot en La bohëme, La fanciulla, La rondine alsmee Le villi (heksen). Opmerkelijk. Zit 
daar de verschuiving van een tijdsbeeld in? Moeten we aan een doorwerking van het 
Victoriaanse tijdperk  
denken? Bekend is dat Puccini buitensporig van vrouwen gecharmeerd was, maar dat Verdi 
nou op mannen viel, nee. Wel moet de vaderrol zwaar in zijn verbeelding hebben gewogen. 
  
Onlangs kocht ik bij een bezoek aan het operatheater van Essen aan een boekenkraam in de 
entreehal een grappig boekje. Het is geschreven door ene Eckhard Henscheid en heeft de 
merkwaardige titel Verdi ist der Mozart Wagners. (In een korte verantwoording ervan wordt 
de titel alleen maar duisterder.) Het boek is handgroot, stevig gebonden, met zo'n plechtig 
lintje (ISBN 3-15-059481-2) en de inhoud is een vloed van feitjes en weetjes uit de 
operawereld in paragraafjes en soms aforismen. De ondertitel is "Ein Opernführer für 
Versierte und Versehrte". 
 
Zo kom ik een hoofdstukje "Rekorde, Rekorde" tegen. Wat ik bijv. lees: de hoogste 
mannenkoortoon, de hoge C, bevindt zich in Wagner's Nibelungen-opera Götterdämmerung. 
En dan ook: om de titel "vrouwenlooste opera" strijden Janacék's Uit een dodenhuis (50 
mannen, 1 vrouw) en Pfitzner's Palestrina (19 mannen en 2 knapenzangers). Ik denk dat Drie 
zusters van Peter Eötvös inmiddels ook hoge ogen gooit met, als ik het goed heb, alleen 
maar mannenrollen. En Britten's Billy Budd moet aan de aandacht van de auteur ontsnapt 
zijn, ook alleen maar mannenrollen. 
 
Maar buiten de opera om - als ik hits als het Matrozenkoor van Wagner (Der Fliegende 
Holländer), het Soldatenkoor van Gounod (Faust), het Jagerskoor van Weber (Der 
Freischütz) e.d. bekend mag veronderstellen - is natuurlijk ook voor mannenkoor 
geschreven. Op wat grotere schaal heb je de Faustsymfonie van Franz Liszt en de 
Altrapsodie van Brahms, de koorwerken Das Liebesmahl der Apostel van Wagner en 
Helgoland van Bruckner. In het liedgenre tref ik in mijn bergkasten muziek van Schumann, 
Brahms, Janacék en Bartók aan: van Schumann Zes liederen opus 33, Ritornellen opus 65, 
Drie mannenkoren uit 1848, Drie gezangen opus 62, en Brahms: Vijf liederen opus 41. Leosj 
Janacék heeft veel liederen voor mannenkoor geschreven; hij had een voorliefde voor die 
combinatie, met name a capella. En dan zie ik van Bartók nog: Vier Oud-Hongaarse 
volksliederen (1910), Vijf Slowaakse volksliederen (1917), Zes Zevenburgse liederen (1932) 
en Uit vervlogen tijden (1935), - lijken me een uitdaging om te zingen, zoals ook Zes stukken 
voor mannenkoor , opus 35 (1929/1930) van Arnold Schönberg. 
 
Het verschijnsel 'mannenkoor' heb ik als tiener bij een oom van me leren kennen, die wegliep 
met elpees van de Mastreechter Staar, in de jaren '50 een befaamd mannenkoor. Hun versie 
van De twaalf rovers was toentertijd een hit, ook voor mij. Wel ondervonden ze in den lande 
geduchte concurrentie van het Don Kozakkenkoor. Zelf ben ik overigens nooit zo 'op' losse 
koorzang  geweest (ik ga ook niet zo gauw naar een koorzanguitvoering), wél op koorzang 
als onderdeel van bijv. opera of oratorium, Ik had meer op met solozang en ook met 
instrumentaal. Dit weerspiegelt zich enigszins in mijn gramotheek. Speurend langs de elpees 
en cd's kom ik toch weinig platen tegen met alleen koorzang en daardoor ook niet veel 
mannenkoorzangplaten. Maar ik heb dus toch nog wel een & ander gevonden. 
 
Wat me voor een mannenkoor spannend lijkt is de muziek die in de 12e eeuw aan de wortels 
van Klassiek ligt, menig koorstuk van de eerste uit overlevering bekende componisten 



Leontin(us) en Perotin(us), allemaal voor mannenkoor want ze sluit aan bij het gregoriaans 
en is bestemd voor kerkgebruik, met titels als Viderunt omnes fines terre (een beroemd 
werk), ruime voorraad Alleluja's, koorzang voor Kerst, Pasen en Pinksteren en zo meer. Wat 
moet je als koor daar zuiver voor kunnen zingen! 
 
Verderop in de vroegere Klassiekgeschiedenis kom ik toch weinig meer tegen voor 
mannenkoor, dan is het allemaal minstens ook voor jongensstemmen en/of countertenors 
(vgl. missen van Dufay, Palestrina) ofwel meer solistisch voor mannen-stemmen zoals in 
madrigalen, o.a. die van Monteverdi. Wat door de diepe basstemmen altijd heel imposant 
klinkt is de koorzang in de Slavische liturgie. De 'goddelijke' liturgie van Johannes 
Chrysostomus is onder bekende namen ge- of herschreven (Tsjaikofski, Rachmaninov). 
Blijkens een cd van me moet Iwan de Verschrikkelijke zogenoemde 'stikhira's' (een oude 
Russisch-orthodoxe kerkliedvorm) hebben gecomponeerd, heel minimale meditatieve 
mannenkoorzang, op de bewuste cd afgewisseld met voorlezingen (in het Russisch) uit 
brieven van die tsaar. 
 
Nee, het mannenkoor moet het blijkbaar toch vooral hebben van de 19e eeuw. In m'n 
verzameling vond ik van Liszt nog een Messe Sexardique en Vier gewijde 
mannenkoorzangen. De 20e eeuw leverde me voorts op: Quatre petits priëres van Poulenc, 
Zwezdoliki (Roi des étoiles) en Babel van Strawinski, en dan de 13e symfonie ("Babi Jar") 
van Sjostakowitsj. En ziedaar, in onze wereld vol hypes en kicks is plotsklaps het fenomeen 
van de mannenzanggroep opgedoken. Het schijnt iets in het kielzog van de blinde tenor 
Andrea Bocelli te zijn. Met het oog op bijv. Il Divo wordt er prat op gegaan dat ze een viertal 
klassiek gevormde Italiaanse zangers zijn; ik kreeg onlangs hun album Ancora kado. Daar is 
ook de Nederlandse groep The Gents, keurig 'vocaal ensemble' genoemd. Op hun cd In 
love... zingt Paul van Leeuwen mee. Ik beken dat ik me niet op m'n gemak voel in dat 
zangmilieu. Het is me allemaal te 'comfortising' (ik ken geen Nederlands woord zo mooi), 
gladjes, mij te vatbaar voor vals sentiment. Op hun album Love lives on zingt het New York 
City Gay Men's Chorus het genre ook, overigens een koor dat menigmaal in registraties van 
grote klassieke vocale werken meedoet. 
 
Ik keek eens op Internet bij Altavista.nl wat het woord 'mannenkoor' in Nederland oplevert. Ik 
ben beduusd, 101 pagina's met een vloed vermeldingen van plaatselijke mannenkoren, bij 
elkaar misschien wel vijfhonderd. Wat zingen die allemaal? 
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