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Een nieuwe lente en een nieuw geluid  
Het is de overbekende beginregel van de 'Mei', het sprankelende epische gedicht over natuur, jeugd 
en liefde waarmee Herman Gorter (1864 – 1927) in 1889 debuteerde. Het belangrijkste werk van 
deze 19e -eeuwse dichter is dit lange gedicht. Het gedicht telt maar liefst 4381 versregels. Dat staat 
gelijk aan circa 150 pagina's in boekvorm. De eerste regel 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' is 
één van de meest geciteerde beginregels uit de Nederlandse poëzie. Tegenwoordig geldt het gedicht 
Mei als een van de belangrijkste meesterwerken uit de Nederlandse poëzie.  
Om een beeld te geven van het gedicht Mei, hieronder twee fragmenten: het eerste fragment bevat 
de eerste 4 regels van het gedicht en het tweede fragment bevat de laatste 5 regels. Dit om ook de 
rondheid van het gedicht te illustreren. 
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:  Ik groef een graf waar golven komen toe-  
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit  Dekken het zand en legde haar daar neer, 
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht Daarover zand: de golven komen weer 
In een oud stadje, langs de watergracht. En dalen weer met lachen of geschrei. 

Daar ligt bedolven mijne kleine Mei. 

De naam Herman Gorter was op school al eens gevallen in de Nederlandse les. Hier leerde ik over de 
dichter Gorter, die in 1889 op 24-jarige leeftijd het grote epische vers ‘Mei’ publiceerde, dat hem in 
één klap de beroemdste vertegenwoordiger van de groep van ‘Tachtigers’ zou maken, de beweging 
die aan het eind van de negentiende eeuw de gezapige Nederlandse literatuur opschudde.  
 
Maar deze Gorter, die in 1893 naar Bussum verhuisde en zijn intrek nam in een speciaal voor hem 
door de architect Berlage ontworpen woning, bleek niet alleen dichter, maar ook een strijdbaar 
socialist te zijn geweest. Hij verzette zich tegen de grote maatschappelijke ongelijkheid en de starre 
politieke verhoudingen, waarin een groeiende arbeidersklasse vooralsnog elke zeggenschap door de 
heersende klasse werd onthouden.  

Daarom wordt Mei van Gorter nogal eens gebruikt bij 1 mei-vieringen. 1 mei de Dag van de Arbeid is 
een feestdag van de socialistische, communistische en anarchistische arbeidsbeweging. Katholieken 
vieren op deze dag het feest van Sint Josef als arbeider. Aan de 1 mei-viering als viering van de 
arbeidersbeweging ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag. De eis om slechts acht 
uur per dag te werken werd in de 15e en 16e eeuw veelvuldig onder de Engelse ambachtslieden 
gehoord. Op 1 mei 1890 werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote 
demonstraties voor de achturige werkdag in verschillende landen.  
 
1 mei 2021 is in ieder geval een nieuwe lente en hopelijk ook snel een ‘oud’ geluid. Want we gaan 
weer samen zingen! Zeker als straks de besmettingsgraad flink gedaald is doordat iedereen 
gevaccineerd is. Dan zijn we op het punt: wanneer wint het plezier van het zingen en het belang van 
zingen het van de resterende risico’s? Zeker als we die risico’s blijven(d) verlagen door zoveel 
mogelijk hindernissen op te werpen voor dat virus, zoals snel- en zelftesten, goed ventileren en de 
opstelling. 
 
Ton Menke [voorzitter] 



 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. 
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  
Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan door aan de redactie van deze 
nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van “Lief en Leed”. 
 
Annemiek Siebers (secreataris Achterhoeks Mannenkoor en voorheen bestuurslid PR van het Ulfts 
Mannenkoor) meldt dat het Llangollen-festival 2021 niet doorgaat:  
Beste (bestuurs)leden UMK.  
Onderstaand bericht ontving ik uit Wales; zoals te verwachten geen "live" festival dit jaar. Het ga 
jullie goed! Met vriendelijke groeten, Annemiek. Behalve het Engelse bericht hebben we hieronder 
ook de vertaling in het Wales (Cyfieithiad Cymru) ‘afgedrukt’. 
 
 

 
Llangollen Online 2021 

As the world continues to battle through the Coronavirus pandemic, we wanted to update you 
on our plans for Llangollen Online 2021 which are being adapted to reflect the environment 
that we are now all living in. 
          
As you’re aware, we have suspended the traditional live competition strands for Llangollen 
2021, and are reimagining our event in a way that can be delivered safely but which will still 
capture the magic of our international Eisteddfod in a digital format. 
          



We were hoping to create a hybrid weekend as part of this year’s offer, featuring artists from 
the 2020 line-up including our iconic Llanfest evening, but due to continued restrictions this 
cannot be realised this summer. Llanfest ticket holders will be contacted by your ticket 
provider for a full refund in the next week. 
          
Any other customers who have retained tickets from 2020 will also be contacted in the next 
week to confirm their ticketing options. Further information is also available on 
our website and social media channels. 
             
We know that it will be a disappointment to many that we are not able to put on our usual 
Eisteddfod this year. But please be reassured that we remain committed to our Eisteddfod’s 
founding mission of bringing people together through music and dance, which will be at the 
heart of our alternative approach to Llangollen 2021.  We thank you for your understanding 
and as ever, we are grateful for your support. 
    
Best wishes, 
      
Dr Rhys Davies 
Chairman, Llangollen International Musical Eisteddfod 

Vertaling in het Wales 

Llangollen Ar-lein 2021 

Yng ngoleuni’r frwydr fyd-eang barhaus yn erbyn y Coronafeirws, roeddem am roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf ichi am ein cynlluniau ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021 sy'n cael ei 
addasu i adlewyrchu'r amgylchedd yr ydym i gyd bellach yn byw ynddo. 
 
Fel y gwyddoch, rydym wedi atal yr elfen gystadlu byw traddodiadol ar gyfer Llangollen 2021, 
ac ail-ddychmygu ein digwyddiad mewn ffordd y gellir ei gyflwyno’n ddiogel ond a fydd yn dal i 
gyfleu hud yr Eisteddfod ryngwladol. 
 
Roeddem yn gobeithio creu penwythnos hybrid fel rhan o’r cynnig eleni, yn cynnwys artistiaid 
o raglen 2020 gan gynnwys Llanfest, ein digwyddiad eiconig, ond oherwydd cyfyngiadau 
parhaus ni ellir gwireddu hyn yr haf hwn. Bydd y darparwyr tocynnau yn cysylltu â deiliaid 
tocynnau Llanfest i drefnu ad-daliad llawn yn ystod yr wythnos nesaf. 
 
Byddwn yn ogystal, yn cysylltu gydag unrhyw gwsmeriaid eraill sy’n parhau i fod a thocynnau 
ers 2020, i gadarnhau eu dewisiadau hwythau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar 
ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Rydym yn ymwybodol ei fod yn siom i lawer na ellir gwireddu’r Eisteddfod arferol eleni. Ond 
rhaid pwysleisio ein bod yn parhau i fod yn ymrwymedig i genhadaeth yr Eisteddfod o ddod â 
phobl ynghyd trwy gerddoriaeth a dawns, a bydd y genhadaeth hon wrth wraidd ein harlwy 
amgen yn 2021. Diolch i chi am ddeall y sefyllfa ac fel erioed, rydym yn hynod ddiolchgar am 
eich cefnogaeth. 
 
Dymuniadau gorau, 
 
Dr Rhys Davies 
Cadeirydd, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Russisch Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Muziek speelt een grote rol in het leven van Ton Smilde. Elke dag staat de radio wel aan en luistert 
hij voornamelijk naar de muziek uit de jaren 50 en 60.  Het leek hem leuk om een verhaaltje te 
maken van wie: was dat ook alweer, wat waren hun echte namen, welke hits hebben ze gemaakt, 
dit opgefleurd met oude foto’s. Veel namen klinken vast bekend in de oren: Dusty Springfield. 
Johnny Cash, Patsy Cline maar kent u Lesley Gore ook nog en wie was ook die zingende non?  

Door: Ton Smilde 

Eurovisiesongfestival 
 
Over ruim twee weken (dinsdag 18 mei 2021 tot en met zaterdag 22 mei 2021) vindt de 65e edeitie 
van het Eurovisiesongfestival plaats. De uitzendingen zijn altijd qua kijkers een groot succes geweest 
voor de omroepen, duizenden mensen vinden het prachtig en zitten gekluisterd aan de buis. Het is 
simpel met het Eurosongfestival je bent een fan of je bent het helemaal niet. Hieronder een verhaal 
van de eerste jaren tot en met de negentiger jaren. 
Nederland is een van de zeven landen die al sinds de eerste editie (1956) deelnemen aan het 
Eurovisiesongfestival. In totaal heeft Nederland 60 keer deelgenomen. Alleen België, Duitsland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren nog vaker van de partij. Nederland won de competitie vijf 
keer. 
Het Eurovisiesongfestival is sinds 24 mei 1956 een jaarlijkse presentatie en competitie van liedjes en 
wordt uitgezonden op televisie door heel Europa; sinds 1967 wordt het festival ook in landen buiten 
Europa uitgezonden. Het festival heeft de naam te danken aan het Eurovision TV Distribution 
Network, een onderdeel van de Europese Radio-unie (EBU). Aan het songfestival kan ieder actief lid 
van de EBU meedoen, waardoor ook enkele landen die net buiten Europa liggen mee kunnen doen. 
Het betreft landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Azië. Sinds 2015 doet ook Australië 
mee aan het festival ondanks het feit dat het geen lid is van de EBU. 
Het eerste festival: 1956 
Deelnemers: België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, de 
Bondsrepubliek Duitsland en Zwitserland. Het eerste songfestival, 
gebaseerd op het Italiaanse Festival van San Remo, was een 
geesteskind van de EBU. Het eerste festival vond plaats in 1956, 
toen zeven landen meededen, ieder met twee liedjes. Twee landen, 
Denemarken en Oostenrijk, werden gediskwalificeerd omdat hun 
aanmelding te laat binnenkwam. Het Verenigd Koninkrijk koos 
ervoor niet mee te doen, omdat daar al het Festival of British 
Popular Songs werd georganiseerd. 
Nederland had de eer het allereerste lied ooit op het Songfestival te 
mogen brengen. Het was De vogels van Holland gezongen door Jetty 
Paerl. 
Het komt zelden voor dat een deelnemend land zonder punten blijft. Indien dit wel gebeurt, wordt 
dit aangeduid met de term nul points. 
In 1962 kregen De Spelbrekers geen punt voor Nederland; een jaar later bleef Annie Palmen met lege 
handen zitten. 

Jetty Paerl 



 
 
Geen punten voor de Spelbrekers met het lied Katinka, maar werd wel een grote hit in Nederland. 
Er zijn in totaal 36 liedjes geweest die geen punten hebben gekregen. Noorwegen en Oostenrijk 
overkwam dit allebei vier keer en die zijn daarmee recordhouders. 
Het Eurovisiesongfestival is zeven keer gewonnen door Ierland, dat daarmee recordhouder is. 
Zweden won zes keer. Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk wonnen elk vijf 
keer. Van de landen die al meer dan 25 jaar meedoen wachten Cyprus, Malta en IJsland nog altijd op 
hun eerste overwinning. De succesvolste artiest is Johnny Logan. Hij won driemaal het songfestival 
voor Ierland, waarvan twee keer als vertolker. 
 
Nederland op het Eurovisiesongfestival 
Door de jaren heen heeft Nederland zeer wisselende successen gekend op het songfestival. Vaak 
eindigden de Nederlandse inzendingen in de middenmoot, met soms een uitschieter naar boven, 
maar vaker naar beneden toe. Ondanks veel resultaten in de middenmoot is qua overwinningen 
Nederland een relatief succesvol songfestivalland. Van de 60 deelnames eindigden 26 inzendingen bij 
de beste tien. 
Vijfmaal won Nederland het songfestival: 
1957: Corry Brokken – Net als toen 
1959: Teddy Scholten – 'n Beetje 
1969: Lenny Kuhr – De troubadour (deze overwinning 
moest gedeeld worden met Frankrijk, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk) 
1975: Teach-In – Ding-a-dong 
2019: Duncan Laurence – Arcade 
 
Vijf keer eindigde Nederland helemaal onderaan: 
1958: Corry Brokken – Heel de wereld 
1962: De Spelbrekers – Katinka 
1963: Annie Palmen – Een speeldoos 
1968: Ronnie Tober – Morgen 
2011: 3JS – Never alone (halve finale) 
De Spelbrekers en Annie Palmen waren de enige 
inzendingen van Nederland die geen enkel punt kregen. Het succesvolste Nederlandse 
songfestivalliedje is Arcade van Duncan Laurence uit 2019. Nederland won toen het songfestival met 
498 punten. 

 
 

Corry Brokken in 1958 



Jaren 50 en 60 
Ondanks de korte periode dat het Eurovisiesongfestival plaatsvond in de jaren 50, kende Nederland 
toen veel succes: het land won tussen 1957 en 1959 twee van de drie keer. Zangeres Corry Brokken, 
die in 1956 ook al namens Nederland meedeed, won een jaar later wel met het nummer Net als 
toen. Tijdens de puntentelling dat jaar bleef Nederland al vanaf het begin constant aan de leiding en 
liep het land uiteindelijk ver uit op de rest. Hierdoor mocht Nederland het Eurovisiesongfestival in 
1958 voor het eerst organiseren; dit werd uiteindelijk gedaan in Hilversum. In eigen land deed 
Nederland het echter een stuk minder goed: Brokken mocht voor de derde keer op rij Nederland 
vertegenwoordigen, maar eindigde deze keer, samen met Luxemburg, op een gedeelde laatste 
plaats. Het was de eerste keer dat Nederland van alle landen als laatste eindigde.  
 
 
 
In 1959 had Nederland opnieuw groot succes: zangeres Teddy 
Scholten (rechts op de foto) ging naar Frankrijk toe om Nederland te 
vertegenwoordigen met het nummer 'n Beetje. Tijdens de 
puntentelling liep Nederland lange tijd achter op verschillende landen, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk, die al gelijk bij zijn eerste 
deelname als een van de favorieten voor de eindzege werd gezien. 
Toen Italië echter zeven punten aan Nederland gaf en geen enkel punt 
aan het Verenigd Koninkrijk, ging Nederland aan kop, maar het bleef 
spannend wie uiteindelijk de winnaar werd. Toen Frankrijk als laatste 
land vier van de zeven overgebleven punten aan Nederland gaf, was 
de tweede zege voor Nederland een feit. Nederland werd hierdoor het eerste land in de geschiedenis 
van het Eurovisiesongfestival dat voor de tweede keer had gewonnen. 
 

In de jaren 60 had Nederland een stuk minder succes op het 
Eurovisiesongfestival. Tussen 1960 en 1968 haalde het land twee keer 
maar net de top tien: Greetje Kauffeld met het nummer Wat een dag en 
Anneke Grönloh met Jij bent mijn leven eindigde in respectievelijk 1961 
en 1964 allebei op de tiende plaats. Daarnaast kenden de jaren 60 een 
absoluut dieptepunt voor Nederland: in 1962, 1963 en 1968 behaalde 
het land de laatste plaats, waarbij er in 1962 en 1963 zelfs geen enkel 
punt naar Nederland ging. Toch kenden de jaren 60 één moment van 
succes voor Nederland: in 1969 ging Lenny Kuhr (links op de foto) met 
het De troubadour naar Spanje om Nederland te vertegenwoordigen. 
Tijdens de puntentelling van 1969 eindigde Nederland op de eerste 
plaats met 18 punten, maar moest het de winst delen met Frankrijk, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk omdat ook deze landen 18 punten 

behaalden. Desondanks was de derde songfestivalzege binnen voor Nederland en werd er via loting 
bepaald dat Nederland het Eurovisiesongfestival 1970 mocht organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaren 70 
In eigen huis behaalde Nederland in 1970 een 7e plek met het 
nummer Waterman van Hearts Of Soul en in 1971 een 6e plek 
met Tijd van Saskia & Serge (rechts op de foto).  
In 1972 eindigden Sandra & Andres met Als het om de liefde 
gaat namens Nederland op een 4e plek, één punt achter de 
nummer drie dat jaar: Duitsland. Na een teleurstellende 14e 
plaats in 1973 kwam Nederland in 1974 sterk terug met I see a 
star van Mouth & MacNeal. Het nummer won niet door twee 
belangrijke factoren: ten eerste was 1974 het het jaar van de 
inzending van Zweden (Waterloo van ABBA), waardoor 
Nederland en alle andere landen sowieso weinig kans leken te 
maken op de winst, en ten tweede werd de kans op een vierde 
Nederlandse winst verkleind door de gekkigheid die Mouth & 
MacNeal op het podium lieten zien, Mouth & MacNeal 
behaalden desondanks toch een 3e plaats voor Nederland.  
In 1975 stuurde Nederland Teach-In (rechts op de foto) met het 
nummer Ding-a-dong naar Zweden, waar het als eerste van alle 
nummers mocht optreden. Tijdens de puntentelling stond 
Nederland in het begin bovenaan maar het werd later, net als in 
1959, ingehaald door het Verenigd Koninkrijk en stond lange tijd 
tweede. Het werd uiteindelijk een nek-aan-nek-race tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Toen er nog drie landen 
hun punten moesten doorgeven, stonden Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk op bijna evenveel punten (respectievelijk 
127 tegenover 120 punten). Zowel Spanje als Zweden gaven hun 
12 punten aan Nederland en toen Italië als laatste land hun 
punten moest doorgeven, stond Nederland op 151 punten 
tegenover het Verenigd Koninkrijk met 135 punten. Hiermee 
won Nederland het Eurovisiesongfestival voor de vierde keer, en 
1975 was bijna 45 jaar lang de laatste editie dat Nederland won. Tijdens de tweede helft van de jaren 
70 was Nederland minder succesvol, met een 9e plaats thuis in 1976 als beste resultaat. Van 1977 tot 
1979 behaalde Nederland respectievelijk de 12e, 13e en 12e plek. 
 
Jaren 80 
De jaren 80 waren voor Nederland op het Eurovisiesongfestival 
niet al te succesvol: in 1980 vond het songfestival in Den Haag 
plaats, omdat Israël, die in 1978 en 1979 won, een nationale 
feestdag had op de dag van het festival. Het is tot nu de enige 
keer dat een land na haar overwinning zelf niet meedoet. Dus 
werd Nederland als gastland aangewezen. Thuis behaalde 
Maggie MacNeal Rechts op de foto) , die in 1974 nog 3e werd, 
een 5e plek met Amsterdam, tot dan toe de beste plaats die 
Nederland in de jaren 80 had behaald. Deze plaats werd in 1987 
geëvenaard door Marcha met Rechtop in de wind, die in België 
ook op een 5e plek eindigde. Verder werd er voor Nederland 
nog een 7e plek in 1983 behaald door Bernadette en een 9e plek 
in 1988 door Gerard Joling met Shangri-la, maar verder verscheen Nederland niet in de top 10, met 
een 16e plaats in 1982 als slechtste resultaat dat decennium. In 1989 stond Nederland nog op een 
gedeelde eerste plek bij de bookmakers met het nummer Blijf zoals je bent van Justine Pelmelay, 
maar een onzuivere noot op het einde gooide roet in het eten en Nederland eindigde dat jaar op de 
15e plek. In 1985 deed Nederland niet mee op het Eurovisiesongfestival, omdat het evenement dat 



jaar plaatsvond op 4 mei, terwijl in Nederland op die datum de Nationale Dodenherdenking 
plaatsvond. 
 
Jaren 90 
Nederland kende wisselend succes in de jaren 90. het land 
begon in 1990 nog slecht met een 15e  plek. Toen 
Nederland het Eurovisiesongfestival 1991 oversloeg omdat 
het weer op 4 mei plaatsvond, kwam het land in 1992 terug 
en eindigde het op een 9e plek. In 1993 kwam Nederland 
met een sterke inzending die kans maakte op de winst: 
Ruth Jacott werd naar Ierland gestuurd met haar catchy 
uptempo nummer Vrede. Omdat het camerawerk mislukte 
en het licht te fel in de camera verscheen, werd Jacott 
'maar' 6e. Desondanks kreeg ze toch nog 12 punten van de 
Ierse jury. In 1994 ging Willeke Alberti met Waar is de zon 
namens Nederland naar het Eurovisiesongfestival, maar 
behaalde een zeer teleurstellende 24e plek. Dankzij dit 
slechte resultaat mocht Nederland in 1995 niet deelnemen. 
In 1996 zorgde Maxine & Franklin Brown nog voor een 7e 
plek, maar in 1997 ging het al weer mis met een 22e plek 
voor Nederland. In 1998 had Nederland opnieuw kans om 
te winnen: Edsilia Rombley ging naar het Verenigd 
Koninkrijk met het nummer Hemel en aarde, waar ze bij de 
bookmakers voor korte tijd eerste stond. Ze werd echter 
4e, maar behaalde toch het beste resultaat voor Nederland 
in de jaren 90. Rechts op de foto Sandra Reemer met haar 
Songfestivalkleding uit 1979. 
 
Taal 
Lange tijd was het voor de deelnemende landen op het Eurovisiesongfestival verplicht om in de eigen 
taal te zingen. Veruit de meeste Nederlandse inzendingen (39) zijn dan ook vertolkt in het 
Nederlands. Tussen 1974 en 1976 bestond er een vrije taalregel en kozen de Nederlandse 
deelnemers voor het Engels. Sinds de vrije taalregel in 1999 heringevoerd werd, heeft Nederland 
steeds Engelstalige liedjes naar het songfestival gestuurd, met uitzondering van 2010, toen er 
opnieuw voor een Nederlandstalig liedje werd gekozen. In 2006 bestond het lied Amambanda van 
Treble uit een combinatie van Engels en kunsttaal. 
In 1974, 1975, 2007 en 2011 werd via het Nationaal Songfestival gekozen voor een Nederlandstalige 
inzending, maar traden de deelnemers op het Eurovisiesongfestival aan met een Engelstalige versie. 
 
Songfestivals zonder Nederland 
Nederland heeft praktisch altijd meegedaan aan het Eurovisiesongfestival. Slechts vier keer was 
Nederland er niet bij. In 1985 en 1991 nam Nederland niet deel aan het Eurovisiesongfestival omdat 
het evenement werd gehouden op 4 mei, de dag waarop in Nederland de Nationale 
Dodenherdenking plaatsvindt. Het werd niet passend geacht op deze datum ook verwikkeld te zijn in 
een wedstrijd voor amusementsmuziek. In 1995 en 2002 moest Nederland noodgedwongen 
thuisblijven vanwege een te lage score in het jaar ervoor. Sinds in 2004 de halve finale is ingevoerd, 
kan ieder land elk jaar meedoen. Van 2005 tot en met 2012 en in 2015 bereikte Nederland de finale 
niet. 
 
 
 



 
Bijzonderheden 
Corry Brokken en Sandra Reemer zijn ieder drie keer voor Nederland uitgekomen en zijn daarmee 
recordhouder. Brokken deed dat drie keer achter elkaar (1956 t/m 1958), terwijl Reemer nog een 
vierde keer op het Eurovisiepodium stond: in 1983 was ze achtergrondzangeres voor Sing me a song 
van Bernadette. 
Het allereerste songfestivalliedje ooit was een Nederlandse inzending. Jetty Paerl opende namelijk 
namens Nederland het allereerste songfestival in 1956 met haar liedje De vogels van Holland. De 
resultaten van het songfestival van 1956 zijn overigens nooit bekendgemaakt. 
Anneke Grönloh was in 1964 namens Nederland de eerste Aziatische deelnemer die op het 
songfestival aantrad. 
Milly Scott -rechts op de foto- was in 1966 namens Nederland 
de eerste zwarte deelnemer die op het songfestival aantrad. 
Corry Brokken is de enige artiest die op het songfestival de 
eerste en de laatste plaats wist te behalen, in respectievelijk 
1957 en 1958. 
In 1970 had Nederland de meidengroep Hearts of Soul 
afgevaardigd, maar omdat het songfestivalreglement nog niet 
voorzag in optredende groepen, werd de groepsnaam voor het 
festival tijdelijk veranderd in "Patricia en The Hearts of Soul". 
In totaal heeft Nederland zes keer het songfestival geopend. 
Naast het eerste songfestival in 1956 gebeurde dat ook in 1965, 
1967, 1970 en 1975. In 2000 werd de rechtstreekse uitzending 
van het Eurovisiesongfestival in Nederland afgebroken voor de 
berichtgeving rondom de vuurwerkramp in Enschede. De 
televoting kon hierdoor niet plaatsvinden, waardoor de 
Nederlandse punten gegeven moesten worden door een 
vakjury.  
 
Met dank aan Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi’j bunt now in November 2006.... 
 
Hallo beste mensen, daor bun ik dan weer 
um jullie, net as de veurige keer 
te vertellen, wat ik zoal heb geheurd 
en watter sinds un jaor met ons koor is gebeurd 
 
I-j snapt wel , dat ik in mien gedichten 
niet aover elk concert kan berichten 
Dat bunt der zo völ, dan hadden jullie brood met motten nemmen 
dus heb ik mien eiges af motten remmen 
 
De elfde van de elfde tweeduuzendzes 
is veur Gerard Wentink en Jan Aovergoor belangrijk gewès 
As jubilaris op de feestaovend  gehuldigd 
De felicitaties en cadeautjes wazzen veelvuldig 
 
Toen Piet van der Sanden 20 jaor dirigent van ut Mannenkoor was 
vond ut bestuur un boek en un envelop met inhoud kump wel van pas 
Thuus bleek, datte dat boek al es eerder had gekregen 
en het ut toen maor weer teruggegeven 
 
Henk Sewald zei, ik zal der wel veur zorgen 
en het ut in de container opgeborgen 
Twee jaor later zocht André iets en is in den container beland 
Vilt um in-èns dat boek in de hand 
 
Hi-j bladert der deur, en heurt un geluud 
dan vilt plotseling den envelop met inhoud deruut 
Piet kreeg den envelop veur de tweede keer, makkeluk zat 
Zo heette der ook twee keer plezier van gehad 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
15 November gaon Albert Huls en Charles met völ tam tam 
Coen ophalen in ut mooie Zeddam 
Ze drukken op de bel, hebben daor un kwartier gestaon 
maor niemand het de deur open gedaon 
 
 



Toen kwamen ze der achter, waorum ut niet wol lukken 
Ze stonden bi-j buurman Alfons op de bel te drukken 
Ut wazzen der twee, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
21 November had ik Wim Nijland aan de telefoon 
Bunt Coen Meyer en Ger Marneth vanaovend gekamd en schoon 
strak in het pakken witte manchetten 
Wi-j willen ze vanaovend op de foto zetten 
 
Ze tekenen de brieven veur de sponsoractie veur ut jubileumjaor 
maor eigenluk is dat  niet helemaol waor 
Die handtekening is in wezen al lang gebeurd 
Der worden un hoop papieren op de taofel gepleurd 
 
Het Wim tegen mien gezegd 
dan liek ut op den foto toch net echt 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
26 November had Plorrenfrans en Marijke robijnen feest 
Un groot koor is in de kerk geweest 
Bi-j Jan ter Voert bunt wat zangersvrienden opgetreden 
die mosten zich égaals op ni-j verkleden 
 
In alle outfits van ut koor deur de jaoren hen 
ut was mien un gemier en geren 
‘t Eerste trouwpak, dri-j smokings en tenue de ville 
dri-j kozakkenpakken, T-shirts en nog meer textiel 
stofjas, bodywarmer, en gilet 
sweater, de kozakkenmuts en honkbalpet 
 
Um te kieken, hoevöl geld bi-j de sponsoren was opgehaald 
had René Theunissen un prachtige barometer gemaakt 
Theo Gerritsen is naor  Harry Lukassen gelopen 
um zand veur den barometer te kopen 
 
Harry gaf um de goeie raod 
in zo’n ding gebruuken zo ook wel vogelzaod 
Theo, de Penningmeester, vroeg natuurluk, wat ut duurste was 
Vogelzaod, zei Harry ras 
 
Theo is un zuunige klant 
en zei meteen doe mien maor zand 
Toen bood Harry aan, as ut veur ut Mannenkoor is 
dan krieg i-j dat van mien wel veur niks 
 
Toen zei Theo nao kort beraod  
doe mien dan toch maor dat vogelzaod 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 



Freddy Dekker vroeg aan Piet van der Sanden 
Mag ik de muziekpapieren, in plaats van in mien handen 
met de repetities op un standaard gaon leggen 
Dat wol Piet um niet ontzeggen 
 
Want, zei Freddy, en dat is gin grap 
ik word zo muuj van ut vasholden van den map 
Now kump-e dinsdags met den standaard in un foedraal onder den arm 
en Fred Löwenthal vroeg um met al zin charme 
 
Laot ons niet in ut ongewisse 
Gao-j vanaovend jagen of gao-j vissen 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
René Theunissen was bi-j Heutink sinterklaos-inkopen aan ut doen 
Hi-j zocht un zilveren armband veur zin dochter in de schoen 
Toen de verkoopster vroeg, wilt u pinnen op chippen 
Zei René, chippen, wat is dat dan, ik kan wel wippen 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
12 December 2006 vroeg in de middag met de bus op pad 
in grieze boks en blauwe sweater naor de stad 
Veur TV-Gelderland zongen wi-j un kerstconcert 
dat in de Arnhemse Eusebiuskerk gegeven werd 
 
Coert Broekhuuzen was fluitend van huus gegaon 
had in plaats van de sweater, de blauwe blazer aangedaon 
Het in paniek Thea gebeld 
die kwam met den sweater naor Ulft gesneld 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Wil Gootink het van Toon Menke un rood PvdA-jack gekregen 
Dat vilt mien van un aovertuugd VVD-er tegen 
Het Willem zich gewoon vergist 
Of isse now un opportunist 
 
21  December met un klein koor 
naor Doetinchem, met Hans Keuper, de kletsmajoor 
Den rei deur de stad met völ elan 
En bracht met un bakfiets kerstbeum aan de man 
 
Graafschap-TV wol van al deze zaken 
Bi-j de ijsbaan op ut Simonsplein opnames maken 
Maor un jengelende orgelman wol hier niks van wetten 
en weigerde um dat ding stil te zetten 
 
Van armoe mosten ze naor café Jansen verkassen 
waor Hans met zin trekzak en ut UMK de mensen verrasten 
Graafschap-TV het ut 23 December uutgezonden  



en de mensen hebben ut leuk gevonden 
 
20 Januari 2007 mosten de Strangzangers in de Smeltkroes optreden 
Veur den pronkzitting mosten ze zich ook verkleden 
Toen Ton Geerts met ut dirigeren de armen de loch in stak 
is um in-èns de boks afgezakt 
 
Hi-j stond in zin slipje veur un volle zaal en zin koor 
onder ut toeziend oog van meneer pastoor 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende waek geet ut wieder op 27 januari, ut golden jubileum van het UMK........... 
 
 

 
 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 

 
 
12 november 2016: Concert De Dijk in de uitverkochte Popzaal van de DRU Cultuurfabriek. Gastoptreden Ulfts 

Mannenkoor. Foto Henk van Raaij. 
 
 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Bij apen hebben we het over alfa-mannetjes. Bij mannen over ‘patsers’. We trappen er steeds in door 
te accepteren dat bepaalde groepen mensen meer zijn dan de gemiddelden. Krijgen de “hogeren” 
het niet voor elkaar, dan word je “gesensibiliseerd”. Gelijke kansen in het onderwijs worden steeds 
minder door de sterke opkomst van “schaduwonderwijs”. Een redelijke woning? Wie betaalt, 
bepaalt. 
 

 
 
Rangen en Standen 
Het verhaal over het ontstaan van de elite, standen, klassen volgens de Germanen: Heimdall was de 
wachter van de regenboog, die toegang gaf tot het rijk van de goden. De god van de hemel en van de 
vruchtbare regen. Hij gold hij als goddelijke voorvader van het menselijke geslacht en de standen. In 
de Edda, het boek van de godenverhalen, staat dit zo: “Heilige kind’ren, Groot en klein, Zonen van 
Heimdall”. 
 
Op zekere dag daalde Heimdall af naar de aarde. Bij een armelijk hutje op het zeestrand trof hij  
Ai (overgrootvader) en Edda (overgrootmoeder) aan. Het was een arm, maar toch waardig paar en zij 
nodigden hem gastvrij uit. Hij nam de uitnodiging aan. Een eenvoudige maaltijd van varkensvlees 
werd gedeeld. Hij bleef drie dagen en leerde het echtpaar nieuwe zaken. De laatste nacht regende 
het verfrissend. Daarna hervatte hij zijn reis. Na negen maanden baarde Edda een donkere, stevige 
jongen en zij noemden hem Thrall. Al snel bleek dat dat Thrall erg sterk was en belangstelling had 
voor het zware werk. Toen hij volwassen was huwde hij Thyr. Deze jonge meid was zwaar gebouwd, 
had zongebruinde handen en platte voeten en werkte net als Thrall van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat. Dit paar kreeg veel kinderen en van hen stamden alle slaven af. “Zij hadden kind’ren en 



leefden gelukkig. Ze omheinden landen, bemestten ’t ploegland, hoedden de varkens, weidden de 
geiten, groeven veen”.  

 
 
Na de arme hut kwam Heimdall in de bebouwde velden aan. Hier stond een aanzienlijke boerderij. 
Hij betrad het huis en werd vriendelijk onthaald door Afi (grootvader) en Amma (grootmoeder). Ook 
hier werd hij uitgenodigd mee te eten van een eenvoudige, maar overvloedige maaltijd. Weer bleef 
hij drie dagen en onderwees allerlei nuttige kennis. Gedurende deze voorjaarsnachten viel er een 
zachte, groeizame regen.  Hier werd na negen maanden een blauwogige, forse knaap geboren. 
Amma noemde hem Karl. Toen hij volwassen was, bleek dat deze Karl veel verstand had van 
landbouw. Hij trouwde met een vlugge en huishoudelijke vrouw, die Snor heette. Zo ontstond de 
stand landbouwers of boeren. “Hij groeide op, gedijde flink. Hij temde de ossen. Maakte ploegen. 
Bouwde huizen. Maakte schuren. Maakte wagens en dreef de ploeg”. 
 

 



Nadat Heimdall het tweede huis had verlaten, vervolgde hij zijn reis. Hij kwam bij een heuvel aan, 
waarop een sterk kasteel was gebouwd. Hier werd hij hoffelijk ontvangen door Fadir (vader) en 
Modir (moeder). Zij zagen er gezond uit en waren weelderig gekleed. De maaltijd bestond uit lekkere 
spijzen en heerlijke wijn. Weer bleef hij hier drie dagen. ’s Nachts regende het zachtjes en het rook 
heerlijk fris. Hij ging toen terug naar huis Himinbiorg bij regenboog, de brug van de Asen. De vrouw 
van het kasteel baarde na negen maanden een mooie, slanke knaap, die zij Jarl noemde. Deze knaap 
had al vroeg belangstelling voor de jacht en krijgsmansoefeningen. Hij leerde runen lezen en 
droomde in toekomst grote daden te verrichten, waarmee zijn geslacht beroemd zou worden. Toen 
hij man was geworden, trouwde hij Erna, een aristocratisch en slank gebouwde maagd. Zij had 
verstand van het leiden van een groot huishouden en baarde vele kinderen, die bestemd waren te 
heersen en te regeren. “Op groeiden ze, Jarl’s zonen. Zij temden de paarden. Bogen schilden. 
Gladden pijlen. Drilden speren”.   
 
In die tijd was het de gewoonte dat je als reiziger ’s avonds kon gaan slapen bij de familie waar je op 
dat moment was. Heel gastvrij was het om ’s nachts de reiziger in het bed tussen het echtpaar te 
laten slapen. Daar was het warm en veilig. De mensen wisten dat ze afhankelijk waren van hun 
natuurlijke omgeving. Begrepen misschien alles wel niet, maar gaven er een betekenis aan door 
middel van verhalen en respecteerden de natuur. Het evenwicht tussen ecologie en economie is nu 
slecht. Ooit leerden we op school : In een piramidevorm, de eerste, tweede en derde stand. Boven in 
de piramide de keizer met de adel, de geestelijkheid en de burgers en vrije boeren en helemaal 
onderaan de horigen en de lijfeigenen of slaven. Dit was de allergrootste groep: de basis van het 
menselijk bestaan. Die mocht je als vee behandelen. 
 
De eerste mensen trokken als jagers en verzamelaars rond en namen hun schamele hebben en 
houden mee op de rug. Toen de mensen op een vaste plek gingen wonen, werd het verschil in bezit 
steeds groter. Dit moest je gaan beschermen door verhalen, macht, regels, of wetten te maken en 
om zo je macht te rechtvaardigen. Als keizer of farao was je de zoon van de zon. Als koning stamde je 
misschien wel af van een held of halfgod. Of je had als kerkleider een speciale band met de hemel. 
In mijn jeugd heb ik me verwonderd over de “ereplaatsen” in de kerk. Wanneer moest ik vrouw of 
mevrouw zeggen. Hoe sprak je de arbeider of directeur aan? Werknemer of CEO? We worden nog 
steeds onderwezen in de geschiedenis van de rijke bovenlaag. Gelukkig beoordeel ik nu op het 
menszijn! 
 
Totemboom: es van 25 tot en met 3 juni en 22 november tot en met 1 december. 
Karaktereigenschap: ambitieus, roekeloze carrierejager. Je bent koppig en je wilt vooruit komen. En 
als je je doel hebt bereikt, ben je ook bereid anderen te helpen. Zaken, die muurvast zitten, kun je als 
een “trouble shooter” weer uit het slop trekken. 
 

 



 

 
 
Verhalen: De enorme es houdt in de Germaanse mythologie de hemel, de aarde en de onderwereld 
samen. Ooit zal deze wonderboom ten onder gaan als de reuzen (de ongetemde natuurkrachten, het 
kwaad) en goden (het goede) in een machtige strijd verwikkeld zijn. De grote wereldbrand, die 
“Ragnarok” heet.  De christenen spreken over ”de Dag des Oordeels”. Nadat de vrouw uit een aan 
gespoelde iep was geschapen, werd de aangespoelde es veranderd in een man. Het leven is toch 
maar in de zee ontstaan. De evolutietheorie van Darwin.  
 
 
Essen zie je niet zo vaak op de zandgronden. Ik leerde deze bomen pas goed kennen toen ik op de 
rivierklei van de IJssel kwam te wonen. Bekijk nu de es maar eens goed met zijn merkwaardige 
donkere knoppen en bloemen. 
 
Bronnen:  
Wat bomen vertellen   Girbe Buist  
Noorsche Mythen uit de edda’s en de sagen       H.A.Guerber   1929   Thieme 
NRC en nieuws. 
 
 

 

 



 

We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


