
Historie Groot Omroepkoor 

Deel 21 - Van de jaren 80 naar 90 - dl. 1 
- Ria Raven -  

 

De in de vorige aflevering genoemde LP van Le Mendiant du Ciel Bleu van Norbert Moret was het resultaat van een 

compositieopdracht van de vereniging Pro Helvetia aan Norbert Moret ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van 

de Kanton Fribourg. 

In het persbericht van de 

NOS knipselkrant uit die tijd 

(juni 1981) wordt gemeld 

dat het werk twee maal is 

uitgevoerd, eenmaal voor 

het publiek uit het 

jubilerende Kanton en 

eenmaal voor genodigden. 

De NOS heeft het aandeel 

van het Omroepkoor in dat 

concert rechtstreeks 

uitgezonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Onderstaande foto's van een koorrepetitie in KRO studio I moeten net daarna gemaakt zijn. 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

  



Na de jaren zeventig begint de planning voor het Groot Omroepkoor en de daaruit te formeren ensembles steeds 

ingewikkelder te worden. Voorheen waren de repetitiedagen duidelijk en eindigden vrijwel altijd met opnamen in de 

studio’s die voor uitzending op een later tijdstip gemaakt werden. Nu het koor (en ook de orkesten) veel meer naar 

buiten traden en deel namen aan de concertseries die door de diverse omroepen werden ontwikkeld, wordt er heel 

wat geplust en gemind om de planning sluitend te krijgen. Ook factoren zoals de CAO regels inzake lengte van 

repetities, reistijden etc. maken dit geen makkelijk proces. Bovendien hadden we in die tijd nog niet de beschikking 

over computers etc., dus elk gewijzigd schema moest overnieuw getypt of werd voorzien van lagen correctielak. 

 

Aan het eind van de jaren 80, begin jaren negentig dient ook het fenomeen deeltijder zich aan. In eerste instantie zie 

je veel parttimers verschijnen bij de sopranen en de alten maar tegenwoordig zijn er ook veel parttimers in dienst bij 

de tenoren en bassen. 

De ingewikkelde planning, de diverse ad hoc ensembles die kunnen worden geformeerd en het gegeven dat niet 

iedereen fulltime in dienst is, maakt dat het bezetten van de programma’s een ware puzzel is. 

 

Hieronder een overzicht van een paar concertdata uit 1983, net na de zomervakantie, waarvoor de diverse koren 

stonden ingepland. Bijna wekelijks een ander programma met bijna elke week nieuw repertoire. 

 

25 augustus 1983 - opnamen van werken van Cavalli olv. Montgomery voor de TROS. 

5 september 1983 - concert Le Transfiguration van Messiaen met het RFO en BRT koor olv. Kent Nagano in het Festival 

van Vlaanderen te Gent. 

9 september 1983 - concert Wagner Der Fliegende Holländer met het RFO olv. Miklós Erdélyi voor de NOS. 

16 september 1983 - concert Die Jahreszeiten van Haydn met het OO olv. Montgomery in de Grote Kerk van Goes. 

2 oktober 1983 - concert Das 

Paradies van Schumann met het 

OO olv. Montgomery in de KRO 

concertserie Utrecht. 

8 oktober 1983 - concert 

Christoph Colomb: Opera in 2 

akten van Milhaud met het OO 

olv. Reinbert de Leeuw in de 

ZaterdagMatinee Concertgebouw 

Amsterdam. (De tot standkoming 

van dit concert had echter een 

staartje: zoals in de krant staat te 

lezen: “NOS koor weigert te 

zingen”. Dit had alles te maken 

met honorering van solistische 

aandelen van koorleden in het 

betreffende concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het koor wordt ook zeer gewaardeerd getuige de reactie van Dick van der Meer n.a.v. een concert in december 1984  

en van dhr. Cabout n.a.v. het beluisteren van de Vespers van Rachmaninov, die eindigt met de zin "Als omroepman 

voelde ik me heel even rijk met zo'n cultuurinstituut". 

 

 
 

 



 
 

 

Zo tussen de bedrijven 

door wordt het koor ook 

wel eens gevraagd voor 

een snel optreden op 

televisie. Plannen de 

orkesten en koren ruim 

van tevoren (tot drie 

seizoenen vooruit), bij 

televisie wordt vaak 

vandaag gevraagd of men 

morgen mee kan doen.  

Soms lukt het dan getuige 

de medewerking van het 

koor aan een show van 

Tineke de Nooy voor 

Veronica in 1983 met een 

gedeelte uit de Vespers 

van Rachmaninov olv. 

Kenneth Montgomery. 

 

 

 

 

 



In 1985 is het wederom een jubileumjaar. De omroepensembles bestaan 40 jaar en de ZaterdagMatinee viert zijn 25-

jarig jubileum. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

In 1985 zorgt de aanloop tot de uitvoering van Kagel’s Erschöpfung der Welt voor ongekende problemen binnen het 

Groot Omroepkoor. Roerige tijden tot aan de uitvoering zijn het gevolg en worden door de pers op de voet gevolgd. 

 







 

 

           

 

 

 

 

 

 



Ook zijn er dit jaar problemen met de aanwezigheid van het koor bij een concert van het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. In dit geval echter ligt het niet aan de bereidwilligheid van het koor maar houden de regels die gelden voor de 

omroepensembles de medewerking tegen. 

 

 
 

 



 

 

 

Maar laten we dit artikel positief besluiten met een artikel over het feit dat de “Topzangers van het Groot 

Omroepkoor geen taalgrenzen kennen”. 

 

 
 



 



 

Tegenwoordig worden er nog meer vreemde talen gezongen dan in dit artikel worden genoemd. En derhalve worden 

er ook meer taalcoaches gebruikt. 

Zo heeft het GOK in het Armeens gezongen in een werk van Terteryan en heeft daarvoor aan native speaker 

aangetrokken. Een gedeelte van het 

GOK deed mee aan de uitvoering van 

Lord of the Rings met het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest. Daar werd 

gezongen in de zogenaamde 

elfentaal, maar ja, daar is geen 

taalcoach voor, aangezien het een 

fantasietaal betreft. Maar omdat deze 

fantasietaal wel teruggebracht kan 

worden tot het oud Engels is er wel 

een Engelse taalcoach ingezet zodat 

de woorden in elk geval door 

iedereen (met alle verschillende 

nationaliteiten die het koor inmiddels 

rijk is) op dezelfde wijze worden 

uitgesproken. 

 

Tot slot een repetitiefoto van het Groot Ormoepkoor en Radio Symfonie Orkest met Henry Lewis in VARA studio I en 

foto van het koor uit 1985 in de KRO studio I o.l.v. Peter Serpenti. 

 

 
 
Groot Omroepkoor 1985 - Repetitie in de KRO olv. Peter Serpenti  met pianist Thijs Kramer   

1e rij v.l.n.r.:  ? , Madelon Michel, Joy van es, Riet Oldenhuis, Anna Adam, Sonja van Lier, Rina Croese, Judith van Rhijn, Marleen van der Wel, Ursula 

van t Wout, Nienke Leurink, ? , ? , Elisabeth Bosch, Mieke Wolffers, Delia van Schaik, Marga Kuhn   

2e rij v.l.n.r.: Winnie Gardenier, Carolien Brouwer, Lia den Hartog, ? , Liesbeth Teipe, ? , Clara Zietse, Gepka Schmist, Annelies van de Bor, Wil 

Boekel, ? , Tine Appelman, Wil Redegeld, Corry van Looyengoed, Els de Graaff, ? , Wil Mus   

3e rij v.l.n.r.: Jan Ditmeyer, Theo Hali, Paul Bouts, Piet de Boer, Simon Meerdink, Cor van Twillert, ? , Piet de Reuver, Rob Sturkenboom, ? , ? , Lex 

Barten, ? , Henk v.d. Veer, ? , Hans van Winsen, ? , Wouter Schmidt   

4e rij v.l.n.r.: Bart Distelvelt, ? , Peter Kooymans, Zoltan Kovacs, Bert van Delden, Gerard van Dolder, Fred Bongers, Palle Fuhr Jørgensen, Frans 

Lambour, Cor van Dijk,  Rob van Hagen, Piet van der Meulen, Henk van Monsjou, Paul Hofstede, Jaap Jan Hunze   

 


