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- Ria Raven In de tweede helft van de 80-er jaren staat er nog een groot aantal werken in de planning voor groot koor. Maar ook
werken voor klein koor natuurlijk.
In 1986 wordt er nog een fotoshoot gehouden voor nieuwe staatsiefoto's waarvan o.a. een foto van het Omroep
Kamerkoor.
Dit zal één van de laatste foto's zijn van de kleinere koren die gevormd worden uit het Groot Omroepkoor. Het wordt
steeds gebruikelijker per keer te bekijken wie er in de ad hoc groepen wordt ingezet. Hierbij wordt gelet op de wensen
van de dirigent, klankkleur die nodig is etc.
Om aan te geven of een klein deel van het Groot Omroepkoor wordt ingezet spreekt men in de programma's over
"formatie uit of ensemble uit het Groot Omroepkoor."

Omroep Kamerkoor (Amsterdam Concertgebouw, 1986)
1e rij v.l.n.r.: Rina Croese, Judith van Rhijn, Marleen van der Wel, Ursula van t Wout, Gretha Kolvers
2e rij v.l.n.r.: Annelies van de Bor, Anneke Leenman, Wil Boekel, Delia van Schaik
3e rij v.l.n.r.: Frank Hameleers, Rob Sturkenboom, Frans Lambour, Palle Fuhr Jørgensen, Dirk-Jan van der Valk
(niet op de foto staan Cor van Twillert, Peter Kooy en Jaap Smit, die ook onderdeel uitmaakten van het OKK)

Groot Omroepkoor (Amsterdam Concertgebouw, 1986)
1e rij v.l.n.r.
Rina Croese, Judith van Rhijn, Joy van Es, Jolanda Janssen, Riet Oldenhuis, Anna Adam, Ursula van t Wout, Gretha Kolvers, Mirjam Krieg, Kenneth
Montgomery, Nienke Leurink, Ans van Gelder, Anke Zuithoff, Corrie Pronk, Elisabeth Bosch, Mieke Wolffers, Jannetje Blok, Delia van Schaik,
Annelies Nijhuis.
2e rij v.l.n.r.
Winnie Gardenier, Marthy Buijs, Gera van Heezik, Marleen van der Wel, Lia den Hartog, Liesbeth Teipe, Caroline Brouwer, Gé Neutel, Matthy
Soethoudt, Clara Zietse, Gepka Schmidt, Cecile Megens, Marjolein Koetsier, Berna Kousemaker, Wil Redegeld, Corry van Looyengoed, Els de Graaff,
Marga Kuhn, Hanneke Visser, Anneke Leenman, Wil Boekel, Wil Mus.
3e rij v.l.n.r.
Jan Ditmeijer, Frank Hameleers, Paul Bouts, Theo Hali, Piet de Reuver, Cor van de Berg, Piet de Boer, Rob Sturkenboom, Lex Barten, Cor Niessen,
Kees van Hees, Henk v.d. Veer, Palle Fuhr Jørgensen, Hans van Winsen, Wouter Schmidt
4e rij v.l.n.r.
Zoltán Kovács, Bart Distelvelt, Robbert Teipe, Bert van Delden, Fred Bongers, Frans Lambour, Cor van Dijk, Rob van Hagen, Henk van Monsjou, Dirk
Jan van der Valk, Jaap-Jan Hunze, Gert Langeler

Het koor kan natuurlijk ook worden gesplitst in een apart dames en herenkoor. Hier repeteren de mannen in KRO
studio I, resp. in Gebouw De Vereniging in Hilversum o.l.v. Robin Gritton.

Zoals al gemeld werden er in de tweede helft van de 80er jaren zeer grote werken uitgevoerd.
Denk hierbij aan de Gurrelieder van Schönberg (1985), de Sankt Bach Passion van Kagel (november 1986) en
Messiaens Saint Francois d’Assise.

Solistenrepetitie voor de Gurrelieder in 1985 met Sergiu Comissiona, Maarten Bon, Mira Zakai en William Cochran

Vooral de Messiaen was een productie waar veel
organisatie aan vast zat, ook al vanwege een tournee
naar Bonn en Madrid met zowel het Radio Symfonie
Orkest, een gedeelte van het Radio Kamer Orkest, het
Nederlands Kamerkoor en het Groot Omroepkoor.
In een artikel in het Utrechts Nieuwsblad licht Jan Vos
(toenmalig directeur van de Divisie Uitvoerende
Kunstenaars waaronder alle ensembles ressorteerden)
toe waarom het mogelijk is om muziek als van Messiaen
uit te voeren, muziek die je in de concertzalen niet of
nauwelijks hoort (zie het kader in het artikel over
Messiaen).

Olivier Messiaen

De Volkskrant kopt met “Luidruchtige bijval voor een bovenaardse Olivier Messiaen” en meldt dat de KRO radio zijn
Utrechtse serie met bijzondere concerten niet zinvoller, zeg maar katholieker, en tegelijkertijd spectaculairder had
kunnen openen dan met de concertuitvoering van de opera Saint François d’Assise.

Daarnaast gingen ook werken als Prins Igor van Borodin in februari 1985 en in november 1985 Lady Macbeth van
Mtsensk van Sjostakovitsj.

Ondertussen is er voor de staven van de
diverse ensembles ook het e.e.a.
veranderd. Na jaren te zijn gehuisvest in
de villa’s aan de Heuvellaan 28 en 32
werden deze villa’s verkocht om plaats te
maken voor woningbouw. Het gevolg
daarvan was dat er verhuisd moest
worden. Het gebouw dat men op het oog
had aan de Ampèrestraat in Hilversum
(een voormalige sigarenfabriek van de
firma van Oenen tot 1949 waarna het
Technisch Centrum van de NRU in het
gebouw trok) moest nog grondig
verbouwd. Op de foto het restant van
wat eens Heuvellaan 28 was. Op de 1e
etage net onder dat uitstekende stukje
plafond van de zolderverdieping
ressorteerde een deel van de staf van het
Groot Omroepkoor.

Ampèrestraat 10

Er werd een tussenstop gemaakt op het Mediapark en de stafmedewerkers kwamen op de derde etage van de
zogenaamde “Marmergroeve” terecht. Als je jaren de luxe hebt gekend om in een fraaie villa te zitten met een
gigantische tuin is dat een ongelofelijke overgang. Na anderhalf jaar verhuisden we uiteindelijk naar de Ampèrestraat
waar de diverse afdelingen van de Divisie Uitvoerende Kunstenaars tot 1995 hebben gezeten.
In 1987 vond er een bijzondere
gebeurtenis plaats in de historie van de
ensembles van de DUK. De 1e CD werd
uitgebracht. Het ging hier om een CD van
het Catherijne Consort met werken van
Bach.
Er werd uitgebreid met champagne
getoost op het verschijnen van deze CD,
wat toentertijd, zoals al gezegd, heel
bijzonder was en dat is van de gezichten
af te lezen. Op de foto's zijn o.a. Jan Vos
(directeur DUK) Marlo Stam-Saaf (toen
o.a. PR) en Ferdinand Vrijma (manager
RKO) te zien. De namen van de anderen
zijn mij niet bekend.

Ook bijzonder was het uitvoeren van Gershwin’s volledige Porgy and Bess in 1987. Het rechtstreeks uitgezonden
concert in de Matinee op de vrije zaterdag werd mede mogelijk gemaakt door de KRO (die het programma op
vrijdagavond bracht in Muziekcentrum Vredenburg) en met steun van Van Lanschot bankiers. In de recensie staat te
lezen: "bovendien is het bezetten van de solocast van Porgy en Bess een hele aparte omdat de Gershwin Society pas
toestemming geeft voor uitvoering als alle belangrijke solozangers negers zijn." Henry Lewis zorgde voor een
zinderende uitvoering van dit werk (zie recensie).

Henry Lewis

In 1987 besluiten zowel Veronica als de KRO een samenwerkingsverband aan te gaan met Muziekcentrum Vredenburg
door de concertseries met de omroepensembles op dat podium te brengen. En zodoende worden zij in de toekomst
belangrijke bespelers van dit podium op de vrijdagavond en de zondagmiddag.
Bij alle opnamen van de ensembles van de DUK zijn vanaf de microfoonrepetities tot en met het concert ook altijd de
muziekregisseurs en technici aanwezig om alles goed op de band te krijgen.
Hieronder foto’s van de regiestudio van VARA studio I (1987) met muziekregisseur Jacob Boogaart. De naam van de
technicus is Boy Honig (vermoeden we). Het moet in elk geval een productie voor de NCRV zijn geweest, gezien de
aanwezigheid van Cornelis van Zwol op de tweede foto. In het huidige MCO zijn de regieruimtes bijna allemaal
omgebouwd tot kantoren. Dit omdat er in de studio’s nauwelijks meer wordt opgenomen. En als dat wel het geval is,
dan is er een mobiele regiewagen die door de zendgemachtigden wordt ingezet. Bij studio 5 bevindt zich nog wel een
regieruimte die gebruikt wordt door platenmaatschappijen voor het opnemen van CD’s.

In 1988 werkt het koor mee aan het Requiem van Verdi met het Concertgebouw Orkest o.l.v. Chailly. Dit orkest mag
zich met ingang van dat jaar i.v.m. het eeuwfeest Koninklijk Concertgebouworkest gaan noemen.

Van de hand van de directeur van het KCO krijgt het GOK een complimenteuze bedankbrief voor de bijdrage van het
koor aan dit concert.

In december van datzelfde jaar breekt Chailly met de
traditie om tijdens de Eurovisie Kerstmatinees Mahler
ten gehore te brengen. Hij kiest dat jaar voor de
Carmina Burana van Orff en zette daarmee een
andere toon met deze, volgens de recensent,
glanzende en opwindende uitvoering van dit werk.
Het Groot Omroepkoor krijgt lovende kritieken:
“Alleen zo’n professioneel ensemble is in staat om
zo’n variatie in klank te produceren met zo rijke
dynamische schakeringen, zo’n perfecte uitspraak,
zulk evenwicht in alle stemgroeperingen. Chailly wist
ze tot het uiterste van hun kunnen te brengen in
volmaakte harmonie met het orkest.”

In 1989 wordt l’Ange de Feu
uitgevoerd in de Matinee.
In mei 1990 werkt het koor
mee aan het concert in
Rotterdam t.g.v. herdenking
van de bombardementen
op deze stad in 1940.
Uitgevoerd wordt Mahler’s
Opstandingssymfonie o.l.v.
Bernard Haitink.

Tijdens de 80-er jaren werd met veel orkestdirigenten samen gewerkt. Teveel om van allemaal een foto te laten zien
maar een aantal van hen wil ik u niet onthouden. Tot slot nog een aantal foto’s van het Groot Omroepoor zelf.
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De foto van het Groot Omroepkoor (met welk orkest?) in de kerk is een voor mij onbekende locatie.
De zwart/wit foto is een foto van het Groot Omroepkoor in Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg (datum onbekend,
foto: Kors van Bennekom).

