Historie Groot Omroepkoor
Deel 22 - Op naar de eeuwwisseling - dl 1
- Ria Raven –
Als je door een archief struint dan valt je ineens een aantal zaken op. Er staan hier mappen vol met recensies van
uitvoeringen van het Groot Omroepkoor en als je door die mappen heenloopt, dan beperk je ie in eerste instantie
tot het lezen van de titels van de recensies en of die aanleiding geven er voor deze serie wat meer mee te doen. Je
kunt natuurlijk niet al die recensies doorlezen want dat kost veel te veel tijd. Maar dan begint ineens op te vallen
wat er eigenlijk in de titels staat. De omschrijvingen die dan gegeven worden, zijn bijna een quiz waard.
Wat dacht u van onderstaande, soms haast poëtische omschrijvingen:
Publiek verpest ontknoping Psalmensymfonie
Tanks Razen door Concertgebouw. (Machinist Hopkins van Max Brand)
Bloedernstig geloof in een monster van draad en staal. (ook Max Brand)
Le Roi Arthus: Opera met oerdimensie / Doet aanslag op zitvlees
Chaussons overspel-lyriek vol bombast en clichés
Razernij van vorstelijke Miricioiu bezit stralende laser-precisie
Roberto Devereux problematische opera
Donizetti vlamt in Concertgebouw
Teruggevonden Mis op-en-top Berlioz.
Feestelijk zinderende duetten (Rossini)
Fascinerende ontsporingen bij Florent Schmitt
Bellini verpakte hete hartstochten in schone sierzang
Muziek Harrison klinkt als dronken stampende Indianen
Dutoit mist geloof in Messiaens kracht
Enerverend verklankte Kerstmatinee roept de Satan en God zelf aan
Virtuoze edelkitsch. (over Kerstmatinee)
Keuris beloond voor compositie van onvolgbare “Lofzangen” (over Laudi)
Koorwerken wankelen onder eigen gewicht
Edo de Waart neemt revanche / Lohengrin op orkaankracht toegejuicht
De stralen von Von Karajan
Opera in de gracht lijdt onder slechte electronica / Koele diva,
geserveerd met koele champagne of een biertje (Prinsengrachtconcert)
Notenbalken zitten vol hemelse extase
Pousseur stoot zwoegend lijmpot om
Alle Dido’s verenigd in één mezzo-sopraan: publiek dronken van
opwinding bij Berlioz’operabeest van zes en half uur
Het hoekje om en weer terug met Alceste
Gezongen wensdromen en inbeeldingen (Bellini)
Feministe met barende man (Chabrier/Poulenc)
Krachtige profilering bij mannenstemmenfeest
Verdi bewijst Rossini als enige de gepaste eer
Luba Orgonasova fascineert als doorleefde slaapwandelaarster
Gaandeweg belanden we in de 90-er jaren. En daar spelen zich toch wel een aantal memorabele zaken af. In 1991
gaat het koor naar Straatsburg voor medewerking aan het Festival Musica 91 met werken van Lutoslawski, Maderna
en Xenakis

In december 1991 werkt het
koor mee aan het Kerstconcert
met KCO o.l.v. Ricardo Chailly.
Over het programma met het
Requiem van Verdi en de
Quattro Pezzi schrijft Bas van
Putten dat Chailly het er
aanmerkelijk beter vanaf bracht
dat enkele jaren ervoor. Het
hoestende publiek krijgt een
sneer van hem, dat hoesten
wordt (en was al) vaker
onderwerp van gesprek in
recensies.

Hieronder foto's van het GOK tijdens repetities in het Concertgebouw in respectievelijk 1991 en 1994.

Dan vindt er in december 1992 een grote ramp plaats op het vliegveld van Faro waarbij zeer veel mensen om het
leven komen. Het koor wordt gevraagd medewerking te verlenen aan de herdenkingsbijeenkomst op Schiphol Oost.
Een zeer emotionele gebeurtenis die bij veel mensen een onuitwisbare herinnering heeft achtergelaten.

In 1993 neemt de Engelsman Robin Gritton, sinds 1980 dirigent van het Groot
Omroepkoor en vanaf 1990 chef-dirigent, afscheid. Op de foto op de achtergrond (tegen
de witte paal) de toenmalige manager van het koor, Floris Rommerts, Robin voor de
tafel, schrijfster van deze stukken naast hem en daarnaast de huidige manager van het
koor, Monica Damen, toentertijd productieleider. Links aan een tafeltje zit Henk van
Monsjou, één van de bassen uit het koor.

De Amerikaanse Martin Wright,
die vanaf 1991 als gastdirigent
aan het koor verbonden is, volgt
hem in augustus 1993 op.
Hij wordt daarmee de derde chefdirigent van het Groot
Omroepkoor. Vanaf 1994 wordt
hij bijgestaan door de Engelse
dirigent Simon Halsey, die vanaf
dat jaar vaste gastdirigent zal zijn
van het Groot Omroepkoor.

Martin Wright
Simon Halsey

Gedurende de negentiger jaren wordt het gebrek aan goede tenoren en tweede bassen echt een probleem. In
Nederland zijn deze niet te vinden. En er wordt uitgeweken naar het buitenland. Waarom er een gebrek is aan
vooral echte lage en echte hoge stemmen is niet te achterhalen al worden er wel allerlei suggesties gedaan over de
redenen. Zie bijgaand artikel waar gesproken wordt over een "Speurtocht naar hoge en lage stemmen in
Nederland".

De speurtocht heeft in elk geval voor het Groot Omroepkoor effect en er kan een aantal collega's uit het buitenland
worden aangenomen. Dit gaat niet zonder slag of stoot want er moet bewezen worden dat al onze pogingen om
binnen Nederland de vacatures vervuld te krijgen op niets zijn uitgelopen. En dat gaat soms heel ver.
In 1994 neemt Dick van der Meer afscheid als "KRO's klassieke muziek-chef en bedenker en programmeur van de
roemruchte serie KRO - Bijzondere concerten in Vredenburg". Een afscheid van een, op zijn zachtst gezegd, zeer
bijzonder mens. Rob van der Hilst schreef hierover in het Utrechts Nieuwsblad:

Tot slot van deze aflevering nog een aantal foto's van het Groot Omroepkoor. In 1994 wordt van de traditionele
groepsfoto afgeweken. Op de trappen van de toen net gebouwde studio 21 op het mediapark wordt het koor
opgesteld. Er gaat wel wat tijd voorbij voor iedereen zijn plekje heeft gevonden. Tweede foto is van het ad hoc
ensemble in Utrecht (1990); derde foto toont het GOK in het Concertgebouw (1992).

Groot Omroepkoor - 1994 op de trappen van de ingang van Studio 21 op het Mediapark - aanvulling dd 17 10 2011
Vanaf de linkerkant van links naar rechts (van onderaf):
Henk van Heijnsbergen - Gera van Heezik Douw Frank Hameleers - Anna Adam Berna Kousemaker, Marthy Buijs, Gepka Schmidt-Krot Margo
Kuijpers, Marga Melerna, Ans van Gelder, Nienke Leurink-Wisman Matthy Soethoudt, Anneke Leenman Gretha Kolvers, Anthony Robins,
Marianne van Laarhoven Jaap Smit, Adrian Folea, Corrie Pronk, Jolanda Janssen, Wil Boekel, Tine Appelman, Helene Versloot, Ans van Dam, Cor
van den Berg, Piet de Reuver (Elma van den Dool zittend), Lia den Hartog, Margo Post, Marjolein Koetsier, Marius Kwaks, Boguslaw Fiksinski,
Susanne Meeseen, Job Boswinkel (naar rechts kijkend), Joy van Es, Paul Bouts, Joep Bröcheler, Willemijn van Gent, Mario Veldpape, onbekend
Rechts van de leuning van links naar rechts (van bovenaf)
Anke Zuithoff, Gert-Jan Alders, Delia van Schaik, Marga Kuhn Madelon Michel, Steven de Vries, Margriet van der Hucht Traian Aga, Nicolas
Mansfield, Bart Distelvelt en voor hem Jaap-Jan Hunze Judith van Rhijn - Jannetje Blok - Hans de Vries Yuko Yagishita - Gé Neutel - Zoltan Kovacs
Achterste rij van links naar rechts:
Kees van Hees, Rob Sturkenboom, Dirk-Jan van der Valk, Gert Langeler, Frans Lambour, Mark Peterson

Ad hoc Ensemble in Utrecht Vredenburg, 1990 o.l.v. Frank Hameleers (?)
1e rij van links naar rechts:
sopranen Margo Post, Willemijn van Gent, Jolanda Janssen, Mirjam Cornelisse, Matty Soethoudt, Yuko Yaghistia alten Fiekojan Hoolboom, Marga
Melerna (?) Gerda van Zelm, Anneke Leenman, Wil Boekel, Delia van Schaik
2e rij van links naar rechts: bassen Dirk-Jan van der Valk, Hans van Winsen, Reiner Holthaus, Mark Peterson, Kees van Hees tenoren Rob
Sturkenboom, Marius Kwaks, Geraint Roberts, Nicolas Mansfield, Bart Distelvelt

Groot Omroepkoor 1992-1993 in het Concertgebouw Amsterdam - met aanvullingen dd 7 november 2011
achterste rij v.l.n.r.:
Adrian Folea, Frank Hameleers, Ioan Micu, Zoltan Kovacs, Cor van den Berg, Marius Kwaks, Cor van Dijk, Rob van Hagen, Palle Fuhr Jørgensen,
Frans Lambour, Job Boswinkel, Joep Bröcheler, Hans van Winsen, Jaap Jan Hunze, Gert Langeler
4e rij v.l.n.r.
Simon Roberts, Nicolas Mansfield, Steven de Vries, Bart Distelvelt, Boguslaw Fiksinski, Joseph Pettit, Piet de Reuver, Rob Sturkenboom, Jaap Smit,
Lex Barten, Mario Veldpape, Kees van Hees, Traian Aga, Wouter Schmidt, Dirk-Jan van der Valk
3e rij v.l.n.r.
Margriet van der Hucht, Liesbeth Teipe, Elma van den Dool, Marthy Buys, Gera van Heezik, Berna Kousemaker, Gepka Schmidt, Gretha Kolvers,
Tine Appelman, Wil Redegeld, Catherine Patriasz, Wil Boekel, Anneke Leenman, Delia van Schaik
2e rij v.l.n.r.
Marianne Koopman, Lia den Hartog, Joy van Es, Jolanda Janssen, Marjolein Koetsier, Machteld van Woerden, Margo Post, Anke Zuithoff, Hélène
Versloot, Marga Melerna, Corrie Pronk, Fiekojan Hoolboom, Susanne Meessen, Hanneke Visser
1e rij v.l.n.r.
Marianne van Laarhoven, Judith van Rhijn, Madelon Michel, Matty Soethoudt, Yuko Yagishita, Ursula van t Wout, Mirjam Krieg, Nienke Leurink,
Ans van Gelder, Marga Kuhn, Ans van Dam

