Historie Groot Omroepkoor
Deel 22 - Op naar de eeuwwisseling - dl. 2
- Ria Raven -

Nog even een kleine greep terug. In het begin van de jaren negentig verscheen een nieuw blad Entr’acte,
Muziekjournaal. In het seizoen 1992-1993 werd in verschillende afleveringen aandacht besteed aan individuele musici
die bij het Muziekcentrum van de Omroep werkten en aan dirigenten die voor de ensembles stonden.
Daarin konden zij in een klein item vertellen over hun achtergrond, opleiding, hoe zij het werken in het ensemble
ervoeren, etc.
Zo werden voor het Groot Omroepkoor Anneke Leenman (alt), Martin Wright (toen chef-dirigent), Boguslaw Fiksinski
(tenor), Reiner Holthaus (bas) (zie bijlage) en Joep Bröcheler (bas) geïnterviewd.

De publiciteit rondom het Groot Omroepkoor werd vanaf de jaren negentig ook veel professioneler dan tot op dat
moment gebeurde. Dat bleek erg nodig. Regelmatig voorkomende vergissingen bij naamsvermelding, helemaal niet
vermelden van het koor, de onbekendheid over het vak van koorzanger, het gebeurde met de regelmaat van de klok.
Bij een musicus uit een orkest vraagt niemand zich af of, en kijkt niemand er raar van op dat je daarmee je boterham
kan verdienen.
Het woord “koor” had (en heeft helaas nog steeds) bij veel mensen
associaties met het woord amateur. Dat het vak van koorzanger een
volledige baan zou kunnen zijn, die kennis ontbreekt bij velen. De keren
dat zelfs door sollicitanten (die op een advertentie reageren waarin staat
wat men verwacht van een zanger van het Groot Omroepkoor) gevraagd
wordt op welke avond het koor repeteert, zijn niet op één hand te tellen.
De folders die vanaf 1991 verschenen hebben zeker ook bijgedragen aan
de bekendheid van het Groot Omroepkoor in grotere kring maar ook aan
wat het betekent een koorzanger te zijn. In vogelvlucht de folders die
vanaf 1991 zijn verschenen en ook hier is de ontwikkeling van de tijd goed
te zien.

In 1995 kan eindelijk, na jaren te hebben gezworven door Hilversum, door alle ensembles de definitieve huisvesting
betrokken worden. Het oude VARA gebouw is totaal verbouwd tot een waarlijk Muziekcentrum, waar alle ensembles
onderdak vinden evenals de Muziekbibliotheek die tot op dat moment op het mediapark bivakkeerde.
Natuurlijk wordt in onze nieuwe studio een groepsfoto gemaakt van het Groot Omroepkoor.

Groot Omroepkoor 1996 - MCO studio 4 - met aanvulling d.d. 17.11.2011 (foto: Marco Borggreve)
1e rij v.l.n.r.:
Gera van Heezik-Douw, Margo van Laack, Henda Strydom, Margriet van der Hucht, Joy van Es, Yuko Yagishita, Anthony Robins, Rachel Cooper,
Elisabeth Bosch, Susanne Meessen, Ans van Dam.
2e rij v.l.n.r.:
Lia den Hartog, Marthy Buijs, Jolanda Janssen, Gretha Kolvers, Ge Neutel, Piet de Reuver, Jaap Smit, Anke Zuithoff, Marga Melerna, Nicoline Bovens,
Marjan van Eldik, Jannetje Blok, Ans van Gelder
3e rij v.l.n.r.:
Marianne van Laarhoven, Maja Roodveldt, Elma van den Dool, Kees van Hees, Frans Lambour, Mario Veldpape, Dirk-Jan van der Valk, Marjolein
Koetsier, Margo Post, Ingrid van de Ven, Delia van Schaik, Anneke Leenman, Wil Boekel, Hanneke Visser.
4e rij v.l.n.r.:
Mark Peterson, Gert-Jan Alders, Lex Barten, Jasper Schweppe, Lars Terray, Frank Hameleers, Machteld van Woerden, Steven de Vries, Bart
Distelvelt, Peter Paul Houtmortels, Cor van den Berg, Marius Kwaks, Boguslaw Fiksinsky.
5e rij v.l.n.r.:
Hans van Winsen, Job Boswinkel, Jaap-Jan Hunze, Joep Bröcheler, Luuk Tuinder, Hans de Vries, Palle Fuhr Jørgensen, John Vredeveldt, Henk Vonk,
Tom Williams, Rob Sturkenboom, Zoltan Kovacs, Adrian Folea, Ioan Micu

In 1996 bestaat het Groot Omroepkoor (net als de overige MCO ensembles) 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum
verschijnen er diverse artikelen in de pers. Zie de bijlagen voor interviews met Martin Wright (chef-dirigent), Wil
Boekel (alt) en een artikel in Koor en Kunstleven.
Madelon Michel (toen sopraan in het Groot Omroepkoor) is de auteur van “Zóó zingt een koor!” uitgegeven ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Groot Omroepkoor in 1996 (ontwerp omslag: Margo Post).

Dat boek is zeker ook een leidraad bij al deze afleveringen van
de geschiedenis van het koor. Op technisch gebied is 1996
alweer héél lang geleden. Hiermee bedoel ik dat we toen
bijvoorbeeld niet de beschikking hadden over gedigitaliseerd
materiaal en er hele andere manieren waren om het boek bij de
drukker aan te leveren. Madelon schrijft niet voor niets in de
inleiding van dit boek dat het haar hoofdbrekens, vierkante
oogjes en vele zweetdruppels heeft gekost. Maar hulptroepen
waren ook toen beschikbaar. Dit alles in de vorm van het
aandragen van foto’s en hele fotoboeken, droppen van
kattebelletjes op haar bureau, verhalen, brieven, foto’s van
gepensioneerde koorleden en van nog actieve collega’s.
Dat resulteerde in een eerste geschiedschrijving van het Groot
Omroepkoor.
Tot besluit schrijft Madelon: “Natuurlijk zal ik dingen vergeten
zijn of heb ik dingen anders vermeld en verteld dan sommige
mensen het in gedachte hadden; mondelinge overlevering is niet
altijd even precies. Ik hoop in ieder geval dat ik niemand kwets,
want dat is uiteraard het laatste dat ik wilde. En zijn er nog veel
zaken die men vermeld wil zien, dan kan ik misschien een boek
voorbereiden voor het 75-jarig bestaan!!!!....”. Dat is een
profetie Madelon, die we allemaal graag zien uitkomen, maar op dit moment moeten we eerst maar eens zien of we
de huidige politieke situatie kunnen overleven.

