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- Ria Raven We zitten in het tijdperk dat er veel meer foto's werden gemaakt van het koor dan in het verleden. Ook de
koordirigenten komen steeds meer in beeld en daarom plaatsen we van hen natuurlijk ook graag een paar portretten.
En natuurlijk ook van het Groot Omroepkoor. Maar eerst een belangrijk onderwerp voor het Groot Omroepkoor en
een belangrijk persoon. De pianist.
In 1997 krijgt het Groot Omroepkoor versterking van een pianist in vaste dienst in de
persoon van Ben Martin Weijand. Tot die tijd werd er voor de repetities alleen een pianist
gebruikt op de pianorepetitie dag. Dat is de laatste repetitie van het koor voordat men
verder met het orkest repeteert. De pianorepetitie was en is meestal onder leiding van de
orkestdirigent. In die tijd begeleidde Thijs Kramer in de meeste gevallen de
pianorepetitie.
Maar in 1997 werd dat dus anders. Het Groot Omroepkoor kreeg de beschikking over een
pianist voor alle repetities tot aan de eerste orkestrepetitie in de persoon van Ben Martin
Weijand, die in vaste dienst kwam bij het Groot Omroepkoor.
Ben Martin is een pianist die zeer gewaardeerd wordt. Niet alleen door de leden van het Groot Omroepkoor zelf, maar
ook door alle chef-dirigenten, gastdirigenten en orkestdirigenten. En ook buiten het Muziekcentrum (bij de publieke
omroep) is zijn naam inmiddels gevestigd. Maar het blijft niet bij begeleiden van de repetities van het koor. Koorleden
weten hem te vinden voor het voorbereiden van hun solowerk en audities; hij begeleidt solistenrepetities van de
zendgemachtigden, auditiekandidaten voor het koor die allemaal met verschillend repertoire aankomen (en dat na
een werkdag het liefst nog tot laat in de avond en een aantal avonden achter elkaar). Dat zijn lange en zware
werkdagen! Bovendien staat hij ook altijd klaar om bij afscheidsfeesten van koorleden of dirigenten te begeleiden bij
de diverse voordrachten.
Hier wat foto’s van Ben zoals de meesten hem zien, met kop en schouders
boven het klavier uitstekend, maar ook een paar foto's die hem iets meer eer
aandoen. In rokkostuum voor de groepsfoto van het Groot Omroepkoor en
samen met Martin Wright achter de vleugel.

Naast Ben wordt er bij ad hoc producties (producties met kleinere groepen die naast elkaar plaatsvinden) ook vaak
gebruik gemaakt van freelance pianisten o.a. Peter Nilsson, Thom Janssen en Marjan Bolt.

Eveneens in 1997 gaat er een lang gekoesterde wens in vervulling. De oprichting van
een jongenskoor wordt een feit. In een artikel in de Spreekbuis (zie bijlage) wordt
door Monica Damen (manager van het Groot Omroepkoor) en Mark Peterson (bas in
het Groot Omroepkoor) toegelicht wat het belang is van een jongenskoor.
Dit is het begin van een
succesvol aantal jaren waarin
het Jongenskoor onder de vlag
van het Groot Omroepkoor zal
bestaan. Eerst onder leiding van
Mark Peterson, later onder
leiding van Arie Hoek.
Uiteindelijk gaat het
jongenskoor op in de stichting
Vocaal talent.
Ook start het GOK samen met
de toen in dienst zijnde
educatief medewerker Karel
Smit (later komt er zelfs een
educatie afdeling) het Volkorenproject. Ook dit is voor
schoolkinderen en blijkt een succesvolle formule te zijn.

In de negentiger jaren organiseert de AVRO de zogenaamde Prinsengrachtconcerten (die tot op heden nog steeds
jaarlijks plaatsvinden). Aan deze sfeervolle concerten werkt het Groot Omroepkoor een aantal keren mee
respectievelijk met Cheryl Studer, Nelly Miricioiu en José Cura, allen onder leiding van Martin Wright. Voor de GOKnamenlijst van het Prinsengracht 1998, zie de bijlage.

Uit deze periode wat foto's van de koordirigenten die voor het koor stonden:
Peter Burian, Steen Lindholm, Graeme Jenkins en Christopher Bell.

En vervolgens de chef-dirigent die de eeuw afsluit (Martin Wright) en de chef-dirigent die in de 21e eeuw het stokje
over zal nemen, Simon Halsey. Van beiden foto's uit respectievelijk 1996 en 1996 (foto's Will Dekkers en Marco
Borggreve)

In 1998 werd deze groepsfoto gemaakt van het Groot Omroepkoor in studio 4:

Groot Omroepkoor 1998 - MCO studio 4

Achterste rij staand v.l.n.r.:
Peter Paul Houtmortels, Delia van Schaik, Annelies Nijhuis-vd. Bor, Anneke Leenman, Ingrid van de Ven, Wil Boekel, Ger-Jan Alders, Hans de Vries,
Marius Kwaks, Zoltan Kovacs, Tom Williams (direct achter hem Adrian Folea en Cor van de Berg), Henk Vels, Geert van Hecke, Henk Vonk, John
Vredeveldt, Piet de Reuver, Rob Sturkenboom, Marjan van Eldik, Marlene Goldstein.
Links van Marlene: Jaap Smit, Rob Sturkenboom, achter Rob Luuk Tuinder, Joep Bröcheler, voor Joep Mario Veldpape, links van Mario Frank
Hamneleers, Palle Fuhr Jørgensen, achter Palle staat Hans van Winsen, links van Palle Ioan Micu en Jan van Zelm.
Zittend van voor naar achter -beginnend vanaf de rechterkant:
Boguslaw Fiksinsky, Margo Post, Kees van Hees, Nicoline Bovens
Daphne Druijf, Maja Roodveldt
Yuko Yagishita, Ge Neutel, Susanne Meessen
Deanna Lang, Henda Strydom, Elma van den Dool
Machteld van Woerden, Marjolein Koetsier, Berna Kousemaker, Marianne van Laarhoven
(links achter Berna zit Frans Lambour)
Anthony Robins, Lia den Harog, Margriet van der Hucht, Dirk Jan van der Valk
Anna Adam, Madelon Michel, Hanneke Visser en rechts van Hanneke zit Ans van Dam
links van Anna zit Matty Soethoudt
Lars Terray, Steven de Vries, Gretha Kolvers, ???
Elisabeth Bosch, Anke Zuithoff, Bart Distelvelt

ste

Hiermee sluiten we de 20

eeuw af en gaan we de nieuwe eeuw in, waarvan meer in volgende afleveringen.

