Historie Groot Omroepkoor
Deel 6: what's new?
- Ria Raven –
Struinend door het oude archief kom je zaken tegen waarvan je denkt: toen ook al?
In december 1947, dus kort aan het begin van het ontstaan van het koor, geeft een
koorlid middels een schrijven aan dat hij gewetensbezwaren heeft m.b.t.
medewerking aan een "Socialistische potpourri". De gemoederen liepen zo hoog op
dat het bewuste koorlid werd voorgedragen voor schorsing en later zelfs ontslag.

De toenmalige
dirigent Carel Laôut
wendde zich tot
het Gewestelijk
Arbeidsbureau in
Hilversum met het
verzoek de
ontslagvergunning
niet te verlenen.

Ook de gevolgde procedure rond een gekozen koorcommissie bleek de verkeerde te
zijn zoals de heer Bomli (toen hoofd van de afdeling Muziek) aan de heer Van Munster
liet weten. Uit dit schrijven kan ook worden opgemaakt dat er meerdere commissies
bestonden:

In een ander schrijven van de heer A. Henrichs van de afdeling "Centrale vocalisteninstantie" wordt duidelijk dat de koorpartijen (in die tijd had men nog niet de
beschikking over volledige klavieruittreksels) voorzien moesten worden van een
fonetische uitspraak voor het Russische werk Prince Igor van Borodin. En dat blijkt
heel veel werk te zijn.

Naast al de randverschijnselen die het bedrijf met zich meebrengt (en vandaar de titel
"What's new", want sommige dingen blijven altijd terugkomen) werd er ook muziek
gemaakt. Er zijn veel recensies uit die tijd maar ik heb het maar beperkt tot enkele per
jaar.
In juni 1950 werkte het koor mee aan de Missa Solemnis van Beethoven met het
Residentie Orkest o.l.v. Carl Schuricht. Later ontving het koor een schrijven van
Ferdinand Leitner die het koor liet weten dat de uitvoeringen van dit werk voor hem
tot de mooiste koorbelevenissen van zijn carrière behoorden.

Op 1 januari 1952 werd de Hohe Messe van Bach uitgevoerd en uitgezonden door de
KRO. Dat bracht het hoofd van de KRO muziekafdeling ertoe een brief te schrijven
waarin hij meldde van diverse kanten de loftrompet te hebben horen steken over
deze uitvoering.

In juni 1952 voerde het Grote (zo stond het toen in de krant) Omroepkoor tezamen
met het Concertgebouw Orkest en solisten een werk van Honegger uit, "La danse des
morts". Daarop kreeg het koor van Eduard van Beinum een schrijven om namens
Honegger het koor hartelijk te bedanken.

Als laatste een artikel uit "Het Vaderland" van maart 1952 waarin de radio tot
wonderlijke dingen in staat lijkt te zijn door het hebben van een koor van 70
beroepsmusici.

