
Door Wim Vernimmen

Tevens was er Projectkoor ‘45’ dat 
voor deze gelegenheid (het HCM 
bestaat 45 jaar) is samengesteld. De 
publiekstrekker van de avond was 
Ernst Daniël Smid, behalve een voor-
treffelijk zanger ook een entertainer 
van formaat, wat hij overtuigend aan-
toonde als spreekstalmeester van de 
avond. Als koor neem je een risico 
als je zo’n kanon in huis haalt, want 
je moet een brug slaan tussen de ver-
schillende kwaliteiten van een ama-
teurkoor en één der beste zangers die 
Nederland rijk is. Daarin slaagde men 
glansrijk, er was gedurende het hele 
programma sprake van een homogene 
muzikale eenheid.

Warm

De avond opende met ‘Lied van de 
gemeente Hoogeveen’. In ‘Stille ak-
kers’ viel op dat Accompagnato bij het 
inzetten soms wat moeite had met de 
intonatie. De rest van de avond deed 
zich dat probleem niet meer voor en 
klonk het kleine ensemble (acht vio-
len, drie altviolen, twee cello’s en een 
contrabas) coherent en warm.

Het lied ‘Het Dorp’ kreeg van Ernst 
Daniël Smid een mooie ingetogen 

uitvoering. Zo hoor ik hem het liefst, 
hij kan heel subtiel een lied strelen. 
Gezinus Veldman ondersteunde hem 
met een soepele pianopartij. Hij is een 
voortreffelijk pianist en een uitstek-
end begeleider.

Het lied ‘Glocken der Liebe’, ge-
baseerd op Mozarts pianosonate KV 
331, vormde in het programma de 
verbinding tussen Jean Ferrat en 
Neil Diamond, in wiens ‘Dear Father’ 
Ernst Daniël Smid liet horen waarom 
hij de beste bariton van ons land is. 
Vooral de forte passages waren over-
rompelend door de passie, het vibrato 
en het enorme volume dat moeiteloos 
de zaal in golfde. Gezinus Veldman be-
geleidde naar beste kunnen, maar op 
de momenten dat hij tegelijkertijd di-
rigeerde bleef er maar één hand over 
voor de piano. In dit soort situaties zou 
een extra hand op de toetsen welkom 
zijn. In de daarop volgende pianosolo, 
ondersteund door Accompagnato, liet 
Veldman horen dat hij zijn instrument 
zo breekbaar kan laten klinken, dat de 
volle zaal de adem inhoudt. Kippenvel. 
De solo van Ernst Daniël Smid werd 
subtiel ingeleid door één van de violis-
ten van Accompagnato, ze kreeg een 
terecht compliment van de zanger.

In het laatste blokje voor de pauze 
kwam Projectkoor ‘45’ op het podium. 

Voor deze avond zijn een stuk of tien 
Hoogeveense mannen van 45 jaar 
uitgenodigd, die mee hebben gerepe-
teerd. Het was een verrijking van het 
koorgeluid, dat toch al rond en vol is. 
Mijn advies aan het HCM: Hengel ze 
naar binnen. Het lied ‘Remember’ 
heeft Beethovens pianosonate ‘Pathé-
tique’ als inspiratiebron. 

Naast de drankjes trakteerde het 
HCM ons in de pauze op een combo 
in de foyer, dat met jazz-standards uit 
de eerste helft van de vorige eeuw een 
prima bijdrage leverde aan de sfeer 
van de avond.

Hoog tempo

Nadat Ernst Daniël Smid met een 
solo het programma na de pauze had 
geopend, vervolgde hij met een flu-
welen vertolking van ‘She’, dat in de 
uitvoering van Charles Aznavour bek-
endheid geniet. In het blok Russische 
liederen werd het lied van de Wolga-
slepers in een hoog tempo uitgevoerd. 
Het marstempo maakte dat het koor 
moeite had om de zinnen helemaal af 
te maken. Het soldatenlied had een 
versnelling in het eind. Het risico 
bestaat dat iedereen dan in zijn eigen 
tempo gaat jagen, maar hier bleven 
koor en begeleiders tot de laatste tel 
precies synchroon. Knap.

Een fantastisch uitgevoerd piano-
intro leidde het lied ‘Triorus’ in. Ook 
dit lied heeft een tempoverhoging 
aan het eind. De meeklappende zaal 
had moeite dit te volgen, maar Ernst 
Daniël Smid bereikte als zaaldirigent 
op speelse wijze dat de ritmische 

ondersteuning door de toehoorders 
vlekkeloos verliep. De instrumentale 
solo kwam uit de soundtrack van de 
film ‘Scent of a woman’. Het tango-
ritme werd door Accompagnato en 
pianist Gezinus Veldman goed strak 
gespeeld. Daarna mocht Ernst Daniël 
Smid één van zijn successen uit de 
musical ‘Les Miserables’ uitvoeren. 
Indrukwekkend hoe hij met speels 
gemak een enorm volume, met veel 
pathetiek en vibrato, de zaal inblaast. 
Vervolgens zong de zaal weer mee in 
‘Edelweiss’. In ‘Conquest of Paradise’, 
een lied uit de gelijknamige film, was 
het vocale deel prima voor elkaar, 
maar de ondersteuning, vooral in de 
ritmiek, kwam helaas minder uit de 
verf. Het was een wat vlak geheel, ter-
wijl het specifiek stuwende ritme het 
nummer zou moeten dragen. Men zou 
dit goed kunnen invullen met een ex-
tra pianist, een slagwerker of percus-
sionist. De afsluiter van de avond, ‘We 
are the world’, was een goede keuze. 
Iedereen kent het en het paste in de 
sfeer die deze avond was ontstaan. 
Het ovationele applaus aan het einde 
was dan ook terecht. Het HCM ver-
wende zijn gasten met een muzikaal 
gevarieerd programma, een bevlogen 
solozanger en spreker, prima muz-
ikale ondersteuning en een sfeervolle 
ambiance.

In alle opzichten legt men de lat 
hoog en in dat kader mogen mijn 
kritische kanttekeningen geïnterpre-
teerd worden: kleine onvolkomen-
heden vallen extra op bij zoveel per-
fectie.

HCM-concert van hoog niveau
HOOGEVEEN - De grote zaal van De Tamboer was zaterdag-
avond tot de laatste plaats  bezet. De aanwezigen kregen een 
prachtavond voorgeschoteld door het Hoogeveens Christelijk 
Mannenkoor. De begeleiding werd verzorgd door Accompagnato 
uit Enschede, dat in goede samenwerking met pianist/dirigent 
Gezinus Veldman de ondersteuning verzorgde.


