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Verslag van het concertjaar 2018 
van de Stichting Open Hof Muziek 
 
Voor dit jaar stonden 10 marktconcerten en 5 zondagavondconcerten gepland. De toegang tot de concerten 
werd laagdrempelig gehouden. Meestal gratis, met een collecte aan de uitgang. Voor een groter concert met 
een behoorlijke begroting en waarbij subsidie moest worden aangevraagd werd een toegangsprijs 
gehanteerd. 
 

De marktconcerten: 
 
10 januari - Marktconcert met Sootjevisch  

Op het eerste Marktconcert in het nieuwe jaar trad Viswijvenkoor Sootjevisch op. 
Het is de laatste keer dat deze dames in Open Hof onder leiding van Willem Blonk zingen. Wie dit koor, in 
authentieke klederdracht, kende, wist dat er een hoop te beleven viel tijdens zo’n optreden. Het was 
onderhoudend, ontroerend, muzikaal en vermakelijk.  

 
14 februari - Drie organisten, één concert 
Dit Marktconcert werd ingevuld door drie organisten: Cora Mulder, Jan Groenendijk en Barend van 
Wijngaarden. Alle drie uit Ommoord. 
De organisten speelden variaties op een liefdeslied en een heerlijk vijfdelig concert van Antonio Vivaldi, 
bewerkt door Bach en meer speelse muziek van Bach, Clérambault en Stanley. Het programma ademde de 
lichte sfeer van Valentijnsdag. Aan het eind kwam ook wel even het volle orgel tot klinken in de ‘Rigaudon’ 
van Gordon Young. 

 
14 maart - Marktconcert met Joram van Ketel, trombone & Iddo van der Giessen, orgel  

Joram van Ketel, trombone & Iddo van der Giessen, orgel. Een bijzondere muzikale combinatie van 
instrumenten. Gespeeld werden van Bach “Wachet auf, ruft uns die Stimme“, Passacaglia in d-moll, BuxWV 
161 van Dietrich Buxtehude en nog eens “Wachet auf, ruft uns die Stimme“, maar nu van Jan Koetsier. 

 
11 april - Marktconcert in Open Hof met pianist Frank den Herder 
Frank den Herder uit Voorschoten bespeelde de vleugel. Deze overigens veelzijdige musicus, veel actief als 
begeleidend pianist en organist in Open Hof, was nu solo te beluisteren aan de vleugel met een boeiend 
programma dat als thema had “De lente en de zee”. Hij opende met Haydn – Sonate in G Hoboken XVI:6, 
vervolgens speelde hij Mendelssohn – uit Lieder ohne Worte en tot slot Beethoven – 5 variaties op “Rule 
Brittannia” WoO79. 
 
9 mei - Moeder en zoon musiceren in Open Hof 
Op dit bijzondere marktconcert musiceerden moeder Charlotte Potgieter, viool, en zoon Alex Chater, piano. 
Beiden komen uit Ommoord. Charlotte is aanvoerder tweede violen van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Zoon Alex is een uitstekende en enthousiaste leerling aan het Rotterdams Conservatorium. Samen 
speelden zij de eerste 2 delen van de vioolsonate in F-Klein van Mendelssohn. Daarnaast speelde Alex solo 
stukken van Rachmaninoff en Liszt. 
 
13 juni – Marktconcert met Janine de Jong, blokfluit en Anje de Kuiper, orgel. 
Tijdens de studietijd aan het conservatorium ontstond tussen Janine en Anje een warme vriendschap. Zij 
vinden en vonden het fijn om samen voor het publiek te spelen. 
En dat werden de Sonata in F voor altblokfluit en orgel van Bach, Sonate A-moll voor blokfluit en orgel van 
Telemann en enkele orgelkoralen van Bach.  
 
12 september - Vermakelijk Marktconcert 
Willem Blonk, terug van een half jaar weggeweest, bespeelde vleugel en orgel. Hij liett zich inspireren door 
een mooie ontdekking die hij deed in Eisenstadt en speelde daarom drie Divertimenti voor piano van Joseph 
Haydn.  
Speelse muziek, puur voor het muzikale vermaak geschreven. Daarbij sloten een zelf gecomponeerd 
Divertimento en een serie variaties voor orgel over ‘Gildebroeders, maakt plezieren’ goed aan.  
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10 oktober - Marktconcert met fluit en hobo 
Geertje Hoekstra, fluit,  en Marianne van Wijngaarden, hobo, waren samen te horen op het Marktconcert . 
Willem Blonk begeleidde hen op vleugel en orgel. 
Hij speelde met Geertje de heerlijke g-moll-Sonate van J. S. Bach en met Marianne een Suite voor althobo 
en piano van Hendrik Andriessen. Als trio speelden ze een werkje uit deze tijd, Pastorale van De Klerk, én 
een stuk uit de barok: een grote Trio-Sonate van Vivaldi. Genoeg variatie voor een dik half uur genieten!  
 
14 november - Opwekkend Marktconcert tegen herfstdip 
Willem Blonk speelde een solo-Marktconcert. 
Hij begon aan de vleugel met drie walsen van Chopin. Het concert eindigde met uitermate opgewekte Bach-
muziek in G: een Trio en een driedelig Concerto. De brug tussen deze twee werelden sloeg Willem met 
muziek van Alexandre Guilmant: een ‘Religieuze Mars’ op een thema van Händel. Een concert met heerlijke 
muziek, nu de herfst eindelijk huis ging houden en je wel een vrolijk half uurtje wilde. 
 
12 december - Marktconcert in Kerstsfeer 
Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof o.l.v. Willem Blonk stond – bijna traditie voor het laatste 
marktconcert in een kalenderjaar - op het podium. En weer met een première: het eerste deel van het 
oratorium ‘In deze mens’, geschreven door Margryt Poortstra en Jan de Jong. Dat voert je van een moeitevol 
bestaan naar vrijheid en eindigt met een feestelijk Gloria. Twee toetsenisten waren de begeleiders: pianist 
Frank den Herder en organist Matthijs van de Wilt. Beiden speelden ook solo. 
 
 

De zondagavondconcerten: 
 
21 januari - Orgelconcert met beamerbeelden 

‘Van magistraal mineur naar majesteitelijk majeur’ – zo werd dit concert aangekondigd. En zo werd het. 
Organist Willem Blonk begon en eindigde met Bach, BWV 546 en 547. Tussen deze twee grote Bachwerken 
in eerde de organist zijn beide orgelvaders en -opa: hij speelde werken van Johann Th. Lemckert, Wim van 
der Reijden en Adriaan Engels. Veel spannende bewerkingen van bekende melodieën! Met beelden van de 
thema’s op de beamer werd de herkenbaarheid ondersteund. 
In het midden was ook plaats voor echte orgel-Romantiek met de Variaties en Fuga over ‘Was Gott thut, das 
ist wohlgetan’ van Alexandre Guilmant. 
Dit orgelconcert was Willem’s laatste Open Hof Concert voor hij er een half jaar tussenuit zou gaan. 
 
22 april - Italiaanse virtuozen   
“Italiaanse virtuozen” was het thema van dit concert. Thomas Triesschijn, blokfluit, en Aljosja Mietus, 
klavecimbel, zeer getalenteerde jonge musici ook deel uitmakend van van het Early Music Ensemble The 
Counterpoints, speelden werken van o.a. Arcangelo Corelli, Domennico Scarlatti en Georg Phillipp 
Telemann. Het was een heerlijke avond barokmuziek! 
  
1 juli - Muziek en film gecombineerd in Cinema Vocaal OmmoordIn Open Hof Ommoord genoot men van 

prachtige filmmuziek, waarbij filmfragmenten getoond worden op groot scherm. Op het programma stonden 
de mooiste, ontroerendste en grappigste songs uit films als Les Miserables, Avatar, Frozen en The Lord of 
the Rings, gezongen door koor of solisten. Het grote koor werd gevormd door leden van Koor Hemelsbreed 
uit Ommoord, Fortissimo uit Overschie, en Dagkoor Animo uit Dordrecht.  

 
23 september - Zondagavondconcert met fluit en piano 
In september was het Open Hof-concert zoals elk jaar ‘In kleine bezetting’. Ditmaal met een duo: de van 
oorsprong Ommoordse top-fluitiste Cora Greevenbosch samen met haar partner, de pianist Folke Nauta. 
Folke is een pianist van nationaal niveau, die zich gespecialiseerd heeft in Russisch repertoire. Zijn 
linkerhand is exceptioneel goed ontwikkeld, hij speelde dan ook diverse stukken met één hand: van Bach’s 
Chaconne, bewerkt door Brahms, tot een nocturne van Skriabin. Met Cora op de altfluit werd Arvo Pärt 
gespeeld en samen lieten ze de bekende hommel van Rimski-Korsakov spectaculair door Open Hof vliegen. 
De fluitiste begon overigens met een solowerk van J. S. Bach.  
 
25 november - Najaarsconcert met Open Hof vol koren 
Vier koren, te weten Kindercantorij Open Hof, Koor Hemelsbreed, Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof en 
Open Hof Cantorij gaven samen een Najaarsconcert. Solisten waren Elma Dekker, sopraan, Josian Strous, 



 

3 

alt, Ard Verkerke, tenor, Frank den Herder, piano en Anton Doornhein, orgel. Willem Blonk dirigeerde. 
Het grootste stuk was de heerlijke Kathedrale Mis nr. 6 in G van Charles Gounod. 2018 was  het 200ste 
geboortejaar van deze grote componist. Ook zijn allerbekendste werkje, het Ave Maria voor sopraansolo, was 
te horen. Een mannen-trio zong zijn Da pacem. 
Verder werd het een zeer afwisselend programma met filmmuziek, uitbundigheid, humor en verstilling. Het 
laatste in o.a. Northern Lights van Ola Gjeilo en Yo Lisa Goy, joodse muziek door de Kindercantorij.  
Vrede is een belangrijk thema – zo eindigde het concert met de cantate Put peace into each other’s hands 
van Aart de Kort, de componerende organist van de Kathedraal aan de Mathenesserlaan.  

 


