
   
Verslag van het concertjaar 2020 van de Stichting Open Hof Muziek 
 
Voor het jaar 2020 waren 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten gepland. Na het 
marktconcert van maart kregen wij met corona te maken. De beperkingen die daarvoor werden 
opgelegd maakten het niet mogelijk alle concerten uit te voeren.  
Zo kon bij de zondagavondconcerten het Koningsdagconcert op 26 april te geven door het 
Fanfarekorps der Genie met 65 muzikanten niet doorgaan. Ook het Caecilia-concert van 22 november 
met musici en Kamerkoor Musica Sacra kon daardoor geen doorgang vinden. 
Bij de concerten die konden doorgaan was publiek toegestaan, zij het met een maximum aantal 
bezoekers. De zondagavondconcerten werden niet gestreamd. Bij het Zomerconcert werd het 
toegestane maximum van100 personen gehaald en bij het concert van 27 september waren ruim 60 
bezoekers. 
De marktconcerten konden wel alle doorgaan, een enkel met een andere programmering. Eerst met 
publiek, later met publiek en streaming via KerkTV en uiteindelijk alleen via streaming. Het aantal 
aanwezige bezoekers varieerde tussen de 35 en 60, terwijl daarnaast enkele tientallen het concert via 
streaming hebben bijgewoond of later hebben teruggekeken.  
De zondagavondconcerten konden niet alle worden gegeven.  
Corona heeft er toe bijgedragen dat de Stichting heeft geparticipeerd in de productie van een cd met 
geestelijke liederen, welke door veel spontane bijdragen kon worden gefinancierd. De cd is gratis rond 
Open Hof verspreid. 
 
De marktconcerten: 
 
8 januari - Nieuwjaars-Marktconcert in Open Hof 
Willem Blonk vulde het eerste Marktconcert van het nieuwe jaar 2020 met de welluidende klanken van 
de vleugel en het kerkorgel. De te spelen muziek was van de 250 jaar geleden geboren Ludwig van 
Beethoven en de minder bekende Christian Heinrich Rinck. Ook de 100 jaar geleden geboren Willem 
Vogel en Piet van Amstel kregen muzikale aandacht 
 
13 februari - Jonge tenor op Marktconcert 
Tjerk Bakker, tenor, was de solist. 
Met Willem Blonk als begeleider zong hij delen uit de Messiah van Hándel. Verder muziek van Fauré 
(o.a. Pie Jesu), liederen van Hugo Wolf en twee barok-aria’s in het Italiaans. Willem Blonk speelde als 
intermezzo aan de vleugel het Rondo in C op. 51 nr. 1 van Beethoven.  
 
11 maart - Bach op blokfluit in Open Hof 
Het Marktconcert was deze keer gevuld met muziek van Bach. Stieneke Kamp, ooit leerling van 
blokfluit-icoon Frans Brüggen op sopraan-, alt- of tenorblokfluit muziek van J. S. en J. B. Bach. Solo, 
maar ook met Willem Blonk als duo-partner op orgel. 
. 
8 april - Marktconcert Open Hof via KerkTV 

Het marktconcert viel midden in de Goede Week en was daarop afgestemd. Variaties op 
koraalmelodieën voor deze tijd kwamen tot klinken. Willem Blonk speelde ditmaal solo, op orgel en 
vleugel. Satie en ook improviseren op een koraal uit de Mattheüs Passion. Het sluitstuk was het 
daaruit bekende ‘Erbarme dich’.   
 
13 mei - Marktconcert weer op KerkTV 
In de muziek van Beethoven zijn optimisme en hoop op een goede toekomst nooit ver weg. Dat klinkt 
door in het programma van het Marktconcert in Open Hof van woensdagmorgen 13 mei. Geen 
meezingconcert, zoals gepland, maar weer een concert om thuis via KerkTV te beluisteren.  
Niet alleen kwam spetterende pianomuziek van de 250 jaar geleden geboren Ludwig van Beethoven 
tot klinken, maar ook muziek, geschreven voor een groot mechanisch dansorgel in Wenen. Het 
galante en virtuoze ‘Fluitconcert in F’ van Christian Heinrich Rinck, net als Beethoven in 1770 
geboren, sloot daar goed bij aan. De speler was Willem Blonk. 
 
 
 
 



 
10 juni - Marktconcert met saxofoniste, 30 bezoekers en KerkTV 

Lara Groen, saxofoniste, trad op.   
Opgewekte wals- en tangomuziek werden gevolgd door muziek die rust brengt en vertrouwen 
schenkt. Willem Blonk begeleidde op orgel en piano. 
Aan het eind speelde het duo het swingende ‘Oodles of noodles’ van Jimmy Dorsey. 
 
9 september - Marktconcert met Elma Dekker 
De sopraan Elma Dekker, professioneel zangeres, zong het grote Exultate, jubilate van Mozart. Een 
feestelijk vierdelig stuk voor sopraan en orkest, dat eindigt met het bekende ‘Alleluia’. Verder klonk er, 
met Willem Blonk aan de toetsen, muziek van Beethoven: het lied Hoffnung. 
        
14 oktober - Marktconcert met De Klezbez 
Het klezmerensemble De Klezbez speelde en zong een gevarieerd programma met heerlijke 
Jiddische klezmermuziek uit Israël en Oost-Europa, maar ook een indrukwekkend lied van Ernst 
Bloch: The prayer.  
 
11 november  - Vader en zoon op Marktconcert 

Het marktconcert werd gegeven door een vader-en-zoon-duo. Willem en Lindert Blonk traden op als 
een duo op toetsen.  
Op het programma stonden ‘standards’ als Autumn leaves, There will never be another You en On 
Green Dolphin Street. Verder muziek van Jaap Blonk (Hymne), Willem Blonk (Alleen de liefde) en 
Thelonious Monk. Van hem speelde Willem uitgeschreven soli op piano én orgel. Op dat laatste 
instrument kon hij in deze jazz-stijl met handen en voeten de ritmesectie vormen, zodat Lindert kon 
improviseren. Lindert speelde ook enkele nummers solo. 
 
9 december - Marktconcert met orgel en orkest 
Vanwege corona kon het in december traditioneel optreden van het Oecumenisch Seniorenkoor Open 
Hof niets plaatsvinden. Nu een concert met organiste Cora Mulder en pianist Willem Blonk. Cora 
begon pakkend met Bach’s Preludium en Fuga in G BWV 541. Willem Blonk speelde dit 
Beethovenjaar de ‘Sonate Pathétique’, opus 13. Verder speelde hij zijn eigen bewerking in vier 
deeltjes voor orgel en piano van het kerstlied ‘Gabriel’s Message’, onder de titel ‘Most highly favoured 
Lady’. 
 
De zondagavondconcerten: 
 
23 februari - Orgelconcert Open Hof 
Mozart en Beethoven schreven ook muziek voor grote mechanische dansorgels in Wenen. Organist 
Willem Blonk speelde van de 250 jaar geleden geboren grootmeester zo’n ‘Suite voor mechanisch 
orgel’. Het galante en virtuoze ‘Fluitconcert in F’ van Rinck, net als Beethoven in 1770 geboren sloot 
daar goed bij aan. Bach was de derde Duitse componist op het programma, maar er kwamen ook drie 
Nederlandse grootmeesters tot klinken: Anthonie van Noordt, Willem Vogel en Piet van Amstel.  
 
5 juli - Jeugd – Zomerconcert op zondagavond 5 juli 
Kinderen en tieners gaven samen een Jeugd – Zomerconcert. Op piano: Keying, Levi, Linde, Nathan, 
Rieneke en YaXin. Op fluit: Talitha, in samenspel met haar moeder, violiste Charlotte. Op altviool 
Marie en op klarinet Lara. Lara en Linde zongen duetten uit de Engelse barok, Italiaanse etudes en 
muziek uit The Sound of Music. Willem Blonk was als pianoleraar en begeleider actief aanwezig. 
 
27 september - Bach in kleine bezetting op zondagavondconcert Open Hof 
Er stond veel Bach op het programma! Jammer dat vanwege de corona-beperkingen de uitgenodigde 
gast-organist Christian Stötzner uit Eisenach niet aanwezig kon zijn. 
Andries Stam was zijn vervanger.  
Naast orgelmuziek van Bach werd het grote vijfstemmige motet Jesu, meine Freude! uitgevoerd. 
Verder enkele kleine vijf- en zesstemmige werken van voorgangers en familieleden van Bach, van 
Monteverdi en van Rheinberger. De zangers waren van hoog naar laag Glenda Ossekoppele, Anje de 
Kuiper, Josian Strous, Ard Verkerke en Vincent Lorijn. De muzikale leiding had Willem Blonk. 
 

 


