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Verslag van het concertjaar 2017 
van de Stichting Open Hof Muziek 
 
Voor dit jaar zijn 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten gepland, met als extra activiteit het 
faciliteren van de musical De Prins van Egypte door het koor Hemelsbreed, op 22 april. 
De ene keer een concert voor de echte liefhebber van bepaalde klassieke muziek, de andere keer meer voor 
een breder publiek. Veel aandacht werd dit jaar besteed aan de “jubilerende” componisten Albert de Klerk en 
Hendrik Andriessen. 
De toegang tot een concert is laagdrempelig. Gratis, met een collecte aan de uitgang. Voor een groter 
concert met een behoorlijke begroting en het verwerven van subsidie was het vragen van een toegangsprijs 
noodzakelijk om het financieel rond te krijgen. 
 

De marktconcerten: 
 
11 januari - Nieuwjaars-Marktconcert 

Willem Blonk vulde het eerste Marktconcert van het nieuwe jaar met muziek voor piano en orgel. 2017 is een 
bijzonder jaar voor de Nederlandse muziek. Al twee jaar geleden werd de Stichting Andriessen De Klerk 
opgericht om dit jaar voor te bereiden en muzikale lijnen uit te zetten. Compositie-opdrachten werden 
uitgedeeld en de werken van die twee componisten gecatalogiseerd en toegankelijk gemaakt. Willem Blonk 
luidde met piano- en orgelmuziek het nieuwe jaar in. Met naast vertrouwde van Bach en Beethoven ook 
verrassende nieuwe klanken in de sfeervolle ruimte werden de mogelijkheden van het nieuwe jaar tot klinken 
gebracht.  
 
18 februari - Marktconcert met jonge winnares 
De 13-jarige Maria Pedano speelde hobo en zong op het concertpodium. Maria zit in de tweede klas van de 
Havo voor muziek en dans Codarts in Rotterdam. In de regiofinale van het Prinses Christina Concours won 
zij een eerste prijs. Begin september 2016 soleerde zij naar aanleiding van haar behaalde prijs met de 
Philharmonie Zuidholland in Maastricht. Zingen is haar tweede liefde en ook daarmee had ze veel succes. In 
Open Hof speelde ze een hoboconcert van Bach en zong ze On my own uit Les Miserables. Willem Blonk 
begeleidde haar op vleugel en orgel en maakte het programma compleet. 
 
8 maart - Bach op de markt  

Traditiegetrouw werd het concert in maart gevuld met muziek van Bach. Ditmaal was alles van de grote 
Johann Sebastian zelf. De liefhebbers van grootse, monumentale muziek kwamen goed aan hun trekken met 
de beroemde Passacaglia en Fuga in c moll. Toetsenist Willem Blonk speelde dat meeslepende werk op het 
kerkorgel als afsluiting van het concert. 
 
12  april - Jonge Ommoordse pianist op Marktconcert 
De 21-jarige Ommoorder Alex Chater speelde piano op het Marktconcert. Hij komt uit een familie vol 
muziektalent. Alex speelde Mozart (Sonate in a mineur, geschreven bij de dood van zijn moeder), Debussy 
(Clair de lunet), Schubert (Impromptu in Ges) en Liszt (Valse Impromptu). Willem Blonk speelde als passend 
intermezzo op orgel César Francks Prélude, Fuga et Variatie.  
 
14 mei - Meezing - Marktconcert in Open Hof 

Met Willem Blonk aan de vleugel als begeleider werden een ruim half uur lang Nederlandse en anderstalige 
verzoeknummers uit volle borst meegezongen. En tussendoor klonken enkele passende instrumentale 
intermezzi om de stemmen even rust te geven.  
 
14 juni - Violiste en zangeres  
Op dit concert zijn deze kwaliteiten in één persoon verenigd. Violiste en zangeres Alisa van Dijk trad dan op, 
met Willem Blonk op vleugel en orgel als begeleider. Op het programma stonden liederen van Fauré en 
Händel. Op viool en piano het meeslepende Nigun van Ernst Bloch, op viool en orgel een sonate van 
Giuseppe Tartini. Willem Blonk speelde als pianosolo een Prélude van Debussy.  
 
13 september - Orgel en vleugel in Open Hof 
Op het eerste Marktconcert na de zomer speelde Cora Mulder werk van Bach/Vivaldi en Andriessen. Ze heeft 
veel talent en als bijzonderheid dat zij niet van noten, maar van de Klavarscribo-notatie speelt. Ditmaal sloot 
zij aan bij het Andriessen/De Klerk – jaar en opende met Andriessens pakkende Choral I.  
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Ze eindigde met zijn Sonata da chiesa, ook een groot variatiewerk. In het midden stond een vrolijk concert uit 
de Bach/Vivaldi-sfeer: heerlijke vioolvirtuositeit, door Bach bewerkt voor snelle vingers en voeten op toetsen. 
Leraar Willem Blonk gaf organiste tweemaal even rust en speelde dan aan de vleugel passende Bach-
bewerkingen: Ich ruf zu dir, voor piano bewerkt door Busoni, en het bekende Ave Maria van Bach-Gounod. 
 
4 oktober - Marktconcert Seylsteen Kwintet zingt 

Het Seylsteen Ensemble – een vocaal kwintet o.l.v. Willem Blonk dat muziek op zout water instudeert – trad 
aan met een geheel vernieuwd repertoire. Het zeilgebied was in juli de Bretonse kust.  
De opening van het concert klonk ongekend fris met heel oude muziek van Adam de la Halle en Guillaume 
de Machaut. Chansons vanaf de Renaissance tot aan La mer van Charles Trenet volgden. Ook de 450 jaar 
geleden geboren Claudio Monteverdi werd geëerd met de uitvoering van Ecco moromorar l’onde, een 
prachtige schildering in muziek van een zonsopkomst boven het water. Anje de Kuiper en Edith van Dam 
zongen een duet van César Franck en Wessel Nusselder soleerde in het sfeervolle The tide rises, the tide 
falls van Howard Skempton. Tegen de achtergrond van het vaargebied een zeer passend stuk. 
 
8 november - Marktconcert van Roma tot Afrika 
De Klezbez kwam weer in Open Hof. De groep speelde en zong een gevarieerd programma met natuurlijk 
die heerlijke klezmermuziek uit Israël, maar ook een Afrikaans nummer, Malaika, dat zangeres Hélène 
Dongelmans deze zomer in Kenia zong. Zij bracht haar moeder een hommage met het jiddische Mommele. 
Met Djelem, djelem klinkt het volkslied van de Roma en ook is er dansmuziek uit Curaçao te horen. Willem 
Blonk verzorgde een verrassend en spetterend intermezzo met Bela Bartók’s Zes Roemeense Volksdansen, 
gespeeld op orgel! 
 
13 december - Nachtegaal op Marktconcert 
‘Een nachtegaal in Echternach die zong alleen muziek van Bach…’ Zo begon de eerste van Vier redeloze 
zangen, gecomponeerd door Albert de Klerk, geboren in 1917. Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof 
o.l.v. Willem Blonk zong deze uitermate geestige liederen op tekst van Daan Zonderland alle vier. Aan de 
vleugel zat de virtuoze pianist Miroslav Dimitrov. Via een Interludium voor orgel kwam het programma in de 
advents- en kerstsfeer met verschillende versies van het ‘Veni, veni, Immanuël’. Om, na enkele driestemmige 
werkjes uit de barok, te eindigen met het bekende ‘Transeamus’.  

 
De zondagavondconcerten: 
 
19 februari - Orgelconcert in Open Hof 
Willem Blonk gaf een soloconcert met een gevarieerd programma, waarin virtuositeit, variatie, originaliteit en 
herkenning als verschillende elementen hun rol speelden.  
Er kwamen klassiekers als Henry Purcell, Bach en Franck tot klinken. Daarnaast was er aandacht voor de 
250 jaar geleden gestorven Georg Philipp Telemann en de 100 jaar geleden geboren Albert de Klerk. Het 
slotstuk was de spetterende Toccata van Andriessen.  
 
9 april - Passieconcert op Palmzondag 
Dit Passieconcert werd verzorgd door het Woerdens Kamerkoor, de organist Ad van Pelt en Willem Blonk 
aan de vleugel. 
In de stukken, waarin het lijden van Christus centraal staat, zat een lijn van Oude muziek naar Romantiek 
met o.a. Palestrina, Monteverdi, Bach, Liszt, Bruckner, Rheinberger en Pablo Casals. Met grote werken als 
Stabat Mater en Christus factus est. Een stijlvol concert met een hoog meditatief en spiritueel gehalte.  
 
22 april - Musical De Prins van Egypte 
De Stichting Open Hof Muziek faciliteerde de uitvoering van de musical “De Prins van Egypte”. Het met 
projectleden versterkte Koor Hemelsbreed en vele solisten verzorgden begeleid door een muzikaal combo 
een sfeervolle musical.  
 
25 juni - Zomerconcert in Open Hof 

Het Zomerconcert stond in de traditie waarin telkens weer Koor Hemelsbreed en Kindercantorij Open Hof 
samen optreden. Ditmaal met musici uit de kring van Rotterdams Symphonie Orkest en het Symfonieorkest 
Rijnmond. Concertmeester was Charlotte Potgieter, aanvoerder tweede violen van het RphO. Pianist was 
Frank den Herder, Willem Blonk dirigeerde. De namen Hendrik Andriessen en Albert de Klerk (geb. 1917!) 
markeerden een belangrijke periode in de geschiedenis van de Nederlandse klassieke muziek van de 20e 
eeuw. Een voorbeeld daarvan is De Klerks Adagium Suite, een negendelige suite voor koor en orkest, waarin 
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op geestige wijze spreekwoorden uit heel Europa op muziek zijn gezet. Vanuit die orkestbezetting werd een 
mooi programma opgebouwd.  
Het programma werd gecompleteerd met enkele originele werkjes voor meerstemmig kinderkoor, uitdagende 
bewerkingen van klassiekers uit de lichte muziek en kamermuziek van De Klerk: o.a. een Mars voor fluit, 
viool en piano.  
 
24 september - Zondagavondconcert in Open Hof 
Bij dit zondagavondconcert stond: ‘In kleine bezetting’. Het werd gegeven door een trio met Geertje Hoekstra 
op fluit, Marianne van Wijngaarden op hobo en althobo en Willem Blonk op orgel en piano. 
Met professionaliteit in huis kon er ook in dit concert ingespeeld worden op het herdenkingsjaar van de 
componisten Albert de Klerk en Hendrik Andriessen. Het programma begon echter met een trio uit de Barok 
van Antonio Vivaldi. Ook de familie Bach was vertegenwoordigd, met een Sonate voor fluit en piano van Carl 
Philipp Emanuel.  
Van Andriessen klonken o.a. de prachtige Pavane en de Ballade voor hobo en piano De 100-jarige De Klerk 
besluit het bal met de Pastorale voor fluit, hobo en orgel. Een kleurrijk concert. 
 
29 oktober - Groot Herdenkingsconcert in Open Hof 
Een groot concert in het kader van 500 jaar Reformatie. Met werken van uit de tijd van Luther tot aan Bach: 
van Praetorius, Schütz,  Buxtehude en Telemann. Van Bach stonden  zijn eerste ‘Reformations-Kantate’: 
‘Gott, der Herr, ist Sonn’ und Schild’, BWV 79 en de virtuoze Lutherse Mis in F BWV 233 op het programma. 
Voor het kooraandeel tekende de Open Hof Cantorij. Het orkest was Accademia Amsterdam, een 
gerenommeerd ensemble van professionals op authentieke instrumenten. De solisten 
waren sopraan Elma Dekker, de partner van ds. Fulco Timmers, alt Oscar Verhaar, tenor Uroš Petrač en bas 
Bram Trouwborst.  
 
19 november - Ommoordse componist presenteert CD  

Een bijzonder concert in Open Hof: het presentatieconcert van een nieuwe CD met composities van Willem 
Blonk. Topstukken uit een periode van dik 25 jaar componeren zijn mede op initiatief van de Stichting Nieuwe 
Kerkmuziek op cd gezet. Voor dit project werd een koor van 12 beroepszangers en -zangeressen 
samengesteld uit mensen die o.a. in het Laurens Collegium en het Nederlands Kamerkoor zingen. Dit koor 
zong o.l.v. de componist ook op het presentatieconcert – het is van een uniek hoog niveau!  
Net als op de CD leverde ook de Open Hof Cantorij een aandeel. Verder werkten topmusici als pianist Frank 
den Herder, organist Andries Stam, fluitiste Cora 
  

 


