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Verslag van het concertjaar 2019 
van de Stichting Open Hof Muziek 
 

In dit jaar zijn 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten uitgevoerd. 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 gerekend. 
 

De marktconcerten: 
 
9 januari - Nieuwjaars-Marktconcert In Open Hof 
Willem Blonk speelde op zijn Nieuwjaars-Marktconcert muziek van componisten die in de jaren ’19 
geboren zijn. Van Mozarts vader Leopold, van Leif Kayser en van Franz van Suppé. Op de 
meeslepende klanken van Suppé’s beroemde ouverture ‘Dichter und Bauer’ ging het publiek met veel 
Schwung het nieuwe jaar in.  
 
13 februari - Marktconcert met Weens programma in Open Hof 

Grote namen stonden op het programma. Joseph Haydn met een speels Divertimento, Mozart met een 
grote Sonate voor piano en drie liederen uit Schuberts hooggewaardeerde Winterreise. Uitvoerenden 
waren de jonge pianist Alexander Chater, tweedejaars Codarts-student, en Willem Blonk als organist 
en zanger. Een zwierig Weens programma. 
 
13 maart - Bachconcert in Open Hof 
Het Marktconcert werd gevuld met muziek van Johann Sebastian Bach. Willem Blonk begon aan de 
vleugel met een boeket van zeven ‘Inventionen’, korte speelse en karakteristieke ‘uitvindingen’ die 
Bach voor zijn zoons en andere leerlingen schreef. Aan het orgel volgde het grootse Preludium en 
Fuga in c moll (BWV 546), waarbij de organist midden in het stuk een passend Trio invoegde. Een 
stukje verstilling dat als een weldaad zou werken. Tot slot speelde hij drie verschillende 
koraalbewerkingen, van het ingetogen ‘Ich ruf zu dir’ tot aan het zeer uitbundige ‘In dir ist Freude’. Bach 
van diverse kanten dus.  
 
10 april - Swingen op de blokfluit 
Heleen van der Sijs bespeelde haar vele blokfluiten, van sopraan tot bas. Dan dacht je vast aan oude 
muziek, maar die vlieger ging nu even niet op. Heleen had namelijk een uitermate origineel programma 
met 20ste-eeuwse blokfluitmuziek samengesteld! Titels als The jazzy recorder en The kid from 
Venezuela spraken voor zich. Een bij vlagen bijzonder swingend blokfluitenconcert, met Willem Blonk 
aan de vleugel.  
 
8 mei - Duitse zangeres op Marktconcert 
Dit concert werd verzorgd door de zangeres Isabelle Osenau, aan de vleugel begeleid door Willem 
Blonk. De zangeres werd in 1998 in Keulen geboren en is nu derdejaars student aan Codarts. In het 
programma bleef ze dicht bij haar moedertaal met acht korte liederen uit Dichterliebe van Schumann en 
verder Wolf, Berg, Schubert en Mozart. Willem Blonk speelde ook enkele passende intermezzi op het 
kerkorgel.         
12 juni - Oceaanzeilers op Marktconcert 

Vorig jaar zomer zeilden Jasper Witteveen en Willem Blonk samen van de Azoren naar Ierland. Daar 
aangekomen bleken ze goed te kunnen meekomen in het muziekleven in de Ierse pubs. Nu gaven ze 
samen een Marktconcert. Natuurlijk zongen de mannen tweestemmig, met en zonder gitaarbegeleiding. 
Ierse liedjes, waarvan het publiek het refrein meezong. Oude muziek, voor kerk en kroeg. Maar ook de 
18e, 19e en 20e eeuw kwamen tot klinken! Jasper zong solo Boudewijn de Groot, een smartlap en ‘De 
steen’. Willem liet behalve zijn stem ook het orgel en de vleugel horen.!  
 
11 september - Laurens de Jong speelt op Marktconcert 
Lourens de Jong, predikant in Hillegersberg, geen onbekende in Open Hof, stond voor het eerst als 
muzikant op het podium van de Open Hof. 
Samen met Willem Blonk speelde hij op het Marktconcert barokmuziek van Bach en Blavet, op fluit, en 
bluesmuziek van George Gershwin op alt- en tenorsax. 
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9 oktober - Zingende zeezeilers op Marktconcert 
Deze zomer zeilde Willem Blonk met twee verschillende kwartetten van Whitehaven (ten noorden van 
Liverpool) naar Hellevoetsluis. Bijzonder is dat er nu in totaal acht mensen in het Seylsteen Ensemble 
zongen 
Er stond ook dubbelkorige muziek op het programma: enkele zeegedichten van Paul van Ostaijen, op 
muziek gezet door Daan Manneke. Heel bijzonder.  
Verder klonk prachtige oude muziek uit Spanje (die nog uit een eerdere reis overbleef), mooie Engelse 
volkslied-arrangementen, ‘How calmly the evening’ en ‘Love’ van Edward Elgar, en muziek uit de 
Engelse renaissancetijd, o.a. ‘Sing we and chant it’.   
Wie het Seylsteen Ensemble eerder hoorde, wist dat er steevast veel te genieten was. Ook de 
koorkleding bleek verrassend zijn!  
 
13 november  - Verstilling en verrassing op Marktconcert. 
Willem Blonk, alleen op het Marktconcert, speelde een gevarieerd programma met momenten van 
verstilling en van verrassing. De opening, een Sonatine voor piano van de Pools-joodse componist 
Weinberg (geb. 1919) bevatte beide elementen. Vervolgens klonk heerlijke koraalmuziek van 
Weckmann, een Sonate van Beethoven (op. 49 nr. 1), een Toccata (BWV 538) van Bach. 
 
11 december - Marktconcert met barokensemble en soliste  

Een bijzonder Marktconcert met medewerking van het barokensemble Camerata Capelle en een 
orgelsoliste. Die soliste was plotseling ziek en organist Willem Blonk nam op het laatste moment haar 
plaats in. Willem speelde nu het beroemde Concert voor orgel en orkest opus 4 nr. 6 in Bes van Georg 
Friedrich Händel. Joyeuze, lichte klanken! Vervolgens speelde het orkest d e Suite in B moll BWV 
1067.  
 

De zondagavondconcerten: 
 
24 februari - Gitarist en organist spelen samen in Open Hof 
Gitarist Martin Boek en organist Willem Blonk speelden samen in Open Hof een lichtvoetig en 
onderhoudend programma. Beiden studeerden gelijktijdig aan het Koninklijk Conservatorium. Ze 
vormden nu, dik 30 jaar later, een kersvers duo! Een combinatie van instrumenten die in Open Hof nog 
nooit te horen was. Samen vertolkten zij werk van Giuliani, Boccherini en ‘hét’ gitaarconcert van Vivaldi. 
Verder speelden beide musici diverse soli: van Bach een Trio op orgel en delen uit een luit-suite op 
gitaar. Verder ook Engelse en Zuid-Amerikaanse muziek, waarbij het orgel zich van een verrassend 
lichte kant liet horen 
 
7 april - Groot Passieconcert in Open Hof 
Uitvoerenden waren Toonkunstkoor Schiedam o.l.v. Willem Blonk en het professionele orkest 
Camerata Delft. Organist was Arjen Leistra.  
Het was geen standaard – passieconcert, maar een origineel programma, gebaseerd op research 
vanuit de muziekcommissie van het koor en de wens om Barok, Klassiek Romantiek en meer 
eigentijdse muziek in één samenhangend passie-programma tot klinken te brengen.  
Dat programma begon met Michael Haydn’s korte Mis in d, geschreven voor de sobere tijd voor Pasen. 
Zonder Gloria dus, en begeleid door alleen cello, bas  en orgel. Er klonken twee cantates van Dietrich 
Buxtehude: Jesu meines Lebens Leben (met het indrukwekkende terugkerende refrein ‘Tausend, 
tausend Mal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür) en Befiehl dein Engel, dass er komm’. Organist Arjen 
Leistra liet zich ook als solist horen en ging daarmee  de stijlperiode van de laat-Romantiek in met 
Anton Bruckner’s Pange Lingua en Joseph Rheinberger’s zesstemmige Abendlied, beide a capella 
gezongen. Het Onze Vader klonk op de milde eigentijdse muziek van Peteris Vasks voor koor en 
strijkorkest. Het grootste werk was Rheinberger’s Stabat Mater opus 138, in de complete versie met 
strijkorkest en orgel. Een heel aansprekend slot van een zeker welluidend concert. 
 
7 juli - Zomerconcert met koor uit Oeganda 
Een zeer bijzonder concert dit jaar, vanwege de komst van een koor uit de hoofdstad van Oeganda, 
Kampala. Samen met dit koor, het Christ the King Church Choir, gaven de Ommoordse koren Open 
Hof Cantorij en Koor Hemelsbreed een spetterend concert. Drummers, dansers, koorzangers en vocale 
solisten uit Afrika mengden met Europese koorkwaliteit in één programma. Veel Engelstalig werk, dat 
zich goed gemeenschappelijk liet zingen, maar ook stukken in het Swahili (o.a. Baba Yetu !).  
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Heel speciaal was een zevental in het Engels vertaalde liederen van Huub Oosterhuis, dat door het 
koor in Oeganda werd geselecteerd. Dirigent Willem Blonk stond aan de wieg van deze unieke 
samenwerking. Zijn plaats op de bok deelde hij de Oegandese dirigenten Jacqueline Mona en Herman 
Bagonza. Een groots en meeslepend concert, met toetsenist Frank den Herder op vleugel en orgel!  
 
29 september - Blazers in Open Hof 
Tien blazers van het ensemble I Fiati o.l.v. Sjef de Kort speelden een bijzonder programma. Hof. Op 
het programma stonden de in 1919 geboren Mieczyslaw Weinberg en zijn vriend Dmitri Sjostakovitsj. 
Van beide componisten speelde I fiati een arrangement voor dubbelblaaskwintet van hun achtste 
strijkkwartet.  
Willem Blonk maakte het concert compleet met werk van dezelfde componisten. Op orgel speelde hij 
Sjostakovitsj’ lieflijke Proloog uit het oratorium ‘Het lied van het bos’ en de heftige Passacaglia uit zijn 
opera Lady Macbeth. Aan de vleugel de Sonatine van Weinberg, die hij opdroeg aan Sjostakovitsj. 
Marianne van Wijngaarden sprak een toelichting uit. 
 
10 november - Seniorenkoor viert 25-jarig jubileum 
Er stond een feestelijke nieuwe Mis van Aart de Kort op het programma: zijn Missa festiva. Deze 
componist is de organist van de Kathedraal aan de Mathenesserlaan. Uit de protestantse traditie 
gingen vijf nieuwe liedbewerkingen uit het nieuwe Liedboek in première. De begeleiding op orgel en 
piano was in de vaardige handen en voeten van Andries Stam. Professioneel trompettist Jeroen 
Schippers, die samen met het koor én solo speelde (het trompetconcert van Torelli!) zou het geheel 
extra feestelijk maken.  
 
22 december - Kerstconcert met solo- en samenzang in Open Hof 
Een Kerstconcert, verzorgd door de sopraan Glenda Ossekoppele en de organist Willem Blonk. Ook 
was er samenzang van Kerstliederen. Thema: ‘Van Bach tot Bethlehem’. 
Glenda Ossekoppele  zong o.a. ‘How beautiful are the feet…’ uit de Messiah, een deel uit Vivaldi’s 
Gloria, enkele Italiaanse en Franse kerstliedjes en ‘The infant Jesus’ van Pietro Yon. Hierin was op 
speelse manier de bekende melodie van ‘Adeste fidelis’ (‘Komt allen tezamen’) verwerkt. Die melodie 
kwam vaker terug, bij Guilmant, Demessieux, in een meeslepende Finale en als samenzang. Daarin 
ook kerstliederen uit diverse tradities, waaronder ‘In dulci jubilo’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem 
gaan’.  
Voor orgelsolo stonden enkele Kerstkoralen op het programma, waaronder Bach’s heerlijk wiegende 
‘Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter’. 

 

 


