
Belcanto met piano… 

 
15 juni 2007,een gedenkwaardige avond in ’t Mosterdzaadje 
te Santpoort. 
Een pracht podium voor jong talent. 
En talentvol dat zijn ze,de musici van vanavond: 
Marijke Groenendaal,sopraan,Joost van Tongeren, bariton 
met Patrick Hopper aan de vleugel. 
 
Een vol programma met muziek van Henry Purcell,Joseph 
Haydn,Wolfgang Amadeus Mozart,Franz Schubert,Robert 
Schumann,Ralph Vaughan Williams,Frederick Loewe,George 
Gershwin en Andrew Lloyd Webber tenslotte. 

 
Music for a while van Purcell had voor mij wel langer dan ‘een while’ 
mogen duren… 
De daarop volgende baritonsolo Now winter comes slowly vond ik zo 
prachtig gezongen en zo gevoelig neergezet, dat beloofde wat voor de 
rest van de avond. 
En toen kwam Haydn met het duet Adam & Eva. Echt zo vol 
dynamiek en stijl waarbij ik zeker de piano niet zal vergeten.   Wat 
een pianist is die Patrick!  
En dat bleek ook vooral in het vervolg met Mozart’s ‘Deh vieni alla 
finestra. Dit was nu echt M O Z A R T. 
Het ‘La ci darem la mano’ heb ik zelfs Marco Bakker nooit zo mooi 
horen zingen. 
‘Liefste,als je niets van mij wilt hebben,dan kies ik liever voor de dood’  
Wat een dramatiek. Ach, ich fühl’s. Nou, ik ook. Wat mooi. 
‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’,prachtig gezongen door Marijke. 
Toen kwam Papageno en Papagena om de hoek kijken. 
En zo bedoelde Mozart het destijds! Gewoon puur professioneel. 
Bravo Marijke ! Bravo Joost ! Bravo Patrick ! 

 
Na de pauze Franz Schubert’s An die Musik. 
Die prachtige, romantische O Holde Kunst. 
Dank,dank aan de muziek, maar ook aan deze muzikanten. 
 

Eigenlijk vond ik de daaropvolgende sopraansolo Gretchen am 

Spinnrade en de baritonsolo: An Silvia beiden een lofzang. 
 
Toen werd het tijd voor Schumann: 
Het ongelooflijk mooie duet: An die Nachtigall.  

Mooi en integer gezongen met stemmen die bij elkaar pasten. 
Daarna de zeer hoge baritonsolo Ich denke dein. 

Joost liet even horen dat het wel goed zit met z’n falset stem, vooral 
omdat er niets geforceerd aan was. 
Bij: So wahr die Sonne scheinet keek Joost wel een paar keer        ‘ 
weg’, maar ja,als je eigen vrouw ook vlak voor je zit… 
 
En ja hoor, een moeiteloze overgang naar Williams,Loewe, Gershwin, 
en Webber.Think of me en Adieu klonken zo prachtig en toch in een 
zo’n totaal andere sfeer. Erg knap. 
Nu werd het helemaal feest. 
 
Summertime,de niet stuk te krijgen compositie van de onvergetelijke 
Gerhswin. Marijke, hoe krijg je het voor elkaar? 
Wat een krachtsinspanning. Heel mooi ! 
 
‘Waar je ook heen gaat, neem mij met je mee’ 
Ach Joost, je mocht toch al de hele avond mee met Marijke en Patrick 
? Maar zij ook met jou ! 
 
Wat een prachtig licht,transparant en verzorgd concert. 
Paula, onze lieve gastvrouw, had wel gelijk in haar toespraak toen ze 
zij dat het zonde is een dergelijk concert maar één keer uit te voeren. 
Wie weet kunnen we nog een keer genieten. 
Ik kan dat nu al,omdat ik de deur niet uitkwam voordat Pim, de man 
van Paula en onze gastheer, mij een zojuist door hem opgenomen CD 
in handen drukte. Fantastisch ! 
 
Bedankt voor deze mooie avond. 
 
Nico. 
 
 
 
 


