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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2019 

INHOUD 
 

 De kathedraal blijft open 

 Open Monumentendag 

 Suite DFG 

 The Gents in het Orgelpark 

 Evensong Domkerk 

 Concert Residentie Bachkoor 

 

 

 Mozart Requiem Beusichem 

 Martinus Cantate met orkest 

 Zangersbedevaart naar Israël 

 Orgelconcert Peperbus Zwolle 

 Requiem Fauré Amsterdam 

 Youtube 

 Terugblik 

DE KATHEDRAAL BLIJFT OPEN 
 
De plannen voor sluiting van de Sint-Catharinakathedraal 
zijn gelukkig van de baan. Jullie begrijpen dat dit voor de 
musici van de kathedraal, en natuurlijk voor mij 
persoonlijk een hele grote opluchting is. Het betekent 
overigens niet dat de grote financiële problemen van de 
katholieke kerk in Utrecht opgelost zijn, integendeel.  
Lees meer over dit besluit van de kardinaal: 
www.aartsbisdom.nl/catharinakerk-in-utrecht-blijft-
kathedraal/ 

 
Mijn werk als organist voor de zon- en feestdagen in deze 
kerk zal ik dus ook komend seizoen (het 35

e
  voor mij…) 

weer voortzetten, in nauwe samenwerking met dirigent 
Gerard Beemster en het Kathedrale Koor.  Het muzikale 
programma vindt je  op de agendapagina van mijn 
website en die van het koor. 
https://woutervanbelle.nl/agenda.html 
https://www.kathedralekoorutrecht.nl/agenda.html 

 

 

OPEN MONUMENTENDAG 
14 september 14.00 uur 
Sint-Catharinakerk Lange Nieuwstraat 
 
Zoals elk jaar speel ik op de zaterdag van Open 
Monumentendag om 14 uur in de kathedraal een klein 
orgelconcertje, waarop ik beide orgels toelicht en 
bespeel. Dit najaar krijg ik gezelschap van de leden van 
het kathedrale koor die bij zowel het koororgel als het 
grote orgel een stuk komen meezingen! Natuurlijk is het 
vrij toegang. 

 
15.30 uur – Schillertheater Minderbroederstraat 
 
Ook in het kader van Open Monumentendag zingt Sonja 
een aantal liederen van Schubert en Schumann in de 
intieme zaal van het Schillertheater aan de 
Minrebroederstraat. Dat zal zijn rond half vier, dus vanuit 
de kathedraal kun je daar makkelijk naartoe! Ze zal 
worden begeleid door Cecilia Raymakers, haar inmiddels 
ook vaste begeleider. 
 
www.schillertheater.nl/ 
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SUITE DFG 
 
Mijn nieuwe compositie DGF voor de bijzondere 
combinatie van cello, piano en orgel is in het voorjaar 
reeds zeven keer zeer succesvol uitgevoerd op diverse 
plekken in het land. De drie musici Doris Hochscheid, 
Frans van Ruth en Gonny van der Maten hebben 
werkelijk schitterende uitvoeringen gerealiseerd. Een 
klein gedeelte van het stuk kun je hier beluisteren: 
https://soundcloud.com/woutervanbelle/suite-dfg-trio-
voor-cello-piano-en-orgel-2019 
 
In het najaar volgen nog drie uitvoeringen: 
 
Hoorn  Koepelkerk – Zon 13 okt -15.30 
Hengelo  Kristalkerk – Zat 26 okt - 15.00 
Leeuwarden Huizum   Dorpskerk – Vrij 15 nov - 17.00  
 

 

 
Celliste Doris Hochscheid 

THE GENTS IN HET ORGELPARK 
Zondag 15 september 14.15 uur 
Orgelpark Amsterdam 

 
Het mannenkoor The Gents onder leiding van Annemiek 
van der Ven brengt een programma met muziek van 
enkel Nederlandse componisten. Ook een stuk van mij 
gaat er klinken, To Mary, een stuk dat ik speciaal voor dit 
koor schreef en dat ze vorig jaar al op cd gezet hebben. 
Ik mag begeleiden, trouwens de eerste keer dat ik als 
organist in het Orgelpark optreed, als componist was ik 
hier al in maart, voor de uitvoering van mijn Trio DFG. 
 
the-gents.github.io/concerts.html 

 

 

EVENSONG DOMKERK 
Donderdag 10 oktober 20 uur 
Domkerk Utrecht 
 
Een mooie traditie in Utrecht is het aan het worden, de 
Evensong &  pub, een initiatief van Hanna Rijken.  
Het Kathedrale Koor onder leiding van Gerard Beemster 
zingt muziek uit de rijke Engelse traditie, ik begeleid op 
het Domorgel. 
Vrij toegang. 
 
evensongenpub.nl/ 
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CONCERT RESIDENTIE BACHKOOR 
Vrijdag 1 november 20.00 uur 
Kloosterkerk Den Haag 

 
Een programma samengesteld door Carl Philip Emanuel 
Bach, de bekendste zoon van Johann Sebastian. Dit 
programma klonk in 1786 in Hamburg, nu in Den Haag... 
Werken voor koor en orkest van vader en zoon Bach, 
uitgevoerd door het Residentie Bachkoor en orkest onder 
leiding van Jos Vermunt met diverse vocale solisten. 
 
www.bachensembles.nl/concerten/id/215/magnificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOZART REQUIEM 
Zaterdag 2 november 18.30 uur 
St.-Catharinakathedraal Utrecht 
Zondag 3 november 16 uur  
Dorpskerk Beusichem 

 
Ook alweer een mooie traditie, het jaarlijks concert 
rondom Allerzielen met een uitvoering van Mozarts 
meesterwerk in de versie met orgelbegeleiding, 
gezongen door Trajecti Voces onder leiding van Dirkjan 
Horringa, met mij aan het orgel. Dit jaar op twee 
plaatsen, in de Allerzielenviering in de kathedraal, en in 
een concert met gedichten in de intieme dorpskerk van 
Beusichem. 
 
www.deroosvanculemborg.nl/events/mozart-requiem/ 

 

 

MARTINUS CANTATE MET ORKEST 
Zaterdag 9 november 20.30 uur 
Catharinakathedraal Utrecht 

 
Een jaar geleden was de première van mijn Martinus 
Cantate voor koor, orgel en bariton. Toonkunst Utrecht 
zong een indrukwekkende uitvoering in de Domkerk met 
Jan Hage aan het orgel. Op zaterdag 9 november 
aanstaande wordt het stuk opnieuw uitgevoerd, maar nu 
met orkest! Deze keer zingt het Kathedrale Koor Utrecht 
onder leiding van Gerard Beemster, begeleid door het 
Domstad Jeugdorkest, en bariton Bert van de Wetering 
zingt weer, net als vorig jaar. De afgelopen maanden ben 
ik druk geweest de orgelpartij uit te bouwen tot een 
versie voor groot orkest, een nieuwe maar geweldige 
uitdaging voor mij!  
De uitvoering vindt nu plaats in de Catharinakathedraal 
aan de Lange Nieuwstraat, na afloop van de traditionele 
Sint-Maartensparade door de binnenstad. Toegang vrij. 
 
Kijk een korte clip van de uitvoering vorig jaar: 
www.youtube.com/watch?v=X1JTqDrKhCE 
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ZANGERSBEDEVAART NAAR ISRAËL 
Dinsdag 12 tot en met woensdag 20 november 

 
In navolging van drie reizen naar Rome de afgelopen 
jaren gaan we nu naar Israël met een groep koorzangers 
afkomstig uit het hele land. Als pelgrims bezoeken 
biddend en zingend de Bijbelse plaatsen in het spoor van 
Jezus. Sonja dirigeert, ik begeleid waar mogelijk (we 
zingen soms in de open lucht…). De reis wordt 
georganiseerd door de VNB, voor de spirituele 
begeleiding gaat Patrick Kuipers mee. 
 
Er is nog plaats!! Kijk op 
www.vnb.nl/pelgrimsreizenID=1530 

 

ORGELCONCERT PEPERBUS ZWOLLE 
Zaterdag 23 november 15.30 
OLV-basiliek Zwolle 

 
Op het fraaie grote Maarschalkerweerd-orgel in deze 
kerk maakte ik rond het jaar 2000 al een cd-opname. 
Nu keer ik er terug voor een concert van een uur met 
muziek van Franse en Hollandse snit, met werk van César 
Frank, Eugène Gigout, Hendrik Andriessen, Albert de 
Klerk en W. van Belle. 

   

 

REQUIEM FAURÉ AMSTERDAM 
Zaterdagavond 23 november 
Mozes en Aäronkerk Amsterdam 
Zondagmiddag 24 november 
Augustinuskerk Amstelveen 

 
Dit altijd weer ontroerende meesterwerk wordt 
tweemaal uitgevoerd in de versie met orgel door het VU-
koor, het grote studentenkoor uit Amsterdam, onder 
leiding van Annemiek van der Ven met mij aan de 
toetsen. 
 
www.vukoor.nl/concertagenda/ 

 

 

YOUTUBE 
 
Op Youtube verschenen de afgelopen tijd wat leuke 
filmpjes over mijn werk als componist en organist. 
 
Hier een interview over mijn compositie DFG 
www.youtube.com/watch?v=DcYYzIoccqw 
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Wat gebeurt er allemaal achter de schermen bij het 
Domorgel? Een leuke impressie van de orgelpartij van 
Psalm 13 van Liszt, door mij  gespeeld bij het concert van 
Toonkunst Utrecht in de Domkerk, november 2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dbS8wrxWg54&t= 
 

 

Evensong in Lincoln 
Een fotocollage met live muziek, fragment van de 
Evensong op 1 juni 2019 in Lincoln Cathedral. 
Het Kathedrale Koor, op concertreis in Engeland, zingt  
onder leiding van Gerard Beemster het motet  ‘Ye choirs 
of new Jerusalem’ van Stanford. 
 
www.youtube.com/watch?v=FFRqxso26HQ&t 

 

TERUGBLIK 
 
Pinksterzondag 2019 vierden Sonja, Gerard en ik alle drie 
een mooi jubileum in ons werk als kerkmusicus. In de 
ochtend dirigeerde Sonja haar koor in de Gerardus 
Majellakerk en ontving na afloop een zilveren 
onderscheiding van de Gregoriusvereniging. Gerard 
dirigeerde de Pinkstermis in de kathedraal, en in de 
middag gaven we ook daar samen met het kathedrale 
koor een feestelijk concert. Na afloop was er een 
receptie en een erg leuke reünie met oud-
medestudenten van de kerkmuziekopleiding die wij 40 
jaar geleden alle drie gevolgd hebben….  

 

 

 
 
 

Wijzigingen voorbehouden! 
 

 
Met nog een hartelijke vakantiegroet uit Venetië! 
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