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Lieve muziekvrienden! 

 
Alles is anders geworden in ons aller leven. Omgaan 

met elkaar, werken, muziek maken, niets is meer 

vanzelfsprekend. Toch is het zaak niet moedeloos te 

worden en geloof te blijven houden in een zonniger 

toekomst… 

 

Sonja en mij gaat het goed qua gezondheid. Het 

werk is natuurlijk gedecimeerd, zeker waar het onze 

koren betreft. De kerkdiensten kunnen gelukkig, 

weliswaar met strenge beperkingen, doorgang 

vinden. Fijn is ook te kunnen melden dat er drie 

leuke compositie-opdrachten op mijn tafel liggen, 

waar ik nu lekker veel tijd in kan steken.  

 

 

In deze Nieuwsbrief dus geen aankondigingen van 

allerlei mooie Kerstconcerten, maar er zijn toch wat 

interessante zaken die ik graag onder jullie aandacht 

breng. 

 

Ik wens je ook namens Sonja een mooie 

decembermaand toe, met gepaste feestvreugde in 

goede gezondheid! 

 

Wouter 

06-4022 1839 

Afscheid Gerard Beemster 

 

Na ruim dertig jaar vertrekt Gerard Beemster per 1 

december officieel als dirigent van het Kathedrale 

Koor Utrecht. Al die jaren had hij met mij te maken 

als begeleider…. Wat mij betreft moet ik afscheid 

nemen van een zeer bevlogen, betrokken, uiterst 

muzikale collega en een fijn mens, waarmee ik al die 

jaren door dik en dun probleemloos heb mogen 

samenwerken. We beleefden soms moeilijke tijden 

rond kerk en koor, maar ook vele topuitvoeringen in 

binnen- en buitenland. Mij past niets anders dan 

grote dankbaarheid jegens Gerard!  

Zijn afscheid is in (helaas) kleine kring gevierd 

afgelopen zondagmiddag. Gerard werd daarbij 

verrast met een koninklijke onderscheiding!  

 

Een video-verslag en meer over dit afscheid kun je 

vinden op de website van het 

Kathedrale Koor Utrecht 

  

www.woutervanbelle.nl
https://www.kathedralekoorutrecht.nl/
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Nieuwe dirigente Kathedrale Koor 

 
Vanaf het nieuwe jaar 2021 treedt Hester 

Westra (1993)  aan als de nieuwe dirigente 

voor het Kathedrale Koor Utrecht. Uit het 

persbericht bij haar benoeming: 

‘Verkijk u niet op haar leeftijd, ze heeft 

ondanks haar jeugdige leeftijd een bijzonder 

rijk palet aan talenten en een stevige 

persoonlijkheid, waarmee ze het Koor en de 

direct betrokkenen heeft weten te overtuigen.’  

 

Dat kan ik bevestigen, en ik kijk dan ook uit 

naar de samenwerking met haar! Meer over 

Hester kun je lezen op 

hesterwestra.nl 

 

 

 
 

 

Boek over de Catharinakerk 

 
Behoorlijk trots ben ik op het boek dat deze 

week is verschenen, het eerste boek met een 

compleet overzicht van de geschiedenis van de 

Utrechtse Catharinakerk.  

Het idee komt uit mijn koker, maar het is 

uiteindelijk tot stand gebracht dankzij de inzet 

van diverse gespecialiseerde auteurs, een 

kernredactie, een fondsenwerver en uitgeverij 

Matrijs. Het is een kloek boek geworden, rijk 

aan illustraties uit het Utrechts Archief, en ook 

tientallen foto’s van mijn hand!  

Het boek behandelt de geschiedenis vanaf de 

bouw van de kloosterkerk in 1468 tot het 

heden met het gebruik als kathedraal. Het 

bevat ook een uitgebreid overzicht van de 

kathedrale kerkmuziek en de orgels van de 

laatste honderdvijftig jaar. 

Tot 1 januari kost het 24,95 

Bestellen via: 

De Utrechtse Catharinakerk (matrijs.com) 

 

 
 

Een mooi Sint- of Kerstkado! 

www.woutervanbelle.nl
https://www.hesterwestra.nl/
https://www.matrijs.com/De-Utrechtse-Catharinakerk.html
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Missa Corona 
 

In het voorjaar verscheen mijn Missa Corona tijdens de 

eerste lock down als geroepen, blijkt. 

Het werk is geschreven voor uitvoering door 1 of 2 zangers 

en orgel of piano, en blijkt in de praktijk erg goed te 

bevallen. Nog wekelijks krijg ik bestellingen binnen uit het 

hele land. Inmiddels ben ik aan de vierde druk toe!  

 

Een idee van hoe het klinkt krijg je hier: 

‘Heer, ontferm U’, gezongen door drie dames 
vimeo.com/missa-corona/heer-ontferm-u 

 

‘Heilig, heilig’ gezongen door de bariton Ardaan Dercksen 

vimeo.com/missa-corona/heilig 

 

Een inkijkpartituur en bestelinformatie 

vind je hier: 

www.woutervanbelle.nl/missa-corona 
 

 

Zangcursus van Sonja 
 

Ook de zangcursus in 6 video-lessen die Sonja dit voorjaar 

presenteerde, blijkt een succes.  

Ze behandelt in iedere les wat basistheorie en je kunt met Sonja 

meezingen in oefeningen, canons en eenvoudige liederen. De cursus 

is bedoeld om thuis je zangstem in conditie te houden, hard nodig 

voor de zanger die al zo lang niet naar zijn koor kan gaan! 

De cursus heet ‘Zanger ken je stem!’ en is op bestelling te volgen via 

haar website www.sonjaroskamp.nl 

 

Enkele reacties van cursisten op haar website: 

 

Rosali (24 mei) 

‘Tot mijn verrassing is Sonja Roskamp er zeer in geslaagd om voor 

haar anonieme deelnemers op een zeer persoonlijke wijze les te 

geven.’ 

 

Carolien (2 augustus) 

‘Ik heb ontzettend veel plezier van je zangcursus! Zo duidelijk 

uitgelegd, bv over de ademsteun.’ 

 

 
 

 

Christiane (België, 7 juli) 

‘Ik ben heel tevreden ben over jouw 
lessen én over de aangename en 
degelijke manier waarop jij lesgeeft. 
Het is precies waarnaar ik op zoek 
was!’ 

www.woutervanbelle.nl
https://vimeo.com/431007992
https://vimeo.com/438007890
http://www.woutervanbelle.nl/missa-corona
http://www.sonjaroskamp.nl/
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Sonata da Chiesa 
 

Afgelopen zomer speelde ik in een concert op het 

Domorgel.  Van dat concert is een opname gemaakt, en 

daar van kun je nu hier de geliefde Sonata da Chiesa van 

Hendrik Andriessen terugluisteren en kijken: 

 

Wouter in de Domkerk 

 

 

 

 

 
Wil je mijn Nieuwsbrieven niet meer ontvangen, 
laat het dan per ommegaande aan me weten. 
 
Meer over mij en mijn werk vind je op 
 
www.woutervanbelle.nl 
 
Wouter van Belle | Facebook 

 
 
Foto gemaakt tijdens een midweekje Drenthe in november 
 

 
Kanaaldijk in Giethoorn 
 

 

www.woutervanbelle.nl
https://youtu.be/822mFOBg96g
http://www.woutervanbelle.nl/
https://www.facebook.com/wouter.vanbelle.9/

