
Musicus Wouter van Belle (53) is sinds mei 1985 
hoofdorganist van de St. Catharinakathedraal in 
Utrecht. Daarnaast (“mijn baan in de kathedraal 
beslaat misschien een vijfde tot een kwart van 
mijn werkzaamheden”) is hij freelance pianist 
en organist, begeleidt hij diverse koren zoals het 
Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor 
in Den Haag en geeft hij orgel- en pianoles aan 
privéleerlingen. De laatste jaren houdt hij zich ook 
bezig met het componeren van muziek. Verder 
wordt hij geregeld ingehuurd door koren in de 
Randstad die een organist of pianist nodig hebben 
voor een concert.

Als hoofdorganist speelt Van Belle op zon- en 
feestdagen; daarnaast wordt hij gevraagd voor 
speciale vieringen zoals recent de diakenwijding van 
Arnauld Dols en de Eucharistie en Vespers tijdens 
het landelijke symposium naar aanleiding van ‘50 
jaar Vaticanum II’ op 12 oktober. Van Belle: “Bij 
de meeste wijdingen in de laatste 25 jaar heb ik 
orgel gespeeld.” Tijdens de zondagsvieringen zingt 
meestal (een deel van) het kathedrale koor of de 
Schola Martini (gregoriaans). Het kathedrale koor 
heeft naast de liturgische activiteiten een kleine 
concertpraktijk, vertelt Van Belle. Wanneer dit 
koor op reis gaat om elders te zingen, is hij erbij 
als organist. Zo gaat het ook met de kathedrale 
koorschool: hij is er niet in dienst, maar voor 
optredens wordt hij gevraagd als begeleider. Al met 
al “een heel afwisselend bestaan met veel muzikale 
ijzers in het vuur,” zo vat Van Belle het samen.

‘Gigantische schatkist’
De Schola Martini zingt gregoriaans en volgt 
daarvoor het missaal: daarmee staat de muzikale 
invulling van die vieringen goeddeels vast. Van 
Belle: “Voor vieringen met het kathedrale koor 
maakt de dirigent in principe een opzet voor de 
muzikale invulling van de liturgie. Daar kijken de 
priester en ik vervolgens naar. Ook zoek ik er nog 
een orgelwerk bij om na de Mis te spelen. De laatste 
jaren werken we met een jaarplanning voor de 
indeling van de koren en de muziek. Er ligt ook een 
boekje in de kathedraal dat mensen mee kunnen 

nemen, zodat ze van tevoren kunnen zien welke 
muziek er zal klinken.”
“In de kathedraal is de volkstaal het uitgangspunt. 
De gelovigen nemen daaraan deel door het 
zingen van een aantal belangrijke elementen. 
Het kathedrale koor ondersteunt dat en vult het 
aan met meerstemmige missen en motetten. 
Zo ontstaat er een soort afwisseling tussen 
de Nederlandse taal en het repertoire van het 
kathedrale koor dat zich uitstrekt van Palestrina 
tot hedendaags. Dat is een gigantische schatkist,” 
aldus Van Belle. “Het kathedrale koor heeft door 
de unieke constructie met de koorschool een 
prachtige koorklank, dat willen we in de vieringen 
graag laten horen – bijvoorbeeld met een mis van 
Palestrina of Strategier. Dat wordt gecombineerd 
met Nederlandstalige liederen en een aantal vaste 
acclamaties,” zo vult hij aan.

‘Improviseren’
Van Belle is van huis uit niet katholiek: hij werd ge-
doopt toen hij 19 was. Pas in zijn conservatoriumtijd 
begon hij met orgel spelen: “Ik speelde goed piano, 
maar was meer ‘concertzaal georiënteerd’, ik kende 
bij wijze van spreken alle symfonieën van Beethoven 
uit mijn hoofd. 
Door een spe-
ling van het lot 
kwam ik op de 
kerkmuziekschool 
terecht [Van Belle 
studeerde aan het 
(inmiddels opge-
heven) Instituut 
voor Katholieke 
Kerkmuziek in 
Utrecht], daar 
voelde ik me snel 
op mijn plek. Ik 
vond orgel spelen 
geweldig. Dat vind 
ik nog steeds: ik 
geniet zowel van 
orgel als piano, ik 
voel me op beide 
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instrumenten thuis.” Hij vervolgt: “Ik improviseer 
ook eigenlijk altijd mijn eigen begeleidingen, be-
halve wanneer het koor meerstemmig zingt natuur-
lijk. Omdat ik al zo lang in het vak zit, kan ik veel 
melodieën dromen – toch speel ik ze bijna nooit het-
zelfde. Bij een lied met bijvoorbeeld zes coupletten 
begeleid ik elk couplet net even anders zodat er een 
zekere spanningsboog of opbouw ontstaat.”

Koororgel
Sinds dit jaar heeft de kathedraal een koororgel. 
Van Belle noemt het instrument “een geschenk uit 
de hemel. Vanaf mijn aanstelling heb ik geworsteld 
met de dynamiek van de organist die boven zit en 
het koor dat beneden staat. Zeker gezien het niveau 
van dit koor: daar wil je bij aansluiten en dat kon 
gewoon fysiek niet vanwege de geluidsvertraging 
maar ook omdat de luisteraars tussen jou en het 
koor in zitten. Ik heb me heel lang beijverd voor de 
komst van het koororgel, dat was een moeizaam 
proces dat uiteindelijk vorig jaar resulteerde in de 
vondst van dit orgel. De aanschaf is mede mogelijk 
gemaakt door giften van parochianen, een aantal 
grote fondsen en de collecte bij het afscheid van 
kardinaal Simonis, die hiervoor bestemd was. Ook 
is er een mooi koorpodium bij geplaatst. Ik ben heel 
dankbaar dat het gelukt is en geniet ervan om op dit 
instrument te spelen.”
De realisatie van het koororgel was één van de 
twee grote projecten waar Van Belle zich in zijn 
27 jaar als kathedrale organist mee bezig heeft 
gehouden. Het andere was de restauratie van het 
grote Maarschalkerweerdorgel uit 1903. “Toen 
ik hier kwam in 1985 was het hoofdorgel zwaar 
verwaarloosd, het was zo lek als een mandje. Door 
de revival van het barokorgel werd er met enige 
minachting naar dit soort orgels gekeken. Gelukkig 
is het instrument niet vervangen en konden we het 
halverwege de jaren negentig laten restaureren,” 
vertelt Van Belle.

Componist
De laatste jaren profileert Van Belle zich ook als 
componist; hij heeft inmiddels diverse werken 
in opdracht gemaakt. Zo zette hij een aantal 
zegenbedes uit het Altaarmissaal op muziek voor 
de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (Abdij van 
Berne), componeerde hij een offerandemotet voor 
het Gregoriusblad en schreef hij een orgelwerk op 
de muziek van psalm 27 uit Gezangen voor Liturgie 
voor het protestantse ‘Muziek en Liturgie’. Ook is 
een orgelwerk van zijn hand opgenomen in het 
‘Haarlemmer Orgelboek’. Van Belle: “Ik merk dat het 
voor mij een late roeping is, ik heb lang schroom 
gehad om te componeren: er is immers zoveel 
mooie muziek, wat kan ik daaraan toevoegen? Maar 
na een sabbatical zes jaar geleden ben ik er toch 
mee begonnen. Ik wil er de komende jaren ook 
meer mee gaan doen, dat is een uitdaging voor 

mij. Ik wil Nederlandstalige kerkmuziek maken die 
aansluit bij onze beleving van de liturgie.”
Een voorbeeld noemen van muziek die hem dierbaar 
is, vindt Van Belle lastig: er is immers zoveel mooie 
muziek. “Qua melodie denk ik aan ‘Gij zijt in glans 
verschenen’, een compositie van Herman Strategier, 
één van mijn voorgangers in de kathedraal. 
Sowieso wil ik hier de muziek van Strategier en 
Hendrik Andriessen noemen, niet alleen omdat zij 
mijn voorgangers zijn maar ook omdat die muziek 
iets heel eigens heeft. Daar moeten we zuinig op 
zijn en die muziek moet blijven klinken. Maar het 
gregoriaans raakt me ook. Dat zingen is functioneel, 
niet gericht op ‘hoor ons eens mooi zingen’ maar 
vanuit het hart, vanuit het geloof, uitermate 
verzorgd, juist om Gods lof met grote zorg en 
aandacht te zingen. Dat is precies wat wij in de 
kathedraal willen: zo dienstbaar én zo mooi mogelijk 
zingen. Dat is ook het grote verschil tussen concert 
en liturgie: bij een concert komen mensen naar mij 
luisteren en speel ik prachtige muziek, maar tijdens 
de liturgie speel ik niet voor mezelf. De muziek krijgt 
dan een functie, een rol en dat is het mooiste. En 
nu heb ik het alleen nog over kerkmuziek gehad: 
daarbuiten ben ik – los van Bach uiteraard – fan van 
Ravel en Strawinsky. Voor de hele pianoliteratuur 
van onder anderen Mozart, Brahms en Rachmaninov 
heb ik ook grote waardering.”

‘Diepere betekenis’
Van Belle wordt eerder geraakt door muziek dan 
door tekst – “ik ben tenslotte op de eerste plaats 
musicus.” Hij houdt van liturgie in de volkstaal, maar 
merkt dat de tekst voor hem soms te concreet is, 
te veel via het verstand binnenkomt. “Het raakt 
mij wel als er iets gebeurt waardoor de muziek de 
mensen meeneemt. Ik voel me in hart en nieren 
kerkmusicus omdat ik het belang van muziek in de 
liturgie zo herken en wezenlijk vind. Het geeft de 
woorden vleugels, diepere betekenis, en maakt dat 
ze daardoor verder komen. De aanraking van wat 
een componist met muziek heeft gedaan: dat komt 
over, dat zou tekst alleen nooit kunnen bereiken. 
Een tekst komt nog veel beter tot zijn recht als er 
mooie muziek bij is.”


