
Over de organist 
 
Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der 
Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde in 2011 zijn 
mastergraad. Tevens behaalde hij zijn diploma kerkelijk koorleider bij Theo 
Goedhart. Als bijvakken volgde hij piano en zang. Aan de Universiteit Leiden 
studeerde hij politicologie.  
Geerten volgde masterclasses bij o.a. Ton Koopman, Daan Manneke, Zsigmond 
Szathmary en Peter Planyavsky. Momenteel studeert hij verder in binnen- en 
buitenland.  
Geerten is actief als solist, begeleider, ensemblespeler en dirigent. Als solist heeft 
Geerten zich gespecialiseerd in 20e eeuwse muziek. Hij speelde o.a. premières van 
nieuwe composities tijdens het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, in het 
Amsterdamse Orgelpark en in de Westerkerk te Amsterdam. Als koorbegeleider 
werkte Geerten mee aan uitvoeringen van o.a. de Petite Messe Solenelle van 
Rossini, het Requiem van Fauré en de Nederlandse première van het ‘9/11 
Requiem’ van de Noorse componist Iver Kleive, uitgevoerd door het Toonkunstkoor 
Aalsmeer en het Oslo Bach Choir. 
Hij is actief in verschillende ensembles. Samen met zijn broer Bert van de 
Wetering (bas/bariton) vormt hij een vast duo, dat veelal onbekend repertoire en 
transcripties voor orgel ten gehore brengt. Geerten is sinds 1 januari 2012 organist 
van de Kloosterkerk in Den Haag. 
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Eerstvolgende pauzeconcert 7 november: Leonard Kwon, blokfluit  
(12.45 – 13.15 uur) 

  Programma orgelconcert 
 

In samenwerking met het Haags Orgel Kontakt 

 

zaterdag 3 november 2012 16.00 uur 

 

Uitvoerende: Geerten van de Wetering 
 

450 jaar Sweelinck: werken van Sweelinck en  
hedendaagse reflecties op zijn werk 

 
 
 

JAN PIETERSZOON 
SWEELINCK (1562-1621) (1562-1621) 

HEDENDAAGSE REFLECTIES 

  
Echo fantasia in a Toccata Chromatica (2008)  

(Echoes of Sweelinck) 

Ad Wammes (*1953) 

  
Christe, qui lux est et dies  Aleer het licht ten avond raakt…(1962/2008) 

Vijf versetten op een avondhymne 

Daan Manneke (*1939) 

  
Ricercare Ricercare (1950) 

Hommage à Sweelinck 

Albert de Klerk (1917 – 1998) 

  
Mein junges Leben hat ein 
End       

Sweelinck-variaties (1973) 

Ton de Leeuw  (1926 – 1996) 
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In 2013 zal verdeeld over drie concerten het complete orgeloeuvre  

van Hindemith uitgevoerd worden.  
De concerten vinden plaats op zaterdag 15 juni, 21 september  

en 2 november 2013 om 16.00u.   

 


