
Over de musicus 
 
Marieke Stoel studeerde hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag bij Wim van Beek en behaalde als leerlinge van Piet Kee aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde 
zij af bij Barend Schuurman voor het hoofdvak Kerkmuziek en studeerde piano bij 
Peter Hansen en koordirektie bij Frans Moonen en Jan Eelkema.  
Nog tijdens haar studie werd zij in 1979 benoemd tot cantor-organist van de 
Houtrustkerk te Den Haag waarbij zij de leiding kreeg over de beide koren van de 
kerk en de vaste bespeelster werd van het grote drieklaviers Klaisorgel. (Zie 
www.houtrustkerk.nl).  
Naar aanleiding van haar 25-jarig jubileum als cantor-organist van de Houtrustkerk 
werd in 2004 een CD uitgebracht met o.a. door haar gecomponeerde koormuziek. 
Voorbeelden van haar composities zijn te downloaden op haar website 
www.mariekestoel.nl. 
In 2006 bracht zij drie solo-CD’s uit (MHS200601 MHS200602 en MHS200603) de 
laatste met als titel ‘Vier eeuwen Franse Kerstmuziek’. 
In 2007 verleende de ‘Société Académique Arts Sciences Lettres’ haar een 
onderscheiding voor haar bijdragen in het bevorderen van de Franse muziekcultuur 
in Nederland. 
 
Toelichting Passacaglia 
 
Dit is een jeugdwerk en ondanks de klassieke vorm van een Passacaglia een 
onstuimig en eigengereid stuk muziek Een Passacaglia heeft als regel een 
onafgebroken herhaald thema van vier maten in een driedelige maatsoort. Meestal 
klinkt het thema in de bas, bij orgelwerken dus in het pedaal.Schat bewerkt echter 
het thema: het ritme wordt anders en er zijn veel maatwisselingen waardoor het 
thema soms moeilijker te herkennen is. Schats thema luidt in de eenvoudigste 
vorm: 
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Eerstvolgende concert:  18 juli 2007: Richard Ram, orgel 

  Programma pauzeconcert 
 

woensdag 4 juli 2007 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerende: Marieke Stoel, orgel 

 

Anoniem  

(ca. 1650) 

Wilhelmus van Nassouwe 

  
Anthoni van Noordt  

(?-1675)   Organist van de Nieuwe 

Kerk te Amsterdam 

Psalm 24  

Drie variaties (1659) 

  
Philippus Pool  

(1709-1795)  Organist van de 

Waalse Kerk te Leiden 

Sonata  

Allegro – Andante – Gigue 

  
Albert de Klerk  

(1917-1998)  Organist van de Grote 

of St. Bavokerk te Haarlem 

‘Twelve Images’ (1969) 

No. 3, 7, 11 en 5 

  
Peter Schat 

(1935-2003)  Componist te 

Amsterdam 

Passacaglia. Opus 1 (1954) 
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Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw bijdrage 
(richtbedrag € 2,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 

 


