
Over de organist 

 
Bert den Hertog werd in 1978 te Gouda geboren. Vanaf 1997 studeerde hij 
Hoofdvak Orgel bij Ben van Oosten, Bernard Winsemius en Willem Tankeaan het 
Rotterdams Conservatorium, afgesloten in 2005 met het diploma Uitvoerend 
Musicus na een recital in de Rotterdamse St. Laurenskerk waarin hij met groot 
symphonieorkest de Symphonie in G klein op. 25 voor orgel en orkest van Marcel 
Dupré uitvoerde.bertdenhertog.jpgTijdens zijn studie won hij 4 (inter-)nationale 
orgelconcoursen.Bert concerteerde sindsdien opvele grote en kleinere orgels in 
Nederland, en was alssolist te gastop orgelfestivals in Rusland (St. Petersburg en 
Moskou), Estland, Roemenie en Polen.Van 2000-2010 was Bert organist te 
Rotterdam,vanaf 1 juni 2010 is hij benoemd als hoofdorganist van de Oude Kerk te 
Scheveningen, waar hij het historische, 18de eeuwse Steevens/Lohman/Flentrop 
orgel bespeelt. Vanaf 2013 is hij concertorganist en artistiek adviseur van de 
Stichting Orgel Elandstraatkerk (Den Haag Centrum), waar hij het unieke Franssen-
orgel (43/III/P) uit 1906 bespeelt en promoot. Op dit orgel voert hij elk jaar 
verschillende grote orgelcycli uit. Van Bert's spel verschenen inmiddels acht CD's 
(met repertoire uit alle stijlperioden) die in de internationale pers lovend werden 
besproken.The American Organist schreef in 2009 over zijn interpretatie van de 
3de en 6de Symphonie van Vierne: "His playing is passionate, powerful and 
poetic.''Het uitvoeren van het grote orgelrepertoire, met gebruikmaking van alle 
mogelijke expressiemiddelen, is zijn belangrijkste doel. Naast het geven van 
recitals is Bert orgel-en pianodocent aan de Stichting Muziekonderwijs te 
Leiderdorp en geeft hij aan diverse volksuniversiteiten series lezingen over 
muzikale onderwerpen. 
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Eerstvolgende pauzeconcert is op zaterdag 15 augustus: Jan Pieter Lanooy, orgel  
en op zaterdag 22 augustus: Geerten van de Wetering, orgel 

  Programma orgelpauzeconcert 
 

Zaterdag 8 augustus 2020 12.45 - 13.15 uur 

 
Uitvoerende: Bert den Hertog, orgel (Scheveningen) 

 
 

G.F. Händel  
(1685-1750) 

Ouverture-Presto, Sarabande, Passacaille 

(uit Suite VII in G) 

  
W. Byrd  
(1543-1623) 

The Queenes Almande  

[Von Gott will ich nicht lassen], 3 variaties 

  
M. Dupré  
(1886-1971) 

Von Gott will ich nicht lassen, Canon à la quarte 

(uit 79 Chorales) 

  
J.S. Bach 
(1685-1750) 

Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 

(uit 18 Leipziger Choräle) 

  
G. Fauré  
(1845-1924) 

Après un rêve 

  
G. M. Martin  
(*1941) 

Fanfare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het voortbestaan van de pauzeconcerten is afhankelijk van de bijdragen van de 
bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage 
worden overgemaakt op rekening nummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 


