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Programma 
 
Louis Vierne  
1870-1937 
 

 
Gargouilles et Chimères  
(uit Pièces de fantaisie, Suite nr. 4, opus 55 nr. 5) 

  
Johann Sebastian Bach  

1685-1750 

Toccata, Adagio et Fuga in C, BWV 564.  
 
‘An Wasserflüssen Babylon’, BWV 653  
à 2 Clev. et Ped., canto fermo in tenore  
(uit Achttien Koralen) 

  
Jeanne Demessieux   
1921-1968 

Uit Sept Méditations sur le Saint Esprit: 
II. Les eaux 
V. Consolateur 

  
Olivier Messiaen  
1908-1992   

Les deux murailles d’eau  
(deel XIII uit Livre du Saint Sacrement, 1984) 
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Biografie 
Bert den Hertog (1978) studeerde van 1997 tot 2005 aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van 
Oosten, Bernard Winsemius en Willem Tanke. Tijdens zijn studie won hij vier (inter)nationale 
orgelconcoursen.  Bert heeft een afwisselende concertpraktijk en concerteerde op vele orgels in 
Nederland, België, Frankrijk, Rusland, Duitsland, Estland, Roemenië en Polen. Per 1 juni 2010 is hij  
benoemd als hoofdorganist van de Oude Kerk te Scheveningen, waar hij het historische, 18e eeuwse 
Steevens/Lohman/Flentrop-orgel bespeelt. Tevens is hij sinds 2013 concertorganist en artistiek adviseur 
van de Stichting Orgel Elandstraatkerk (Den Haag Centrum), waar hij het unieke Franssen-orgel (43 
registers) uit 1906 bespeelt en promoot. Op dit orgel voert hij elk jaar verschillende grote orgelsymfoniën 
en -cycli van o.a. Franck, Widor, Vierne, Dupré, Langlais en Messiaen uit. Regelmatig treedt hij op als 
koorbegeleider in veeleisend repertoire voor koor en orgel. Van Berts 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.'' Onlangs startte hij de online publicatie van de opnames van alle 
orgelwerken van J.S. Bach, in chronologische volgorde, op moderne orgels. Deze opnames zijn te 
beluisteren op diverse streamingdiensten zoals YouTube, Spotify, AppleMusic en Qobuz. Behalve kerk- en 
concertorganist is Bert ook orgel- en pianodocent aan de Stichting Muziekonderwijs te Leiderdorp. 
 
Bert den Hertog (1978, Gouda) studied organ at the Rotterdam Conservatory with Ben van Oosten, Willem 
Tanke and Bernard Winsemius. He is the winner of four (inter-)national organcompetitions. From 2010, he 
is main organist of the Oude Kerk, Scheveningen and from 2013 he is concert organist of the 
Elandstraatkerk, Den Haag. He has a broad repertoire ranging from the oldest to the newest music written 
for the organ and has an active career as recitalist in Holland and abroad. He recorded 8 CD's focussing on 
romantic and modern repertoire. He is recording the complete organworks of Bach in chronological order 
on modern instruments, published on the main online streaming platforms. Next to this, he is active as  
organadvisor and is piano- and organteacher at the musicschool in Leiderdorp. 


