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Muziek op en rond het Smitsorgel 
 

Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 15 juni 2019 om 20.30 uur 

CD-presentatie Sonate all’epistola van Mozart voor orkest en orgel 
 

Dutch Baroque Orchestra o.l.v. dirigent Gerard de Wit 
Gerard de Wit – Smitsorgel en kistorgel 

Bert Augustus – Smitsorgel 
 

 

programma 
 
Quatre mains Bert Augustus en Gerard de Wit 
KV594 Adagio and Allegro in F minor (Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr) W.A. Mozart 
 
KV144 D major for 2 violins and basso continuo Allegro W.A. Mozart 
KV67 E minor major for 2 violins and basso continuo Andantino 
KV224 F major for 2 violins and basso continuo and organ obbligato Allegro con spirito 
 
C. Schaffrath (1709 – 1763) 
Duetto in g-moll voor obligaat klavier en fagot 
Andante / Allegro assai / Allegro 
 
J. Stanley (1712 – 1786) 
Concerto in c-moll voor orgel Opus 10 nr. 4 (1775) 
Vivace / Andante Affetuoso / Presto 
 
Quatre mains Bert Augustus en Gerard de Wit 
KV401 Fugue in G minor W.A. Mozart 
 
B. Ruloffs (1741 – 1801) 
Allegro / Andantino / Vivace 
 
Bert Augustus en Gerard de Wit 
Pedro José Blanco (1750-1811) Concerto No. 1 voor twee orgels 
 
A. Vivaldi (1678-1741) 
Chamber concerto voor fluit, viool, fagot en basso continuo in D major (RV92) 
Allegro / Largo / Allegro 
 
G. Ph. Telemann (1681-1767) 
Trio sonata voor blokfluit, viool en basso continuo in D minor 
Allegro – Adagio – Allegro – Presto 
 
KV274 G major for 2 violins and basso continuo Allegro W.A. Mozart 
KV336 C major for 2 violins and basso continuo and organ obbligato Allegro 
KV244 F major for 2 violins and basso continuo and organ obbligato Allegro 
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Beschrijving 
 
De frisse, korte ‘sonates all’epistola’ die Mozart tijdens vieringen in de Salzburger Dom met 
een klein orkestje uitvoerde, lijken een beetje in de vergetelheid geraakt. Dutch Baroque 
legde ze vast op de zilveren schijf, opgenomen in de prachtige Sint Martinuskerk in het 
Brabantse Sint-Oedenrode met het al evenzo schitterende Smits-orgel aldaar. 
 
Gerard de Wit schrijft hierover het volgende in het CD-boekje: 
“Toen ik tijdens een orgeltocht het Smits orgel in de Martinuskerk van Sint-Oedenrode 
ontdekte, met de opmerkelijke hoeveelheid ruimte rond de speeltafel om een orkestje kwijt te 
kunnen, zag ik deze plek als uitgelezen plaats om de Complete Kerksonates voor twee violen 
en basso continuo van W.A. Mozart op te nemen. Hoewel uitgaande van een pitch A = 427-
430 Hz, accepteerden we de lagere pitch A = 415 Hz waarin het Smits orgel in Sint-Oedenrode 
gestemd is. Een veelzijdig instrument wat zowel als continuo-instrument als solo-instrument 
goede diensten heeft bewezen. Met het klankbeeld van dit instrument en deze lokatie kan 
men zich de rijk geornamenteerde Salzburger Dom met zijn ongekende akoestiek voorstellen, 
waar deze muziek tussen 1772 en 1780 als instrumentaal intermezzo tussen de Epistel- en 
Evangelielezingen geklonken heeft. Een welkome toevoeging aan het basso continuo is de 
fagot, die Mozart als ‘ad libitum’ aangeeft.” 
 
Het professionele orkest Dutch Baroque Orchestra bestaat uit een vaste kern jonge 
(internationaal) vermaarde barokspecialisten; musici van het allerhoogste niveau. Veelzijdig, 
inspirerend en innovatief, toegelegd op de muziek uit de 17e en 18e eeuw. Naast deze vaste 
kern van musici wordt het orkest aangevuld met jonge musici die het conservatorium (net) 
hebben verlaten. 
 
Hoofddoel van het orkest is het uitvoeren van bekende en onbekende oude muziek, met in 
de breedste zin aandacht voor de authentieke uitvoeringspraktijk. Hiertoe zijn 
bronnenonderzoek, hoog gekwalificeerde musici, (kopieën van) authentieke instrumenten, 
‘Urtext’ partituren en een gespecialiseerde artistiek leider onmisbaar. Dát is de basis om zo 
dicht mogelijk bij een partituurgetrouwe, in wetenschappelijk onderzoek gewortelde 
(authentieke) uitvoering te komen, en zodoende bij de meest intense beleving daarvan voor 
zowel uitvoerenden als luisteraars. 
 
Gerard de Wit is zowel de oprichter, als de artistiek leider van stichting Dutch Baroque. 
Dirigent, organist en klavecinist Gerard de Wit werd in 1985 te Dordrecht geboren. In 2006 
en 2007 studeerde hij koordirectie en zang aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij 
studeerde hoofdvak Orgel Bachelor bij Bas de Vroome en Master bij Ton Koopman. Aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij hoofdvak Klavecimbel bij docenten Ton 
Koopman en Tini Mathot. De Bachelor- en Masterstudies werden cum laude afgesloten. 
Gerard geeft concerten in binnen- en buitenland. Hij won diverse eerste en tweede prijzen. 
Voor een compositiewedstrijd won hij de eerste- en publieksprijs. Gerards uiteenlopende 
muzikale activiteiten als solist, begeleider, continuospeler, dirigent en componist zijn op 
diverse CD’s vastgelegd. In 2015 richtte hij zijn eigen platenlabel Dutch Baroque Records op. 
 
Bert Augustus  werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te 
Asten en sinds enkele jaren ook bij het Museum Klok & Peel aldaar. Hij studeerde 
natuurkunde (HTS Eindhoven), orgel (Brabants Conservatorium) en beiaard (Nederlandse 
Beiaardschool). Hij was organist aan de Brigidakerk in Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-
Enschot en de Thomaskerk te Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude 
Willibrorduskerkje in Waalre en als assistent beiaardier aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) 
in Eindhoven. Sinds voorjaar 2002 is Bert Augustus naast zijn werk in Asten als vaste bespeler 
verbonden aan het in 2001 gerestaureerde Smits (I) orgel (1839) in de Martinuskerk te Sint-
Oedenrode. Van 1994 tot aan de restauratie in 2004 was hij betrokken bij de voorbereiding 
van de restauratie van het Vollebregt-Smitsorgel in de Brigidakerk in Geldrop. Sinds 2011 is 
hij beheerder van het in dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk 
in Deurne. 


