
Na afloop van het concert kunt U een gift deponeren in het mandje bij de uitgang van de kerk. 
Nog geen lid van de Vriendenkring Smitsorgel? Word het vandaag! Informatie bij de organisatie van het concert. 

Eenmalige bijdrage welkom op rek.nr. NL92RABO01982.20.227. 
Zie ook onze website: www.smitsorgel.nl  
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Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 4 juli 2020 om 15.30 uur 

Els Althuizen, blokfluiten 
Bert Augustus, orgel 

 
 
 
 
1.  Johann Sebastian Bach  Fantasia in c, BWV 562 
 1685- 1750    In memoriam koster Rien van Gerwen 
 
2.  Jean Temprement   Suite 
 1921 - 2011    - Rizière 

- Jonque funèbre 
- Lotus d'or 
- Chobo 

 
3. Carl Czerny    Präludium und Fuge in a, Op. 603 Nr. 3 
 1791 — 1857 
 
4. Benedetto Marcello   Sonate in d, S.720 
 1686 - 1739    - Largo 
      - Allegro 
      - Presto 
 
5.  Jacob van Eijck   "Doen Daphne d'over schoone Maeght"  
 ~1590 - 1657    met variaties 
 
6. Ludwig van Beethoven  uit Pianoforte Concerto IV: 
 1770 – 1827    Andante con moto in e, bew. W.T. Best 

     
7.  Georg Philipp Telemann  Fantasie in g 
 1681 – 1767    
 
8a. Dietrich Buxtehude   Wie schön leuchtet der Morgenstern, 

~1637 – 1707     BuxWV 223 
8b. Philippe Nicolai, 1599  Ein geistlich Brautlied der gläubigen Seelen 
 Johann Hermann Schein, 1627 zetting 
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ELS ALTHUIZEN studeerde blokfluit aan het Conservatorium in Tilburg en particulier in  
Amsterdam. Ze maakte deel uit van diverse muziekgezelschappen en verleende 
medewerking aan radio- en cd-opnames en aan de instrumentale begeleiding van koren 
tijdens concerten. Momenteel speelt ze in “de Bijenkorf, gezelschap voor Barokmuziek”, en is 
ze een van de vaste instrumentale begeleidsters van de “De Witt Academy”. Daarnaast is ze 
als docent verbonden aan “Zinder” in Tiel, en heeft ze een eigen lespraktijk in Rosmalen. Ze 
geeft leiding aan de blokfluitensembles “Flûtes à Lek”,  “Dolce Sirena”, ”Musica Sodalitas”, 
(een groot blokfluitkoor in de bezetting van sopranino- tot contrabasblokfluit) en “Les 
Avezathes”. Samen met haar collega Fiet Nafzger organiseert ze blokfluitdagen voor groot 
blokfluitorkest. 
 
 
 
 
BERT AUGUSTUS (Eindhoven, 1952) 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 en lid van de Werkgroep Concertcyclus Willibrorduskerk aldaar. 
 
 


