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Uitvoerenden :

Geert Bierling

Wim Steinmann 
Ron Tijhuis 
Romke-Jan Wijmenga 
Saskia van Baal 
Hans Wisse

frans drukwindharmonium
& orgel
fluit
hobo
klarinet
hoorn
fagot



Programma:

Georges Bizet 
1838-1875

Joseph Haydn 
1732-1809

L’Arlésienne 
voor orgel en blazers

Prélude
Minuetto
Maestoso
Adagio
Carillon

Symphonie nr. 104 in D ’London’ 
voor orgelsolo

Adagio
Allegro
Andante
Menuetto / Trio / Menuetto 
Finale - Allegro Spiritoso

PAUZE



Gioacchino Rossini 
1792-1868

Franz Danzi 
1763-1826

Edvard Grieg 
1843-1907

Ouverture ’Il Barbiere di Siviglia’ 
voor drukwindharmonium en blazers

Kwintet Opus 67 nr. 3 in Es 
voor blazers

Larghetto 
Andante moderato 
Minuetto 
Allegretto

Peer Gynt Suite Opus 46 nr. 1 
voor drukwindharmonium en blazers

Morgenstimmung 
Ases Tod 
Anitras Tanz
In der Halle des Bergkönigs



Wim Steinmann, geboren in Brunssum, begon zijn fluitstudie 
aan het Conservatorium te Maastricht en studeerde af met on
derscheiding voor solistische eigenschappen aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag.
In 1970 werd hij lid van het RPhO als piccolo speler/fluitist. 
Hij is tevens lid van het Nederlands Blazers Ensemble.
Als gast-dirigent realiseerde hij met dit ensemble onlangs een 
CD-opname in Londen en dirigeerde tijdens concerten o.m. in 
het Concertgebouw te Amsterdam.
Sinds 1986 is Wim Steinmann dirigent van het Klaaswaals 
Symfonisch Blaasorkest. Met dit orkest maakte hij in 1995 
een CD met als solisten Bart Schneemann, Herman de Boer 
en Ivan Meylemans.
Ron Tijhuis, geboren in Baam, studeerde aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam bij Han de Vries.
In 1989 behaalde hij zijn einddiploma's. Tijdens zijn studie 
was hij enige jaren lid van het Europees Jeugd Orkest, 
dat regelmatig met Claudio Abbado concerteerde.
In 1990 kwam hij in dienst bij het RPhO, aanvankelijk als 
tweede hoboïst, vanaf 1991 als althoboïst. Ron Tijhuis maakt 
tevens deel uit van het Combattimento Consort.
Romke-Jan Wijmenga, geboren in Sneek, studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Piet Honingh.
Hij behaalde in 1986 het einddiploma Uitvoerend Musicus en 
maakt sinds 1988 deel uit van het RPhO in de functie van 
basklarinettist/klarinettist.
Daarnaast speelt hij in het Nederlands Blazers Ensemble.



Hans Wisse, geboren te Gemert, studeerde fagot aan het 
Brabants Conservatorium te Tilburg en aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam.
Gedurende zijn studietijd remplaceerde hij in verschillende 
Orkesten.
Van 1985 tot 1988 was hij verbonden aan het Noordelijk 
Philharmonisch Orkest in Groningen.
Sedert augustus 1988 is hij lid van het RPhO.
Daarnaast maakt Hans Wisse deel uit van diverse muziek- 
ensembles, waaronder het Nederlands Blazers Ensemble. 
Saskia van Baal, geboren in Aarle-Rixtel, studeerde aan 
het Conservatorium te Maastricht bij Erich Penzel.
In 1996 behaalde zij het einddiploma Uitvoerend Musicus. 
September j.1. is zij in dienst gekomen van het RPhO als 
tweede/vierde hoomiste.
Gedurende een aantal jaren was Saskia van Baal lid van het 
Nationaal Jeugd Orkest.
Ook speelde zij bij de Orchesteracademie van de Bayerische 
Rundfunk en de Philharmonie Hamburg.



Geert Bierling, geboren te Rotterdam, studeerde aan het 
Rotterdams Conservatorium en aan de Hoge School voor de 
Kunsten te Utrecht.
Op achttienjarige leeftijd kreeg hij reeds een aanstelling als 
organist van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven.
Hier kon hij diverse muzikale activiteiten ontwikkelen; 
zo voerde hij daar het gehele orgel-oeuvre uit van J.S. Bach, 
Franck, Liszt en Mendelssohn. In thematische programma's 
voerde hij de 8 grote Orgelsonaten uit van Guilmant, 
de grote Koraalfantasieën van Reger en Symfonieën van 
Widor en Vieme.
Ook als clavecinist was hij daar actief, zowel als solist en 
als leider van barokensembles.
In 1989 werd hij onderscheiden met een zilveren medaille 
door de Parijse Academie "Arts, Sciences, Lettres" voor zijn 
verdiensten voor de franse orgelcultuur.
In 1990 stelde de Stad Rotterdam hem aan als stadsbeiaardier 
van Delfshaven.
Als clavecinist is hij werkzaam bij het RPhO en als 
hoofdvakdocent clavecimbel aan het Brabants Conservatorium. 
Van zijn spel verschenen diverse opnamen op CD; oa. van het 
concertorgel in De Doelen te Rotterdam.
Sinds juni 1996 is Geert Bierling benoemd tot stadsorganist van 
Rotterdam. In deze functie bespeelt hij het concertorgel in de 
Burgerzaal van het Stadhuis.
Naar aanleiding van deze benoeming ontving hij verschillende 
uitnodigingen.
Zo zal hij als solist het komend seizoen op het Doelenorgel 
een serie van vijf concerten geven.



Het orgel in de Burgerzaal
In het Rotterdamse Stadhuis, waarvan de bouw in juli 1914 is 
begonnen en dat tijdens de Raadszitting op 1 september 1920 
officieel werd geopend, prijken vele versieringen en kostbare 
pronkstukken, die geheel zijn bekostigd uit giften en schenking
en uit de burgerij en het bedrijfsleven. Het aantal schenkingen 
is bijzonder groot geweest. Van veel milde gevers zijn de namen 
bekend, maar van het orgel in de Burgerzaal staat vermeld dat 
het is geschonken door iemand die onbekend wenste te blijven.
In 1920 werd het instrument door de Schiedamse orgelbouwfirma 
Standaart opgeleverd. Het kreeg een ereplaats op een speciaal 
daarvoor gebouwde, op vier pilaren rustende, orgelgalerij.
Het orgel heeft een eenvoudig, doch smaakvol front.
Bijzonder aan het instrument is dat het ontworpen is als concert
orgel. Dat wil zeggen dat het zo is ingericht dat de bespeler 
tijdens het spelen zelf kan registreren. Dit registreren geschiedt 
op de meeste grote orgels met behulp van een registrant. 
Doordat het orgel in de Burgerzaal is voorzien van allerlei 
speelhulpen kan de bespeler het instrument 'kleuren' alsof het 
een symfonisch orkest is. Het instrument is dan ook bijzonder 
geschikt voor het uitvoeren van orkestbewerkingen.
Na de tweede wereldoorlog richtte de aandacht zich in Nederland 
op 'barokke' orgels en de daarbij passende uitvoeringspraktijk.
Dit is mede de oorzaak van het feit dat veel orgels uit het begin 
van deze eeuw slecht onderhouden zijn en in veel gevallen 
zelfs vervangen zijn door andere instrumenten.
Daardoor is de speeltraditie uit het begin van deze eeuw, die 
zich kenmerkt door een symfonische stijl, in Nederland vrijwel 
verdwenen.
Het is dan ook zeer bijzonder dat in de fraaie Burgerzaal van het 
Rotterdamse Stadhuis nog zo'n goed bewaard voorbeeld van een 
vroeg 20ste eeuws concertorgel functioneert.



Het orgel wordt bespeeld tijdens officiële ontvangsten, diners 
en eerste klasse huwelijken.
In 1953 werd Piet van de Kerkhoff, de bekende organist van 
de Zuiderkerk, aangesteld als stadsorganist.
Na diens overlijden in 1968 volgde zijn oud-leerlinge
Jet Dubbeldam hem op. Zij werd in juni 1996 opgevolgd door
Geert Bierling.

Het orgel telt thans 25 sprekende stemmen verdeeld over twee 
manualen ( hoofdwerk en zwelwerk ) en vrij pedaal.
Omvang Manuaal C tot en met c4 , Pedaal C tot en met fl 
De dispositie luidt als volgt:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Bourdon 16' Quintadena 16' Contrabas 16'
Prestant 8' Vioolprestant 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Holpijp 8' Fluitbas 8'
Fluit Harm. 8' Basson Hobo 8' Tuba 8'
Viola d'amore 8' Voix celeste 8'
Flute Dolce 4' Viola 8'
Octaaf 4' Violine 4'
Octaaf 2' Concertfluit 4'
Mixtuur 4 st. Woudfluit 2'
Trompet 8' disc. Quint 2 2/3 '
Trompet 8' bas Terts 1 3/5'

Koppelingen
Pedaal aan I 
Pedaal aan II 
Octaafkoppel Pedaal 
Superoctaafkoppel Manuaal 
Sub Octaafkoppel I aan II 
Koppel I aan II

Diverse speelhulpen
7 Vaste combinaties 
Vrije combinaties 
Generaal crescendo 
Autom. piano-pedaal




