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Geert Bierling  
op het Doelenorgel



toelichtingprogramma

Het Doelenorgel
Het orgel in de Grote Zaal is in 1968 
in gebruik genomen. Het instrument 
is gebouwd door de firma Flentrop. 
Het is één van de grootste orgels die 
zij gemaakt hebben. De bouw kostte 
ongeveer een jaar. Ieder Flentrop 
orgel is uniek. Het Doelenorgel heeft 
70 registers, die verdeeld zijn over 4 
klavieren voor de handen en één 
voor de voeten. De klavieren staan 
vrij van het orgel, waardoor het 
publiek de organist goed kan zien 
tijdens het concert. Direct vanaf het 
eerste optreden op 28 maart 1968 
heeft het Doelenorgel een belangrijke 
plaats ingenomen in de Nederlandse 
orgelcultuur. Van 2004 tot 2010 werd 
het orgel gerenoveerd. De belangrijk-
ste ingreep was het orgel een 
warmere, diepere klank geven. Er 
was namelijk kritiek op het orgel dat 
zelfs de zachtste registers te hard 
klonken. Na de renovatie van het 
orgel (en van de Grote Zaal zelf) is de 
klank en akoestiek verbeterd. Veel 
vooraanstaande organisten uit 
binnen- en buitenland bespeelden 
het instrument. Als stadsorganist van 
Rotterdam is Geert Bierling de vaste 
bespeler van het Doelenorgel.

18e-eeuwse componisten
Liefhebbers van klassieke muziek 
kennen Bach en Händel uiteraard 
wel. De muziek van Bach is vandaag 
de dag zeer geliefd. Het Preludium in 
G is één van de vele orgelwerken die 
de componist schreef. De Music for 
the Royal Fireworks behoort samen 
met de Water Music en Messiah tot 
de bekendste werken van Händel. 
Händel schreef deze muziek ter 
gelegenheid van de Vrede van Aken 
(het einde van de Oostenrijkse 
Successieoorlog) en de viering 
daarvan een jaar later op de Theems 
met een vuurwerkshow. Een 
onaangenaam detail van de première: 
het werd slecht weer en het decor 
van de show vatte vlam tijdens de 
ceremonie. 

In dit programma ook aandacht voor 
het werk van twee minder bekende 
18e-eeuwse componisten: Domenico 
Cimarosa en Joseph-Hector Fiocco. 
Cimarosa was een Italiaans compo-
nist. Hij was een centraal figuur in de 
operawereld, getuige zijn succesvolle 
operapremières en de wijde versprei-
ding van zijn partituren in Europa. Als 
student componeerde Cimarosa 

online lunchbreak
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium in G, BWV 568

Domenico Cimarosa (1749-1801)
Sonate in c (Largo)
Sonate in G (Allegro)

Joseph-Hector Fiocco (1703-1741)
‘Adagio’, uit: Suite in G, op. 1 (1730)
  
George Frideric Händel (1685-1759)
‘Bourrée’, uit: Music for the Royal Fireworks
La Paix (Largo alla Siciliana)
La Réjouissance (Allegro)

Geert Bierling  
op het Doelenorgel

Als stadsorganist van Rotterdam is Geert Bierling de vaste 
bespeler van het Doelenorgel. Het orgel dateert uit 1968, is 
gebouwd door de firma Flentrop en is één van de bekendste 
concertorgels van ons land. Bierling doet naast zijn rol als 
uitvoerend musicus onderzoek naar de achttiende-eeuwse 
klaviertranscripties rondom o.a. Bach en Händel. Zij mochten 
daarom niet ontbreken in dit lunchbreak concert en klinken 
samen met hun minder bekende tijdgenoten Cimarosa en 
Fiocco.

Vuurwerk op de Theems op 15 mei 1749 ter gelegenheid van de Vrede van Aken het jaar daarvoor



Geert Bierling
Geert Bierling (1956) studeerde de 
hoofdvakken orgel, piano en 
klavecimbel aan het Rotterdams 
Conservatorium en beiaard aan de 
Hoge School voor de Kunsten te 
Utrecht. Hij volgde masterclasses bij 
o.a. Ton Koopman en Jos van 
Immerseel. Op zijn achttiende jaar 
werd hij vaste bespeler van het 
historische Bätz/Witte orgel in de 
Oude of Pelgrimvaderskerk te 
Rotterdam Delfshaven. Sinds 1990 is 
Bierling stadsbeiaardier van Rotter-
dam en in 1996 kreeg hij zijn 
aanstelling als stadsorganist van 
Rotterdam. In die functie is hij de 
vaste bespeler van het Stan-
daart-concertorgel in de Burgerzaal 
van het Stadhuis (waar hij de 

concertserie ‘Muziek in de Burger-
zaal’ programmeert) en het vier 
klaviers Flentrop orgel in de Doelen. 
Op deze instrumenten voert hij 
jaarlijks zo’n twintig nieuwe program-
ma’s uit. Vele jaren was hij hoofdvak-
docent orgel en clavecimbel aan het 
Fontys Conservatorium te Tilburg. 
Deze functie legde hij in 2009 neer 
om meer tijd te kunnen besteden aan 
onderzoek naar de achttiende- 
eeuwse klaviertranscripties rondom 
Bach, Händel, Walther & Vivaldi en 
de uitvoering daarvan. In hetzelfde 
jaar richtte hij het Giudici Ensemble 
op, om het barokke en vroeg 
klassieke kamermuziekrepertoire op 
authentieke instrumenten te kunnen 
uitvoeren.
www.geertbierling.nl

vooral religieus werk. Er zijn verder 
talloze klavier sonates van hem 
overgeleverd, waarvan er hier twee 
gespeeld worden.

Joseph-Hector Fiocco kwam uit 
een muzikale Italiaanse familie die 
woonde in de Zuidelijke Nederlanden 
(het huidige België). Naast compo-
nist was hij organist en 
klavecimbel speler. Zijn muzikale 
activiteiten centreerden zich vooral 
rondom Brussel en diverse 
muziekkappelen. Zijn composities 
werden sterk beïnvloed door de 
Franse componist François 
Couperin, maar bevatten ook een 
bepaalde Italiaanse gevoeligheid 
naar het voorbeeld van Vivaldi. 
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Geert Bierling @ Jaap KooleDomenico Cimarosa



Maarten van Veen
Maarten van Veen zoekt constant naar 
nieuwe kansen en mogelijkheden om 
muziek te maken. Of hij nu piano 
speelt, een vernieuwend concept 
bedenkt of dirigeert, hij laat zich 
verwonderen en verrassen. Van Veen 
treedt naast zijn carrière als solopia-
nist en dirigent regelmatig op als duo 
met diverse pianisten. Hij is daarnaast 
werkzaam als artistiek adviseur van 
de enige 2-piano competitie in de 
wereld, gehuisvest te Miami, artistiek 
leider en programmeur van het 
HortusEnsemble en van het Doele-
nEnsemble te Rotterdam.
www.maartenvanveen.com

Nicole Jordan
Dr. Nicole Jordan is zangeres, 
schrijver, academicus en musicus. In 
haar dagelijks leven reist ze met 
name tussen Nova Scotia in Canada 
en Rotterdam. Internationaal treedt 
ze op als operazangeres en 
kamermusicus, maar ook in 
muziektheaterproducties. Ze gaat 
graag grensoverschrijdend te werk 
en combineert bijvoorbeeld 
klassieke muziek met traditionele 
muziek, literatuur en poëzie. Haar 
stemgebruik varieert van klassiek 
sopraan tot spoken word. Naast 
haar uitvoerend werk, deelt ze haar 
kennis met studenten aan Codarts 
en het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag. 
www.nicolejordan.info

Stay in touch!
See you @dedoelen

www.dedoelen.nl
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