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ziekmeester, de dirigent van het stadsorkest. 
Dat speelde bij feesten, als er hoge gasten 
op bezoek kwamen en bij officiële ceremo-
nies. In de loop der eeuwen verdween de 
functie van stadsorganist op veel plekken. 
Met de bouw van het stadhuis tussen 1914 
en 1920 blies de gemeente deze taak weer 
nieuw leven in.’ 

Gratis concerten
Tot na de Tweede Wereldoorlog was er geen 
vaste organist. De gemeente stelde in 1953 
Piet van den Kerkhoff, de bekende organist 
van de Zuiderkerk, aan als stadsorganist. 
Hij werd opgevolgd door Jet Dubbeldam 
die maar liefst veertig jaar bleef. Na haar 
pensionering trad Geert Bierling aan, die 
de drie carillons in Rotterdam bespeelt. 
Ook bespeelt de stadsorganist het orgel in 
de Burgerzaal en dat van De Doelen. Om 
aan deze functie meer invulling te geven, 
is Stichting Stadsmuziek opgericht. Geert 
Bierling is artistiek programmeur: ‘Wij 
organiseren jaarlijks rond de tien lunch- en 
avondconcerten in de Burgerzaal. Deze zijn 
gratis. Niet omdat ze niets waard zijn, maar 
juist omdat ze van de bewoners van deze 
stad zijn. ‘Public good’. De carillons zorgen 
voor een aangename sfeer in de stad. 
Mensen worden er vrolijk van en ook al heb 
je er niks mee: als het er niet is, ga je het op 
den duur missen.’

Het stadhuisorgel vervulde in de 
Burgerzaalconcerten een belangrijke rol, 
maar is inmiddels al zes jaar stil. Bierling is 
blij dat het nu wordt gerestaureerd. ‘Hoewel 
het naar mijn smaak te lang heeft geduurd. 
Soms gaan zaken helaas langzaam omdat 
er te veel mensen mee bezig zijn.’
De planning is dat het orgel in december 
terugkomt. ‘Dan gaan we het weer gebruiken 
bij de Burgerzaalconcerten. Het programma 
staat binnenkort op de website van Stichting 
Stadsmuziek. 
Ik ben ontzettend benieuwd om binnenkort 
na zes jaar de ‘stem’ van het orgel weer te 
horen. Als een oude vriend, die je na een 
afwezigheid van jaren weer spreekt.’ 

www.stadsmuziek.nl 
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Stadsorgel weer bij stem 

‘Mensen worden 
 er vrolijk van’
Staat ’ie er nu wel? Of toch niet? Wie 
in het Stadhuis om de hoek van de 
Burgerzaal kijkt, zou zweren dat het 
stadhuisorgel gewoon op zijn vaste 
plek staat. Maar dat is gezichtsbedrog. 
Het bijna honderdjarige concertorgel 
wordt op dit moment in oude luister 
hersteld. Stadsorganist Geert Bierling 
is blij met de restauratie. 

‘Als een oude vriend die 
je na jaren weer spreekt’
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 de Burgerzaal staat een levens-
grote foto van het orgel op doek, opgespan-
nen op een metershoog stalen frame. Alle 
pijpen, balgen en leidingen van het orgel 
zijn buitenshuis; achter het doek oogt de 
ombouw van het orgel als een leeggehaald 
huis. Medewerkers van orgelbedrijf Pels en 
Van Leeuwen uit ’s-Hertogenbosch ontferm-
den zich deze zomer over de orgeldelen om 
die te restaureren en versleten onderdelen te 
vernieuwen.

In detail
‘Een enorme logistieke operatie’, vertelt 
Geert Bierling, sinds 1990 stadsbeiaardier 
en sinds 1996 in dienst als stadsorganist bij 
de gemeente Rotterdam. ‘Het monumentale 
orgel moet zoveel mogelijk in de originele 
staat worden hersteld. De orgelbouwer 
moest een projectplan indienen waarin de 
gehele werkwijze tot in detail is beschreven. 
Voordat het orgel uit elkaar is gehaald, is 
een bouwtekening gemaakt. Daarna zijn 
alle onderdelen genummerd en in kratten 
verpakt. De loodzware orgelpijpen moesten 
deels over de smalle trappen van de galerij 
naar beneden.’ 

Filmmuziek
De Rotterdams-Schiedamse firma Standaart 
bouwde het concertorgel omstreeks 1918, 
ten tijde van de nieuwbouw van het stadhuis. 
Speciaal voor de Burgerzaal tekende 
architect dr. Henri Evers in zijn plannen een 
orgel in. Bierling: ‘Hij tekende een orgel op 
de galerij met daarnaast een orkest met een 
dirigent ervoor, terwijl een bruidspaar vanuit 
de trouwzaal de Burgerzaal in schrijdt. Een 
concertorgel is bijzonder omdat je als orga-
nist razendsnel kunt wisselen van toonsoort 
en intensiteit. Tussen licht en gedragen. 
Daarnaast kun je op dit orgel een heel orkest 
nabootsen. Het is in feite een mix tussen een 
kerkorgel en een theaterorgel. Daarom kun 
je op dit orgel allerlei soorten muziek spelen. 
Tot filmmuziek aan toe.’ 

Nieuw leven
Met de plaatsing van het orgel in het 
stadhuis blies de gemeente Rotterdam 
een oude traditie nieuw leven in: dat van 
stadsorganist. Bierling: ‘In de Gouden eeuw 
hadden alle grote steden een stadsorganist, 
meestal verbonden aan de kerk. Vaak was 
hij tegelijkertijd stadsbeiaardier en stadsmu-
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