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A. Jaarverslag 
 

A.1. Het jaar 2017 in vogelvlucht 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015'. 

Nadat het herdenkingsjaar in april 2016 sucessvol kon worden afgesloten met de publicatie van het 

jaarverslag 2015, bleken er voldoende financiële middelen beschikbaar voor een vervolgactiviteit. 

Gekozen werd voor een vier cd-box met geluidsopnames van 12 minder bekende instrumenten van 

Michaël Maarschalkerweerd, welke als naam meekreeg 'Verborgen Parels van Michaël 

Maarschalkerweerd' en in een oplage van 500 exemplaren is geproduceerd. Parallel hieraan zag een 

fotokalender van de opgenomen orgels het levenslicht. 

 

Voor- en achterzijde en twee binnenpagina's van de vier cd-box 'Verborgen Parels van Michäel Maarschalkerweerd'.  

  



JAARVERSLAG 2017 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 4 

 

A.2. Het cd-projekt 'Verborgen parels van Michaël Maarschalkerweerd' 
 

Het projekt kreeg als doelstelling mee: "Het produceren van een cd-box met onbekende 

Maarschalkerweerd-orgels = instrumenten waar nog geen professionale opnames van zijn 

gepubliceerd. De gekozen orgels dienen zo veel mogelijk een dwarsdoorsnede van het werk van 

Michäel Maarschalkerweerd te zijn, waarin zijn invloed aanwijsbaar is (1872-1913). Programma met 

balans tussen onbekende en bekende werken, en tussen franse, duitse, nederlandse en overige muziek. 

Nadruk op romantiek met daarnaast 20e en 21e eeuwse muziek .." 

Om het projekt in goede banen te leiden werden twee instrumenten ingezet: 1. Het Projektdokument 

met de doelstelling, een globale planning en de financiële calculatie, waarbij verschillende 

aanbiedingen van diverse leveranciers werden vergeleken. 2. Een gedetailleerde opnameplanner met 

de afspraken voor het verkennen van de 12 instrumenten alsmede de opnames. (zie bijlage). 

Als financiële strategie werd gekozen de opname- en promotiekosten uit de beschikbaren fondsen te 

financieren en de beloning van de organisten en andere medewerkenden alsmede verdere kosten uit 

de verkoop-opbrengsten te bekostigen. 

Eerst werden de organisten Arjan Leistra,  Eric Koevoets, Gerben Mourik en Gerrit-Christiaan de Gier 

bereid gevonden ieder een cd in te spelen. Nadat vervolgens een lijst van rond 20 orgels was 

samengesteld, selecteerden we hiervan 12 representatieve instrumenten van uiteenlopende grootte 

en klankopbouw, ofwel 3 instrumenten per organist. Vanaf september 2016 werden de kerken 

benaderd met het verzoek tot medewerking, wat door allen unaniem (!) werd ingewilligd. De 

organisten werden gebriefd met globale ideeën over het repertoire en in overleg met elkaar en het 

stichtingsbestuur stelden zij een aantrekkelijk programma samen. 

De opnamen vonden plaats tussen november 2016 en mei 2017 terwijl parallel hieraan het 

uitgebreide cd-boekje werd samengesteld en vervaardigd. Vanaf maart kon de cd-box worden besteld, 

waarvan tientallen personen gebruik maakten.  

Op 16 juni werden 's middags de eerste exemplaren overhandigd aan Paul Houdijk en Hans Elberste. 

Die avond tijdens het goedbezochte Presentatieconcert in de St. Lambertuskerk te Rotterdam konden 

de bezoekers niet alleen een eerste indruk van het cd programma krijgen maar ook de cd-box 

aanschaffen en de reeds bestelde exemplaren afhalen. 
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Via een doelgericht Marketing-Communicatie plan kreeg de vier cd-box 'Verborgen Parels van 

Michaël Maarschalkerweerd' een goed onthaal op Facebook en in de vakpers. Hierdoor was de 

productie reeds midden november uitverkocht; enige nagekomen orders konden via de restvoorraad 

van de organisten worden uitgeleverd. 

Aan het cd-projekt verleenden onderstaande personen hun medewerking: 

Philip van den Berg Projektplanning, orgelselectie, correspondentie kerken, website, 
emailings, facebook, inleiding cd-boekje 

Cintha de Vreede Marketingcommunicatie, facebook, presentatieconcert, registrante 

Ton Mulder  Correspondentie kerken, administratie, verpakken/versturen, registrant 

Anton Visser Opname, cd-productie 

Arjan Leistra  Organist, repertoirekeuze, toelichting 

Eric Koevoets Organist,  repertoirekeuze en -coordinatie, introductie op programma 

Gerben Mourik Organist, repertoirekeuze, toelichting 

Gerrit-Christiaan de Gier Organist, repertoirekeuze, toelichting 

Bart van Buitenen Orgelselectie, essay Maarschalkerweerd cd-boekje 

Pim Vulto Fotografie 

St. Venster op muziek Organisatie presentatieconcert 

 

 

Toen de cd-box was uitverkocht werd deze banner op Facebook pagina en website van de Stichting geplaatst 
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A.2. Het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  
 

Voor redenen van volledigheid geven we de doelstelling van het jaar en de stichting uit het jaarverslag 

20141 nogmaals weer, gevolgd door een samenvatting van de in 2015 gerealiseerde activiteiten: 

De Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' heeft tot doel om in 2015, het 100-

ste sterfjaar van de orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd, het culturele erfgoed van deze bouwer 

zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, de interesse hiervoor te vergroten, en de orgelcultuur 

rond de instrumenten uit de romantiek in het algemeen en van Michaël Maarschalkerweerd in het 

bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door diverse activiteiten met betrekking tot genoemde 

orgelbouwer te organiseren, door diverse kerken, orgelkringen, organisten, koren, media, en andere 

betrokkenen aan te zetten deze te organiseren, door hun samenwerking te stimuleren en door 

genoemde activiteiten inhoudelijk te ondersteunen. Dit betreft activiteiten als concerten, 

orgelexcursies, opnames, tentoonstellingen, orgel- en muziekhistorisch onderzoek, 

symposium/presentaties, radio-uitzendingen, en dergelijke, ondersteund door presentie op internet en 

in relevante nieuwsmedia. Het Herdenkingsjaar kent drie verschillende hoofdactiviteiten: 

A. De Maarschalkerweerd Muziektour waarin alle concerten en excursies rond 

Maarschalkerweerdorgels worden opgenomen en een aantal nationale concerten centraal staat. 

B.  De tentoonstelling ‘Maarschalkerweerd Geëxposeerd’ in de Nicolaikerk te Utrecht en het 

Nationaal Orgelmuseum te Elburg. 

C.  Het symposium ‘Maarschalkerweerd: Maître, Meister of Meester?’ in het Catharijneconvent te 

Utrecht.  

Nadat Philip van den Berg de eerste ideeën voor het Herdenkingsjaar in 2011 op papier zette en de 

plannen eind 2012 met ondersteuning van Paul Houdijk vaste vorm kregen, konden in 2013 de locaties 

voor tentoonstelling en symposium worden vastgelegd. In de zomer van 2014 werd de Stichting 

opgericht en in september dat jaar zag het Beleidsplan het levenslicht. Kort daarna werd besloten het 

herdenkingsjaar onder de slogan 'Dé klank tussen hemel en aarde' te vermarkten. 

Nadat de in 2014 geformuleerde doelstellingen van de Stichting Michäel Maarschalkerweerd 

Herdenkingsjaar 2015 met het verkopen van de laatste cd-box allen waren behaald (zie beleidsplan en 

jaarverslagen) werd de bankrekenig op 15 december 2017 gesloten, en de Stichting Michäel 

Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 per 31 december 2017 ontbonden alsmede per 15 januari 

2018 opgeheven. 
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B. Jaarverslag - Bestuur en Ondersteuning 
 

B.1. Bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar bestond in 2017 uit de 

volgende personen: 

Philip van den Berg: voorzitter & initiator, tentoonstelling, muziektour - Philip van den Berg heeft 

een achtergrond in marketing, verkoopstrategie en market intelligence, woont in Zürich, Zwitserland, 

en is daar amateurorganist van de Katholiek Apostolische Gemeinde en de Anglicaanse St. 

Andrewschurch. Voordat hij in 2001 naar het buitenland vertrok, bespeelde hij onder meer de 

Maarschalkerweerd-orgels in de Katholiek Apostolische gemeente te Amersfoort en de r.-k. St.-

Lambertuskerk te Rotterdam. Hij heeft orgellessen gehad bij Gerrit 't Hart en Paul Houdijk. Hij heeft 

verschillende artikelen over restauraties van Maarschalkerweerd-orgels gepubliceerd, is 

initiatiefnemer van het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015, voorzitter van de 

gelijknamige stichting en heeft de Maarschalkerweerd-tentoonstelling samengesteld. 

Ton Mulder - Penningmeester, secretaris, organisatie - Ton Mulder is de laatste 20 jaar financieel 

directeur geweest van een GGz-instelling. In 2012 is hij met vervroegd pensioen gegaan. Van kinds af is 

hij geboeid geweest door het kerkorgel. Dit leidde tot de wens om zelf kerkorgel te leren spelen. De 

eerste beginselen heeft hij d.m.v. zelfstudie onder de knie gekregen. Vele jaren is hij organist geweest 

in de Evangelisch Lutherse kerk te Zeist en de Bethelkerk (PKN) te Utrecht. Hij heeft nu nog steeds 

orgelles van Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk te Utrecht. Momenteel is hij onder 

meer secretaris/penningmeester van de Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015. 

Cintha de Vreede - Marketingcommunicatie, organisatie - Cintha de Vreede is Projectleider/ 

Cultuurnetwerker bij 'Cultuureducatie met Kwaliteit' in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Tevens is ze 

verantwoordelijk voor publiciteit van de Stichting 'Venster op muziek in de Lambertus', is ze actief in 

Rotterdam Orgelstad als coördinator jeugd en zingt ze. Ze heeft verschillende vakdiploma's op zak, 

waaronder Vakleerkracht Muziek, Bachelor Pedagogiek en een Bachelor Commerciële Economie. 

Recent heeft ze een marketingcommunicatieplan geschreven, met het doel de bekendheid van 

Rotterdam Orgelstad als podium voor muziek zowel regionaal als landelijk te vergroten. Hiermee heeft 

zij tevens haar diploma NimaB- marketingcommunicatie behaald. 

De bestuursbijeenkomsten vonden in 2017 ongeveer één keer in de zes weken plaats. Deze hadden 

grotendeels het karakter van projektvergaderingen. Hiernaast werden er talloze telefonische 

gesprekken gevoerd over de voortgang van het cd-box-projekt. Op 20 maart ontmoetten het bestuur, 

de organisten, een tekstschrijver en de fotograaf zich rond de speeltafel van één van de orgels die op 

de vier cd-box zijn te horen in de Havenkerk te Schiedam. 
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B.2. Comité van aanbeveling 
 

Op 23 oktober 2017 overleed Jacob Spaans, lid van het comité van aanbeveling van de Stichting 

'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015'. 

Tot dan bestond dit gezelschap uit volgende personen: Prof. Dr. Willem Balke, Prof. Dr. Antoine Bodar, 

Prof. Leo van Doeselaar, Prof. Dr. Hans Fidom, Cees van der Poel, Prof. Frans de Ruiter, Drs. Herman 

Sietsma MP, Em. Deken Jacob Spaans (†23/10/2017), Dr. Teus den Toom, en Prof. Dr. Joris Verdin. 

 

B.3. Sponsors 
 

Het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 wordt mogelijk gemaakt door de financiële of 

materiële ondersteuning van het Prins Bernhardcultuur fonds / Drs. Henri Roovers Fonds, het 

Mondriaanfonds, het Carel Nengermanfonds, het kfHeinfonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de 

Kattendijke Drucker Stichting, het Museum Catharijneconvent, het Museum Elburg, het Nationaal 

Orgelmuseum Elburg, de Nicolaïkerk Utrecht, de Orde van Malta Associatie Nederland, het Utrechts 

Orgelarchief Maarten Albert Vente, Adema's Kerkorgelbouw, Elbertse Orgelmakers (hoofdsponsor), 

Flentrop Orgelbouw, Johannus Orgelbouw, Orgelmakerij Steendam, Orgelmakers Reil, Verschueren 

Orgelbouw en RoArto b.v. - kunst & cultuur. 

Voor de realisatie van het cd-project 'Verborgen Parels van Michaël Maarschalkerweerd' zijn met 

name de gelden van het Prins Bernhardcultuur fonds / Drs. Henri Roovers Fonds en Mondriaanfonds 

aangewend. Het bestuur van de Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' is met 

name deze organisaties zeer erkentelijk voor hun voortdurende ondersteuning. 
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C. Jaarverslag - Marketing-Communicatie 
 

Het van te voren geformuleerde marketing-communicatieplan voor de vier cd-box 'Verborgen Parels 

van Michaël Maarschalkerweerd' had tot doel om via een multi-channel aanpak personen uit de 

doelgroep door te verwijzen naar de eigen website www.maarschalkerweerd.info. Op de langdingpage 

kon deze vervolgens een toelichtig op de cd-productie lezen en zich vertrouwd maken met de 

bestelprocedure. Hiertoe werden de volgende media ingezet: 

1. Emailings 

2. Facebook-post 

3. Verwijzingen via on- en offline berichten door sponsoren 

4. Recensies en berichten in de (vak)pers via promotie cd's 

Om Facebook-gebruikers te stimuleren over het cd-project te lezen werden er regelmatig 

aankondigingen en foto-verslagen van de opnames geplaatst. Ook werd er een Facebook 

Fotowedstrijd rond de opgenomen instrumenten gehouden, waarbij er een cd-box en een kalender 

konden worden gewonnen. Bij de communicatie kon dankbaar gebruik worden gemaakt van een 

keuze uit de vele positieve reacties van kopers en van de lovende recensies in de vakpers.  

 

De bestelprocudure omhelsde het versturen van een email en het van te voren overmaken van het 

aanschafbedrag van €19.95 en de portokosten van €3.95. Dit bleek in de praktijk goed te functioneren. 

Hiernaast werd de cd ook verkocht en aanbevolen via de uitvoerende organisten bij concerten en 

deels op hun website. Zo wist vooral Gerben Mourik nog extra exemplaren aan de man te brengen. 
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C.1. Marketingcommunicatie 
 

Hieronder een chronologisch overzicht van de verschillende marketing activiteiten. 

2017  Emailing Website Facebook recensies verk. 

Jan. vooraankondiging, 
fotowedstrijd 

 v v  
 

Febr. vooraankondiging, 
fotowedstijd 

 v v  
 

Maart 
 

begin voorverkoop 
 v v  

16 

April 
 

 
 v v  

8 

Mei 
 

aankondiging 
presentatieconcert 

v v v  
12 

Juni 
 

presentatieconcert, 
Versturen promotie cd's 

v v v  
91 

Juli 
 

 
 v v T 

45 

Aug 
 

 
 v v  

24 

Sep 
 

 
 v v Ov, Kd 

41 

Oct 
 

 
 v v RD, L 

35 

Nov 
 

aankondiging bijna 
uitverkocht 

v v v  
71 

2017  Emailing Website Facebook recensies verk. 

Jan 
 

 
   On 

- 

T = Trouw, Ov = De Orgelvriend, Kd = KDOV Blad, RD = Reformatorisch Dagblad, L = Luister, On = Orgelnieuws 
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C.2. Presentatieconcert 
 

Het hoogtepunt van het cd-projekt brak midden juni aan. Nadat enkele dagen van te voren de gehele 

cd-productie was aangeleverd, kon de vier cd-box 'Verborgen Parels van Michaël 

Maarschalkerweerd' geheel volgens planning op 16 juni 2017 in de Rotterdamse St. Lambertuskerk 

aan het publiek en de pers worden voorgesteld via een concert op het fraaie Maarschalkerweerd-

orgel. Het team van de Stichting 'Venster op muziek in de Lambertus' werd bereid gevonden, om de 

organisatie van dit evenement tegen de opbrengst van de collecte voor haar rekening te nemen. 

Voorafgaand op het eingelijke concert was er een uitgebreide orgeldemonstratie door Eric Koevoets, 

toegelicht door Philip van den Berg. Na een inleiding van laatstgenoemde speelden de vier organisten 

werken van de cd-box. 

Vervolgens ontving de winnaar van de Facebook Fotowedstrijd z'n prijs en werden de eerste 

exemplaren van de cd-box uitgereikt aan Hans Fidom, lid van het comité van aanbeveling, en Gerco 

Schaap, stimulator en raadsman van het herdenkingsjaar. Beiden spraken daarop een kort dankwoord, 

waarbij ook aan het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 werd gerefereerd. Eerder die 

dag hadden Paul Houdijk bij hem thuis en Hans Elbertse op het 100-jarige jubileumfeest van z'n 

orgelfirma, als eerste een cd-box in ontvangst mogen nemen. 

Daarna kon de cd-box door de concertbezoekers worden aangeschaft, wat velen deden, en werd de 

feestelijke avond besloten met een receptie in de tuin van de St. Lambertuskerk. 

 

Philip van den Berg overhandigt Hans Elbertse de eerste cd-box. 
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Voor in de kerk stond een scherm opgesteld waarop via een video-verbinding was te zien ... 

  

hoe achtereenvolgens Gerben Mourik, Gerrit-Christiaan de Gier, ... 

  

Eric Koevoets en Arjan Leistra ondersteund door hun registranten het concert speelden2 
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 Het aandachtige publiek op 16 juni3. 

 Hans Fidom tijdens zijn dankwoord
4
. 
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C.3. Reacties van de pers 
 

 Luister waardering: 10 - Deze cd-uitgave geeft niet alleen een prachtig overzicht van een 

aantal (deels) onbekende instrumenten, maar vooral een schitterende selectie van orgelwerken 

die dreigen af te glijden in de nevelen van de muziekgeschiedenis - Siebe Riedstra in 'Luister' 

van november 2017 

 

 Wát is deze productie een onuitputtelijke schatkamer aan interessante composities, 

vertolkingen en bovenal, orgelklanken. - Piet van de Wege in het Reformatorisch Dagblad van 

11 november 2017 (ook online met geluidsvoorbeelden) 

 

 Hulde aan alle medewerkenen voor deze interessante productie! Als u de box nog niet in bezit 

hebt, zou ik 'm snel bestellen als ik u was .. - Gerco Schaap in De Orgelvriend van oktober 2017 

 

 Een zeer geslaagd project ... Van harte aanbevolen! - René Verwer in KDOV Blad herfst 2017 

 

 'Verborgen parels van Michaël Maarschalkerweerd .., laat horen hoe groot de artistieke 

kwaliteiten van deze orgelmaker waren - Christo Lelie in Trouw van 21 juli 2017 

 

 

De recensie in het Reformatorisch Dagblad van 11 november 2017  
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C.4. Reacties van afnemers 
 

De Stichting ontving vele positieve reactie van afnemers van de cd-box; een selectie: 

 

 Ik ben erg onder de indruk van het hele ‘package’! Werkelijk een monument om trots op te 

zijn! - Mathieu Koren te Baarn 

 

 Een prachtig document met verrassende werken. Ik kom tijd te kort. ... de "verborgen Parels" 

doen de naam alle eer aan! - Theo van der Weide te Delft 

 

 Een heel mooie avond, het presentatieconcert op 16 juni, en een prachtige 4 CD-box  - Henk 

van Rijn te Heerhugowaard 

 

 cd II opent met het ingetogen Praeludium en Fuga in F op. 85 nr. 3 van Max Reger. In één 

woord schitterend, evenals de rest van het korte programma. ... Het maakt de naam 'parel' op 

deze cd in elk geval waar! - Gerco Schaap te Baarn 

 

 Een kwaliteitsuitgave; zeer professioneel Vooral boekje, drukwerk, lay-out etc. Maximale 

leesbaarheid d.m.v. minimale bladspiegel En niet te vergeten de meer dan gedegen teksten Zo 

ook de foto’s  - R.P. te Schiedam 

 

 Ons luisterplezier is inderdaad goed begonnen met de tracks van het orgel van de Havenkerk te 

Schiedam. ... Een feest van herkenning. - F.T. te Schiedam 

 

 Mijn complimenten voor de uitvoering van het geheel. ... Vooral nummer 3 met Leistra als 

vertolker valt bij mij zeer in de smaak, maar de anderen zijn ook zeer het beluisteren waard. - 

J.L. te Gouda 

 

 De cd is inmiddels aangekomen, waarvoor mijn dank, het is een mooie productie geworden, en 

wij voegen het toe aan onze collectie - B.J. te Utrecht 
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E. Jaarrekening 
 

E.1. Jaarrekening 
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JAARVERSLAG 2017 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 22 

 

E.2. Overige gegevens 
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E.3. Bijlagen 

Opnameplanner 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de planning 
tussen kerken, 
organisten het de 
opnamepersoon te 
coordineren, werd 
deze planner 
ontwikkeld en door 
de verschillende 
partijen ingevuld en 

aangepast. 
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Website 

 

 
De website www.maarschalkerweerd.info in januari 2017 met de aankondiging van de cd-box. 
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De website www.maarschalkerweerd.info na het presentatieconcert op 16 juni. 
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De website www.maarschalkerweerd.info per einde november 2017. 
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Emailing 

 

 
De aankondigings-email van het presentatieconcert. 
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Facebook 

 

 

Aankondiging uit maart van de bestelmogelijkheid van de cd-box. 
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Het presentatiecocert werd ondermeer via een Facebook evenement aangekondigd. 
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Het antwoord van de vijfde opdracht van de fotowedstrijd.5 
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Fotoshoot van de organisten op 20 maart in Schiedam.6 
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Fotoverslag van de opname in 's-Heerenberg.7 



JAARVERSLAG 2017 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 34 

 

 

Fotoverslag van de opname in Wijhe.8 
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De uitslag van de fotowedstrijd wordt bekend gemaakt. 
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Aankondiging van het presentatieconcert.9. 
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Een laatste bericht over het presentatieconcert die dag: de cd-boxen zijn gearriveerd! 10 
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De orgeldemonstratie op het presentatieconcert door Eric Koevoets (scherm) en Philip van den Berg.11 
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Een goedgevulde St. Lambertuskerk te Rotterdam tijdens het presentatieconcert. 12 
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Eindnoten inclusief verantwoording afbeeldingen 
                                                             
1 zie www.maarschalkerweerd.info > Stichting 
2 Foto: Philip van den Berg 
3 Foto's: Philip van den Berg 
4 Foto: Cintha de Vreede 
5 Foto: Pim Vulto 
6 Foto: Phlip van den Berg 
7
 Foto: Pim Vulto 

8
 Foto: Pim Vulto 

9 Foto: Pim Vulto 
10

 Foto: Philip van den Berg 
11 Foto: Ton Mulder 
12 Foto: Cintha de Vreede 
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