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Herdenkingsjaar 
Maarschalkerweerd
Met een groot openingsconcert 

begint volgende week het herden-

kingsjaar van Michaël Maarschal-

kerweerd. Als orgelmaker voorzag 

hij na 1853 talloze nieuwe katho-

lieke kerken van orgels.

Zoals er katholieke nestgeur bestaat, zo be-
staat er ook katholieke nestklank. Daarbij 
denk je meteen aan de spirituele klank-
kleuren van de orgels van Michaël Maar-
schalkerweerd (1838-1915), die in tal van 
Nederlandse katholieke kerken zijn terug 
te vinden. Het is het geluid dat hoort bij de 
katholieke emancipatie van de negentien-
de eeuw en het Rijke Roomsche Leven van 
de twintigste. 
Toch hebben deze orgels weinig met schet-
terend triomfalisme te maken. Integendeel, 
ze mogen rekenen op steeds meer algeme-
ne waardering, zowel om hun muzikale als 
ambachtelijke kwaliteit. Niet voor niets 
staat een van de hoogtepunten van Maar-
schalkerweerd in het Concertgebouw in 
Amsterdam.

De orgels van Maarschalkerweerd zijn 
typisch Nederlands, in de zin dat ze een 
synthese tot stand brengen van Franse en 
Duitse invloeden. “De orgelbouwkunst van 
Maarschalkerweerd staat niet op zichzelf”, 
stelt expert Paul Houdijk, “maar moet wor-
den begrepen tegen de achtergrond van een 
complex van cultuuruitingen als gevolg van 
de katholieke emancipatie”. 
In 1869 richtte kapelaan Gerard van Heu-
kelum het Sint-Bernulfusgilde op, dat 
vernoemd was naar de fameuze middel-
eeuwse bisschop-bouwheer van Utrecht. 
Was dit gilde oorspronkelijk een verband 
van priesters die de christelijke kunst 
wilden bevorderden, later sloot zich hier-
bij een collectief van kunstenaars aan, 
waartoe ook Michaël Maarschalkerweerd 
behoorde. Er zijn in onze tijd maar liefst 
zo’n 125 orgels van zijn hand over. Toen 
in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie 
werd hersteld, werden immers overal 
nieuw katholieke kerken gebouwd. En 

die wilden allemaal een orgel dat paste 
bij de katholieke eredienst.

Op vrijdag 27 februari is het precies een 
eeuw geleden dat de Utrechtse orgelma-
ker overleed. De dag wordt de start van 
een herdenkingsjaar, dat geopend wordt 
met een groot concert in de St.-Catharina-
kathedraal te Utrecht. Hulpbisschop en 
plebaan van de kathedraal mgr. H.W. 
Woorts zal het openingswoord doen. Or-
ganisten Wouter van Belle en Paul Hou-
dijk en een gelegenheidskoor onder lei-
ding van Paul van der Woude zorgen voor 

de muzikale invulling. Het concert, dat 
om 20.15 begint, is vrij toegankelijk.
Aan het begin van de zomer, 27 juni, zal bo-
vendien in het Catharijneconvent een groot 
symposium over de Utrechtse orgelmaker 
worden gehouden. Datzelfde weekeinde zal 
bovendien tijdens Kerken Kijken Utrecht in 
de Nikolaikerk ook de tentoonstelling van 
start gaan over zijn leven en werk. Ook zal 
daar aandacht zijn voor de betekenis van zijn 
vader, Pieter Maarschalkerweerd, die na leer-
ling geweest te zijn van Jonathan Bätz, een 
andere orgelmaker van naam, de grondslag 
legde voor een eigen bedrijf. (KN/HR)

De retraite staat onder leiding van 
rector Filip De Rijcke. 
Info/opgave: www.moederretraite.nl

Gezinsdag
Oostakker (B), zo 8 mrt
Gezinsdag georganiseerd door 
Gemeenschap Maria Kefas. Thema: 
‘1+1=3’. Spreker is Noël Bonte van de 
Sint-Michielsbeweging Eigen program-
ma voor kinderen en tieners. Locatie: 
Edugo (St.-Jozefstraat 1). Aanvang 
10.00 uur. 
Info/opgave: 09/251.80.86, 
gmkgezinnen@gmail.com

‘Islam: bedreiging of uitdaging’
Weert, ma 16 mrt
Lezing van Kerk in Nood in het Fatima 
Huis (Coenraad Abelsstraat 31a) met 
als thema ‘Islam: bedreiging of uit-
daging’. Aanvang 19.00 uur.
Info: www.kerkinnood.nl

Echte Liefde Wacht
Sint-Katelijne-Waver (B), za 21 mrt
Bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 
35 jaar georganiseerd door de pro-life-
organisatie Pro Vita, met onder meer 
een inleiding van mgr. Léonard over 
waarom het zinvol is dat echte liefde 

wacht met seksuele omgang tot het 
kerkelijk huwelijk. Aanvang 10.00 uur. 
Locatie: parochiecentrum St.-Cathari-
na (Markt 28).
Info/opgave: www.echteliefdewacht.be

Emmausdagen
Helvoirt, do 26 t/m zo 29 mrt
Stille retraite met veel aandacht voor 
Gods Woord. Elke deelnemer ontvangt 
persoonlijke begeleiding. Locatie: Be-
zinningscentrum Emmaus (Uden-
houtseweg 15).
Info/opgave:
www.emmausbezinningscentrum.nl

Gezinsweekend
Helvoirt, vr 29 t/m zo 31 mei
Gezinsweekend georganiseerd door 
de stichting Katholieke Gezinsweeken-
den. Thema: ‘Zout der aarde’. Sprekers 
zijn onder anderen kapelaan Johannes 
van Voorst en Katholiek Nieuwsblad-co-
lumnist Anton de Wit. Verder geeft 
Kerk in Nood een inleiding over chris-
tenvervolging in de wereld. Voor tie-
ners en kinderen zijn er aparte pro-
gramma’s. Locatie: Bezinningscentrum 
Emmaus (Udenhoutseweg 15).
Info/opgave: (06) 53 41 93 86, 
www.katholiekegezinnen.nl

Orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd, voor wie komende week een herdenkingsjaar begint.

kninspiratie

hoopte door te geven. Zij moe-
ten “weten dat ze luistert, zo-
als ze glimlachend naar ons 
luisterde”. En het ‘braaf zijn’, 
waar Maria de zienertjes om 
vroeg? “Het is wat ik als kind 
al zei: het is alles doen voor de 
Heer, uit liefde voor de Heer, 
dat al onze daden één enkel ge-
bed vormen.”
Want dat, benadrukt ze nog 
maar eens, is de boodschap 
van Beauraing: “gebed, gebed, 
gebed”, “boete” en “bekering”. 
“Men kijkt teveel naar ons, wij 
die helemaal niets zijn. (…) We 
waren niets en werden geko-
zen zonder reden; om haar 
boodschap door te geven en 
vergeten te worden na onze 
dood. Er moet alleen onthou-
den worden dat de Heilige 
Maagd hier verschenen is.”

‘Vandaag nog’
De verschijningen verander-
den alles, zei Degeimbre ooit. 
Ondanks het lijden had ze die 
zo weer willen meemaken. 
“Alleen zou ik er pas nadien 
over spreken tegen anderen.” 
Ze is altijd naar Maria blijven 
uitzien: “Ik voel het verlangen 
haar terug te zien. Iedere 
avond, bij de meidoorn, zeg ik 
tegen mezelf: ‘Misschien van-
daag?’ Ik hoop haar vandaag 
nog terug te zien.”
Op 3 februari 2015 ging haar 
wens in vervulling. Gilberte 
Degeimbre overleed op 91-ja-
rige leeftijd in het ziekenhuis 
van Mont-Goddin. Afgelopen 
zaterdag werd zij, na een plech-
tige uitvaartmis door mgr. Van-
cottem, begraven op het kerk-
hof van Beauraing. (PD)

De citaten komen uit een video-in-
terview met Gilberte Degeimbre 
uit 2009, te zien op YouTube, een 
interview met de RTBF uit 2012, 
een interview uit 2014 in het blad 
Le Grain Nouveau van het deke-
naat Ciney en uit informatie van 
het heiligdom van Onze-Lieve-
Vrouw van Beauraing.
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