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Betreft: medewerking aan de Muziektour voor het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 

Geachte pastores, predikanten, organisten, kerkmusici en leden van kerkbestuur en concertcommissie, 

In uw kerk staat een orgel van de firma Maarschalkerweerd & Zoon. De 'zoon' Michaël mag worden 

beschouwd als Nederlands grootste romantische orgelbouwer! Met zijn nieuwe internationaal 

georiënteerde orgeltype realiseerde hij dé klank tussen hemel en aarde. In 2015 is het 100 jaar 

geleden dat hij overleed. Om zijn belangrijke invloed op de Nederlandse orgelwereld over het voetlicht 

te brengen, hebben wij de Stichting ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' opgericht. 

Door de organisatie van een tentoonstelling, een symposium èn een landelijke muziektour wil zij de 

orgels van Michaël Maarschalkerweerd (en zijn vader) voor altijd op de kaart te zetten! 

Uw medewerking gevraagd door de organisatie van concerten e.d. 

Doel van de Maarschalkerweerd Muziektour is dat kerken met Maarschalkerweerd-orgels zo veel 

mogelijk concerten, koor- en zangbijeenkomsten en excursies organiseren en dat wij deze in een 

concertagenda bundelen. De tour bestaat uit enkele Nationale en een groot aantal Lokale concerten.  

De Nationale Concerten vinden plaats op een select aantal orgels met landelijke bekendheid. Zo 

wordt het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 op 27 februari 2015 geopend met een 

nationaal concert in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. De data hiervan worden de komende tijd 

op onze website gepubliceerd. 

Alle overige concerten noemen we Lokale Concerten. Hierbij willen we ook instrumenten die 

mindere bekendheid genieten, onder de aandacht brengen. Hier wordt uw rol van belang: wij vragen 

u diverse activiteiten rondom uw Maarschalkerweerdorgel te organiseren, zoals een concert, een 

optreden met koor en orgel, een excursie, enzovoort. Onze Stichting helpt u bij de publiciteit met de 

concertagenda, onze website en Facebookpagina, landelijke persactiviteiten, instructie voor 

concertorganisatie, persbericht-sjablonen en desgewenst bemiddeling van organisten en sprekers.  

Voor de concertagenda vragen wij u datum, uitvoerenden (indien bekend) en type activiteit (concert, 

excursie, etc.) aan ons te sturen via contact@maarschalkerweerd.info. Graag ontvangen wij uw 

bericht uiterlijk 15 januari 2015, zodat wij het in de landelijke bladen kunnen vermelden! 

Meld u nu aan voor de informatiebijeenkomst op zaterdag 29 november! 

Wij nodigen u graag uit voor de informatiebijeenkomst van 29 november a.s., waarin wij u informeren 

hoe activiteiten rond uw orgel te organiseren en de pers te benaderen. Er zijn twee identieke sessies: 

1) 10.00-12.30 uur in de O.L.V. Basiliek (Peperbus) te Zwolle incl. orgeldemonstratie 

2) 15.00-17.30 uur in de St. Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen incl. orgeldemonstratie 

U kunt zich tot 25 november a.s. hiervoor opgeven via contact@maarschalkerweerd.info o.v.v. 

uw naam, locatie, telefoonnummer en aantal personen. U ontvangt van ons een bevestiging 

met een programma en routebeschrijving. 
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Wenst u al eerder met ons contact op te nemen? Stuur ons een e-mail of bel ons bestuurslid 

verantwoordelijk voor marketingcommunicatie Cintha de Vreede op 06-27 536 859. 

 

Met vriendelijke groet, 

Philip van den Berg 

Voorzitter stichting ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' 

 

 

BIJLAGE 

Steun ons! Het succes van het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 kan 

alleen worden gerealiseerd wanneer er voldoende financiële middelen aanwezig zijn. 

Steun ons via een sponsoring of bijdrage! Wij zijn ANBI-geregistreerd, waardoor uw gift 

onder bepaalde voorwaarden gunstig aftrekbaar is voor de belasting 

Maak uw donatie over op: 

NL73 INGB 0006 6582 41 
t.n.v. St. ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015’ te Maarssen  

o.v.v. "donatie, vermeld mijn naam wel/niet op uw website" 
 

Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  
Waarschijnlijk heeft geen orgelmaker een grotere betekenis voor vaderlandse orgelbouw van rond 

1900 gehad, dan Michaël Maarschalkerweerd. Met zijn kwalitatief hoogwaardige werk, wist hij in het 

verzuilde Nederland boven de partijen te staan. Onder de naam Maarschalkerweerd & Zoon bouwde 
hij voor talloze Rooms-katholieke opdrachtgevers, voor tientallen protestantse klanten, verschillende 

concertzalen en enkele particulieren. Tevens werd hem de restauratie van meerdere historische orgels 
gegund, waaronder het Müller-orgel in de Bavokerk te Haarlem.  

Hij was lid van invloedrijke kunstkringen, docent aan de Utrechtse kerkmuziekschool, redactielid van 

Het Orgel en publicist, en had een uitstekend netwerk in het kerkelijk leven en de muziekwereld. 
Hiernaast volgde hij de internationale orgelbouw nauwgezet en bezocht hij meermaals 

toonaangevende orgelbouwers en toeleveranciers in het buitenland. Bouwde hij enerzijds het 
klassieke Nederlandse orgelconcept uit tot het moderne Nederlandse orgel, tevens zien we bij hem 

aanzetten tot een Orgelreform concept. Vele, deels vandaag nog bestaande, orgelmakers hebben hun 
wortels direct of indirect in zijn orgelmakerij. 

  

Symposium, tentoonstelling & muziektour  
In 2015 is het 100 jaar geleden dat deze grote Nederlandse orgelbouwer is overleden. De Stichting 

‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015', met bestuursleden Philip van den Berg, Paul 
Houdijk, Cintha de Vreede en Ton Mulder, besteedt hieraan uitvoerig aandacht.  

De aftrap van de herdenking is op zijn sterfdag, vrijdag 27 februari, in Utrecht met een groot 

openingsconcert in de St. Catharinakathedraal en de plaatsing van een gedenkteken op de plek bij het 
Catharijneconvent waar ooit zijn atelier stond. 

Op 27 juni 2015 vindt er in het Catharijneconvent een groot symposium plaats over de 
orgelconcepten van Michaël Maarschalkerweerd.  

Dat weekend tijdens ‘Kerken Kijken Utrecht’ start ook de tentoonstelling over z'n leven en werk in 

de Nikolaïkerk te Utrecht, die daarna naar het Nationaal Orgelmuseum in Elburg verhuist.  
Via de Maarschalkerweerd Muziektour worden kerken en concertgebouw aangemoedigd en 

inhoudelijk ondersteund om op welluidende wijze aandacht te besteden aan het inspirerende 
klankbeeld van de orgels van Michaël Maarschalkerweerd. 


