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De registerknop de Viola di Gamba 8 vt van het bovenmanuaal 

 

De teksten in voorliggende boekje zijn grotendeels ontleend aan twee artikelen van de auteur 

in De Orgelvriend: 'Het moderne Nederlandse orgel in Zwolle' deel I in de editie van 

december 2006 en 'Parels poetsen: recente restauraties van kleinere Maarschalkerweerd-

orgels' in de uitgaven van mei 2012. Enige informatie is afkomstig uit de bedrijfsarchief van 

de firma Maarschalkerweerd & Zoon. Voor de technische gegevens is de orgelbeschrijving 

van Dr. Bart van Buitenen geraadpleegd in de encyclopedie 'Het historische orgel in 

Nederland' deel 1894-1901 onder eindredactie van Hans Fidom, pag. 107-108. De foto's zijn 

allen van Philip van den Berg en op 8 augustus 2012 gemaakt en mogen zonder toestemming 

niet worden overgenomen. 
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Inleiding 

Nederland ligt bezaaid met mooie orgels, als parels uit de schatkamers van de verschillende 

eeuwen. Een bijzonder parelsnoer vormen de instrumenten van de firma Maarschalkerweerd 

& Zoon. De afgelopen decennia is er hernieuwde waardering ontstaan voor haar laat 19e-

eeuwse romantische orgeltype, het ‘Moderne Nederlandse Orgel’. Inmiddels is een 

indrukwekkend aantal instrumenten in oude luister hersteld. Hebben de afgelopen jaren 

vooral de middelgrote en grote orgels de aandacht van vakbladen en orgelpers gekregen, in 

voorliggende boekje wordt een eveeens buitengewoon interessant kleiner instrument nader 

bekeken. Voor de dispositie, inclusief de volgorde op de lade, is aan het eind van dit artikel 

een technisch overzicht ingevoegd.  

De omstandigheden waaronder Michaël Maarschalkerweerd de orgelmakerij van zijn vader in 

de tweede helft van de 19e eeuw tot grote bloei bracht mogen bekend zijn. Rooms-katholieke 

christenen werden in de calvinistische Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581-

1795) weliswaar oogluikend gedoogd, maar de aanzienlijke beperkingen die hen waren 

opgelegd, werden pas in de Frans-Bataafse tijd (1795-1813) en vooral in het nieuwe 

Koninkrijk der Nederlanden (1813) opgeheven. Dit mondde uit in de ‘katholieke 

emancipatie’ en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Hierbij werd de 

Utrechtse St.-Catharinakathedraal de aartsbisschopszetel van de nieuwe Nederlandse 

kerkprovincie en het centrum van de opkomst van de rooms-katholieke kerk. De neoklassieke 

architectuur die de kerkbouw tot dan kenmerkte, werd vanaf de jaren 1870 vervangen door de 

stijl van de kerk van vóór de reformatie: de (neo)gotiek. Het Sint-Bernulphusgilde en de 

Utrechtse School rond architect Alfred Tepe deden de Rijnlandse gotiek herleven; de 

Amsterdamse School rond architect Pierre Cuypers de Franse hooggotiek. In deze tijd verrees 

niet alleen een indrukwekkend aantal parochiekerken, maar werden tevens vele kloosters en 

congregaties opgericht en van een kapel voorzien, waarvoor vaak een nieuw orgel nodig was. 

Een tweede invloedsfactor was de vooruitgang van wetenschap en technologie, welke in de 

orgelbouw enerzijds ontwikkelingen als de pneumatische tracturen (barker en buizensysteem) 

en Töpfer-mensuren tot gevolg had, anderzijds een grote internationale uitwisseling van 

kennis bewerkstelligde. Zo bezocht Michaël Maarschalkerweerd onder meer de orgelbouwers 

Cavaillé-Coll, Goll, Laukhuff en Weigle.  

De banderoltekst op de onderkast van 1887 in Bodegraafse Meije: 

Jubilanti Pastori - JJ de Groot - Gratiparochiani A.D. 1887 
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Het eerste Maarschalkerweerd-orgel uit 1887 

bron: inventaris firma Maarschalkerweerd & Zoon / familie Walther-Vermeulen, Zwitserland 
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Geschiedenis  

In het groene hart van Nederland, niet ver van Gouda en even boven Bodegraven, slingert 

zich een bochtig riviertje door het strakke polderlandschap, de Meije. Na enkele 

schilderachtige kilometers over een nauw weggetje met lintbebouwing, afgewisseld door 

groene vergezichten, doemt er plots een eenvoudig neogotisch dorpskerkje op, gewijd aan 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Haar geschiedenis gaat terug tot 1771, toen het bestuur van de 

Onze Lieve Vrouwekerk te Nieuwkoop besloot in Bodegraafse Meije een boerderij als 

bijkerk in te richten voor de geestelijke verzorging van de gelovigen aldaar en in het 

nabijgelegen Zegveld. In 1871 wordt de bijkerk van de Onze Lieve Vrouwe parochie te 

Nieuwkoop tot zelfstandige parochiekerk verheven en krijgt zij haar huidige naam. Dit 

onderkomen moet een orgel hebben gehad, dat mogelijk in 1873 is meeverhuisd naar de 

nieuwe kerk, het huidige gebouw van architect Wilhelmus Jacobus van Vogelpoel, dat 

strategisch nabij de kruising van de gemeenten Bodegraven, Nieuwkoop en Woerden wordt 

gesitueerd. In 1887 wordt de kerk, ter ere van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor J.J. de 

Groot, met een orgel van de firma Maarschalkerweerd & Zoon verfraaid. Het wordt een aan 

de balustrade geplaatst ‘ruim orgel’ (zie volgende paragraaf). Dit instrument wordt 

vermoedelijk bij een kerkbrand verwoest, en men bestelt waarschijnlijk in 1895 voor f 3.600 

een vrijwel identiek instrument bij dezelfde firma. Omdat diens orderportefeuille voor 1896 

goed was gevuld (er zouden dat jaar acht nieuwe instrumenten worden geleverd, waaronder 

het eerste grote pneumatische werk voor Zwolle) betrekt Michaël Maarschalkerweerd vrijwel 

al het binnenpijpwerk bij huisleverancier Adema in Leeuwarden. Alleen de Viola di Gamba 8 

vt wordt door de eigen pijpenmaker Jan Jakobs vervaardigd. De exacte herkomst van front en 

houten pijpwerk is echter onbekend. Op 10 mei 1896 wordt het instrument in gebruik 

genomen. De volledige dispositie van 1887 is niet overgeleverd, maar het valt niet uit te 

sluiten dat deze, net als ontwerp en plaats van de kast, identiek is aan die van 1896. Hoewel 

het interieur van het lieflijke kerkje in de jaren zestig van de vorige eeuw gedeeltelijk ten 

prooi valt aan de met de liturgische vernieuwing verbonden versobering, doorstaat het orgel 

de tijden zo goed als ongeschonden. Slechts de zij- en achterpanelen van de bovenkast 

worden op zeker moment door gaas vervangen. Jarenlang leidt het instrument een verborgen 

bestaan. Wanneer zich steeds hardnekkiger gebreken in windvoorziening en tractuur 

beginnen te vertonen, richten Rob Goudkuil, Clemens van Leeuwen, en Wim van Ooijen in 

2007 het ‘Comité Orgelbehoud Meije-Zegveld’ op. Er wordt een restauratieplan van vijf 

stappen gemaakt en men begint enthousiast de Meijese parel bekendheid te geven en fondsen 

te werven. Elbertse Orgelmakers wordt aangetrokken, die weldra met de restauratie begint. 

Inmiddels zijn de eerste twee fasen voltooid: vervanging van de windvoorziening en 

restauratie van de balgen. Voor de resterende drie stappen, restauratie van windladen, tractuur 

en pijpwerk, is verdere financiële ondersteuning van harte welkom.  
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Het tweede Maarschalkerweerd-orgel uit 1896 in de zomer van 2012 
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Orgeltypen van Michaël Maarschalkerweerd 

De orgels van Michaël Maarschalkerweerd kunnen grofweg in drie klassen worden 

ingedeeld: het ‘kleine orgel’, het ‘middelgrote orgel’ en het ‘grote orgel’. De eerste categorie 

kan weer in drie types worden opgesplitst: het ‘basisorgel’, het ‘compacte orgel’ en het 

‘ruime orgel’, waardoor we in feite met vijf orgeltypes te maken hebben. In de tabel is dit 

schematisch weergegeven.  

 

Hierbij dient men zich te realiseren dat er niet altijd een exacte grens tussen de categorieën 

kan worden getrokken, wat met name geldt voor de overgang tussen het kleine orgel en het 

middelgrote orgel, alsmede tussen het middelgrote en het grote orgel. Een goed voorbeeld 

hiervan is het orgel in de St.-Catharinakathedraal te Utecht. Door de ruime en 

indrukwekkende kast valt het orgel binnen de categorie van het ‘grote orgel’; door de 

oorspronkelijke tweeklaviers opzet met 29 stemmen is het echter in feite een ‘middelgroot 

orgel’. De driedeling van het kleine orgel is van groot belang, omdat Michaël 

Maarschalkerweerd als geen ander de kunst verstaat voor kleine tot zeer kleine kerkruimtes 

een passend, volwaardig instrument te ontwerpen. Dit is een van de gebieden waarin hij zich 
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onderscheidt van vele andere orgelbouwers uit zijn tijd en een interessant onderwerp voor 

verder onderzoek.  

De grootste variant van het kleine type, nl. het ruime orgel treffen we in de iets grotere 

dorpskerken. De kast is hoger, breder en van binnen ruimer van opzet, omdat de afmetingen 

van het kerkgebouw dit toelaten. Hierdoor kunnen open pijpen tot en met 8- voets lengte 

plaatshebben in het front. Ook voor het pedaal is meer ruimte, waardoor dit t/m drie 

zelfstandige registers kan hebben. Het hoofdwerk is in de praktijk vrijwel altijd van een 2-

voets register voorzien, dit in tegenstelling tot wat de brochures met Orgeldisposities uit 1901 

en 1911 aangeven (nl. een Octaaf 4 vt of een Mixtuur als hoogste stem). Hetzelfde geldt voor 

de Basson-Hobo 8 vt: in genoemde brochures komt dit register verschillende keren als enige 

tongwerk voor, in de praktijk voor zover mij bekend echter nooit. Mogelijk hebben 

kostenoverwegingen hier een negatieve invloed gehad, of werd in geval van voldoende 

budget de voorkeur gegeven aan de krachtiger ‘plenum’-Trompet 8 vt op het hoofdwerk. 

Voor zowel het compacte als het ruime orgel geldt verder dat het nevenklavier alleen 8- en 4-

voets registers bezit. Een andere overeenkomst tussen genoemde twee typen is dat 

Maarschalkerweerd gebruik maakt van een aantal frontontwerpen, dat met kleine tot grote 

variaties wordt herhaald. Dit betreft drie fraaie neogotische varianten, alsmede een 

karakteristiek neo-classicistisch ontwerp. Hiernaast zijn er nog de individuele ontwerpen van 

de hand van een externe architect of een enkele maal van een toeleveringsbedrijf. De 

overbrenging is mechanisch of pneumatisch, waarbij beide tracturen even vaak voor lijken te 

komen. 

 
 

Bericht in 'Het Orgel' van 1 december 1887 

over het eerste Maarschalkerweerd orgel 

 
 

Bericht in 'Het Orgel' van 16 september 1896 over 
het tweede Maarschalkerweerd orgel 
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Beschrijving  

Net als zijn voorganger uit 1887 is het huidige instrument als balustradeorgel geplaatst op de 

orgelgalerij achterin het kerkgebouw en heeft het een driedelig vlak neogotisch front met 3 × 

9 frontpijpen. De speeltafel is vanuit de kerk gezien rechts geplaatst, tegenover het trapgat, 

wat de ruimte voor de koorzangers ten goede komt. De windlade van het tweede klavier is 

vooraan geplaatst, mogelijk omdat dit de kortste weg is tot de koorzangers naast het orgel. 

Het pijpwerk is piramidaal opgesteld op twee direct achter elkaar geplaatste windladen en 

loopt van binnen naar buiten af, met de C-lade aan de klavierzijde. Het pedaal is aangehangen 

aan het eerste manuaal, dat aan het tweede kan worden gekoppeld. In het geheel sprekende 

front staan opgesteld: C-G van de Salicionaal 4 vt en C-fis van de Prestant 8 vt, samen 8 + 19 

= 27 pijpen. Vermeldenswaard is de Octaaf 2 vt; omdat hier op f een Quint-koor bijkomt, 

betreft dit in feite een Doublet I-II sterk. De Viola di Gamba 8 vt is doorlopend. Voor een 

verdere beschrijving van de registers verwijs ik naar de encyclopedie Het historische orgel in 

Nederland 1894-1901, pagina 108.  

Bijzonderheden  

De ruime orgelkast is bijzonder mooi vormgegeven. De grote diameter van de 

registerknoppen wijkt af van wat gangbaar lijkt bij Maarschalkerweerd. Vergelijk de kleinere 

‘normale’ diameter bij het zusterorgel in de H. Maria Magdalenakerk te Maasland uit 

hetzelfde bouwjaar. Het compacte orgel uit 1896 voor de Hervormde Kerk te Asch echter 

heeft weer de forse knopomvang. Jos Laus heeft ooit het vermoeden geuit dat Michaël 

Maarschalkerweerd wellicht de vrijgekomen registertrekkers uit het orgel van de 

Dominicuskerk (1872) te Utrecht opnieuw heeft gebruikt. Begin jaren 1890 had hij dit 

instrument van een geheel nieuwe vrijstaande speeltafel met kleine registerknoppen voorzien. 

De klank ten slotte is eveneens flink, wat wordt versterkt door de weggenomen zij- en 

achterwanden. Ze combineert de kracht, die vaker bij klassieke dorpsorgels wordt 

aangetroffen, met de finesse en balans die we van Maarschalkerweerd kennen. Ieder register 

wil zijn wat z’n naam belooft. In geen enkel opzicht doet dit orgel daarom denken aan de 

ingetogen en bedekte ‘harmoniumklank’, die we soms bij latere Duits-romantische orgels 

aantreffen. Het is een stevig en eerlijk instrument, dat niet alleen het gregoriaans passend kan 

ondesteunen, maar ook bij de begeleiding van de gemeentezang in een doorsnee protestantse 

dorpskerk een goed figuur zou slaan.  

 

De banderoltekst op de onderkast van 1896: 

Tot dankbaarheid - 1871 30 september 1896 - bestaan der parochie 
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Blik op de achterzijde van het Maarschalkerweerd-orgel uit 1896 in de zomer van 2012 

foto: Philip van den Berg 
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Technische gegevens 

De cijfers geven de volgorde op de lade vanaf het front gerekend. Alle pijpen zijn van 

orgelmetaal, zijn open en staan op de lade, tenzij anders aangegeven. De inventarisatie is van 

Dr. Bart van Buitenen uit 2005 voor de beschrijving van het instrument in de encyclopedie 

'Het historische orgel in Nederland' (zie Bronnen) 

 Pedaal (C-c¹)   

    

 Aangehangen  permanent verbonden met Manuaal I 

    

 Manuaal I (C-f''')   

    

7 Bourdon 16 vt Geheel gedekt; C-a hout; C-A op hulplade langs zij-

wand aan de epistelzijde van de kerk; C-f''' zijbaarden 

    

6 Prestant 8 vt C-fis in front; geheel expressions; g-f' zijbaarden 

    

8 Roerfuit 8 vt Geheel gedekt, C-H hout, afgevoerd langs zijwanden; 

rest roeren, zijbaarden 

    

9 Octaaf 4 vt C-f'' expressions, C-f zijbaarden 

    

11 Roerfluit 4 vt C-f'' gedekt, roeren, zijbaarden; rest conisch, open 

    

10 Doublet  I-II 2 vt, komt op f 2
2
/3 vt bij; 2 vt: C-c'' expressions; C-F 

zijbaarden; 2 
2
/3 vt: f-d'' expressions 

    

 Manuaal II (C-f''')   

    

4 Holpijp 8 vt Geheel gedekt; C-H hout, c-f''', zijbaarden; 

Cis/Fis/G/H/B afgevoerd langs de zijwand aan de 

epistelzijde 

    

1 Viola di Gamba 8 vt Corpora hoog tingehalte, C-G opgeworpen ronde labia, 

C-f''' expressions, C-h' schuine messing kastbaarden 

    

5 Dolcissimo 8 vt C-H uit Holpijp 8 vt; c-f''' trechtervorming, expressions 

    

2 Salicionaal 4 vt C-G in front; C-f'' expressions, Gis-h' zijbaarden 

    

3 Fluit dolce 4 vt C-f'' gedekt, zijbaarden; fis''-f''' conisch, open 

 

Koppel Klavieren 

Magazijnbalg met twee schepbalgen verbonden door basculetrede; winddruk 2005: 75 mm 
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Verdere foto's 
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Bronnen 

 Bedrijfsarchief firma Maarschalkerweerd & Zoon 

 Vakblad 'Het Orgel' van 1 december 1887 en 16 september 1896 

 Willers, Cock; Beknopte Kroniek van de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Meije-

Zegveld, 1872-1972. 

 Fidom, Dr. Hans (eindred.); Encyclopedie 'Het historische orgel in Nederland', Deel 13 1894-

1901; Amsterdam: Stichting NIvO, 2008 - inventarisatie dr. Bart van Buitenen 

 Mededelingen van Rob Goudkuil 

 Bezoek Philip van den Berg aan het orgel op 8 augustus 2012 

 van den Berg, Philip; Parels poetsen: recente restauraties van kleinere Maarschalkerweerd-

orgels; in: 'De Orgelvriend' van mei 2013 


