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Voorwoord  
 

“Alles wat adem heeft, Love de Heer (psalm 150)” 

 

Soms kun je beter uitzingen wat diep in je hart leeft en woorden uit de rijke 

traditie gebruiken dan met een omhaal van woorden proberen duidelijk te maken 

wat je bedoelt.  

In het boek van de psalmen vind je de woorden uit de traditie die je kunnen helpen 

om duiding te geven aan het leven zoals dat jou overkomt. Je vindt er liederen van 

hoop en troost, van jubel en vreugde, maar ook van pijn en verdriet, van 

verlatenheid. Al eeuwen lang zingen we in onze kerken die liederen en geven zij de 

juiste kleuren aan de liturgie en onze intenties.  

Hoe mooi is het dan, als het koor dat de zang van de gemeenschap ondersteunt, de 

liederen goed heeft ingestudeerd en de betekenis ervan in het hart voelt. 

Die gemeente- en koorzang wordt ondersteund door muziekinstrumenten. Wij zijn 

in onze kerken gewend (en verwend) met de koningin onder de instrumenten, het 

orgel. Door groot vakmanschap is door orgelbouwers een instrument ontwikkeld 

dat zoveel klankkleur heeft, dat het voor iedere stemming van het mensenhart de 

juiste ondersteuning kan bieden. Bij elk lied hoort een juiste registratie en als dat 

klopt dan wordt zingen en spelen, dubbel bidden.    

 

In onze Pancratius kerk hebben we een groot, mooi en rijk orgel. Haar prominente 

plaats is achter ons, op de koorzolder. Prominent zichtbaar is zij niet, al is ze het 

aankijken zeker waard. Maar ze laat zich wel horen. De laatste jaren echter maar 

heel zelden. In de jaren dat ik hier ben, kan ik de keren dat ik haar heb gehoord op 

de vingers van één hand tellen. Gelukkig hebben we de juiste vakmensen gevonden 

die al hun kundigheid hebben ingezet om te zorgen dat het monumentale orgel op 

nieuwe adem haar klanken kan laten horen. En hoe…! Ja zelfs op fluistertonen legt 

zij accenten in de muziek en ondersteunt zij onze zang. En…. als ze alle adem 

verzamelt en alle registers opentrekt dan jubelt zij het uit! 

Dankbaar mogen we zijn dat we met de koningin van de instrumenten in ons huis, 

Gods lof kunnen zingen. Aan haar, ons orgel zal het niet liggen, dus …. 

 

 

Alles wat adem heeft, Love de Heer. 

 

 

Ben Aarsen, pastoor 
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De orgelmaker  
 

Toeval ? - Òf heeft het gewoon zo moeten zijn!  

 

Onze “wortels” liggen bij Maarschalkerweerd, alwaar mijn grootvader zich van 
jongste knecht heeft opgewerkt tot meesterknecht.  
Alle Maarschalkerweerd-orgels uit zijn periode dragen iets van ons orgelmakers- 
geslacht in zich.  
 
Van 1895 t/m 1917 is mijn grootvader werkzaam geweest bij Maarschalkerweerd. 
Daarna startte hij zijn eigen orgelmakerij.  
Vele van de orgels van Maarschalkerweerd ken ik persoonlijk en vele ervan 
hebben wij in onderhoud, gerestaureerd en zelfs gereconstrueerd.  
 
Er zijn maar enkele pijporgels van Maarschalkerweerd die ik nog nooit had 
“ontmoet” en één daarvan was het orgel van ’s-Heerenberg.  
Dat maakte mij als orgelmaker nieuwsgierig naar dit instrument, maar om de een 
of andere reden kwam het er niet van het orgel te bezoeken hoewel wel enkele 
pogingen door mij werden ondernomen.  
 
Op 9 juni 1997 lag er een uitnodiging voor het maken van een restauratieofferte op 
de mat en het betrof het pijporgel van ’s Heerenberg.  
Op 4 juli daaropvolgend heb ik de offerte ingestuurd en na enige tijd ontving ik een 
afwijzing.  De restauratie werd aan een andere orgelmaker gegund. Dit was een 
grote teleurstelling voor mij en mijn medewerkers omdat we er eigenlijk al naar 
uitzagen.  
 
12 jaar later, op 5 mei 2009 lag er op de mat opnieuw een uitnodiging (met een 
uitgebreid omschreven restauratieplan van orgeladviseur Marcel Verheggen) om 
een restauratieofferte voor… ja het ’s Heerenbergse orgel!  
De geplande restauratie van 1997 had geen doorgang gevonden.  
Opnieuw kroop ik door het orgel en heb alles goed onderzocht en een offerte 
uitgebracht.  
Deze keer hadden we succes. De restauratie werd ons gegund en we konden in 
januari 2011 aan de slag.  
 
Tijdens de restauratie hebben mijn collega’s en ik volop genoten van de mooi ge-
maakte orgeldelen, die allen door onze handen zijn gegaan en werden  
gerestaureerd.  
Het verdwenen houten pijpwerk van de Fluit Travers 8vt en de Fluit Amabilis 4vt 
hebben wij gereconstrueerd en verdere wijzigingen in het pijpwerk zijn ongedaan 
gemaakt.  
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Tijdens de restauratie hebben wij veel steun gehad van orgeladviseur Marcel 
Verheggen die ons met raad en daad bijstond evenals Rijksadviseur Rudi van 
Straten. Ik wil beiden hiervoor hartelijk bedanken. 
Ook de heer Jan Loskamp wil ik hartelijk bedanken voor de goede zorg die hij aan 
ons heeft besteed tijdens de werkzaamheden in de kerk.  
 
Na de voltooiing van de restauratie in onze werkplaats te Soest werd het orgel 
weer overgebracht en geheel op de oorspronkelijke manier op het zangkoor 
opgebouwd.  
Nadat deze opbouw technisch was afgewerkt nam ik de intonatie van het pijpwerk 
ter hand.  Voor mij een heel bijzondere klus. Het intoneren van en naar een klank 
die zeer waarschijnlijk door mijn eigen grootvader in 1907 was aangebracht.  
 
Toeval? Nee…. het heeft zo moeten zijn!  
 
Ten slotte wil ik U allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat U in ons 
bedrijf heeft gesteld.  
Als team hebben we met zeer veel overtuiging en plezier aan dit prachtige 
pijporgel gewerkt; daarnaast was er een prettig contact met de betrokkenen in 
 ’s-Heerenberg. 
  
 
 
Hans Elbertse,  Orgelmaker  
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Samenvatting eindrapport Marcel Verheggen 

De Sint-Pancratiuskerk, beschrijving van de kerkhistorie. 

De eerste kerk in 's-Heerenberg was een kapel die behoorde bij de burcht, gebouwd 
rond 1259. Vanaf 1399 deed deze kapel formeel dienst als parochiekerk. Aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk door voortdurende schermutselingen 
volledig verwoest. In 1612 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk, maar 
ditmaal voor de protestante gemeente. Deze kerk wordt nu nog altijd gebruikt door de 
PKN-gemeente. Pas eind 18de eeuw kon de eerste schuurkerk worden ingericht voor de 
katholieken die echter al spoedig veel te klein bleek te zijn. Amanda van Bauwstetter, 
een zeer rijk inwoner van 's-Heerenberg, liet daarom op eigen kosten een kerk in zijn 
tuin bouwen en droeg deze in 1805 over aan de katholieken. Deze kerk deed dienst tot 
1897 waarna hij gesloopt en vervangen werd door de huidige grotere kerk op een 
nieuwe locatie aan de Markt.  
 
Architect Wilhelm Victor Alfred Tepe (1840 - 1920) was verantwoordelijk  voor het 
ontwerp, aannemer Hendrikus Wilhelminus Koelman uit Aalten voerde het werk uit. 
De eerste steen van de huidige kerk werd gelegd op 22 mei 1896. Krap anderhalf jaar 
later, op 17 augustus 1897 werd de kerk ingezegend door Z.D.H. Mgr Henricus van de 
Wetering.  
Het is een neo-gotische kerk, niet georiënteerd, met veel fraaie interieurelementen 
van de hand van Friedrich Wilhem Mengelberg (1837 - 1919).  
Inmiddels is de kerk zowel in- als uitwendig geheel gerestaureerd waardoor ze er 
uitstekend bij staat.1  
 
Het Maarschalkerweerd-orgel in de Sint-Pancratiuskerk 
De basis voor de beschrijving van de geschiedenis wordt gevormd door de 
archiefstukken in het parochie-archief, in het Maarschalkerweerd-archief en in het 
Vermeulen-archief.2 Ook worden gegevens ontleend aan het onderzoek van het orgel 
zelf en aan de beschrijving van het orgel door Dhr. Mensing die geschreven zijn naar 
aanleiding van de restauratie in 1957/19583.  

                                                            
1
 De gegevens in deze paragraaf zijn tot dusverre grotendeels ontleend aan: 

Old Ni-js, jaargang 14 nr. 38, augustus 1997: 100 jaar Sint-Pancratius ’s-Heerenberg, Stichting Heemkunde 
Bergh, 1997 
2
 Het parochie-archief is aanwezig in de pastorie van de kerk te ’s-Heerenberg, het Maarschalkerweerd-

archief is aanwezig in de letterenbibliotheek van Universiteit Utrecht, het Vermeulen-archief is wat deze 
periode betreft aanwezig in het Flentrop archief bij orgelbouwer Flentrop te Zaandam. In het eindrapport van 
de restauratie, waar dit artikel een samenvatting van is, vinden uitgebreide verwijzingen plaats naar de 
betreffende bronnen. 
3
Met dank aan Dhr. Mensing voor het beschikbaar stellen van deze gegevens.   
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Het begin 
  
Een belangrijk gegeven is te vinden in het kasboek, aanwezig in de pastorie: 
Ontvangsten en Uitgaven 1907-1940 (werktitel, geen originele titel). Hierin word 
vermeld dat op 17 juli 1907 aan Maarschalkerweerd ƒ 6300,- betaald is voor een nieuw 
orgel. 
 

 
 
 
 
 
 
De bijbehorende kwitantie met firmastempel is eveneens aanwezig: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soortgelijke informatie is aangetroffen in het ‘Register der verhandelingen en 
besluiten van het kerkbestuur der parochie van den Heiligen Pancratius te 
 's-Heerenberg 1885 - 0ct 1926 in 1906 en 1907’. 
 
 
 
 

17 juli ……….Aan M. Maarschalkerweerd en zoon // betreft levering Nieuw - 
Orgel betaald // zonder eenige last van het kerkbestuur // goedgekeurd N. 
886 den 26 Juni 1906…………………. 6300,- 

Ontvangen van den Zeer Eerwaarde Heer H.M.C Munninghoff, Pastoor te 

//……..'s Heerenberg, de somma van Zes duizend drie honderd gulden , ter 

gehele voldoening //der overeengekomen som, voor het, in de parochiekerk te 's 

Heerenberg, geleverde  nieuwe Orgel ……….// Utrecht 17 Juli 1907 

……………Zegge ƒ 6300,- Maarschalkerweerd  Zoon 
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1906: 
 

 
(volgende pagina:) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
Archiefstuk  uit 1907: 

 

Vergadering den 1 aug 1906  
Kennisgeving dat onder N: 886 dato 21 Juny 1906 door de Aarts-//bisschop is 
goedgekeurd het plaatsen van een nieuw orgel in de // R.C kerk te 's-Heerenberg. De 
pastoor WelEerw. Heer Munninghof // /H.M.C./ heeft de gelden daarvoor geschonken 
met medewerking van // enkele parochianen en bijdragen van anderen, bedragende de 
somme // zesduizend 300f gulden, dus geheel en al buiten de kas van het kerbestuur 
(sic, MV) // gemaakt en geplaatst  

Voor die som het maken van het orgel // opgedragen aan den Heer 
Maarschalkerweerd te Utrecht; het // orgel zal afgeleverd worden, tevens geplaatst, 
tegen 1 // Augustus 1907. 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de contacten tussen de parochie en 
orgelbouwer Maarschalkerweerd uiterlijk  in 1906 gelegd waren.4 Het orgel is 
blijkbaar in de ontwerpfase nog enigszins veranderd. Verder kan geconcludeerd 
worden dat Pastoor Munnighoff een groot deel van het bedrag van f 6300 voor het 
orgel uit eigen middelen geschonken heeft en dat het orgel in 1907 voltooid is. Een 
contract tussen de orgelbouwer en het kerkbestuur is niet bewaard gebleven. 
 

De begindispositie van het orgel kan herleid worden uit het Maarschalkerweerd-
archief. Hieruit blijkt dat het orgel over de volgende registers beschikte (spelling 
en volgorde volgens het betreffende archiefstuk): 
 
(Hoofdwerk)   (Positief)   Pedaal 
 Prestant 8 vt   Viola di Gamba 8vt  Subbas 16 
Bourdon 16 vt   Fl. travers 8   Octaaf 8 front 
Violoncello 8 vt    Holpijp 8 
Fl. Harm 8 vt   Dolce 8 
Trompet 8 vt   Salicet 4 
Bourdon 8 vt    Fl. Amab 4 
Octaaf 4vt 
Octaaf 2vt 
Fluit dolce 4 
Mixtuur uit 3st 
 
De samenstelling van de Mixtuur was hoogstwaarschijnlijk als volgt, af te leiden uit 
diverse aantekeningen van Maarschalkerweerd in het archief: 
C c1 
2 2/3 4  
1 3/5  2 2/3 
1 1/3 1 3/5 

                                                            
4
 Het heemkunde-tijdschrift Old Ni-js vermeldt een offerte uit 1903. Gezien de detailinformatie lijkt er een 

betrouwbare bron aan ten grondslag te liggen, maar tot op heden is deze bron nog niet teruggevonden in het 
parochiearchief. In het betreffende artikel in Old Ni-js wordt gesproken over een bedrag van f 4500, en van 
915 pijpen van Engelsch tin, Noors green en Amerikaans Yellow.  
 

Vergadering 4 Aug 1907 
Kennisgeving dat het nieuwe orgel kostende de som van f 6300,- // geplaatst en 

betaald is den 27 Juny 1907 zonder eenige // kosten voor het R:C: kerkbestuur, 

dus geheel gratis geplaatst. // Dankbetuiging aan de edele onbekende gevers en 

geefsters. 
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Waarom men in ’s-Heerenberg gekozen heeft voor Michaël Maarschalkerweerd 
(1838 - 1915), is niet helder maar heeft ongetwijfeld te maken met de banden die 
er waren tussen Michaël Maarschalkerweerd, de architect van de kerk Wilhelm 
Victor Alfred Tepe en de beeldhouwer Friedrich Wilhem Mengelberg.  Allen waren 
gelieerd aan het Sint Bernulphusgilde5 en werkten geregeld samen. Dit gilde stelde 
zich als doel, met als uitgangspunt de neo-gotische stijl, de kerkelijke kunst te 
bevorderen.6    
Michaël Maarschalkerweerd leerde het orgelmakersvak bij zijn vader Pieter 
Maarschalkerweerd (1812-1888) die op zijn beurt het vak geleerd had bij Jonathan 
Bätz.7 Michaël Maarschalkerweerd bouwde talrijke kwalitatief hoogstaande  orgels 
voor vele kerken en was gecharmeerd door de Franse orgelbouw, maar werd later 
ook beïnvloed door de Duitse orgelbouw. Zeker de Duitse invloeden zijn in  
’s-Heerenberg aanwezig door bijvoorbeeld het gebruik van windladen naar het 
systeem van Weigle.  
Na de dood van Michaël Maarschalkerweerd werd het bedrijf door enkele meester-
knechten voortgezet, o.a. door Johannes Josephus Elbertse die de grond-leggers is 
van de firma Elbertse Orgelmakers. Deze firma is op haar beurt weer 
verantwoordelijk voor de jongste restauratie, de cirkel is daarmee rond. 
 
De verdere lotgevallen van het orgel  
Op 29 oktober 1930 is aan Maarschalkerweerd ƒ 459,- betaald voor de windmotor. 
De post orgeltrapper verdwijnt vanaf dat moment uiteraard uit de boeken. Op een 
onbekend moment moet de Salicet 4’vermaakt zijn tot Vox coelestis 8’. 
Op 6 mei 1936 is ƒ 230,- betaald aan Maarschalkerweerd. De enige omschrijving is 
Reparatie. Ter vergelijk: het stemtarief in deze jaren varieert van ƒ 22,- tot ƒ 63,-, 
met een uitschieter naar ƒ 90,-. 

                                                            
5
 De gegevens over Mengelberg en het Bernulphusgilde zijn hoofdzakelijk ontleend aan: 

Arjen Looyenga, Van tempel tot syrinx, in: Orgelkunst rond 1900, een bundel opstellen onder redactie van 
Ton van Eck en Herman de Kler, Caneletto, Alphen aan den Rijn, 1995, 57 - 122; en aan: 
Paul Houdijk, Maarschalkerweerd & Zoon, versie 28 augustus 2008, internetpublicatie   
http://www.paulhoudijk.nl/bijlages/HoudijkPaul_Maarschalkerweerd&Zoon_2008Oct01.pdf 
6 Een belangrijk voorbeeld van de samenwerking tussen de leden betreft de St-Willibrorduskerk in Utrecht, 

ingewijd in 1877. De kerk is ontworpen door Alfred Tepe, het houtsnijwerk is vervaardigd door Friedrich 

Mengelberg, het smeedwerk is gemaakt door Gerard en Jan Hendrik Brom, en het orgel is van 

Maarschalkerweerd, allen gildeleden.  

7
 Gegevens naar: Paul Houdijk, zie noot 5. 
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Uit een oude foto en sporen van 
oude bevestigingen op de vloer kan 
geconcludeerd worden dat bij deze 
gelegenheid de speeltafel van de 
middenpositie naar de zijkant 
verplaatst is.  
In 1957/1958 is er in twee fases 
groot onderhoud gepleegd door de 
firma Pannekoek  & Vermeux. Het 
betrof een schoonmaak en herstel. 
De belangrijkste wijzigingen hadden 
betrekking op de dispositie.  
                                                                               Foto van organist ten Have uit 19358 
 
De Vox  coelestis  8' werd teruggeschoven tot Salicet 4’waarbij hoogste octaaf werd 
bijgemaakt, de beide houten registers Fl. travers 8' en Fl amab 4' werden wegens 
wormvraat vervangen door een nieuwe Sexquialter en  Speelfluit 2', bovendien 
werd de Mixtuur vernieuwd en de samenstelling ervan gewijzigd. 
Bijna alle pijpwerk werd voorzien van nieuwe voeten wegens aantasting door 
tinpest. Voorts werd het  transmissieapparaat van Bourdon 16' - Subbas 16' 
afgekoppeld en werden de panelen van het Hoofdwerk in de onderkas 
opengezaagd. 
In 1977 vond een revisie en schoonmaak plaats door Jos Vermeulen. Hierbij werd 
tevens het toetsbeleg inclusief registertoetsen in kunststof vernieuwd. In 1982 
werd het pneumatisch apparaat van het front hersteld door Jos Vermeulen en in 
1990 werden de membranen vernieuwd door Flentrop Orgelbouw. 
 
Regulier onderhoud en organisten 
Uit het parochiearchief blijkt dat het orgel regelmatig gestemd is, meestal eenmaal 
per jaar. Deze stembeurten werden tot 1939 uitgevoerd door Maarschalkerweerd 
met als uitzondering het jaar 1933 waarin de firma Steinmann & Vierdag het orgel 
gestemd heeft. In  1960 heeft voor de laatste keer C. Pannekoek het orgel gestemd 
waarna het onderhoud in 1962 door Jos Vermeulen voortgezet werd.Per 1 
augustus 1880 werd de organist W. Kok opgevolgd door J. ten Have. Deze J. ten 
Have wordt voor de laatste maal genoemd in 1937. In 1939 wordt gesproken over 
organisten, in 1943 wordt Dhr. Mentink als tweede organist genoemd, en in 1947 
treffen we  voor de eerste maal de naam van F. Mensing in het archief aan. In 1981 
wordt de naam van Frans Thomassen als organist genoemd.  

                                                            
8
 Old Ni-js, jaargang 14 nr. 38, augustus 1997: 100 jaar Sint-Pancratius ’s-Heerenberg, Stichting Heemkunde 

Bergh, 1997, p 58 
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Beschrijving van het orgel en de restauratie (2011 - 2012) uitgevoerd door 

Elbertse Orgelmakers 

Aangetroffen werd een orgel in uitermate slechte toestand. Het orgel was 
windziek. De pneumatiek functioneerde zeer gebrekkig met als gevolg een trage 
aanspraak, register- en toetsuitval . 
Het instrument was ernstig vervuild. Het instrument was feitelijk onbespeelbaar 
en de klank was slechts een schim van de klank van het oorspronkelijke orgel. 
Verheugend was echter dat het orgel zich in vrijwel originele staat bevond. De 
belangrijkste wijzigingen die doorgevoerd waren, betroffen de dispositie van het 
Positief en de nieuwe Mixtuur.9 
 
Uitgangspunt van de restauratie was consoliderend grondig herstel én 
dispositieherstel naar de oorspronkelijke toestand. De hoeveelheid aangetroffen 
origineel materiaal was zodanig groot dat een nadere keuze vrijwel uitgesloten 
was.  
Door terug te keren naar de oorspronkelijke dispositie is de eenheid van het 
instrument weer gewaarborgd en kan kennis genomen worden van  het 
instrument in al zijn facetten op de wijze zoals Maarschalkerweerd het orgel 
geconcipieerd heeft. Tevens past deze keuze in de herwaardering van dit 
orgeltype, een waardering die de laatste jaren terecht ontstaan is en tot het besef 
geleid heeft dat dit type instrument evenzeer een belangrijke plaats inneemt in het 
Nederlandse orgelpatrimonium.10   
De daadwerkelijke restauratie door Elbertse Orgelmakers startte op 10 januari 
2011 en eindigde met de eindkeuring op 13 maart 2012 in het bijzijn van de 
orgelbouwer, de rijksadviseur Rudi van Straten, vertegenwoordigers van de 
parochie, de organiste van de kerk Paula van Diessen en de KKOR-adviseurs Jan 
Boogaarts en Marcel Verheggen. Tijdens de restauratie zijn de kas en 
windvoorziening in de kerk blijven staan, de overige onderdelen zijn in de 
werkplaats van de orgelbouwer gerestaureerd.  
 
De orgelkas 
De orgelkas is geheel hersteld en gereinigd. Ontbrekende ornamentiek is 
aangevuld met bewaard gebleven losse ornamentiekdelen en met nieuw bij 
gemaakte delen. De kas is behandeld tegen houtworm. Het hang- en sluitwerk is 
verbeterd. Bij de hoofdwerkkas zijn de onderpanelen ondersteboven 
teruggeplaatst om qua vormgeving aan te sluiten bij de overige panelen. De in 
1957- 1958 uitgezaagde panelen zijn gedicht en aan de achterzijde voorzien van 
gezwart hout. Verder zijn de loopplanken in de kas beter bevestigd en is er een 
ladder vervaardigd. De opgang naar het oksaal onder de kas van het Positief is 
aanmerkelijk verfraaid en verbeterd door aangevuld kastwerk. 

                                                            
9
 Een uitgebreide beschrijving van de aangetroffen toestand is te lezen in : Marcel Verheggen, Het orgel in de 

Sint-Pancratiuskerk te ‘s-Heerenberg, mei 2012, niet uitgegeven. (eindrapport van de restauratie)  
10

 Zie bv: Hans Fidom, Miskend, verguisd en afgedankt, uitgeverij aprilis, Zaltbommel 2006  
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Een omvangrijke zaak betrof de 
oppervlaktebehandeling van de kas. Deze is 
door talrijke vrijwilligers licht geschuurd 
en vervolgens in de was gezet.  
De orgelkas is in twee delen symmetrisch 
tegen de beide zijwanden op het oksaal 
opgesteld. De raampartij is vrij gelaten, 
beide kassen worden verbonden door een 
verbindingsboog. Vanuit de kerk gezien 
bevindt zich in de kas aan de linkerzijde het 
pijpwerk van het Positief en het Pedaal, en 
in de rechterzijde het pijpwerk van het 
Hoofdwerk, in twee etages opgesteld.  
De kas (stijlen, regels, panelen en 
houtsnijwerk) is vervaardigd van 
eikenhout. De beide kassen zijn geheel 
omsloten. De achterzijde en het dak zijn 
met grenenhout afgewerkt. Elke kas is aan de voorzijde voorzien van één vlak 
pijpveld met 7 pijpen en een overhoekse toren met 11 pijpen die aansluit aan de 
zijkant waar zich eveneens één vlak veld met 7 pijpen bevindt.  
De balustrade van het oksaal is uitgevoerd met briefpanelen. 
Bij de kas is gebruik gemaakt van het repertoire van de gotiek uit vooral de 14de 
eeuw. 
Wie was nu de ontwerper van deze kas? Het is aannemelijk dat de beeldhouwer 
Friedrich Wilhem Mengelberg verantwoordelijk was voor het ontwerp van de 
kassen in 's-Heerenberg. Niet alleen wordt deze gedachte ondersteunt door het 
gezamenlijke  lidmaatschap van Sint Bernulphusgilde, maar tevens vertoont de kas 
van het orgel in de St.-Pancratiuskerk te 's-Heerenberg  grote verwantschap met  
kassen van de hand van Mengelberg in andere kerken, of waarvan aangenomen 
wordt dat ze van zijn hand zijn.  
Karakteristieken die we dikwijls aantreffen bij Mengelberg, naast de algemene 
neo-gotische vormen, zijn de schuine panelen in de velden met een tegengestelde 
tootboog, het toepassen van accoladebogen, het aanbrengen van hogellijsten aan 
de bovenzijde met fijn uitgewerkte hogels, gefacetteerde torens en/of consoles en 
het toepassen van dunne verbindingslatjes bij de ornamentiek aan de onder en/of 
bovenzijde van de hoofdkas. 
Vooral het Adema-orgel in Workum kent in de uitvoering van de kassen 
opmerkelijk veel gelijkenissen met de kassen van het orgel te 's-Heerenberg, niet 
in de laatste plaats omdat de opstelling identiek is, doch hier ontbreekt de 
verbindingsboog. 
 
De hoofdwerkkas 
De kas van het Hoofdwerk is onderverdeeld in een onder- en bovenkas.  
De onderkas is eenvoudig van vorm en kent alleen maar rechthoekige vormen 
zonder snijwerk. Er is enkel een geprofileerde lijst aanwezig aan de korte zijde 
(voorzijde) die slechts zeer ten dele wordt voortgezet aan de lange zijde. 
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De vier panelen zijn aan deze lange zijde hoger ingezet dan het paneel aan de 
voorzijde. De onderlijst van de lange zijde, in twee liggende panelen 
onderverdeeld, is daarom ook hoger dan aan de korte zijde. De vier voorheen 
opengezaagde panelen aan de lange zijde zijn nu aan de achterzijde met hout 
gedicht. De hoekpartij wordt omraamd door twee smalle panelen. Een 
gefacetteerde hoekpijler met eenvoudige voet en eenvoudig kapiteel draagt de 
console van de overhoekse toren. De afscheiding tussen onder- en bovenkas 
geschiedt door middel van een brede geprofileerde lijst. De bovenkas van het 
Hoofdwerk is rijker geornamenteerd. Het meest in het oog springt de overhoeks 
geplaatste, gefacetteerde toren. Onder de voet van de toren bevinden zich 
afhangende accoladebogen, verbonden door dunne dwarslatjes. Het 
blinderingssnijwerk aan de voet van de toren bestaat uit een opengewerkte lijst 
met afwisselend gestileerde vierpassen en kleine cirkeltjes. De labia van de pijpen 
in de toren zijn in een rechte lijn geplaatst. Het blinderingssnijwerk aan de 
bovenzijde bestaat uit een naar twee zijden aflopende lijst, voorzien van hogels en 
spitsbogen met toten. Hierboven bevindt zich weer een gesloten geprofileerde lijst, 
waarna het blinderingssnijwerk van de pijpvoet zich herhaalt. Het geheel is afgezet 
met een borstwering bestaande uit kantelen. De bekronende pinakel is vrijwel 
geheel open, voorzien van hogels en een forse kruisbloem.  
Het veld aan de voorzijde kent een naar de buitenzijde oplopend schuin paneel 
waarop opklimmend de pijpen geplaatst zijn. Dit paneel is voorzien van vegetatief 
snijwerk en een S-voluut die uitmondt in een cirkelvorm waarbinnen zich een 
wapenschild bevindt. Aan de pijpvoeten is geen blinderingssnijwerk aangebracht. 
Het labiumverloop is in een rechte lijn schuin oplopend, evenwijdig aan de schuine 
zijde van het zich eronder bevindende paneel. Aan de bovenzijde van de pijpen is 
een halve tootboog aangebracht die een tegengestelde beweging vertoont ten 
opzicht van het paneel aan de onderzijde. In de boogzwik bevindt zich een vierpas. 
De bekronende kam bestaat uit fraai gestileerde bladeren, eveneens voorzien van 
verbindingslatjes hetgeen een luchtige indruk maakt.  
Het veld aan de zijkant is op identieke wijze vorm gegeven. Het schuine paneel en 
de schuine lijn van de labia is oplopend naar de achterzijde. De volgende drie 
panelen vertonen geen ornamentiek meer. Hier boven bevinden zich drie kleinere, 
opengewerkte panelen met elk drie bogen.  
 

De verbindingsboog 
De verbindingsboog tussen beide kassen bestaat uit een spitsboog die bekroond 
wordt door een pinakel. De boog rust aan beide zijden op kleine pilasters die van 
inkassingen voorzien zijn. Boven de boog is een rechte lijst aangebracht. De 
zwikken zijn als een soort maaswerk opgevuld met spitsboogjes zonder toten. Het 
fries aan de bovenzijde is voorzien van rozetten met vierpassen. Het geheel is 
afgezet met dezelfde gestileerde bladeren als bij de pijpvelden. 
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De kas van het Positief en het Pedaal 
 
Deze kas is vrijwel identiek aan de kas van 
het Hoofdwerk. 
Aan de zijkant is in de onderkas een paneel 
niet aanwezig omdat hier de toegang 
aanwezig is tot het oksaal. Verder zijn de 
overige panelen aan de onderzijde sinds de 
bouwtijd gesloten. 
 
  
                                                                                        Detail van de ornamentiek van de kas. 
 
De windvoorziening 
 

De motor is voorzien van een nieuwe 
dubbelwandige motorkist. Er is een nieuwe 
kanaalaansluiting van de motor naar de balg 
gemaakt, evenals een nieuw rolgordijn kastje 
en een terugslagklep om de voetbediening met 
de schepbalgen te kunnen gebruiken. De 
kanalen zijn winddicht gemaakt en grotendeels 
voorzien van nieuw blauw papier. De 
aansluitingen zijn voorzien van nieuw leer. De 
windlosser is hersteld. 
De windvoorziening bestaat uit een motor, 
motorkist met aansluiting op het kanaal met 
rolgordijn naar de omtimmerde dubbelvouwige 
magazijnbalg met twee schepbalgen, en de 
verdere kanalisatie naar de diverse laden.  

  
 De oude motor in een nieuwe kist.    
 
Onder de laden van het Positief bevindt 
zich voorts een regulateur, en onder het 
Hoofdwerk bevinden zich eveneens op 
beide niveaus elk één regulateur. De drie 
regulateurs zijn voorzien van één vouw. 
Aan de voorzijde van de magazijnbalg 
bevindt zich een boekenkast van latere 
datum. De voetbediening voor de 
schepbalgen is nog aanwezig. De onderste 
regulateur van het Hoofdwerk levert 
middels een verdeling in compartimenten 

                                                                           Magazijnbalg met schepbalg 
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twee drukken: de hogere druk  voor de pneumatiek en de lagere druk voor het 
pijpwerk. 
De motor dateert uit 1930, al de overige onderdelen van de windvoorziening, 
uitgezonderd de bovengenoemde nieuw vervaardigde onderdelen, stammen uit de 
bouwtijd.  
 
 
De huidige drukken ná de restauratie 
bedragen: 
Hoofdwerk onderlade:  89 mm Wk  
Hoofdwerk bovenlade:  89 mm Wk  
Moteurslade front voor de Prestant  8’: 108 
mm Wk 
Positief:  86 mm W 
Pedaal: 108 mm Wk (voor de Bourdon 16’) 
Moteurslade front voor de Octaaf  8’: 86 
mm Wk 

 
                                                                                            Regulateur onder de bovenlade  
                                                                                            van het Hoofdwerk. 
 
De speeltafel 
 
De speeltafel is geheel hersteld en gereinigd. Het koppelblok, het speelapparaat, 
het registerapparaat, het apparaat voor de vrije combinatie en het apparaat voor 
de vaste combinaties zijn geheel gerestaureerd waarbij alle leren onderdelen 
vernieuwd zijn en alle apparaten winddicht gemaakt zijn. Alle pneumatiekbuizen 
zijn goed vastgezet. De ventielen zijn gevlakt en opnieuw beleerd en de messing 
onderdelen zijn gepolijst. Alle draaipunten zijn goed passend gemaakt. Enkele 
delen van het klavierraam zijn vernieuwd wegens een te grote aantasting door 
houtworm. Door de centrale plaatsing van de speeltafel kon de tweede aansluiting 
voor de windtoevoer hersteld worden hetgeen de stabiliteit van de wind en het 
functioneren ten goede komt. Vanuit het koppelblok onder in de speeltafel zijn 
vanwege de verplaatsing van de speeltafel de pneumatiekbuizen naar de laden 
opnieuw aangelegd.  

De ondertoetsen van de manualen zijn belegd met been en goed passend gemaakt. 
Ook de registerwippers zijn van nieuw been voorzien ter vervanging van het 
kunststof beleg. Er zijn twee nieuwe registerplaatjes aangebracht van porselein 
met gouden rand. Het vilt van het pedaalklavier is vernieuwd en er zijn veren aan 
de voorzijde aangebracht. De ondertoetsen zijn voorzien van een nieuwe opdik van 
eiken, de boventoetsen zijn voorzien van een nieuw beleg van palissander. De bank 
is hersteld, de originele kleur is gehandhaafd. Enige gebruikssporen zijn daardoor 
nog zichtbaar maar te prefereren boven een glimmende nieuwe kleur die de oude 
karakteristieke kleur teniet zou doen.  
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De kas van de speeltafel is in de schellak gezet en daarna voorzien van een 
waslaag. Het naamplaatje met messing letters is gepolijst. 
 

 
Het naamplaatje van Maarschalkerweerd. 
 
De indeling van de vaste combinaties kon aan de hand van de indeling van de 
koppelregel, ondersteund door nog net leesbare potloodaantekeningen, en de 
indeling van de registerkastjes gereconstrueerd worden. 
 
De ombouw van de speeltafel is geheel van eikenhout gemaakt. Dit type speeltafel 
zou door de fa. Weigle uit Echterdingen geleverd kunnen zijn en is op meerdere 
plaatsen toegepast.11  
Het pedaal is gemaakt van eikenhout, de boventoetsen zijn voorzien van een opdik 
van palissander. De omvang loopt van C - d1. c0 van het Pedaal bevindt zich onder 
c1 van het Hoofdwerk. De pedaaltoetsen lopen evenwijdig aan elkaar. De 
achterzijde van de toetsen (bij de bank) ligt iets hoger dan de voorzijde.  
De boventoetsen aan de 
buitenzijden (bij C en d1) zijn 
het langst, de lengte van de 
boventoetsen neemt naar het 
midden toe af. Het Pedaal is 
iets ingelaten onder de 
teenplank en kent een 
gebruikelijke "Einschub" met 
schuin geplaatst knieschot. De 
bank is van rood geverfd 
zachthout en is origineel. 
                                                                            Het gerestaureerde pedaalklavier 
 
De omvang van de klavieren is van C - f3. In de klavierlijst onder de toetsen 
bevinden zich van links naar rechts de knoppen voor de oplosser, de drie vaste 
combinaties en Vrije Combinatie. Er zijn geen afkortingen of andere aanduidingen 
gebruikt, maar gesteld kan worden dat de vaste combinaties als volgt 
functioneren; p, mf, t. Dit komt overeen met de gevonden aanduiding in het 
Maarschalkerweerd-archief. Bij de vaste combinaties kunnen naar believen 
handregisters worden toegevoegd. 
De ondertoetsen van het Hoofdwerk (ondermanuaal) zijn voorzien van verticale 
frontons, de ondertoetsen van het Positief hebben schuin teruglopende frontons. 
De boventoetsen van beide klavieren zijn afgeschuind. De klavieren zijn uitgevoerd 
als balansklavieren. 

                                                            
11

 Jos Laus, Maarschalkerweerd & Zoon Orgelmakers te Utrecht, Canaletto, Alphen aan den Rijn, 2008, 154-
157 
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De ondertoetsen zijn overal voorzien van nieuw beenbeleg. De boventoetsen zijn 
voorzien van een opdik van ebbenhout. De toetsen zelf zijn uitgevoerd in 
zachthout. De bakstukken en de klavierlijsten zijn gepolitoerd. Op de lijst boven 
het tweede klavier bevindt zich het zwartgeverfde, van messing letters voorziene 
naamplaatje van de firma Maarschalkerweerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          De gerestaureerde klaviatuur. 
 
Boven het naamplaatje bevinden zich in een horizontale lijn de registerwippers. 
Deze zijn ingevoerd met rood vilt. Ze functioneren door ze in te drukken en naar 
rechts te bewegen en ze op deze manier in te haken en vast te zetten. De 
registerwippers zijn voorzien van hetzelfde nieuwe beenbeleg als de ondertoetsen 
van beide klavieren. 
Hierboven zijn in één horizontale rij de witte porseleinen registerknopjes van de 
Vrije Combinatie geplaatst. De registeropschriften zijn aangebracht op ronde 
gekleurde porseleinen plaatjes, ze bevinden zich boven de knopjes van de Vrije 
Combinatie. Elk klavier heeft zijn eigen kleur: wit voor het Positief, roze voor het 
Hoofdwerk en turquoise voor het Pedaal. De koppelingen kennen gemengde 
kleuren voor de betreffende klavieren: 
I + II wit/roze, I + P roze/turquoise, II + P wit/turquoise. 
De volgorde van de opschriften is van links naar rechts:12 

                                                            
12

 Uiteraard in één lijn doorlopend, maar om typografische redenen zijn de opschriften  hier op drie niveaus 
weergegeven.  
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(Positief) 
Fl. amab. 

4’ 
Salicet 

4' 
Holpÿp 

8' 
Fl. travers 

8’ 
Gamba 8' Dolce 

8' 
Koppel 

Klav. 

 
(Hoofdwerk) 
Prestant 

8' 
Bourdon 

16' 
Bourdon 

8' 
Fl.Harm. 

8' 
Violoncel 

8' 
Fl.dolce 

4' 
Octaa

f 4' 
Octaa

f 2 
Mixtuur Trompet 

8' 

 
(Pedaal) 

Koppel 
I.-Ped. 

Koppel 
II-Ped. 

Subbas 
16' 

Octaafbas 
 8' 

 
De kas is voorzien van een 
klavierdeksel, niet van een rol. 
Op dit deksel in opengeklapte 
toestand kan de lessenaar worden 
ingeschoven. 
Alle apparaten aan de binnenzijde van 
de speeltafel zijn van mahonie 
gemaakt. Alle bedieningselementen 
zijn pneumatisch uitgevoerd. 
 

Een deel van het interieur van de 
speeltafel met (ten dele) het speel- en 

registerapparaat 
 
De dispositie 
 
In een regulier overzicht luidt de dispositie als volgt: 
 
Hoofdwerk (I C- f3)  Positief (II C- f3)   Pedaal (C- d1) 
 
Bourdon 16’   Holpÿp 8’   Subbas 16’ 
Prestant 8’   Gamba 8’   Octaaf 8’  
Bourdon 8’   Dolce 8’ 
Violoncel 8’   Fl. travers 8’ 
Fl. Harm. 8’   Salicet 4’ 
Octaaf 4’   Fl. amab. 4’ 
Fl. dolce 4’    
Octaaf 2’ 
Mixtuur 3st  
Trompet 8’  
 
P + I; P + II, I + II, 1 vrije combinatie, drie vaste combinaties p mf t 
 
De toonhoogte bedraagt  a' 437 Hz bij 18˚  
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De windladen 
 
De laden, evenals de relais, stations en de registerkasten, zijn geheel hersteld en 
schoongemaakt. De laden zijn winddicht gemaakt. Alle originele onderdelen zijn 
zoveel mogelijk hergebruikt. De metalen onderdelen (draden, schroeven, etc. zijn 
waar nodig ontroest. De haken onder de membraamlatten zijn nieuw vervaardigd 
naar originele voorbeelden. De kegelgarnituren zijn deels vernieuwd. Alle leer 
inclusief membranen is vernieuwd. De later aangebrachte schroeven onder de 
membraanlatten zijn verwijderd.  
  

                                   Vernieuwde membranen. 
 
Alle pneumatiekbuizen zijn gereinigd, waar nodig aangevuld en opgevormd. Alle 
functies zijn afgesteld en afgeregeld. 
De roosters zijn deels vernieuwd en wel voor de Mixtuur, de Fl. travers 8’ en het 
gecombineerde rooster voor de Salicet 4’en de Fl. amab. 4’. Verder zijn er roosters 
van plaats gewisseld op het Positief omdat de originele lade-volgorde hersteld is. 
Er is op enkele plaatsen nieuw hangerwerk gemaakt voor onder meer het nieuwe 
groot octaaf van de Dolce 8’. 

 
 
 
 
 
 
 
De onderzijde van één van de 
hoofdwerkladen ná de 
restauratie. Haken houden nu 
de membraanlatten op hun 
plaats. 
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Er is een nieuw combinatieapparaat gemaakt voor de transmissie van de Subbas 
16’ en de Bourdon 16’. Dit apparaat was niet aanwezig, voorheen was er enkel het 
transmissieapparaat dat overigens nu geheel opgeknapt is. Door drukverschillen in 
de aansturing (én van het Pedaal én van het Hoofdwerk) bleek het aanwezige 
transmissieapparaat niet geheel te voldoen. Dat kan een reden zijn geweest om het 
in het verleden af te koppelen. Door het plaatsen van een nieuw combinatie-
apparaat is dit probleem verholpen. 
De lade-volgorde van het Positief is teruggevonden aan de hand van beschikbare 
documenten en door onderzoek na demontage waardoor gekozen kon worden 
voor de volgorde zoals beschreven in het Maarschalkerweerd-archief.  
 
Samenvattend:  
 
Dispositieopgave 
Maarschalkerweerd-
archief 

Notitie 
achterwand 

Reconstructie 
n.a.v. de 
gegevens van 
Dhr. B. Mensing 

Aangetroffen 
situatie 

Viola di Gamba 8 Viola di Gamba 8 Viola di Gamba 8 Viola di Gamba 8 

Fl. travers 8 Fl. Travers 8 Fl. travers 8 Dolce 8 

Holpijp 8  Holpijp 8  Holpijp 8  Holpijp 8 

Dolce 8 Dolce 8 Dolce 8 Salicet 4 

Salicet 4 Salicet 84 Fl. Amab 4 Speelfluit 2 

Fl. Amab 4  Amabilis 4  Salicet 4  Sexquialter 2 st 

 
De registercancelladen zijn vervaardigd van eik en voorzien van mahoniestokken. 
Ze functioneren naar het systeem van Weigle. De Subbas 16’ is op een moteurslade 
geplaatst die functioneert met ventielen. 
Middels stations en een relais worden de membranen op de membraanlatten 
aangestuurd, alles langs zuiver pneumatische weg. 
De laden zijn diatonisch ingedeeld en kops geplaatst in de lengterichting van het 
schip. De C-kant bevindt zich aan de achterzijde (richting achtermuur), de Cis-kant 
bevindt zich aan de kerkzijde.  
De roosters zijn van eik, de stempels zijn eveneens van eik. Eveneens zijn er een 
soort eiken bruggen als ondersteuning van de roosters gebruikt. De stemgangen 
bevinden zich aan de muurzijde. 
De laden van het Hoofdwerk zijn op twee niveaus opgesteld. In de onderkas 
bevinden zich de volgende registers, volgorde van binnen naar de buitenmuur:  
Bourdon 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Fl. dolce 4’ - Mixtuur 
In de bovenkas bevinden zich de volgende registers, eveneens van binnen naar 
buiten: 
Prestant 8' - Bourdon 16' - Violoncel 8' - Fl. Harm. 8' - Trompet 8' 
De opstelling van het Positief is zoals boven al genoemd, van binnen naar de 
buitenmuur: 
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Gamba 8’ - Fl. travers 8’ - Holpÿp 8’ - Dolce 8’ -  Salicet 4’ -  Fl. amab 4’ 
De Subbas 16’ is op de ondervloer achter het Positief opgesteld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwde registerbalgen 

 

 
 
 
 
 
De herstelde 
moteurslade van het 
Pedaal. 
 

 
Het pijpwerk  
 
Het pijpwerk is hersteld en gereinigd. Afgebroken baarden zijn aangesoldeerd en 
het pijpwerk is opgevormd. Openstaande soldeernaden zijn gedicht en afgebroken 
voeten zijn vastgezet. Het papier van de metalen gedekten is vernieuwd en het leer 
en vilt van de houten gedekten is grotendeels vernieuwd. Losgelaten lijmnaden 
van de houten pijpen zijn hersteld. De tongen en kelen van de Trompet 8’ zijn 
gepolijst. De aangeslagen koppen zijn geborsteld en in de lak gezet. De 
stemkrukken zijn goed gangbaar gemaakt. Na alle werkzaamheden is het pijpwerk 
geïntoneerd en gestemd.  
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Het pijpwerk is behoorlijk uniform. In 
1957/1958 zijn vrijwel alle voeten vernieuwd. 
Op de grootste metalen pijp van elk register op 
de lade is op twee manieren de registernaam 
aangebracht; als inscriptie en door middel van 
een plakkertje. De originele tooninscripties zijn 
aan de zijkant van het corpus aangebracht. Deze 
zijn weergegeven in de bijlage. 
De labiumvorm van het metalen pijpwerk is, 
uitgezonderd het frontpijpwerk en het zinken 
pijpwerk, vrijwel overal gelijk: spitsgeritste 
bovenlabia, mijtervormig, en enigszins bolle 

onderlabia (1). Slechts kleinere octaafreeksen hebben een meer gedrukt 
bovenlabium met twee verticale ritsjes (2). De kernen zijn gestoken. 
 
Het houten pijpwerk is, uitgezonderd de twee 
bijgemaakte houten registers, vrijwel uniform. 
Het corpus is van naaldhout, ronde taps 
toelopende eiken voeten, eiken voorslagen 
voorzien van drie schroeven en eiken 
achtkantige grepen. Aan de voorzijde zijn links 
en rechts op drie plaatsen schroeven 
aangebracht op het corpus: onder, midden en 
boven. De toonnaam is boven of op het 
bovenlabium aangebracht. Op het labium is met 
potlood de registernaam en de plaatsnaam 
geschreven. 
 
 
 
 
 

Subbas 16’, C 
 
Allereerst zal het frontpijpwerk worden beschreven. De beschrijving van het 
pijpwerk op de laden gebeurt daarna volgens de lade-opstelling van binnen (vanuit 
de richting van de middenas van de kerk) naar de buitenzijde (muurzijde). Tenzij 
anders vermeld, betreft het telkens pijpwerk uit 1907 van Maarschalkerweerd. 
 
Het frontpijpwerk van de hoofdwerkkas 
 
Het frontpijpwerk is van hoogwaardig tin vervaardigd. De labia zijn opgeworpen. 
De bovenlabia zijn spits, de onderlabia rond. Er is geen bladgoud aangebracht. 
In het front van de Hoofdwerkkas bevinden zich de tonen C - ais van de Prestant 8' 
van het Hoofdwerk. Aan de achterzijde van de pijpen zijn rechthoekige ramen 
uitgesneden. De pijpdiameters zijn symmetrisch, ook de diameters in de velden.  
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Zo hebben G en Gis dezelfde diameter, enz. Aan de achterzijde zijn tevens 
inscripties aangebracht, zowel op de voet als op het corpus. Op C bevindt zich de 
hoofdletter C met de toevoeging Prestant, Cis - ais zijn voorzien van kleine letters 
naar bijlage b met de toevoeging prest. 
 
Het frontpijpwerk van de kas van het Positief 
 
Dit pijpwerk is identiek aan het pijpwerk van het front van de hoofdwerkkas. Het 
betreft het pijpwerk van de Octaaf 8' van het Pedaal. 
De opstelling is eveneens identiek aan de opstelling in het front van de 
hoofdwerkkas, maar in plaats van de stomme pijpen zijn er nu twee sprekende 
pijpen geplaatst. Aan de achterzijde zijn tevens inscripties aangebracht, zowel op 
de voet als op het corpus. Op C bevindt zich de hoofdletter C met de toevoeging 
Octaaf, Cis - c1 zijn voorzien van kleine letters naar bijlage b en c met de toevoeging 
oct. 
 
Het binnenpijpwerk van het Hoofdwerk, bovenlade 
 
Prestant 8' 
C - ais in het front, zie boven 
h - f3 op de lade; metaal; voorzien van expressions; h - dis1 voorzien van smalle 
baarden, a1 voorzien van baarden, de overige binnenpijpen baardloos. Inscripties 
naar bijlage b en c.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een deel van het 
pijpwerk van het 
Hoofdwerk. 

 
Bourdon 16' 
c1 -  d1 gecombineerd met Subbas 16', zie verderop bij de beschrijving van het 
Pedaal. 
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Af dis1 op de lade; metaal gedekt; voorzien van zijbaarden. Inscripties naar bijlage 
b en c.  
 
Violoncel 8' 
C - H zink; rolbaarden met houten rollen, 
opgeworpen labia; C - Cis voorzien van (diepe) 
stemkrullen; D - H voorzien van expressions; het 
groot octaaf is voorzien van slagletters voor de 
registernaam en de toonhoogte. Op C is het nummer 
1066 genoteerd. 
c - f3 metaal; voorzien van expressions; c - h voorzien 
van roodkoperen schuine kastbaarden; c1 - h1 
baardloos; af c2 voorzien van zijbaarden. Inscripties 
naar bijlage b en c. 
 
 

Violoncel 8', c 
Fl. Harm. 8' 
C - H naaldhout; gedekt; licht geronde opsnedes; C- F afgevoerd. 
c - f3 metaal; c - e1 voorzien van expressions en zijbaarden; f1 - f3 overblazend; fis1, 
g1, gis1 voorzien van expressions; a1 - f3 voorzien van stemkrullen. Gebogen 
opsnedes. Inscripties naar bijlage b en c. 
 
Trompet 8' 
Geheel metaal; Franse factuur; bolle kop; scheepje met ronde boeg; koperen 
stemkrukken; verdikte rug op de kop waar de stemkruk ingelaten is, open voeten, 
(uiteraard) trechtervormige bekers;  
C - H voorzien van overkragende koppen; C - fis voorzien van manchetten. C en Cis 
zijn beleerd.  
C - f2 bekers voorzien van intoneerlappen; fis2 - f3 dubbele bekerlengte zonder 
intoneerlappen. 
De inscripties bestaan uit slagletters in hoofdletters en de toevoeging T en zijn 
aangebracht op de bekers en de manchetten. 
Het alfabet luidt: C C3 D D# E F F# G G# A A# B  
 
Het binnenpijpwerk van het Hoofdwerk, onderlade 
 
Bourdon 8' 
C - H naaldhout; C Cis (enigszins) gekropt. 
c - f3 metaal gedekt; voorzien van zijbaarden. Inscripties naar bijlage b.  
Octaaf 4' 
Geheel metaal; C afwijkende nieuwere pijp met de inscriptie Viola di Gamba 8 Fuß 
expr; C - f voorzien van zijbaarden; C - h2 voorzien van expressions; c3 - f3 op lengte. 
Inscripties naar bijlage a, b en c. 
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Octaaf 2' 
Geheel metaal; C - F voorzien van zijbaarden; C - h1 voorzien van expressions, c2 - f3 
op lengte. 
Inscripties naar bijlage a, b en c. 
 
Fl dolce 4’ 
Geheel metaal, C - f2 gedekt en voorzien van zijbaarden; fis2 - f3 conisch open en 
voorzien van gebogen opsnedes en zijbaarden. Inscripties naar bijlage a, b en c. 
 
Mixtuur 
De gekozen samenstelling voor het orgel te ‘s-Heerenberg, afgeleid uit het 
Maarschalkerweerd-archief, is de volgende: 
 
C c1 
2 2/3 4  
1 3/5  2 2/3 
1 1/3 1 3/5 
 
Op ingenieuze wijze heeft de firma Elbertse Orgelmakers de Mixtuur weten samen 
te stellen uit het beschikbare materiaal van de aangetroffen Mixtuur en de 
Sexquialter. Immers, het pijpwerk uit 1957/1958 vertoont een behoorlijk 
gelijkenis met het originele pijpwerk omdat een oud-werknemer van 
Maarschalkerweerd, C. Pannekoek, dit pijpwerk in 1957/1958 heeft vervaardigd. 
Hergebruik van dit materiaal lag derhalve voor de hand. De diameters zijn 
gereconstrueerd aan de hand van de aangetroffen diameters in het 
Maarschalkerweerd-archief waarbij ook het mensuurverloop van 1 : 2 2/3 
gereconstrueerd kon worden en bevestigd werd door het gelijke mensuurverloop 
van de Octaaf 2’. Deze iets bredere uitloop t.o.v. de Prestant 8’ en de Octaaf 4’ die 
de mensuurlijn 1 : √8 volgen past bij het Mixtuur-Cornet karakter van deze 
vulstem. 
 
Specificaties (er worden de toetsnamen gehanteerd): 
Rij 1 ( 2 2/3’): C - D nieuw; C - f2 voorzien van expressions; C - cis voorzien van 
zijbaarden; fis2 - f3 op lengte. 
Rij 2 ( 1 3/5’): C - h1 voorzien van expressions, het vervolg op lengte; C - E voorzien 
van zijbaarden. 
Rij 3 ( 1 1/3’): C - cis1 voorzien van expressions, het vervolg op lengte; c - f3 niet 
voorzien van zijbaarden. 
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Het pijpwerk van het Positief 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Een gedeelte van het pijpwerk van het Positief. 
 
 
Gamba 8' 
C - H zink; aangesoldeerde ronde boven- en onderlabia; 
voorzien van houten rolbaarden en expressions; 
voorzien van slagletters voor de registernaam en de 
toonhoogte. Op C is het nummer 1065 genoteerd.  
c - f3 metaal; voorzien van expressions; c -gis1 voorzien 
van schuine roodkoperen kastbaarden; a1 - h1 
baardloos; c2 - f3 voorzien van zijbaarden. Inscripties 
naar bijlage b en c. 
 
 

Rolbaard. 
 
Fl. travers 8’ 
Dit register is vervaardigd naar de aantekeningen uit het Maarschalkerweerd-
archief. Dit register neemt de plaats van de Speelfluit 2’ en is tevens weer 
teruggeplaatst op de oorspronkelijke locatie waarbij C - H gecombineerd is met de 
buurman, de Holpÿp 8’. In andere Maarschalkerweerd-orgels is dit register als 
houten register niet meer aanwezig. Het betreft dus een uniek exemplaar.  
 
Specificaties: 
C- H gecombineerd met de Holpÿp 8’. 
c - h open; ronde opsnedes; pitch-pine; labia en stemschuiven van eik; ronde eiken 
voeten. 
c1 - h1 open; ronde opsnedes; pitch-pine; labia beuken; metalen plaatjes aan de 
bovenzijde; ronde eiken voeten. 
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c2 - f2 open; ronde opsnedes; pitch-pine; gehele voorzijde beuken; metalen plaatjes 
aan de bovenzijde; ronde eiken voeten. 
fis2 - f3 open; ronde opsnedes; geheel beuken; metalen plaatjes aan de bovenzijde; 
ronde eiken voeten. 

 
Holpÿp 8 
C - H geverfd naaldhout; C - F afgevoerd; enigszins 
geronde bovenlabia; wervels als houvast. 
c - f3 metaal gedekt; voorzien van zijbaarden. Inscripties 
naar bijlage b en c. 
 
Dolce 8' 
De gegeven mensuren in het Maarschalkerweerd-
archief met betrekking tot het nieuw te maken groot 
octaaf van de Dolce 8' bleken niet bruikbaar te zijn voor 
het orgel te 's-Heerenberg. De plaats op de lade was 
niet toereikend, evenmin waren er aanwijzingen dat het 
pijpwerk afgevoerd was. Er is daarom gekozen voor een 
oplossing die Maarschalkerweerd zelf toegepast heeft 
in de kerk van Sint Antonius van Padua in Kortenhoef. 
Hier is C - H uitgevoerd als gedekte Quintadeen 8'. Deze 
werkwijze is nu ook toegepast in 's-Heerenberg. Qua 
maatvoering is het nieuwe pijpwerk aangepast aan de 
plaats op de lade. Maatgevend was ook de 
aangrenzende stijl waar van origine een stuk 
uitgezaagd is om aan de grootste pijp voldoende plaats 
te bieden. 
 
Specificaties: 
C - H nieuw, uitgevoerd als metalen cilindrische 
Quintadeen; voorzien van zijbaarden. 
c - f3 metaal; voorzien van zijbaarden en expressions; 
enigszins rond bovenlabium; corpus licht 
trechtervormig. Opmerkelijk is dat de registerinscriptie 
op c Dolsicimo luidt, het plakkertje op c daarentegen 
vermeldt Dolce. Inscripties naar bijlage b en c. 

Fl. travers 8’, e3. 
 
Salicet 4' 
Metaal; cilindrisch open; C - h voorzien van zijbaarden; C - f2 voorzien van 
expressions; fis2 - f3 op lengte. fis2 - f3 1957/1958. a2 - f3 licht gebogen opsnedes. C - 
f2 inscripties naar bijlage a, b en c. 
 
Fl. amab. 4’ 
Er zijn verschillende bronnen beschikbaar voor de reconstructie van de Fl. amab. 
4’. 
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Op de eerste plaats is er één originele pijp bewaard gebleven, de toon a. Op de 
tweede plaats zijn er enkele theoretische maten beschikbaar uit het 
Maarschalkerweerd-archief. Originele voorbeelden in andere Maarschalkerweerd-
orgels zijn niet voorhanden. De houten Fl. amab. 4’ was vermoedelijk wel 
oorspronkelijk in de Kerk van OLV-ten- Hemelopneming te Houten aanwezig, maar 
is daar in de loop van de tijd vervangen door een metalen exemplaar. 
Als referentiepunten zijn uiteindelijk de mensuurlijn van de Fl. travers 8’ (1 : 2,5) 
én de fysieke maten van de overgeleverde houten pijp genomen. Vertrekkende 
vanuit C met de maten 48,3 x 64 bleek op deze manier een logische lijn uitgezet te 
kunnen worden met respect voor de mensuur van de enig overgeleverde pijp. 
 
Specificaties: 
C - H open; halfronde opsnedes; pitch-pine; labia en stemschuiven van eik; ronde 
eiken voeten. 
c - h open; halfronde opsnedes; pitch-pine; labia van beuken; metalen plaatjes aan 
de bovenzijde; ronde eiken voeten. 
c1 - e1 open; halfronde opsnedes; pitch-pine; gehele voorzijde beuken; metalen 
plaatjes aan de bovenzijde; ronde eiken voeten. 
fis1 - f3 open; halfronde opsnedes; pitch-pine; geheel beuken; metalen plaatjes aan 
de bovenzijde; ronde eiken voeten. 
Het gehele register is nieuw vervaardigd. De enig overgebleven oude pijp kon door 
te ernstige wormaantasting niet hergebruikt worden. Uiteraard blijft deze pijp wel 
bewaard. 
 
Het pijpwerk van het Pedaal 

 
Subbas 16' 
Geheel naaldhout. De factuur is gelijk aan de factuur van de 
andere houten gedekte registers. 
De tonen Cis, Dis, E, F, G, A, H, cis en dis bevinden zich in de 
kas en zijn geplaatst tegen de korte achterwand van de kas 
van het Positief. De overige pijpen bevinden zich aan de 
buitenzijde van deze wand. 
 
Octaaf 8' 
C - c bevinden zich in het front en zijn boven al beschreven. 
cis1 en d1 bevinden zich op de lade van waaruit het 
frontpijpwerk gevoed wordt. Het betreft twee metalen 
pijpen die voorzien zijn van expressions en zijbaarden.  
 
 
 
Labium van de Fl. amab. 4’.  
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Tot slot 

Het orgel van Maarschalkerweerd in de Sint-Pancratiuskerk te ’s-Heerenberg is in 
volle luister hersteld. Om dit resultaat te bereiken waren er grote inspanningen 
nodig. Een belangrijke rol hierin speelde de parochiegemeenschap waar een aantal 
zeer betrokken mensen deze restauratie mede hebben gedragen. De Rijksdienst 
heeft belangrijke inhoudelijke en financiële bijdragen geleverd waarbij Rudi van 
Straten bijzondere dank verdient voor zijn inzet en steun. Mijn dank gaat ook uit 
naar Drs. J. Boogaarts, Dhr. B. Mensing en Dhr. J. Loskamp voor hun adviezen en 
medewerking aan de totstandkoming van deze restauratie. 
De firma Elbertse Orgelmakers heeft zich op uitstekende wijze van haar taak 
gekweten. De restauratie is met uiterst veel zorg, vakmanschap en betrokkenheid 
uitgevoerd. De samenwerking tussen alle betrokkenen liep voortreffelijk.  
 
Ik wens de parochie van harte geluk met het financieel en organisatorisch 
volbrengen van deze onderneming. Het orgel is herboren. Het speelt en klinkt op 
zeer muzikale wijze en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de liturgische 
vieringen. Tevens kan het orgel ingezet worden als concertinstrument. Verder 
heeft het als bijzonderheid de aanwezigheid van twee houten fluitregisters die 
nergens anders in het oeuvre van Maarschalkerweerd meer voorkomen. Het 
bewaarde oeuvre van Maarschalkerweerd is verrijkt met een zeer fraai en 
kleurrijk instrument!        
 
 
Van harte proficiat! 
 
 
Marcel Verheggen 
 
KKOR-adviseur 
(Katholieke Klokken en Orgel Raad) 
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Bijlage: De inscripties van Maarschalkerweerd van C – H  
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Bijlage: De inscripties van Maarschalkerweerd van c – h 

 
Bijlage: De inscripties van Maarschalkerweerd vanaf c1 
De tooninscripties vanaf c1 zijn gelijk aan de inscripties uit bijlage b, maar dan 
voorzien van octaafstreepjes boven de letter. Als voorbeeld 
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Dankwoord 
 
De restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in onze Pancratiuskerk  werd 
mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning  van het  R.C.E.  en vele 
fondsen en stichtingen: 
 
Prins Bernard Cultuurfonds, Amsterdam 

Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, Elburg 

Stichting  Berghs Belang, ‘s-Heerenberg 

Stichting Het Gasthuis  Bergh, ‘s-Heerenberg 

Stichting Stadskern ‘s-Heerenberg te  ‘s-Heerenberg 

Stichting  de Verenigde Stichtingen :  De Armenkorf,  Terborg 

        :  Het Gasthuis, Gaanderen 

Olga  Heldring  Fonds, Amsterdam 

Rabobank  Graafschap – Zuid, ‘s-Heerenberg 

Meindersma  – Sybenga  Stichting, Molenend 
 
Ook van parochianen hebben wij meerdere giften mogen ontvangen voor de 
restauratie van het orgel. 
 
Wij danken alle gulle gevers voor deze financiële ondersteuning.  Zonder hun 
bijdrage zou dit prachtige instrument niet meer in oude glorie zijn hersteld. 
 
Ook willen wij dankzeggen aan de adviseurs van de K.K.O.R., dhr. J.Boogaarts  en 
Marcel Verheggen , de adviseur  van het R.C.E., dhr. R van Straten, maar zeer zeker 
ook aan de medewerkers van Elbertse Orgelmakers b.v.  
Zij hebben een geweldige prestatie geleverd en met het gehele team is op een zeer 
prettige wijze samengewerkt. 
 
 
Jan Loskamp namens de Locatieraad van 
geloofsgemeenschap St. Pancratius 
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Colofon  
 

Voorkant kaft: © foto Marcel Verheggen. 

Achterkant kaft en tekening orgel: © foto Ed te Pas. 

Tekst en foto’s illustraties  © Marcel Verheggen, samenvatting van het eindrapport 

Lay-out:  Ed te Pas 
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Pastoor Ben Aarsen, Hans Elbertse, Marcel Verheggen, Locatieraad Sint Pancratius 
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