
Jubileumconcert, 125 jaar Maarschalkerweerd- orgel in de Maria van Jessekerk 
Op zondagmiddag 2 september a.s. is het jubileumconcert; het is dan 125 jaar geleden dat dit orgel 
in gebruik werd genomen. Het orgel is in 1893 gebouwd in Frans romantische stijl door de 
vooraanstaande Nederlandse orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd. Het is geïnspireerd op het 
werk van de Franse geniale orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. Zijn orgels zijn tot op de dag van 
vandaag vermaard om hun prachtige klank. 
De aanschaf van een dergelijk groot orgel destijds mag voor Delft als zeer bijzonder worden 
beschouwd. Het is één van de weinige orgels in Nederland waar de Franse symfonische orgelmuziek 
volledig tot zijn recht komt. Het behoort zelfs tot de allermooiste romantische orgels van Nederland. 
Het 125 jarige jubileum wordt gevierd met een orgelconcert dat wordt verzorgd door Petra 
Veenswijk. Zij laat werken horen die o.a. ook bij de inspeling in 1893 waren te beluisteren. Een 
opvallend nieuwe compositie op het programma is ook de “Boléro” voor orgel met slagwerk van de 
Fransman Pierre Cochereau. Luuk van Amstel neemt het slagwerk voor zijn rekening. De overige 
werken die ten gehore worden gebracht zijn van de Franse componisten César Franck (Choral III), 
Charles M. Widor (deel I uit symfonie VI), Jean Roger- Ducasse (Pastorale), Alexandre Guilmant 
(Pastorale uit Sonate I) en de feestelijke “Final” uit symfonie II eveneens van Widor. 
De aanvang van de concerten is om 15.00 uur, de toegang is vrij, wel is er een collecte na afloop. Na 
afloop is het ook mogelijk om de organist te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee in 
de Jozefzaal van de kerk. Meer over het orgel en de orgelconcerten is te lezen op de 
website: www.veenswijkorgel.nl. 
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