Het Clerinxorgel uit 1851:
In 1851 bouwde de Belgische orgelbouwer Arnold Clerinx uit Sint Truiden dit monumentale orgel voor de toen pas
verbouwde Sint-Lambertuskerk te Nederweert, volgens archieven “geschonken door één gulle gever”; kosten
12.000 francs.
Van de drie nog bestaande Clerinxorgels in Nederland is dit de grootste en uit cultuurhistorisch oogpunt als belangrijk en zeer waardevol aan te merken.
Het instrument had 26 stemmen verdeeld over het Grand Orgue en het positief.
Tijdens de oorlogshandelingen in september 1944 liep het orgel zware schade op door vallend gesteente bij de
beschieting van de toren. Het pijpwerk van het rugpositief was vrijwel helemaal vernield en van het hoofdwerk
waren een aantal registers waaronder de pedaalregisters niet meer te herstellen. Na een gedwongen rustperiode
werd het orgel in 1954-1956 gerestaureerd door orgelbouwer Vermeulen uit Weert, waarbij het oude defecte
pijpwerk werd vervangen, deels door andere stemmen. Tevens werden de pedaalregisters vervangen en uitgebreid van 18 naar 30 tonen.
Het instrument heeft 2 manualen, pedaal en 3 manuaal/pedaalkoppels. In totaal heeft het orgel in de huidige
dispositie ook weer 26 stemmen. Het aantal pijpen bedraagt 1663,waarvan er 771 nog afkomstig zijn uit het oude
instrument uit 1849, de overige 892 pijpen zijn tijdens de restauratie in 1956 vervangen. Thans ( 2017) is het instrument weer toe aan een grote en zeer kostbare restauratie, het kerkbestuur is momenteel druk bezig met het verwerven van fondsen, subsidies en donaties.

Vrienden van het Clerinxorgel in Nederweert:
De Stichting Orgelkring Nederweert, die is aangesloten bij de overkoepelende provinciale Stichting Orgelvrienden
Limburg (SOL), heeft zich als doel gesteld het waardevolle historische orgel in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert
in stand te houden en in brede zin dienstbaar te maken voor de gehele gemeenschap van Nederweert. Om dit te
doen organiseren we minstens eenmaal per jaar een orgelconcert waarbij we organisten van naam, al dan niet met
andere instrumentale of vocale solisten, een concert laten verzorgen. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten,
enerzijds kan dit prachtige orgel met zijn majestueuze klanken op een zelden gehoorde manier voor het voetlicht
treden en anderzijds krijgt het zowel onderhoudstechnisch als publicitair weer eens de aandacht die het verdient.
Om dit elk jaar te kunnen blijven doen, hebben we fondsen nodig en gezien de huidige tijden zijn we al blij als we
een aantal bedrijven en/of particulieren kunnen vinden die ons met een jaarlijkse bijdrage tussen de € 35,00 en
€ 50,00 blijven ondersteunen. Dit zou al voldoende zijn om ons werk zoals we het nu doen, voort te zetten. Als tegenprestatie wordt u elk jaar genoemd in de lijst van “vrienden van het Clerinxorgel Nederweert” en ontvangt u
voor al onze concerten een persoonlijke uitnodiging en desgewenst een gereserveerde zitplaats. Wij zouden bijzonder blij zijn als u ons zoudt willen helpen deze doelstellingen te verwezenlijken. Aanmelden kan schriftelijk op ons
secretariaat of via E-mail, daarnaast liggen op al onze concerten aanmeldingsformulieren gereed.
Secretariaat: Agneshof 25, 6031 CZ Nederweert
Telefoon 0495-632018; E-mail secr@orgelkring-nederweert.nl ;
Bankrekening: RABO Weerterland NL45RABO 01585.70.480;
Inschrijving KvK Limburg 51046474

ORGELCONCERT
PARIS D’EN HAUT
( Parijs van bovenaf gezien!)

Willem de Vries, bariton én verteller
Geert Bierling, Clerinx-orgel en Parijs drukwind-harmonium uit 1880
Organist Geert Bierling en bariton Willem de Vries voeren U mee
naar het laat negentiende eeuwse Parijs.
We starten onze tour onderaan de Eiffeltoren en tijdens de beklimming wordt het verhaal verteld van deze bruisende stad.

Sint-Lambertuskerk te Nederweert
Vrijdagavond 8 september 2017, 20.00 uur; entree: vrije gave

Geert Bierling (organist)
Hij studeerde orgel, piano en clavecimbel aan
het Rotterdams Conservatorium en beiaard aan
de Hoge School voor Kunsten te Utrecht.. Op
zijn achttiende jaar werd hij vaste bespeler van
het historische Bätz/Witte orgel in de Pelgrimvaderkerk te Rotterdam Delfshaven. Sinds 1990
is hij stadsbeiaardier van Rotterdam en kreeg
hij in 1996 zijn aanstelling als stadsorganist van
Rotterdam. In die functie is hij de vaste bespeler van het Standaart-concertorgel in de Burgerzaal van het Stadhuis en het vierklaviers Flentrop-orgel in Concertgebouw De Doelen.
Op deze instrumenten voert hij jaarlijks zo’n twintig nieuwe programma’s uit. Geert
was tot 2014 als artistiek leider verbonden aan het Festival Rotterdamse Orgeldagen.
Als clavecinist, organist en harminiumspeler treedt hij regelmatig op als solist en in ensemble verband met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het New Trombone Collective en het Giudici ensemble. Daarnaast is Geert Bierling ook actief als begeleider op orgel en harmonium van klassieke zwijgende films.
Vanavond treedt hij op samen met de bariton Willem de Vries als bespeler van ons eigen Clerinx-orgel en zijn eigen Franse drukwindharmonium uit 1840.
(www.geertbierling.nl)
Willem de Vries (bariton)
Hij studeerde aan het conservatorium van Amsterdam bij
Margreet Honig. Daarna volgde hij lessen bij Dietrich FischerDieskau, Thomas Quasthoff, Graham Johnson, Jard van Nes
en Maarten Koningsberger.
De vries zong operarollen in producties van Barok Opera Amsterdam, Opera op Zak, het Grachtenfestival Amsterdam,
Opera Trionfo, de Opera Studio van Amsterdam en het zomer Opera Festival van Alden Biesen (B).
Bij Opera Zuid vertolkte hij Graf Danilowitsch in Die Lustige
Witwe van Léhar en Morales in Carmen van Bizet. In het concertgebouw van Amsterdam zong hij de rol van Papageno in
Die Zauberflöte. Dit seizoen zingt Willem naast liederen recitals en oratoriumconcerten operarollen in La Bohème en de
barbier van Sevilla van Rossini. (www.willemdevries.nl)
Parijs traporgel uit 1840
Toen het Franse drukwindharmonium in 1840 op
de markt kwam voldeed het helemaal aan de
behoefte van de Romanticus die zocht naar dynamische expressie. Het pijporgel voldeed niet
aan die wens en met het harmonium kon men
met z.g. voettreden de winddruk veranderen.
Hierdoor werd het mogelijk om het volume van
de klank te bepalen zonder dat dit gevolgen had
voor de toonhoogte. Door het voetenwerk van
de harmoniumspeler wordt lucht geblazen langs
een messing plaatje (tongetje) dat zodoende in trilling wordt gebracht, daarbij lijkt de
klankbron op die van een rietinstrument.
Het instrument dat Geert Bierling vanavond naast het Clerinx-orgel bespeelt werd in
Parijs gebouwd rond 1880 door de fa. Christophe & Etienne.

Parijs van bovenaf gezien…..
De Wereldtentoonstelling
In 1889 deed de Wereldtentoonstelling Parijs aan. Dit was voor Frankrijk een
speciaal jaar, het 100-jarig jubileum van de Franse Revolutie. Daarom werd
door de Franse regering besloten dat er flink moest worden uitgepakt. Zij organiseerde een ontwerpwedstrijd, met als voorwaarde dat het ontwerp 300 meter hoog moest zijn. Het bedrijf van ingenieur Gustave Eiffel won en kreeg de
opdracht.
De werkzaamheden begonnen op 28 januari 1887.
Kritiek op de Eiffeltoren
Net na de start van de bouw ontstond er veel protest tegen de bouw van de
Eiffeltoren. Een grote groep kunstenaars schreef een lange protestbrief in de
krant Le Temps in februari 1887. Zij vonden dat de onnodige bouw van de
monsterlijke toren het beroemde en prachtige aangezicht van de stad zou bederven. De toren zou de historische monumenten en de stad Parijs ten schande maken.
De schrijver Guy de Maupassant, componist Charles Gounod en vele andere
beroemde Parijzenaars schreven in hun gezamenlijk opgestelde brief:
«de nutteloze en afschuwelijke Eiffeltoren», «de schande van Parijs».
Voor Huysmans was het een «zetpil vol gaten», en voor Maupassant een «lelijk
skelet» … Maar Gustave Eiffel liet zich niet van zijn stuk brengen. De ingenieur
gaf als antwoord: «de toren heeft een eigen schoonheid».
De opening van de Eiffeltoren
Op 31 maart 1889 werd de Eiffeltoren officieel ingehuldigd. Er waren op dat
moment nog geen liften aanwezig, waardoor het gezelschap dat de opening
bijwoonde samen met Gustave Eiffel de 1710 treden moesten beklimmen. Op
de derde verdieping hing Eiffel de Franse vlag uit en werden er kanonschoten
afgevuurd. Hiermee was de Eiffeltoren officieel ingehuldigd.
Het publiek kwam in groten getale naar de Toren tijdens de wereldtentoonstelling van 1889. Twee miljoen nieuwsgierigen haastten zich om het hoogste
gebouw van die tijd te bezoeken. Het werd een triomf.
Beleef vanavond het muzikale verhaal van de toren.
Klimt u met ons mee!.....
G.B & W.dV.

