
“KERKEWERK” OP HOOG NIVEAU 

 
Deze week is van Rossum Orgelbouw geassisteerd door Bouwbedrijf van Heur gestart met de 

verplaatsing van de grote, 8,40 mtr. hoge kas van het hoofdwerk. De loodzware kas is in totaal 80 cm. 

naar voren geplaatst. 

Hij staat nu weer op dezelfde plaats waar hij oorspronkelijk door Clerinx in 1849 is neergezet. 

De werkzaamheden vinden vaak letterlijk plaats op grote hoogte, het gewelf bevindt zich op 15.00 

meter en het beeld van Koning David geflankeerd door twee puti’s met trompet staat op 14.50 mtr. 

boven de kerkvloer.  

Het werk werd met grote precisie tot op de millimeter uitgevoerd omdat e.e.a. zeer nauw komt bij de 

latere montage van de tractuur, windlades en pijpwerk.  

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om meteen een nieuwe grenen vloer te leggen boven op de 

bestaande vloer, dit is in goed overleg uitgevoerd met aannemersbedrijf van Heur. 

De windlades van zowel hoofdwerk als rugwerk, die in mei werden gedemonteerd, zijn inmiddels 

helemaal schoongemaakt, opnieuw verlijmd en van nieuwe leren pakkingen voorzien en liggen voor 

montage klaar in de werkplaats. 

Het hele pijpwerk is nagezien en het al gerestaureerde rugwerk staat speelklaar opgesteld in de 

werkplaats. 

Komende weken wordt de nu verplaatste hoofdkas nog verder bijgewerkt, op onderdelen gerepareerd, 

bijgekleurd en in de was gezet. Vanwege deze schoonmaakbeurt zal hij waarschijnlijk iets lichter van 

kleur worden. 

Goed zichtbaar is nu de grote nis-opening in de toren, hierin worden straks vier windbalgen geplaatst, 

die evenals vroeger óók met trappers getreden kunnen worden. 

Bij normaal bedrijf zal de windvoorziening komen van de bestaande elektrische windmachine die in 

de nieuwe situatie zal worden opgesteld op de zolder van de torenkamer. Volgens insiders geeft het 

gebruik van z.g. "getreden wind" een rustiger en stabieler geluid omdat een windmachine wervelingen 

veroorzaakt in de windvoorziening naar de pijpen. Hierdoor wordt de klankkleur beïnvloed.  

In de nis, waar nu de 4 balgen komen, zijn in 1955 tijdens de grote naoorlogse renovatie de pijpen van 

de pedaalregisters opgesteld, dit heeft er altijd al voor gezorgd dat het geluid hiervan niet optimaal 

was. Tot overmaat van ramp werd de hoofdkas toen ook nog eens 80 cm. achteruit geplaatst wat nog 

eens remmend werkte op het uittredende geluid van de pedaalpijpen en voor schimmelvorming zorgde  

aan de achterzijde vanwege de slechte ventilatie. 

Het pijpwerk van de pedaalregisters komt nu weer helemaal vrij achter de grote orgelkas te liggen. 

Op 31 oktober brengt een delegatie van Parochiebestuur-Orgelkring en Heemkunde een bezoek aan de 

werkplaats van van Rossum in Wijk en Aalburg. Hierbij kunnen de, tot dan toe verrichtte, 

werkzaamheden worden bekeken. Verder zien en horen we hoe het bestaande pijpwerk is gereviseerd 

en hoe een aantal nieuwe pijpen volgens "Clerinx-factuur" zijn bijgemaakt. 

In mei 2020 zal het orgel definitief worden opgeleverd. 

De totale restauratiekosten bedragen een kleine € 280.000,00 waarvan nog ongeveer                                

€ 50.000,00 bijeengebracht moest worden door acties en giften uit onze gemeenschap en bedrijfsleven. 

Inmiddels is ook hiervan ( 1 oktober 2019) weer ruim € 13.000,00 aan giften ontvangen. 

Het is nog steeds mogelijk een of meerdere van de orgelpijpen te adopteren voor € 15,00 per stuk 

terwijl voor grotere bedragen specifieke onderdelen zoals hele registers van 56 pijpen, windlades, 

klavieren etc. met grotere bedragen gesponsord kunnen worden. 

Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren en kan men ook op 

de website ( https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ ) een formulier invullen en verzenden. 

De adoptie bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 t.n.v.  Sint-

Lambertus parochie Nederweert o.v.v.  “Orgel”. Op de hiervoor vermelde website kunt u verder ook 

alles lezen over het monumentale Clerinxorgel en de noodzaak van de restauratie. 

 

 

https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/


            
Opvijzelen grote orgelkas naar nieuwe vloerhoogte en vervolgens naar voren lieren 

 

Orgelbouwers Hans van Rossum en Gerrit de Jong met orgel-adviseur Rogér van Dijk 


