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Voorwoord
Dit rapport is opgesteld als eindverslag van de restauratie van het monumentale Clerinx-orgel
zoals die in 2019-2020 is uitgevoerd door Van Rossum Orgelbouw (Wijk en Aalburg). Voor
de volledigheid komt in dit verslag allereerst de geschiedenis van het orgel aan bod. Daarna
volgt een beschrijving van het onderzoek tijdens de restauratie, en vervolgens een overzicht
van de uitgevoerde werkzaamheden. Als laatste onderdeel is de technische beschrijving van
het orgel na restauratie opgenomen.
Met de oplevering van het orgel kwam er voor mij een einde aan een boeiend en afwisselend
adviestraject dat eigenlijk al in 2005 begon met een eenmalig advies over de voorgenomen
herstelwerkzaamheden aan de windladen van het Pédale. In maart 2012 werd een nieuwe
adviestraject gestart dat uiteindelijk tot de thans voltooide restauratie heeft geleid. Het was
voor mij ook bijzonder dat tijdens de uitvoering van deze restauratie mijn zeer gewaardeerde
collega Marcel Verheggen - die eerder bij de onderhoudswerkzaamheden in 1998 adviseerde bereid was te assisteren. Zonder zijn inzet zouden de excursies naar diverse orgels in België
vermoedelijk niet, of in mindere mate, zijn gerealiseerd. Bovendien was hij graag bereid om
over diverse aspecten van de restauratie zowel met mij, als de orgelmakers van gedachten te
wisselen. Zijn inbreng heeft een grote positieve bijdrage aan het eindresultaat geleverd. Ook
de nauwe samenwerking met achtereenvolgens de heren Jell Vissers en Huibert Scheijven van
het kerkbestuur is van cruciaal belang geweest voor het slagen van deze restauratie.
Bijzonder was ook het feit dat het in november vorig jaar mogelijk bleek een aanzienlijke
hoeveelheid pijpwerk van Arnold Clerinx uit de bouwtijd van het Nederweertse orgel te
verwerven van de kerkfabriek in Kortessem. Ook via de firma Verschueren (Ittervoort) kwam
een tweetal Clerinx-registers beschikbaar. Waar aanvankelijk was voorzien om het
labiaalpijpwerk uit 1956 van het Positif te handhaven maakte de beschikbaarheid van dit
Clerinx-pijpwerk de weg vrij om in de lopende restauratie de volledige dispositie van het
Nederweertse orgel te reconstrueren zodat in de toekomst een ‘tweede fase’ niet nodig zou
zijn. Uiteindelijk is dan ook slechts één register en een klein aantal pijpen uit 1956
gehandhaafd. Daar staat tegenover dat het orgel met maar liefst 10 registers Clerinx-pijpwerk
is verrijkt. Zodoende bestaan nu 22 van de 26 registers geheel of grotendeels uit Clerinxpijpwerk of historisch pijpwerk dat al in het Nederweertse orgel aanwezig was. Daarmee is
het grootste Clerinx-orgel van Nederland op een verrassende en wat mij betreft zeer
overtuigende wijze gerehabiliteerd. Het was mij een eer en een groot genoegen om hieraan in
de afgelopen jaren een bijdrage te mogen leveren.
Giesbeek, 31 juli 2020

Rogér van Dijk, adviseur namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad
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Geschiedenis1
De geschiedenis van de huidige Sint-Lambertuskerk van Nederweert gaat terug tot in de
vijftiende eeuw. Blijkens een gedenksteen in de toren werd de eerste steen hiervan gelegd op
20 juli 1467. In tegenstelling tot veel andere kerken ging de parochiekerk van Nederweert in
1566 niet over in protestantse handen maar bleef zij katholiek. In 1592 brandde het
kerkgebouw als gevolg van een blikseminslag geheel uit. Vanwege de moeilijke sociale en
economische omstandigheden kon pas in 1607 met herstel van de schade worden begonnen;
de inwijding van het kerkgebouw vond plaats in 1608. In de loop van de zeventiende eeuw
moet er ook een orgel zijn geplaatst, want in 1654 was Guiliam Jacquet actief als
schoolmeester, koster en organist. In 1659 werd de kerk andermaal door blikseminslag
getroffen en de daaropvolgende brand legde nagenoeg het gehele interieur in de as waarbij
ook het orgel verloren ging. In de jaren daarna werd de kerk wederom hersteld. Hendrick
Deenkens, die in 1698 een doopvont aan de kerk schonk, doneerde in 1715 een som geld voor
de aanschaf van een orgel. Dat tweeklaviers instrument werd vermoedelijk nog datzelfde jaar
gebouwd door de uit Kornelimünster afkomstige orgelmaker Johann Jakob Brammertz
(1668-1729). Brammertz werkte vermoedelijk vanaf 1714 nauw samen met zijn schoonzoon
Laurentius Gilman (1680-1740), die de orgelmakerij in 1729 zou voortzetten. Dat Brammertz
(en Gilman) een orgel voor de kerk van Nederweert bouwden blijkt uit het contract voor de
bouw van een nieuw orgel in de Sint-Trudokerk in Peer (1716), waarbij uitdrukkelijk wordt
vermeldt dat dit naar voorbeeld van het Nederweertse orgel moest worden gebouwd. In 1717
leverden Brammertz en Gilman ook een tweeklaviers orgel voor het Penitentenklooster in
Weert; ook van dit instrument bleef het contract bewaard.
Het Nederweertse orgel werd in 1737 door Laurentius Gilman voor 6 gulden hersteld. Dertig
jaar later was het Joannes Beerens uit Weert die het orgel grondig renoveerde. Daarna werd
het instrument door de organist van de abdij van Thorn gekeurd en goed bevonden. Voor
zover bekend bleef het orgel in gebruik tot 1851. In dat jaar werd het instrument (met
balustrade) verkocht aan de parochiekerk van Broekhuizen.

Het oude orgel van Nederweert in de kerk van Broekhuizen, foto 1926.
De informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw en haar voorgangers is grotendeels ontleend
de website Kerkgebouwen in Limburg: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl; de website van de kerk:
www.kerknederweert.nl en Alfons Bruekers, Handen en voeten Nederweerts verleden 108, juli 2016.
Met dank aan Henk Sieben.
1

Eindrapport orgel H. Lambertus Nederweert

Rogér van Dijk (KKOR O1460)

3

Aan het begin van de vorige eeuw werd dit oude instrument als volgt omschreven:2
Zeer veranderd klein orgelfront, waarvan de gebeeldhouwde omvattingen der drie
pijpenbundels en van de twee vlakke pijpenvelden, alsmede de vleugelstukken grootendeels
oud zijn (XVIII A). Het orgel werd in 1852 overgebracht van de kerk te Nederweert; in 1862
werd het door brand beschadigd.
Op de bovenstaande afbeelding is te zien dat er achter het oude front inmiddels een
(grotendeels) nieuwe kas moet zijn gebouwd. Het front zelf vertoont nog sterk kenmerken van
de vroege achttiende eeuw en vertoont gelijkenissen met de orgels van Opitter (oorspronkelijk
gebouwd voor Peer) en Escharen. De dispositie van het oude orgel is helaas niet bekend. In
1934 werd het vervangen door een nieuw instrument van de firma Verschueren (Heythuysen),
dat in 1944 verloren ging.
Bouw van het Clerinx-orgel
Vanaf het midden van de jaren dertig van de negentiende eeuw maakte men plannen voor een
ingrijpende vernieuwing van het kerkgebouw. Op 5 mei 1837 besloot ook de gemeenteraad
van Nederweert hieraan medewerking te verlenen, en met een Koninklijke subsidie van 7.000
gulden kwam de zaak financieel rond. De aanbesteding vond plaats op 15 oktober 1840.3

De daaropvolgende herbouw en herinrichting van de kerk kon in 1841 worden gestart en zou
in totaal bijna 10 jaar in beslag nemen. Allereerst werd het oude middenschip verlengd en van
een nieuw priesterkoor en nieuwe zijbeuken voorzien. De vrijwel herbouwde kerk kon
weliswaar al in 1842 worden ingewijd, maar ook in de daaropvolgende jaren werd nog druk
aan de verfraaiing van het interieur gewerkt. Zo kwam er onder andere een monumentaal
hoogaltaar in barokstijl (1845), vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer J.J. Peeters
(1804-1885), dat overigens pas in 1857 werd geschilderd:
Voor eenigen tijd werd hier in onze groote parochiale kerk een nieuw hoogaltaar geplaatst,
dat door de schilderkunst voltooid moest worden; verschillende malen hadden zich
inlandsche en vreemde kunstenaars aangeboden om dit groot werk te voleinden. Onze
uitmuntende heer pastoor, die geene opofferingen of moeite voor den luister zijner kerk te
groot acht, had zich met eenige leden van het kerkbestuur naar onderscheidene plaatsen
begeven, ten einde de verschillende kunstvoortbrengsels van meesters in de schilderkunst te
bezigtigen; totdat men, na alles wat zij van deskundigen konden inwinnen en zelf beoordeelen,
na lang en rijp beraad, de uitvoering van dit grootsche werk toevertrouwden aan den heer
Goossens, kerkschilder te 's Bosch. Deze heer nam het schilderwerk van het hoogaltaar op
zich en, na een onafgebroken arbeid van ruim drie maanden, is hetzelve voltooid.
J.H.A. Mialaret, De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel V De Provincie
Limburg, Tweede Stuk, Noord-Limburg. 's-Gravenhage 1937, 45.
3 De Noord-Brabander 115, 24 september 1840, pagina 4; herhaald op 1 en 8 oktober.
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Onze gemeentenaren zijn nu als opgetogen bij het aanschouwen van hun schoon, keurig
geschilderd, tot Godsdienst stemmend altaar. De eerwaarde geestelijkheid en leden van
kerkeraad laten niet na den heer Goossens hunne volkomene tevredenheid te betuigen en
prijzen om het meest de zorg aan het schilderwerk besteed en de naauwkeurigheid der
uitvoering. Eenige buitenlandsche kunstkenners, dezer dagen in onze gemeente aanwezig, na
het altaar langen tijd met verrukking beschouwd te hebben, zeiden: “het verguldsel is
verheven en rijk, de marmering is stout en bootst tot in de kleinste deelen de natuur na, het
geheel is schoon, edel, met juistheid en zorg bewerkt en doet den schilder eer aan." Zoodat
dan ook de leden der kerkfabriek den heer Goossens (want de uitvoering heeft hunne
verwachting overtroffen) met regt als kerkschilder kunnen en moeten aanbevelen.4
Een gulle gift van 12.000 franks maakte ook de bouw van een nieuw orgel mogelijk. Dit werd
vervaardigd door de uit Sint-Truiden (B) afkomstige orgelmaker Jan Arnold Clerinx
(1816-1898). In de archieven van de parochie is daarover helaas nauwelijks informatie
bewaard. Slechts op de inventarislijst van 1852 is de volgende omschrijving te vinden:
Een nieuw, in 1851 gemaakt orgel met kast en oxaal.
Aanvullende informatie over het orgel is te vinden in De Tijd van 25 oktober 1851:

Daaruit blijkt dat het instrument van meet af aan over een vrij pedaal beschikte en dat de
orgelkas, het orgelbalkon en de verder ornamentiek werden vervaardigd door de jonge
beeldhouwer Arnoldus Hubertus van Haeff (1824-1857). Hij werd geboren in Meerlo en
bekwaamde zich in België in het beeldhouwersambacht. Daarna vestigde hij zich in
Nederweert. Op 1 mei 1854 trad hij in het huwelijk met de uit Bunde afkomstige Johanna
Catharina Lemmens (1827-1914). Het echtpaar vestigde zich vervolgens in Weert, waar op 10
juli 1855 zoon Petrus Jacobus Jozef Caspar August werd geboren. Deze overleed echter al op
19 januari 1856. Arnoldus Hubertus overleed ruim een jaar later, op 4 maart 1857.5 In zijn
korte carrière vervaardigde onder andere beeldhouwwerk voor de parochiekerken van
Amstenrade (altaar en preekstoel) en Hamont (België) maar voor zover bekend heeft hij geen
andere orgelkassen vervaardigd. Orgelbalkon, balustrade en orgelkassen van Nederweert zijn
zeer waarschijnlijk dan ook het grootste ‘gesammtkunstwerk’ uit zijn bescheiden oeuvre.
Vanuit zijn atelier leverde hij ook (gipsen) beelden. Fraai is de onderstaande advertentie die
hij in september 1855 in De Noord-Brabanter liet plaatsen:6
De Noord-Brabander, 29/143, 3 december 1857, pagina 4.
De bibliografische gegevens van Arnoldus Hubertus van Haeff zijn gebaseerd op www.wiewaswie.nl.
6 De Noordbrabanter Staat- en Letterkundig Dagblad, 27/107 (1855), 4.
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Het orgel van Nederweert werd in oktober 1851 gekeurd door Egidius Antonius Hubertus
Haenen (1786-1865), die van 1822 tot 1860 als organist aan de Sint-Lambertuskerk te
Helmond verbonden was, en de Boxmeerse orgeldeskundige broeder Gregorius van Dijk
(1816-1894). Zeker Haenen was goed met de traditionele Belgische orgelbouw bekend. Hij
was afkomstig uit Luik, en werkte daarna in Genk, precies in de periode dat orgelmaker
Arnold Graindorge (1775-1841) daar het orgel renoveerde. Het was ook Graindorge die in
1822 het vierklaviers Robustelly-orgel (1772) van de Abdij van Averbode overbracht naar de
Sint-Lambertuskerk in Helmond. Het instrument werd daarbij enigszins gewijzigd door de
plaatsing van drie nieuwe registers: Viol de Gamba 8’, Flute Travers 8’ en Basson 8’,7
registers die in het tweede kwart van de negentiende eeuw aan populariteit zouden winnen, en
die ook door Arnold Clerinx zouden worden toegepast.
Jan Arnold Clerinx8
De familie Clerinx was oorspronkelijk in Halmaal woonachtig. In 1737 vestigde Pieter
Clerinx zich als jeneverstoker in Sint-Truiden. Zijn zoon Pieter Jan trouwde in 1812 met
Barbara Beyns, telg uit een tingietersfamilie. Pieter Jan zette de traditie van zijn
schoonfamilie voort en in dit ‘milieu’ kwam op 3 augustus 1816 Jan Arnold Clerinx ter
wereld. Over zijn jeugd is niet veel bekend, maar het is niet onmogelijk dat hij via het vak van
zijn vader met de orgelbouw in aanraking is gekomen. Volgens organoloog Edouard Grégoir
(1822-1890) leerde de jonge Arnold Clerinx het orgelmakersvak bij Petrus Franciscus van
Dinter (1785-1853) in Tegelen. In 1838 vestigde hij zich als zelfstandig orgelmaker in SintTruiden. Mogelijk maakte hij in eerste instantie nog gebruik van de werkplaats van zijn vader,
maar in 1842 verwierf hij de voormalige Gasthuiskapel aan de Tiensestraat. De jonge
orgelmakerij groeide gestaag en kreeg snel bekendheid. Het feit dat Clerinx al in 1841, 25 jaar
oud, een monumentaal drieklaviers orgel leverde aan de Basiliek Saint-Martin in Luik heeft
daar zeker aan bijgedragen. Het instrument werd gebouwd in een oudere orgelkas, en de
dispositie opgesteld door ‘Magis Ghysens’. De inbreng van Clerinx in het ontwerp is niet
duidelijk. Ondanks een wat ouderwetse opzet van het orgel werd het instrument in de kranten
van die tijd geroemd:9
Jean-Pierre Felix en Michel Lemmens, Le livre des reçus des facteurs d’orgues liégeois Arnold et
Arnold-Joseph Graindorge (1800-1864). Bruxelles, 1999, nr. 262 (Genk) en 394 t/m 397 (Helmond).
8 De informatie over Jan Arnold Clerinx is grotendeels gebaseerd op: Michel Lemmens, ‘Arnold
Clerinx (1816-1898) een ambachtelijk orgelmaker met een grote persoonlijkheid’. In: Het Orgel, 94/6
(1998), 14-20.
9 Journal de Bruxelles, nr. 342, 16 december 1841, pagina 2-3. Het artikel is kennelijk overgenomen uit
de Gazette de Liège.
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Of er daadwerkelijk een 32-voets register aanwezig was, is niet zeker. Volgens een opgave uit
1855 luidde de dispositie van het orgel als volgt:10
Grand Orgue
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Gamba 8
Flûte Traversière 8
Prestant 4
Flûte 4
Doublette 2
Sesquialtera 2 st.
Fourniture 4 st.
Cornet 5 st.
Trompette 8
Clairon 4
Cromorne 8

Positif
Salicional 8
Bourdon 8
Prestant 4
Flûte 4
Doublette 2
Sesquialtera
Cornet
Trompette 8
Hautbois 8

Echo
Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2
Flageolet
Cornet
Trompette 8

Pédale
Montre 16
Flûte 16
Soubasse 16
Montre 8
Bombarde 16
Bombarde 8

De hoofdlijnen van deze dispositie zouden ook bij de vroegere tweeklaviers orgels worden
gevolgd, zij het in een iets kleinere opzet. De Flageolet werd daarbij een vast onderdeel van
het Positif, in plaats van de Sesquialtera.
Omstreeks het midden van de jaren ’40 werkte Clerinx met twee medewerkers. Mogelijk
betrof dit Pieter Adam van Dinter (1808-1887), de zoon van zijn leermeester, en Jean Leijser
(1821-1903) die later bekend zou worden als firmant van de firma Pereboom & Leijser te
Maastricht. In de daaropvolgende jaren groeide de orgelmakerij gestaag. In 1861 telde het
bedrijf 15 werknemers; 6 jaar later 20. Zijn totale oeuvre omvatte uiteindelijk 109
instrumenten waarvan een groot aantal bewaard is gebleven. Daardoor heeft Clerinx een
belangrijke stempel gedrukt op het orgellandschap van de provincies Limburg en Luik. In
1847 verwierf Clerinx patent op een door hem uitgevonden windladesysteem dat vooral in
kleinere instrumenten werd toegepast. Ook van deze instrumenten, voorzien van
‘economieladen’ is een respectabel aantal bewaard gebleven, onder andere in Nijmegen
(Stevenskerk). In 1880 staakte Clerinx officieel zijn orgelmakerij. Toch zijn ook daarna nog

E.J. Hopkins & E. F. Rimbault, The Organ, Its History and Construction, 1855, p. 338-339. Mogelijk
was de Soubasse in werkelijkheid 32 voet.
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enkele orgels gebouwd; het laatste was dat van Opheers (1888). Jan Arnold Clerinx overleed
op 15 november 1898.
Aanvankelijk werkte Clerinx bij de bouw van nieuwe orgelkassen en ornamenten samen met
locale beeldhouwers. In 1851 nam hij hiervoor Cornelis Janssen (1828-1895) in dienst. Deze
beeldsnijder leerde het vak in Eindhoven en vestigde zich daarna een tijd in Peer. Nadien
richtte Janssen in Sint-Truiden een belangrijk bedrijf op voor kerkmeubilair met wel 30
werknemers, maar hij bleef contractueel samenwerken met Clerinx.
Gedurende de 50 jaar dat Clerinx als zelfstandig orgelmaker werkzaam was, paste hij zijn
bouwstijl aan de veranderende muzikale opvattingen aan. De vroegste tweemanuaals
instrumenten van Clerinx bestaan doorgaans uit een Hoofdwerk en een Rugpositief.
Dergelijke orgels kwamen tot stand in Lommel (Sint-Pietersbandenkerk, 1843/44), Rekem
(Franciscanenkerk, 1844), Peer (Sint-Trudokerk, 1845/46), Kortessem (Sint-Pieterskerk
1847/48, met vrij pedaal) en Tournai (Saint-Nicolas, 1847/48). Ook het orgel van Nederweert
- het laatste met een Rugpositief - kan nog tot deze vroege periode worden gerekend. Over het
algemeen zijn deze instrumenten nog klassiek van inslag, compleet met Fourniture, Cornet en
(gedeelde) Sexuialtera op het Grand Orgue, en een Cornet en Flageolet op het Rugpositief.11
Daarnaast duiken echter ook al meer eigentijdse registers zoals Viola di Gamba 8’, Salicional
8’ en Dolce 4’ op. In het orgel van Nederweert is de Sexquialtera van Lommel en Peer
gereduceerd tot Quint 3’, maar voor het overige is de dispositie in lijn met deze instrumenten.
Bijzonder is de aanwezigheid van een vrij Pedaal met vier registers. Voor zover bekend was
het Nederweertse orgel - na het grote instrument in de Saint-Martin te Luik - het derde
Clerinx-orgel dat een vrij Pedaal kreeg. Kort daarna realiseerde Clerinx nog twee orgels met
dezelfde pedaalbezetting: in Vlijtingen (1852) en Luik, Grande Séminaire (1854).
Het orgel van Nederweert is het grootste Clerinx-orgel in Nederland en bovendien het enige
dat in Nederland op zijn oorspronkelijke standplaats bewaard bleef. De andere ‘Nederlandse’
Clerinx-orgels zijn te vinden in Nijmegen (Stevenskerk, 1848, afkomstig uit Beverst) en
Nieuw-Helvoet (Hervormde Kerk, ca. 1850, afkomstig van het klooster van de Soeurs de la
Miséricorde aan de Rue des Clarisses in Luik).12 Beide instrumenten zijn echter veel kleiner
van omvang.
Hoewel er geen documenten uit de bouwtijd van het Nederweertse orgel bewaard zijn
gebleven, kan uit het orgel zelf, en de (originele) opschriften van de 29 bewaard gebleven
registerplaatjes13 worden afgeleid dat het instrument in 1851 de volgende dispositie had:
Grand Orgue (C-g3)
Montre 8 bas/sup
Cornet 4 st.
Flute traversière 8 sup
Bourdon 16
Viol. di Gam. 8
Bourdon 8
Prestant 4
Quinte 3
Flute 4
Doublette 2
Fourniture 4 st.
Trompette 8 bas/sup
Clairon 4

Positif (C-g3)
Prestant 4
Salicional 8
Bourdon 8
Dolce 4
Cornet 3 st.
Flutine 4
Flageolet sup
Doublette 2
Euphone 8 bas/sup

Pédale (C-f)
Soubbasse 16
Flute 8
Violoncelle 8
Bombarde 16
AC. GR. ORG. au pos.
AC. PED. au gr. org.
AC. PED. au pos.
Tramblant (of Ventiel)

In Peer is op het Rugpositief thans een Cymbale 2-3 st. aanwezig. Zou hier oorspronkelijk toch een
Cornet D 3 st. hebben gestaan?
12 Zie ook: Peter van Dijk (red.), Het Historische Orgel in Nederland 1840-1849. Amsterdam, 2002,
341-342 en Het Historische Orgel in Nederland 1850-1858. Amsterdam, 2002, 60-61.
13 De plaatjes van Bourdon, Doublette, en Flageolet van het Positif gingen verloren, evenals een vierde
plaatje voor Tramblant of Ventiel.
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De bescheiden omvang van het Pédale (18 tonen) is in het werk van Clerinx zeer gebruikelijk.
Hij paste deze bijvoorbeeld ook toe in Vlijtingen (1852).14 Het register Euphone wijst verder
op de aanwezigheid van een doorslaand tongwerk, net als in Tournai en Kortessem. Ook in
Vlijtingen was - op het Grand Orgue - een Euphone aanwezig.
Verdere lotgevallen van het orgel
Over de verdere lotgevallen van het instrument is in het parochiearchief maar weinig
informatie bewaard. Uit de administratie van de firma Gebr. Vermeulen (Weert) kan worden
afgeleid dat het orgel daar ten minste vanaf 1905 in onderhoud was.15 De rekeningboeken16
laten regelmatige stem- en onderhoudswerkzaamheden zien waarbij gedurende de eerste jaren
ook veelvuldig reparaties aan de balg(en) zijn ingeschreven. In 1906 dienden de orgelmakers
een offerte in voor het plaatsen van een nieuwe magazijnbalg; de kosten daarvan werden
begroot op 300 gulden. Tevens raadde men aan om groot onderhoud aan het orgel uit te
voeren.17 Hoewel het kerkbestuur niet op de offerte in ging, zou men hieruit wel af kunnen
leiden dat het orgel oorspronkelijk spaanbalgen had. Ofschoon Clerinx omstreeks 1850 ook al
de magazijnbalg toepaste (zoals in het orgel van Peer, 1846), lijkt het niet aannemelijk dat het
orgel van Nederweert in 1851 al een magazijnbalg kreeg, want dan zou Vermeulen zeker
hebben voorgesteld deze opnieuw te beleren. Met name de droge zomer van 1911 leidde tot
extra reparaties aan het orgel18, en vermoedelijk is kort daarna de toestand van de
windvoorziening opnieuw onderwerp van gesprek geweest. Op 15 mei 1914 sloot het
kerkbestuur een overeenkomst voor het plaatsen van een nieuwe blaasbalg. Tevens werd ook
tot groot onderhoud aan het orgel besloten:
De nieuwe blaasbalg, groot 2,20 x 1,80 wordt geplaatst op de 1e torenzolder. De onkosten
aan timmerman en metzelaar voor het gelegenheid geven tot opheischen van de balg zijn voor
rekening van het kerkbestuur. De kosten voor de nieuwe blaasbalg inclusief nieuwe kanalen
tot aan het orgel zijn bepaald op 400 guldens. Schoonmaken, intonatie, stemming, gedeeltelijk
(in zooverre nodig) nieuwe pulpeten zijn begroot op 450 gulden.19
In het archief van de orgelmakers is verder te vinden dat de nieuwe balg van een ‘bak’ van 25
cm. hoog was voorzien, en werd uitgerust met twee schepbalgen. De korte vouwen hiervan
waren 25 cm. breed. De werkzaamheden aan het orgel waren op 22 augustus van datzelfde
jaar voltooid. In de rekening is te lezen dat het orgel ‘geheel vernieuwd’ werd, maar ook dat
er voor 50 gulden nog een register Voix Celeste werd geplaatst.20 De kosten bedroegen in
totaal dus 900 gulden. Uit de administratie van Vermeulen blijkt dat de de laatste 300 gulden
pas in april 1915 werden betaald. Uit het orgel zelf kan worden afgeleid dat de Voix Celeste 8’
(discant) een plaats kreeg op de stok van de Flageolet. Het pijpwerk van de Flageolet kreeg in
gewijzigde vorm een plaats op de stok van de Cornet. Voor zover bekend bleef de dispositie
verder ongewijzigd, maar het is niet ondenkbaar dat aan de Viola di Gamba van het Grand
Orgue een groot octaaf met zinken pijpen werd toegevoegd.
In 1920 werd de kerk van elektriciteit voorzien; vier jaar later kreeg het orgel een windmotor.
De kosten daarvan bedroegen 315 gulden.21 Veel ingrijpender waren de plannen die tijdens de
eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ontstonden. Het groeiend aantal koorleden leidde tot
de wens meer ruimte op het oksaal te verkrijgen. In januari 1942 diende de firma Vermeulen
een tweedelige offerte in. In het eerste deel van die offerte is feitelijk sprake van de bouw van
Fabian Lochner, Arnold Clerinx (1816-1898) facteur d’orgues Limbourgeois. Brussel, 1985.
Gemeentearchief Weert, archiefnummer B.1.20, Plaatsingslijst archief Vermeulen orgelbouw Weert
1730-1980.
16 Idem, doos 39, t/m 43, debiteurenboeken 1905-1946.
17 Idem, doos 67.
18 Idem, doos 39, in 1911 vonden reparaties plaats op 7, 13 en 16 september en 9 december.
19 Idem, doos 67.
20 Idem, doos 39.
21 Idem, doos 4 en 39.
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een nieuw elektropneumatisch orgel met gebruikmaking van de bestaande kas en een groot
deel van het pijpwerk. Als alternatief werd aangegeven dat het orgel mechanisch zou kunnen
blijven, maar dat het Positif zou worden verplaatst. Het front hiervan zou in de balustrade
blijven staan maar het pijpwerk zou op nieuwe, pneumatisch bediende kegelladen onder in de
hoofdkas worden opgesteld aan weerszijden van de klaviatuur. De kosten van deze
verandering werden door Vermeulen begroot op 2.050 gulden; schoonmaak en reparatie van
Grand Orgue en Pédale zou nog eens 275 gulden kosten.22 Op 25 februari 1942 werd een en
ander in de vergadering van het kerkbestuur besproken. Volgens de voorzitter bleek bij nader
onderzoek dat de te behalen extra ruimte zeer beperkt was. Vanwege de hoge kosten werd
besloten van aanpassing van het orgel af te zien.23 Daarmee werd het orgel het lot van de
instrumenten in Lommel, Rekem en Peer bespaard want van deze orgels werd het Positif op
enig moment verwijderd c.q. leeggehaald. Desondanks is de offerte uit 1942 van belang
omdat hierin de dispositie en andere bijzonderheden van het orgel op dat moment is
opgenomen. Daaruit blijkt dat Grand Orgue en Pédale nog altijd ongewijzigd waren, en dat
slechts de Cornet van het Positif niet meer aanwezig was. Verder staat vast dat de labiale
pedaalregisters van hout waren, maar in slechte staat verkeerden: ze waren ‘vermolmd’.
In het najaar van 1944 raakte het orgel tengevolge van oorlogshandelingen zwaar beschadigd.
Uiteindelijk volgde in de jaren 1954/56 een restauratie door de firma Gebr. Vermeulen. In
grote lijnen werden toen de volgende werkzaamheden verricht:
•
•

•
•
•
•

•

de hoofdkas werd naar achteren verplaatst en kreeg deels een nieuwe achterwand
met behoud van het frontraam vervaardigde men een nieuwe kas voor het Postif;
daarbij is gebruik gemaakt van de oude achterwand van de hoofdkas. In de
tussenvelden van het front plaatste men originele binnenpijpen die niet werden
aangesloten
er werd een geheel nieuwe windvoorziening aangelegd bestaande uit vier regulateurs,
nieuwe windkanalen en een nieuwe windmotor
er kwam een nieuwe claviatuur (fabrieksspeeltafel) met een geheel nieuwe
toetsmechaniek. Van de registermechaniek werden veel onderdelen vernieuwd
de omvang van het Pédale werd uitgebreid door aan de bestaande laden een derde
lade toe te voegen voor de tonen fis-f1; de windladen en het pijpwerk kregen een
plaats in de nis achter de hoofdkas waar tot 1914 de balgen waren opgesteld
het pijpwerk van Positif en Pédale werd - behalve de zijtorens van het front - geheel
vervangen. Op het Grand Orgue plaatste men vanaf c een negentiende eeuwse Gamba
8’. Ook vernieuwde men een deel van de Flute traversière 8’ en Flute 4’ en kwamen
er twee nieuwe tongwerken
de volgorde van de pijpen op de laden van het Grand Orgue werd in de bas gewijzigd
en voor de manuaalladen werden nieuwe roosters en vervoerstokken gemaakt

In technisch opzicht ontstond zodoende een gedeeltelijk nieuw instrument. Ook de klank van
de oude registers werd voor een deel aan de toen heersende mode aangepast. Desondanks is in
een aantal opzichten - zeker gezien de toen gangbare praktijk - respect voor het historische
materiaal getoond. Zo werden er bijvoorbeeld geen telescoophulzen aangebracht en is er zelfs
nog met warme lijm gewerkt. Hendrik Leendert Oussoren (1912-1974), orgeladviseur van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg toonde zich in 1957 zeer echter kritisch over het
resultaat. Hij bezocht het orgel als één van de referenties voor de firma Vermeulen in de
aanloop naar de restauratie van het Smits-orgel in de Servatiuskerk van Schijndel (1854).
Behalve Nederweert werden toen ook de kort daarvoor gerestaureerde Smits-orgels van SintOedenrode (1839) en Aarle-Rixtel (1854) geïnspecteerd. Ten aanzien van de behaalde
resultaten in Nederweert had hij bedenkingen bij onder andere de windladen (doorspraak), de
opstelling van het Pédale, het herstel van de frontpijpen en de stemming. Ronduit negatief
was hij over de klank en de speelaard van het instrument:

22
23

Parochiearchief Nederweert B.8.3.0. inv. nr. 181.
Parochiearchief Nederweert B.8.3.0. inv. nr. 13.
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Hoewel de mechaniek geheel nieuw is, is de speelaard opvallend taai. Gekoppeld zijn de
klavieren nagenoeg onbespeelbaar…. …. Het nieuwe pijpwerk heeft een levenloze klank,
waaruit blijkt dat de orgelbouwer zich nog niet heeft verdiept in de principes van de
klankgeving in het algemeen en speciaal in die van orgelbouwers van vorige perioden. Het
geheel geeft de indruk dat de orgelbouwer weinig oog heeft voor restauratiemogelijkheden en
wenselijkheden.24
Desondanks kreeg Vermeulen uiteindelijk de opdracht in Schijndel. Het Nederweertse orgel
bleef sinds 1956 ongewijzigd. In 1985 is het Grand Orgue door de firma Vermeulen
schoongemaakt waarbij het pijpwerk werd gerepareerd en de intonatie gecorrigeerd. Zes jaar
later werd het orgel toegevoegd aan de redengevende omschrijving van het kerkgebouw en in
1993 classificeerde de provincie Limburg kerk en orgel als Provinciaal monument. In 1998
volgde een schoonmaak van Positif en Pédale waarbij ook de regulateurs opnieuw werden
beleerd en de pulpeten vernieuwd. Tevens werden de lederen banden bij de aansluitingen van
de kanalen vernieuwd en de mechanieken zo goed mogelijk opnieuw afgeregeld. Deze
werkzaamheden werden uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw (Zaandam) en namens de
KKOR begeleid door Marcel Verheggen. In 2005 zijn tenslotte door Flentrop Orgelbouw
herstelwerkzaamheden verricht aan de laden en de houten pijpen van het Pédale. Toen al was
duidelijk dat binnen afzienbare termijn ingrijpendere werkzaamheden noodzakelijk zouden
zijn om het orgel bespeelbaar te houden.
Uiteindelijk werd in 2012 een nieuw adviestraject gestart dat tot de thans voltooide restauratie
heeft geleid. Nadat in november 2012 een eerste advies werd uitgebracht heeft in januari 2013
verder onderzoek van de windlade van het Positif plaatsgehad om vast te stellen op welke
wijze deze in 1956 was gerestaureerd, en hoe de conditie van de lade was. Dit onderzoek
werd uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw, in aanwezigheid van Rudi van Straten namens
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarbij kon worden vastgesteld dat er geen ringen
aanwezig waren, en dat aan het einde van de ventielopeningen ‘bruggen’ waren ingelaten.
Tevens werd duidelijk dat de pijproosters, stempels, veren en het draadwerk uit 1956
dateerden. Verder kon worden vastgesteld dat - gelet op de conditie van het orgel -een
integrale restauratie niet lang meer op zich zou laten wachten. Gewapend met deze informatie
heeft verder onderzoek naar de geschiedenis van het orgel plaatsgehad. Een en ander
resulteerde in een restauratieplan uit september 2015 dat als basis diende voor een
offerteaanvraag bij een drietal orgelmakers. Naar aanleiding van deze offerteronde zijn de
uitgangspunten voor de restauratie nog wat verder gespecificeerd waarna ook de offertes nog
werden bijgesteld. Uiteindelijk kreeg de offerte van de firma Van Rossum (Wijk en Aalburg)
in juni 2016 de voorkeur. Op 8 november 2018 kon het contract voor de restauratie van het
orgel worden getekend.

24 Archief

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dossier Schijndel, met dank aan drs. W.J.C.
Diepenhorst.
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Voorbereiding en onderzoek
Na de formele opdracht is met het nodige onderzoek ter voorbereiding van de restauratie
gestart. Een belangrijke bron voor kennis van het oeuvre van Clerinx bleek de tweedelige
scriptie van Fabian Lochner: Arnold Clerinx (1816-1898), facteur d’orgues Limbourgeois
(Brussel 1984/85). Naast bibliografische gegevens van de orgelmaker, een overzicht van zijn
werkzaamheden, en een plaatsing in de ‘culturele context’ is hierin veel informatie te vinden
over de aanleg van diverse typen instrumenten en de mensuren van het pijpwerk. Met name
de opmetingen van het pijpwerk van de orgels in Luik (Saint-Croix, 1861) en Theux (SaintsHermes-et-Alexandre, 1873) bleek van groot belang voor de wijze waarop de intonatie van
het orgel in Nederweert moest worden hersteld.
Om ook in de praktijk een beter beeld van het werk van Clerinx te krijgen heeft nog voor de
daadwerkelijke start van de restauratie een aantal studiereizen naar Clerinx-orgels uit dezelfde
periode als het Nederweertse orgel plaatsgehad. Op woensdag 13 februari 2019 zijn
achtereenvolgens de orgels van Maasmechelen (Sint-Monulfus en Gondulfuskerk), Rekem
(voormalige paterskerk), Vlijtingen (Sint-Albanuskerk), en Rukkelingen-Loon (SintQuirinuskerk) bezocht. In het eerste instrument was een groot deel van het Clerinx-pijpwerk
uit het orgel van de Saint-Jacques in Luik (1854) bewaard, waaronder een aantal
(doorslaande) tongwerken. Het orgel van Rekem (1844/45) leek interessant vanwege de
aanwezigheid van een rugpositief en historisch pijpwerk. Helaas bleek dit instrument een
elektropneumatische tractuur te hebben en (inmiddels) onbespeelbaar te zijn, maar het leverde
wel informatie op over de werkwijze van Clerinx, met name betreffende de
‘klankbehandeling’ van het pijpwerk. Het veel beter bewaarde orgel van Vlijtingen (1852)
was vooral interessant vanwege de aanwezigheid van een (origineel) vrij pedaal met een
doorslaande Bombarde. Daarnaast konden hier ook details van windladen, claviatuur en
mechanieken worden opgenomen. Het orgel van Rukkelingen-Loon (1849) was eveneens
onbespeelbaar, maar leverde wel belangrijke informatie omtrent de aanleg van
windvoorziening en trapinstallatie omdat de balgen daar ook een verdieping hoger geplaatst
zijn. Ook hier konden details voor wat betreft claviatuur en mechanieken worden bestudeerd.
Op 11 maart 2019 volgde een tweede reis naar Lommel (Sint-Pietersbandenkerk), Peer (SintTrudokerk), Val-Meer (Sint-Stefanuskerk) en Hoepertingen (Sint-Vedastuskerk). Het orgel
van Lommel is het oudste Clerinx-orgel met een Rugpositief. Hoewel ingrijpend
gerestaureerd in 1962 en 1995 was hier toch ook veel oud pijpwerk te bestuderen.
Aansluitend werd nog het Clerinx-orgel in het nabijgelegen Lutlommel (1884) met een
doorslaande houten Bombarde 16’ bezocht. Het orgel van Peer (1845/46) werd in 2007
gereconstrueerd en uitgebreid met een vrij Pedaal. Met name vanwege de aanleg van het
Rugpositief en de windvoorziening (magazijnbalg) leek dit instrument een bezoek waard. Het
orgel van Val-Meer (1849) was nagenoeg ongewijzigd gebleven en in 1992 gerestaureerd.
Ook bij dit orgel konden vooral details van claviatuur en mechanieken worden bestudeerd.
Dat gold ook voor het orgel van Hoepertingen (1851).
Ondanks het bezoek aan bovenstaande orgels bleven er nog vragen over de aanleg van Positif
en Pédale, alsmede de makelij van de tongwerken. Daarom heeft op 21 november 2019 nog
een bezoek plaats gehad aan een tweetal orgels in Tournai. Van het orgel (1867) in de kerk
van Saint-Piat kon de Bombarde 16’ worden opgemeten, terwijl het orgel van de SaintNicolas (1848) informatie leverde met betrekking tot de geplande Euphone. Bovendien was
bij dit orgel de originele aanleg van het Positif wel bewaard gebleven.25 Verder onderzoek
maakte duidelijk dat mogelijk ook in een aantal orgels van Luik nog informatie over de
tongwerken en de Violoncelle 8’ van het Pédale kon worden verkregen. Daarom hebben
ondergetekende en Marcel Verheggen op 23 januari van dit jaar een verkennend bezoek
gebracht aan de orgels van Saint-Cathérine (1857), Saint-Croix (1861) en het Grande

Met dank aan Pierre Decourcelle en Cédric Colombier voor de gastvrije toegang tot beide orgels en
hun werkplaats.
25
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Séminaire (1854).26 Bij dit laatste orgel werd inderdaad een (ingekorte) Violoncelle 8’
aangetroffen. Omdat België vanwege de Corona-uitbraak lange tijd gesloten was, is dit
register uiteindelijk op 23 juni 2020 door Hans van Rossum opgemeten.
Orgelkassen en frontpijpen
Op 6 mei 2019 begon de demontage van het orgel. Tijdens deze werkzaamheden moest
worden vastgesteld dat de hoofdkas bij de bouw in zijn geheel ‘gespijkerd’ was. Demontage
was niet mogelijk zonder grote schade aan te richten. Daarom is besloten de hoofdkas niet te
demonteren, maar in de kerk te laten staan en ter plekke te restaureren (en te verplaatsen). De
kas van het Positif werd wel gedemonteerd en naar Wijk en Aalburg overgebracht. Kort na
demontage is het front van het Positif in de werkplaats onderzocht door meubelrestaurateur
Pol Bruijs (Haarlem) om mede te bepalen wat de meest passende afwerking van het oppervlak
van de kassen zou zijn. De voornaamste conclusie was dat er behalve was (ook) vernis op de
kassen zit, maar dat er niet al te veel lagen aanwezig zijn. Het zou weliswaar mogelijk om de
kassen schoon te maken, maar de ‘winst’ die er ten aanzien van de donkere kleur zou worden
geboekt was naar verwachting beperkt. Bovendien was het bijna onmogelijk om ook alle
snijwerk en de complete balustrade op die manier te behandelen. Dit zou niet alleen een
enorm aantal uren vergen, maar ook meer restauratie aan het kwetsbare snijwerk, waaraan de
schade uit 1944 nog duidelijk zichtbaar was. Uiteindelijk leidde het onderzoek tot het advies
de kassen eenvoudig schoon te maken en in de bestaande kleurstelling bij te werken.
De achterwand van de hoofdkas verschafte veel informatie over de aanleg van toets- en
registermechaniek voor het Pédale. Zo bleven de doorvoeren voor de abstracten en de
registertrekkers bewaard. Ook de aanleg van een dubbele vloer, en de positie hiervan kon uit
sporen worden afgeleid. Daarnaast verschaften uitsparingen informatie over de positie van de
beide windkanalen naar de laden van het Grand Orgue. Ook ten aanzien van de bevestiging
van het wellenbord kon een en ander uit sporen worden afgeleid. Inmiddels was duidelijk
geworden dat een aparte kas voor het Pédale niet nodig was. Clerinx plaatste de
pedaalregisters doorgaans in een ‘open opstelling’ achter de hoofdkas.
Het front van het Positif bleek een verrassing in petto te hebben. De 24 pijpen van de
tussenvelden bleken originele Clerinx-binnenpijpen te zijn. De uniforme voetlengte en de
afdrukken van zijbaarden vormden hiervoor het bewijs. Ze zijn in 1956 in het front geplaatst,
vermoedelijk om de ernstig beschadigde originele exemplaren te vervangen. Om toch de
contouren van het front te kunnen volgen werden deze pijpen toen ingekort; tevens zijn toen
de baarden verwijderd. Na verder onderzoek bleken deze pijpen afkomstig uit de sinds 1956
niet meer in het orgel aanwezige registers Viola di Gamba 8’ (Grand Orgue), Salicional 8’ en
Dolce 4’ (Positif). Na overleg met de opdrachtgever is in augustus 2019 besloten om voor de
tussenvelden van het front nieuwe pijpen met een (naar het midden toe) oplopende labiumlijn
te vervaardigen, en de oude pijpen te gebruiken voor herstel van deze drie Clerinx-registers.
Windladen
Ook de windladen van het Grand Orgue bleken nog een verrassing te herbergen. Op enig
moment, vermoedelijk in 1956, werd plaatsing van het pijpwerk in de bas deels gewijzigd. Zo
kwamen op de cancel voor cis de pijpen voor de toon A te staan, en op de cancellen voor c en
d respectievelijk de pijpen voor Fis en Gis. Vermoedelijk heeft men zo de indeling van de lade
beter bij die van het front aan willen laten sluiten. Het bleek echter ook dat voor de tonen C-H
dubbele ventielen aanwezig waren, zodat na deze aanpassing de ‘grote tonen’ Fis, Gis en A op
enkele ventielen stonden, en de kleinere pijpen voor c, cis en d op dubbele ventielen. Daarop
is besloten hier de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verder bleken de aangrijppunten van
de ventielen te zijn verplaatst en waren alle vervoerstokken en pijproosters in mahonie
26
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vernieuwd. Het heeft er alle schijn van dat Clerinx zich bij het maken van de laden voor het
Grand Orgue heeft vergist. In elk geval liggen hier de C- en Cislade tegengesteld aan wat men
zou verwachten. De liggers van de laden zijn echter origineel. Bij demontage van de lade van
het Positif werd duidelijk op welke wijze de volgorde van de registers in 1956 was aangepast
ten opzichte van de oorspronkelijke situatie (aangetroffen situatie links; oorspronkelijke
situatie rechts):
Prestant 4
Gemshoorn 8
Holpijp 8
Nasard 3
Scherp 1-2-3 st.
Roerfluit 4
Flageolet 1
Picolo 2
Cromhorne B/D 8

Prestant 4
Salicional 8 vanaf c
Bourdon 8
Dolce 4
Cornet D 3 st.
Fluit 4
Flageolet D
Doublette 2
Euphone B/D 8

De dispositie van Positif en Pédale kon verder goeddeels worden bevestigd c.q. afgeleid uit de
nog aanwezige oude registerplaatjes. Ten aanzien van de registerplaatjes is in het najaar van
2019 nog een verkennend onderzoek uitgevoerd door Boeijink, Boekel & van der Knaap
(Haarlem). Op hun voorstel omtrent verder onderzoek en conservering kon om financiële
redenen echter niet worden ingegaan.
Pijpwerk en dispositie
Na demontage werd het oude pijpwerk geïnventariseerd. Daaruit kwam naar voren dat
behalve van de Flute 4’ ook een deel van de Flute traversière 8’ in afwijkende factuur (met
geperste labia) was vervangen. Verrassend was ook de vondst van 24 oude binnenpijpen in het
front van het Positif (zie hierboven). Daarmee stond ook vast dat de 44 kleinste pijpen van de
Viola di Gamba van het Grand Orgue weliswaar uit de negentiende eeuw dateerden, maar pas
in 1956 werden geplaatst. Verder werd duidelijk dat een deel van het pijpwerk aan de voeten
was aangetast door corrosie, en dat de aanwezige houten pijpen (1956) in zeer slechte
conditie verkeerden.
Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen de dispositie van Grand Orgue en Pédale te
herstellen, alsmede een nieuw tongwerk voor het Positif te vervaardigen. Na de ‘ontdekking’
van de 24 oude binnenpijpen van onder andere de Dolce 4’, en de oorspronkelijke dispositie
van het Positif, werd besloten deze zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te
brengen. Daarbij zou het uit 1956 daterende pijpwerk waar mogelijk gehandhaafd blijven.
Wel waren nieuwe frontpijpen voor de tussenvelden, een nieuwe Cornet, Doublette en een
gedeeltelijk nieuwe Dolce voorzien. Om een en ander binnen de begroting te realiseren werd
besloten om de beide tongwerken van het Grand Orgue uit 1956 eveneens te handhaven.
In november 2019 bleek het mogelijk om Clerinx-pijpwerk van het voormalige orgel in
Kortessem (1847/48) te verwerven. Dit instrument had oorspronkelijk een vrijwel identieke
dispositie als het orgel van Tournai (Saint-Nicolas). In Kortessem ontbrak de Clairon op het
Grand Orgue, maar was wel een bescheiden Pédale aanwezig. In Tournai was dit weliswaar
voorbereid maar nooit geplaatst. De oorspronkelijke dispositie van het orgel in Kortessem
luidde vermoedelijk als volgt:27

Met dank aan Alain Arnols (Kortessem), die de nodige gegevens over het Clerinx-orgel van
Kortessem beschikbaar stelde.
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Grand Orgue (C-g3)
Montre 8
Cornet 4 st.
Bourdon 16
Viola di Gamba 8
Bourdon 8
Prestant 4
Flute 4
Doublette 2
Fourniture
Trompette 8

Positif (C-g3)
Prestant 4
Salicional 8
Bourdon 8
Dolce 4
Flute 4
Flageolet Sup 1 1/3
Doublette 2
Euphone 8

Pédale (C-f)
Soubbasse 16
Octave 8
Bombarde 16

Clerinx gebruikte bij de bouw van dit orgel gebruik de al aanwezige hoofdkas. Op een foto,
gemaakt tijdens de ontpleistering van de kerk in 1939, is het ingepakte orgel deels zichtbaar.

Kort daarna bouwde B. Pels & Zoon (Alkmaar) voor Kortessem een nieuw orgel (opus 139),
met gebruikmaking van een belangrijk deel van het Clerinx-pijpwerk, zij het deels in
verschoven toestand. In 2015 werd het Pels-orgel gedemonteerd in verband met de bouw van
een nieuwe instrument van Jos Moors (Gors Opleeuw). Het nog aanwezige Clerinx-pijpwerk
is toen in de toren van de kerk opgeslagen. Na een tip over dit materiaal heeft ondergetekende
contact opgenomen met orgeldeskundige Michel Lemmens, Erfgoedconsulent Orgels en
Klokken van het Agentschap Onroerend Erfgoed (België). Desgevraagd gaf deze aan dat dit
pijpwerk wat hem betreft in het orgel van Nederweert een goede bestemming zou kunnen
vinden. Vervolgens werd door ondergetekende contact gelegd met de voorzitter van de
Kerkfabriek Kortessem om het materiaal te kunnen onderzoeken en de voorwaarden voor een
eventuele overname te bespreken. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het Clerinx-pijpwerk van
Kortessem door het kerkbestuur van Nederweert kon worden aangekocht. Zowel orgelmaker
als adviseur leverden hieraan een financiële bijdrage. Daarmee kwam de weg vrij de
dispositie van het orgel in Nederweert in zijn geheel te herstellen en daarbij het pijpwerk uit
1956 - met uitzondering van de Clairon 4’ - te vervangen door Clerinx-materiaal. Het
pijpwerk uit Kortessem dat over zou blijven is overgedragen aan de firma Verschueren
(Ittervoort). Deze stelde in ruil hiervoor een Soubasse 16’ en Flute 8’ van Clerinx beschikbaar
zodat ook in het Pédale passend pijpwerk van Clerinx kon worden geplaatst.
Het vinden van een passend tongwerk voor het Positif bleek een enorme uitdaging. Op basis
van de originele registeropschriften is het aannemelijk dat Clerinx hier een Euphone B/D 8’
plaatste, zoals ook in Kortessem en Tournai (Saint-Nicolas). In Nederweert is dit register
echter in 1956 verdwenen. Van Clerinx zelf bleven bleven (delen van) twee doorslaande 8
voets tongwerken bewaard, maar zowel de diameter van de bekers als de totale lengte (met
name in het klein octaaf) van de pijpen maakte plaatsing daarvan in het Positif van
Nederweert (met een lage middenpartij) feitelijk nauwelijks mogelijk. Het overige pijpwerk
zou dan immers niet meer voor stemmen en onderhoud toegankelijk zijn. Omdat er ook van
de leerlingen van Clerinx geen (letterlijk) passend voorbeeld bekend is, werd uiteindelijk
gekozen voor de Fagot/Clarionet 8’ (1840) van het Van Hirtum-orgel in Hilvarenbeek. De
makelij van dit register bleek deels met de Trompette van Clerinx overeen te komen.
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Uitgevoerde werkzaamheden
Bouwkundige zaken
De in 1956 aangebrachte lambrisering tegen de torenwand is verwijderd waarna het stuc- en
schilderwerk (ook in de nis achter het orgel) is hersteld. Daarbij is ook de oorspronkelijke
maatvoering van de nis hersteld. Om de balgen voor onderhoud bereikbaar te maken is in de
toren een trap met toegangsdeur tot de nis gemaakt. Ook de verhoogde vloer werd verwijderd.
Daarna is over het gehele orgelbalkon een nieuwe grenen vloer gelegd. Ten slotte zijn de
bediening van de windmotor, verlichting en andere elektra opnieuw aangelegd. Al deze
werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd, op basis van aanwijzingen door de
orgelmakers. Zij verzorgden de verhoogde vloer tussen de hoofdkas en het Positif.
Orgelkassen en frontpijpen
De hoofdkas is op zijn oorspronkelijke standplaats teruggezet en ter plekke gerestaureerd.
Daarbij is ook de verankering van de kas aan de torenmuur aangepast. Tevens werd de vloer
waarop de pedaalladen hebben gelegen gereconstrueerd, inclusief de bijbehorende
draagbalken. Vervolgens is de achterwand van de hoofdkas gecompleteerd met nieuwe deuren
en panelen. Daarbij is er voor gekozen om in de bovenkas een extra regel aan te brengen
zodat de bovenste panelen kunnen blijven zitten, terwijl voor het stemmen van de tongwerken
met het uitnemen van de onderste panelen kan worden volstaan.
Ook aan de frontzijde en de zijwanden van de hoofdkas zijn vele beschadigingen hersteld; de
bevestiging van de panelen in de voor- en zijwanden van de onderkas is in de situatie 1956
aangepast c.q. hersteld. Veel werk vergde ook het herstel van de omgeving van de klavieren
(o.a. nieuw knieschot) en de plinten van de kas. Alle nieuwe delen zijn van eiken dat - met
uitzondering van de achterwand zoveel mogelijk in de kleur van de oude delen is gebracht.
Aansluitend is de kas in de was gezet.
Van de kas van het Positif was alleen het frontraam nog origineel. De overige delen van de
kas dateerden uit 1956 waarbij gebruik werd gemaakt van delen van de oude achterwand van
de hoofdkas. Het dak van de kas was van board. De kas van het Positif is nu op veel
onderdelen aangepast. De achterwand is gewijzigd en van vier deuren met scharnieren en
sloten voorzien. Het dak van de torens en de halfronde tussenvelden is vernieuwd in
eikenhout. De bevestiging van het oude front aan de rest van de kas is in de aangetroffen
toestand gehandhaafd; zo ook de bevestiging van de panelen in de zijwanden. Bijzonder was
ook de ontdekking van de wijze waarop het fineer in de kappen van de torens was
aangebracht. Het gebogen fineer wordt door middel van houten ‘mannetjes’ gefixeerd. Een
deel van dit in 1944 ernstig beschadigde fineer is vernieuwd waarbij voor de bevestiging
ervan dezelfde constructie is toegepast. Voor de tussenvelden zijn 24 nieuwe frontpijpen
gemaakt die zodanig zijn bijgekleurd dat ze goed bij de oude in de zijtorens passen.
Claviatuur
Conform de offerte is de claviatuur geheel gereconstrueerd naar voorbeeld van Clerinx,
uiteraard met gebruikmaking van de nog aanwezige originele onderdelen. Betreffende de
breedte van de bakstukken verschafte de fraai gesigneerde klavierplank van Clerinx de nodige
informatie. Voor de detaillering van klavieren en koppelingen verschaften de diverse Clerinxorgels die werden bezocht de nodige informatie. De lessenaarbak is hersteld en aangeheeld;
de lessenaar zelf is nog oud. Tevens is en nieuw knieschot vervaardigd. De originele
klavierplank is ingelegd met ivoor, messing en tin. Hier zijn ontbrekende details bijgemaakt.
Het raamwerk en de toetsen van de klavieren zijn van eiken. Bij de handklavieren zijn de
ondertoetsen belegd met been dat in twee delen per toets is opgelijmd; de frontons zijn van
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vogelesdoorn. De boventoetsen zijn van ebben. De bakstukken en lijsten zijn van mahonie,
ingelegd met buxus. De registerknoppen zijn van mahonie of ebben (het hout draagt
karakteristieken van beide), en aangebracht op ronde eiken trekstangen. Aan weerszijden zijn
de twee onderste knoppen en trekkers nieuw.
Het pedaalklavier is eveneens van eiken en gemaakt naar voorbeeld van het originele Clerinxklavier van het orgel in Saint-Nicolas in Tournai. De omvang is evenwel uitgebreid tot 27
tonen (C-d1). Ook de beide koppelingen werken over deze omvang; de klinkende omvang van
het Pédale is 18 tonen (C-f).

Het originele pedaalklavier van Saint-Nicolas in Tournai, foto Hans van Rossum

Na demontage bleek dat de registertrekkers met leer waren ingevoerd. Clerinx paste daarvoor
drie kleuren toe: blauw voor het Grand Orgue, rood voor het Positif, en groen voor de overige
registers. Op basis hiervan zijn de trekkers opnieuw ingevoerd, en is ook de kleur voor de
registerplaatjes van het Pédale en de werktuiglijke registers bepaald; origineel waren deze
voorzien van een zwarte achtergrond. Bij demontage waren nog 29 van de 33 registerplaatjes
aanwezig. Met uitzondering van die van het Grand Orgue waren ze allemaal overgeschilderd.
Enkele al in een eerder stadium, de overige in 1956. De registerplaatjes zijn van blik
waardoor bij veel plaatjes onder de verf roestvorming optrad. Daardoor bleek het
noodzakelijk alle plaatjes opnieuw te schilderen conform de originele beschrifting. Behalve
de vier ontbrekende plaatjes zijn hier en daar nog enkele plaatjes bijgemaakt omdat de oude te
zwaar beschadigd of aangetast waren. Het schilderwerk van de registerplaatjes is uitgevoerd
door de Gerard de Jongh (Waardenburg). De orgelbank (1956) is hersteld en schoongemaakt.
Mechanieken
De speelmechaniek is geheel gereconstrueerd naar voorbeeld van de bezochte Clerinx-orgels.
De uitsparing in de achterwand van de hoofdkas gaf het verloop van de abstracten naar de
pedaalladen aan. In de achterwand waren ook de gaten voor de doorvoer van de
registermechaniek nog aanwezig. Alle wellenborden en wellen zijn nieuw (grenen), de
armpjes zijn van beuken de nokken van eiken met messing draaipunten. De abstracten zijn
van grenen. Omwille van een betere bespeelbaarheid van het orgel is er voor gekozen langere
armpjes toe te passen. Vanwege de lage positie van de lade van het Positif is daarom besloten
een iets andere aanleg van de mechaniek te kiezen waarbij een extra balans is toegepast. De
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manuaalkoppel is tussen de beide klavieren aangebracht; koppelen tijdens het spelen is
derhalve niet mogelijk.
De registermechaniek is grotendeels oud, maar op onderdelen naar de oorspronkelijke aanleg
teruggebracht. Het vilt en de kogellagers zijn verwijderd, en de oorspronkelijke draaipunten
gereconstrueerd met voorstekers. De registermechaniek van het Grand Orgue is vrijwel
geheel origineel. Bij het Positif zijn de walsen in de hoofdkas origineel, alsmede een deel van
de walsen bij de lade. Voor het Pédale is de registermechaniek nieuw opgezet met
gebruikmaking van oude delen. Zoals gezegd waren de doorvoergaten voor de trekstangen
nog zichtbaar in de achterwand van de hoofdkas. De armen van de registermechaniek zijn van
ijzer. Ze zijn ontroest en met olie behandeld.
Windvoorziening
De windvoorziening is geheel nieuw opgezet waarbij de oorspronkelijke aanleg zo goed
mogelijk is gereconstrueerd. Voor de bouwwijze van de balgen en de trapinstallatie diende het
orgel in de Sint-Quirinuskerk van Rukkelingen-Loon (1847) als voorbeeld. De maatvoering
van de balgen is ontleend aan het orgel in de Église Saint-Gilles in Chaineux (1856). Bij de
berekening van het totale windsysteem is de rekenmethoden van Jan van Heurn (1804-1805)
als leidraad gebruikt. Daaruit bleek dat de aanvankelijk geplande drie balgen aan de krappe
kant zouden zijn, zeker bij getreden wind. Daarom zijn er - in overleg met de opdrachtgever uiteindelijk vier balgen gemaakt van 8 bij 4 ½ voet. De trapinstallatie, balgen en kanalen zijn
gemaakt van grenenhout. De maatvoering van de kanalen is gebaseerd op terug gevonden
aanwijzingen zowel in de onderkas van het Grand Orgue, als in de windladen (openingen in
de ventielkasten).
De balgen zijn in de nis achter het orgel geplaatst. Door het aanbrengen van een trap en een
deur zijn de balgen vanuit de toren voor onderhoud bereikbaar. De bestaande windmotor heeft
- omsloten door een nieuwe dempkist - een plaats gekregen in de toren. Achter de hoofdkas,
ter hoogte van de vloer van het orgelbalkon, bevindt zich de trapinstallatie. Drie balgen zijn
op de motor aangesloten; bij getreden wind zijn alle vier de balgen treedbaar. Vanuit de
balgen voert het verticale hoofdkanaal naar een horizontaal kanaal dat tussen de laden van het
pedaal naar voren loopt. Vanuit dit kanaal worden de beide pedaalladen gevoed. Op dit kanaal
is een horizontaal kanaal aangesloten dat parallel aan de achterwand van de kas loopt. Vanuit
dit kanaal voeren twee afzonderlijke kanalen naar de C- en Cislade van het Grand Orgue. Uit
aanwijzingen in de orgelkas kon worden afgeleid dat de hoogte van het kanaal aan de C-zijde
groter (‘hoger’) was. Vanuit dit grotere kanaal wordt - met een aftakking - de lade van het
Positif van wind voorzien. De tremulant is vervaardigd naar voorbeeld van het orgel in SaintPiat te Tournai (1867), en op het staande kanaal naar het Positif aangesloten.
Windladen
Bij de restauratie zijn de laden volledig gedemonteerd en vervolgens hersteld en opnieuw in
elkaar gelijmd met warme lijm. Daarbij zijn - waar nodig - door worm aangetaste scheien
vernieuwd. Bij de laden van Positif en Pédale zijn de sponsels gehandhaafd; bij de sterk
doorgebogen laden van het Grand Orgue zijn ze vernieuwd. De ventielen zijn hersteld,
gevlakt en opnieuw beleerd (dubbel leer) waarbij het oude aangrijppunt weer in functie is
gebracht; de oogjes zijn gefestonneerd. Na restauratie zijn de laden aan onder- en boven zijde
voorzien van nieuw leer. Om zo weinig mogelijk aan slepen en dammen aan te passen is
ervoor gekozen aan de bovenzijde ook onder de dammen door te beleren (dus de hele lade
doorgaand) verder zijn er nieuwe stokschroeven aangebracht. De pulpeten planken zijn
hersteld en nieuwe pulpeten aangebracht. Doordat de lade-volgorde is terug gebracht - zowel
wat betreft de cancelvolgorde als de volgorde van de registers - zijn alle conducten vernieuwd
met gebruikmaking van bestaand materiaal.
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De vervoerstokken en pijproosters van zowel de manuaalladen zijn vermoedelijk in 1956 in
mahonie vernieuwd vanwege de toen gewijzigde opstelling van het pijpwerk op het Grand
Orgue, en de nieuwe dispositie van het Positif. De ‘gewone’ stokken zijn wel origineel. Ook
bij het Pédale zijn de oude stokken nog aanwezig. Wel waren er bij de Soubasse, Flute en
Bombarde aan de stokken veranderingen doorgevoerd maar deze waren gelukkig goed te
herstellen. Zelfs de diepte en breedte van de stevels van de Bombarde kon hieruit nog worden
afgeleid. Bij de restauratie is een deel van de vervoerstokken uit 1956 in gewijzigde vorm
gehandhaafd; de overige zijn in Clerinx-stijl vervangen (eiken). De pijproosters zijn in
gewijzigde vorm gehandhaafd. De voor Clerinx normale schragen aan de uiteinden zijn
gereconstrueerd en alle stempels zijn vernieuwd.
Voor het Positif is één windlade aanwezig. Deze is ingedeeld in hele tonen vanaf de zijkanten
naar het midden toe aflopend: C D E (hele tonen) fis3 g3 (hele tonen) F Dis Cis. De
ventielkast bevindt zich aan de achterzijde (onder het tongwerk).
Voor het Pédale zijn afzonderlijke C- en Cis-laden aanwezig. Deze zijn voorzien van dubbele
ventielen. De opstelling is als volgt: e (hele tonen) E D C | Cis Dis F (hele tonen) f. Ook hier
bevinden de ventielkasten zich onder het tongwerk.
Voor het Grand Orgue zijn eveneens afzonderlijke C- en Cisladen aanwezig. Hier zijn voor de
tonen C-H dubbele ventielen aanwezig. De laden liggen eigenlijk ‘verkeerd om’ met als
gevolg dat de volgorde van de cancellen als volgt is:
A H dis f (hele tonen) g3 cis G F Dis Cis | C D E c d fis3 (hele tonen) e B Gis Fis
De ventielkasten bevinden zich aan de frontzijde en zijn bereikbaar door de basementlijst van
de kas in delen uit te nemen.
Pijpwerk en dispositie
Doordat in loop van de restauratie passend Clerinx-pijpwerk beschikbaar kwam bleek het
mogelijk om de oorspronkelijke dispositie van het orgel te herstellen en daarbij het pijpwerk
uit 1956 - met uitzondering van de Clairon 4’ - te vervangen door Clerinx-materiaal. Ook
voor enkele beoogde nieuwe registers kon nu passend historisch pijpwerk worden benut.
Zodoende konden op het Grand Orgue een Gamba 8’ van Clerinx worden geplaatst, alsmede
een Trompet 8’. De oorspronkelijke gambapijpen van Nederweert zijn daarbij hersteld en
ingepast, en de Flute 4’ is met Clerinx-materiaal gecompleteerd. De Clairon 4’ uit 1956 is
gehandhaafd en aangepast met gebruikmaking van de bekers van de Trompet 8’ uit 1956.
In het Positif zijn alle labiaalregisters geheel of grotendeels afkomstig uit Kortessem, waarbij
de originele ‘Nederweertse Clerinx-pijpen’ van Salicional 8’ en Dolce 4’ zijn hersteld en
ingepast. In de Salicional zijn verder de al in Nederweert aanwezige negentiende eeuwse
pijpen (uit de in 1956 geplaatste Gamba) opgenomen. Het tongwerk is vervaardigd naar
voorbeeld van de Fagot/Clarionet 8’ (1840) van het Van Hirtum-orgel in Hilvarenbeek.
Voor het Pedale kon gebruik worden gemaakt van een Soubasse 16’ en een Flute 8’ van
Clerinx, uit voorraad van de firma Verschueren (Ittervoort). De Violoncelle 8’ is nieuw
(grenen) naar voorbeeld van het orgel in het Grande Séminaire in Luik (1854). De Bombarde
16’ is eveneens nieuw, naar voorbeeld van het orgel in Saint-Piat te Tournai (1867).
Alle reeds in Nederweert aanwezige pijpwerk, alsmede het uit Kortessem afkomstige
materiaal is zorgvuldig schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd en gecompleteerd. Bij de
intonatie zijn de kernen en kernspleten gericht, waarbij de later aangebrachte kernsteken
voorzichtig zijn dicht gewreven. De winddruk is in overleg met de adviseurs en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bepaald.

Eindrapport orgel H. Lambertus Nederweert

Rogér van Dijk (KKOR O1460)

19

Dispositie 2020 (in volgorde op de laden)
Grand Orgue (II, C-g3)
Montre 8 bas / sup
Nederweert. C-E en A-c1 front, F-Gis afgevoerd (binnen), overige op
de lade; cis1-c2 met zijbaarden
Cornet
Nederweert. Samenstelling: cis1
4
2 2/3 2
1 3/5
Flute traversière
8. cis1-h2 Nederweert, c3-g3 1956; licht conisch.
Bourdon 16
C-H en cis1-g3 Nederweert; c-c1 Kortessem. C-c1 grenen, vervolg
metaal, gedekt met zijbaarden
Viol. di Gam. 8
C-H gecombineerd met Bourdon 8; d-a Nederweert, c-cis en b-f3
Kortessem; fis3-g3 1956
Bourdon 8
C, D en Gis nieuw, Cis, Dis-G en A-c Kortessem, cis-g3 Nederweert;
C-c grenen, rest metaal, gedekt met zijbaarden
Prestant 4
Nederweert. C-A front, vervolg op de lade; B-h met zijbaarden
Quinte 3
Nederweert, C-e met zijbaarden
Flute 4
C-c2 Nederweert, gedekt met zijbaarden, cis2-g3 Kortessem, open,
conisch
Doublette 2
Nederweert, C-H met zijbaarden
Fourniture
Vrijwel geheel Nederweert. Samenstelling:
C
1 1/3 1
2/3
1/2
c
2
1 1/3 1
2/3
c1
2 2/3 2
1 1/3 1
c2
4
2 2/3 2
1 1/3
c3
5 1/3 4
2 2/3 2
2 2/3-voet d3-g3 1956; 2-voet c2, gis2, b2-h2, cis3, f3-g3 1956
Trompette 8 bas / sup Kortessem; metalen stevels, koppen en bekers; cis3-g3 labiaal
Clairon 4
1956, metalen stevels, koppen en bekers; gis2-g3 labiaal
Positif (I, C-g3)
Prestant 4
Salicional 8
Bourdon 8
Dolce 4
Cornet
Flutine 4
Flageolet Sup
Doublette 2
Basson 8 bas
Hautbois 8 sup
Pédale (C-d1, lade C-f)
Soubasse 16
Flute 8
Violoncelle 8
Bombarde 16

C-A Nederweert, B-a tussenvelden, nieuw; b-g3 Kortessem; b-cis1
zijbaarden
C-H gecombineerd met Bourdon, c-cis Kortessem, d-a Nederweert,
rest negentiende eeuw; alle pijpen met zijbaarden
Kortessem. C-H grenen, vervolg metaal, gedekt met zijbaarden
C negentiende eeuw; D-Gis Nederweert, Cis en A-g2 Kortessem,
gis2-g3 1956; C-g1 met zijbaarden
Kortessem. Samenstelling: cis1
2 2/3 2
1 3/5
Kortessem. C-c2 gedekt met zijbaarden, vervolg open, conisch
1 1/3. cis1-c2 Kortessem, cis2-g3 1956
C-cis3 Kortessem; d3-g3 1956
nieuw naar voorbeeld Fagot 8 Hilvarenbeek (Van Hirtum 1840)
nieuw naar voorbeeld Clarionet 8’ Hilvarenbeek (Van Hirtum 1840)
Clerinx ca. 1860 uit voorraad Verschueren. Grenen, gedekt
Clerinx ca. 1860 uit voorraad Verschueren. Grenen, open
nieuw, naar voorbeeld Luik, Grande Séminaire (1854); grenen, open
nieuw naar voorbeeld Tournai, Saint-Piat (1867); eiken stevels en
koppen, grenen bekers

AC. GR. ORG. au pos.
AC. PED. au gr. org.
AC. PED. au pos.
Tramblant
Winddruk: 63 mm. wk
Toonhoogte: a1 = 446 Hz bij 15℃
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