
Feestelijk inwijdingsconcert 
bij de ingebruikname van het 
gerestaureerde Clerinx-orgel 
in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert 

op 20 augustus 2021   

Celebrant: 
Pastoor René Schuffelers, Nederweert

Organist: 
Marcel Verheggen, Maastricht



Marcel Verheggen

Marcel Verheggen is organist van de Sint-Servaasbasiliek en hoofdvak-

docent orgel aan het conservatorium in Maastricht. Hij houdt zich be-

zig met alle soorten muziek, van de vroegste orgelmuziek tot aan het 

uitvoeren van premières in samenwerking met componisten. Ook is hij 

actief als improvisator. Als KKOR- adviseur is hij betrokken bij restau-

ratie- en nieuwbouwprojecten van orgels. Hij is vice-voorzitter van het 

CvON, het college van orgeladviseurs. Hij is veelgevraagd als solist, 

begeleider en docent (masterclasses) op nationale en internationale po-

dia. In Maastricht is hij actief als een van de artistieke adviseurs bij de 

stichting Pro Organo.



Organist: Marcel Verheggen
 
Korte liturgische inwijding van het gerestaureerde orgel.
 
Concert:
François-Joseph Fétis    Gloria in 9 versetten
(1784 – 1871)
 
Toespraak door pastoor R. Schuffelers
 
Voortzetting van het concert: 
Jacques-Nicolas Lemmens  Prélude et Fughetta            
(1823 -1881)    Benedicamus Domino
 
Clément Loret                     Noel pour orgue
(1833 – 1909)
 
Alexandre-Pierre-François Boëly  Fantasia en sol majeur  Op 18 /8
(1785 – 1858)
 
Korte toelichting op de restauratie door orgelbouwer Hans van Rossum.
 
Marcel Verheggen  
(* 1961)
4 miniaturen over het leven van Sint-Lambertus
(gebaseerd op de antifonen voor de lauden van Sint-Lambertus)
 
     - De tocht van Maastricht naar Luik
     - De dood van Sint-Lambertus 
     - De engelen
     - Zon en hemelse gezangen
 
Georg Muffat    Ciacona
(1653 – 1704) 
 
Christian Friedrich Ruppe   Uit ‘Dixhuit Pieces pour l’Orgue ou 
(1753 – 1826)    Piano-Forte’:
     - Largo
     - Fuga
     - Romance                  
     - Rondo 
 
Afsluiting door de voorzitter van de Orgelkring Nederweert, tevens lid van het 
actiecomité “restauratie Clerinxorgel”.

Programma voor het inwijdingsconcert te 
Nederweert op 20 augustus 2021



Het Clerinx-orgel van Nederweert beknopt

Omstreeks 1840 werd een begin gemaakt met een ingrijpende vergroting 
en vernieuwing van de Sint-Lambertuskerk in Nederweert. Een proces dat 
bijna 10 jaar in beslag nam. De kerk kreeg een volledig nieuw interieur waar-
onder een hoogaltaar in barokstijl. Een gulle gift van 12.000 franken maakte 
ook de bouw van een nieuw orgel mogelijk. Het oude Brammertz orgel werd 
verkocht aan de kerk van Broekhuizen. 

In 1851 vervaardigde Jan Arnold Clerinx uit Sint Truiden een twee manu-
aals-orgel met zelfstandig pedaal en 26 stemmen. Het houtsnijwerk van kas 
en de balustrade van het orgelbalkon werden vervaardigd door Arnoldus 
van Haeff uit Weert. In de loop van de jaren is er, bij tijd en wijle, nog wel 
wat gesleuteld aan pijpwerk en windvoorziening van het orgel. In het najaar 
van 1944 raakte het orgel zwaar beschadigd door oorlogshandelingen. Ver-
volgens bleef het instrument nog tot 1956 zwijgen en bediende men zich in 
de kerkdiensten van een harmonium (traporgel). De firma Gebr. Vermeulen 
uit Weert voerde in 1955/56 een ingrijpende restauratie uit en vervolgens 
werd het instrument, na lange tijd op 1e paasdag 1956 ( 1 april), tijdens een 
plechtige vesperviering weer officieel in gebruik genomen. 

Ook na deze restauratie zijn door Vermeulen-Weert en Flentrop-Zaandam  
verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

In 2012 werd, mede op voordracht van de Orgelkring Nederweert, een ad-
viestraject gestart dat uiteindelijk tot de start van de thans voltooide res-
tauratie heeft geleid. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hoofdwerk en 
pedaal grondig zouden worden gerestaureerd maar toen in het Belgische 
Kortesem origineel Clerinx-pijpwerk, “uit de tijd”, kon worden verkregen 
is besloten om ook het rugwerk alsnog bij de restauratie te betrekken. Het 
originele pijpwerk van het rugwerk was tijdens de reeds genoemde oorlogs-
handelingen vrijwel geheel verloren gegaan. De grote hoofdkas is nu weer 
op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet, het pedaal ligt nu weer vrij achter 
het orgel en vrijwel alle oorspronkelijke stemmen zijn weer terug.

Ons orgel klinkt weer zoals Clerinx het in 1851 gemaakt en bedoeld heeft 
voor de Sint-Lambertuskerk van Nederweert.

Dank zij de inzet van velen, bijdragen door overheden, Stichtingen, fond-
sen en niet te vergeten de vele particuliere bijdragen is deze restauratie/
reconstructie door vele orgelkenners als een van de beter geslaagde in Zuid 
Nederland genoemd.

Uitgebreide informatie en technische gegevens kunt u vinden op de site van 
de Orgelkring Nederweert www.orgelkring-nederweert.nl
De begroting is o.a. door meerwerk ruim overschreden en nog niet alle fi-
nanciële gaten zijn afgedicht. Daarom blijven giften voor restauratie, onder-
houd en concerten, hoe klein ook, van harte welkom.

Namens het parochiebestuur en Orgelkring Nederweert alvast hartelijk dank.Foto’s: Cor Damhuis


