
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Clerinxorgel uit 1851. 

In 1851 bouwde de Belgische orgelbouwer Arnold Clerinx uit Sint Truiden dit monumen-
tale orgel voor de toen, pas herbouwde, Sint-Lambertuskerk te Nederweert. 

Van de drie nog bestaande Clerinxorgels in Nederland is dit het grootste en uit cultuurhis-
torisch oogpunt als belangrijk en zeer waardevol aan te merken. 

Het instrument heeft 26 stemmen verdeeld over het Grand Orgue, het positief en pedaal.  

Tijdens de oorlogshandelingen in september 1944 liep het orgel zware schade op door val-
lend gesteente bij  de beschieting van de toren. Het pijpwerk van het rugpositief was vrij-
wel helemaal vernield en van het hoofdwerk was een aantal registers waaronder de pedaal-
registers niet meer te herstellen. Na een gedwongen rustperiode werd het orgel in 1954-
1956 gerestaureerd door orgelbouwer Vermeulen uit Weert, waarbij het oude defecte pijp-
werk werd vervangen, deels door andere stemmen. In 2021 werd het orgel weer gerestau-
reerd en helemaal teruggebracht in de oorspronkelijke staat en dispositie van 1851. Zelfs 
het verloren gegane pijpwerk van Clerinx werd vervangen door authentiek pijpwerk “uit 
de tijd” dat verkregen werd uit Kortessem (B). Deze restauratie/reconstructie werd uitge-
voerd door J.C. van Rossum uit Wijk en Aalburg. 

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 1535, 
waarvan er 1255 originele Clerinx pijpen zijn. 

  

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 histo-
rische 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 organi-
seren we minstens eenmaal per jaar een orgelconcert waarbij we organisten van naam, al 
dan niet met 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 de techni-
sche en publieke aandacht die het verdient. Om telkenjare te kunnen blijven doen wat we 
nu al 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 bijdrage tussen de       
€ 35,00 en € 50,00 per jaar willen ondersteunen. Dit zou voldoende moeten zijn om onze 
activiteiten te kunnen voortzetten. Als tegenprestatie ontvangt u voor al onze concerten een 
persoonlijke uitnodiging en desgewenst een gereserveerde stoel-zitplaats. Middels een gere-
gelde nieuwsbrief houden we u vooraf al op de hoogte van nieuws en komende activiteiten. 
Wilt u ons ondersteunen?  Aanmelding kan schriftelijk bij ons secretariaat of via onze site 
www.orgelkring-nederweert.nl. 
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Cees van der Poel,  
Uitvoerend musicus en koordirigent, studeerde orgel bij 
Jan van Stokkum (Bussum), Albert de Klerk (Haarlem) 
en aan-sluitend orgel, kerkmuziek en piano aan de con-
servatoria van Amsterdam en Maastricht bij onder meer 
Hans van Nieuwkoop, Frédéric Meinders en Joop Celis. 
Van der Poel is adviseur op orgelbouwgebied, onder meer 
in samenwerking met kerkelijke koepels en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij werkt mee aan de 
Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur en maakt deel uit 
van de redactie van vakblad ‘Het Orgel’. Als belangstel-
lend orgeladviseur heeft Cees, tijdens de restauratiewerk-
zaamheden, ons orgel meerdere malen bezocht en getest. 
Hij kent ons instrument dus door en door en hij verheugd 
zich er op  om dit concert voor ons te kunnen uitvoeren. 

 

 
Programma orgelconcert 

Sint-Lambertus, Nederweert 
 
 

Louis Marchand                                     (1669–1732) 
 
uit: Troisième Livre d’Orgue 
  Grand Dialogue 
 
Alexandre-Pierre-François Boëly         (1785–1858) 
 
Bin ich gleich von dir gewichen 
Fantasia pour le verset Judex Crederis au Te Deum, opus 38/4 
 
Wolfgang Amadeus Mozart                   (1756–1791) 
 
Andante für eine Orgelwalze in F-groot, KV 616 
 
 
Théodore Dubois                                    (1837–1924) 
 
Sept Pièces (1898) 
  Prélude 
  Cantilène réligieuse 
  Marcietta 
  Interlude 
  Prière 
  Postlude-Cantique 
  Marche-Sortie 
 
Léon Boëllmann                                    (1862–1897) 
 
Suite Gothique, opus 25 
                     Introduction-Choral 
  Menuet gothique 
  Prière à Notre Dame 
                    Toccata 


