
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Zomeravond Orgelconcert 

op het monumentale Clerinx-orgel 
van de Sint-Lambertuskerk 

te Nederweert. 
 

Organist: Aart Bergwerff, Waardenburg. 
 

Vrijdagavond 16 september 2022 
 aanvang 20.00 uur 

 

Entree: Vrije gave 



Aart Bergwerff is een gedreven en veelzijdig musicus. Hij houdt van spannen-

de en avontuurlijke programmering. Aart heeft enerzijds een passie voor het klassie-
ke repertoire en zoekt anderzijds graag naar nieuwe wegen en vormen in de orgel-
cultuur. Zo werkt hij regelmatig samen met videokunstenaar Jaap Drupsteen. Met 
de Turkse derwisj-danser Kadir Sonuk maakte hij de voorstelling 'East meets West', 
op muziek van Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Een ander voorbeeld is de pro-
ductie Mi Corazón, waarin orgel en tangodans elkaar ontmoeten.  
Helderheid, transparantie, klankkleur en timing kenmerken het musiceren van Aart. 
Verder is hij een begenadigd verteller, hij bezit de gave om beeldend over muziek te 
spreken.  
Aart is sinds 2012 organist van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk te Breda. Als 
concert-organist treedt hij veelvuldig op tijdens concerten en festivals in binnen- en 
buitenland.  
Als docent is Aart verbonden aan het Rotterdams Conservatorium, onderdeel van 
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten. Daar is hij sinds 1994 hoofdvakdocent orgel 
en kerkmuziek.  
Aart Bergwerff studeerde orgel, koordirectie en kerkmuziek aan het Rotterdams 
Conservatorium. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij im-
provisatie bij Bert Matter. Hij vervolgde zijn orgelstudie in Parijs bij Marie-Claire 
Alain en in Noord-Duitsland bij Harald Vogel. Zijn studie in Parijs sloot hij af met het 
behalen van de Prix de Virtuosité.  
In 2003 werd hij onderscheiden met de zilveren medaille van de Société Académi-
que ‘Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. 

 

 

Programma Sint-Lambertuskerk Nederweert 

16 september  2022 
 

Muziek voor Maria 
 

 

Johann Sebastian Bach 1685-1750   -  Meine Seele erhebt den Herren  BWV733 

         Fuga sopra il Magnificat 

            

     -   Meine Seele erhebt den Herren  BWV643 

 

     -   Wachet auf ! ruft uns die Stimme BWV645 

 

 

Fredrik Sixten 1962   -  Tango över psalm 303 

         Det finns en väg till himmelen 

 

 

Jean-Adam Guilain 1680-1739  -  Uit Pièces d’ Orgue pour le Magnificat : 
        Prélude – Duo – Basse de Trompette – Trio de                                          

                                                                           Flûtes - Dialogue sur les grands jeux 
 

 

Charles-Marie Widor 1844-1937  -   Andante sostenuto uit Symphonie                        

                                                                                  Gothique, opus 70 

 

Astor Piazzolla  1921-1992  -   Uit: María de Buenos Aires: 

         Fuga y misterio 
         bewerking voor orgel door Aart Bergwerff 

      

     -   Adiós Nonino 
         bewerking voor orgel door Aart Bergwerff 

 

 

Johann Sebastian Bach /  -   Ave Maria 

Charles Gounod 1818-1893       bewerking voor orgel door Aart Bergwerff 

 

 
         

Louis J.A. Lefébure-Wély 1817-1869 -   Boléro de concert, opus 166 

     


