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‘Cloetens-orgel in Walburgakerk is uniek’ - 11/10/2013
Oudenaarde De vzw Vrienden van het orgel van SintWalburga organiseert een feestelijke
tweedaagse naar aanleiding van de
inhuldiging van het gerestaureerde
Cloetens-orgel in de Sint-Walburgakerk. In
de wereld zijn slechts drie exemplaren van
dit orgel bekend.

In 1912 voltooide de Brusselse
orgelbouwer George Cloetens het instrument voor de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde. Zes jaar
later zou het orgel tijdens een bombardement zware schade oplopen. In 1921 was het instrument
terug bespeelbaar en in 1931 werd de nieuwe kast voltooid.
‘Verschillende herstellingswerken in de loop der jaren hebben niet kunnen verhinderen dat een
grondige restauratie noodzakelijk werd’, vertelt Emmanuel Van Vaerenbergh van de vzw Vrienden
van het orgel van Sint-Walburga.
‘Vooral het probleem van de windvoorziening en het daarbij behorende gemis aan kracht werd de
achillespees van het instrument. De kerkraad wees in 2009 de opdracht voor de restauratie toe aan
Manufacture d’orgues Thomas uit Ster-Francorchamps. Onder de deskundige begeleiding van onze
orgeladviseur Yves Senden werd het orgel onder handen genomen.’
‘De kast uit 1931 had de klank van het orgel als het ware gedempt. Met het oog op een beter
‘uitklinken’ in de ruimte werden bij de huidige restauratie de vier gesloten en massief eiken panelen
ter hoogte van de balustrade vervangen door panelen van dezelfde houtkwaliteit. Nu wel met
langwerpige openingen zodat de klank gemakkelijker de weg naar de kerk vindt.’
‘Het Cloetens-orgel in Oudenaarde is een unicum en dat dankzij de aanwezigheid van een orphéaltongwerkregister. Daarvan zijn slechts twee bijkomende exemplaren bekend, namelijk in Viroinval
en Caïro. De orphéal is een klavierinstrument, uitgevonden door Georges Cloetens in 1910, dat
piano, orgel en harmonium combineert.’
Tijdens een academische zitting op vrijdag 11 oktober om 18.30 uur wordt het orgel door deken
André Peereboom ingezegend. Daarna verzorgt organist-titularis Gert Amerlinck uit Petegem a/d
Schelde een orgelconcert. Op zondag 13 oktober is publiek welkom in de Sint-Walburgakerk. Om 16
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uur is een orgelconcert gepland met Gert Amerlinck en het koor Quilisma Ensemble onder leiding
van Koenraad Verstichel. Beide verzorgen om 17.30 uur ook de avondmis.
Paul Darragas
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