
Eén van de meest zeldzame orgels ter 
wereld, het Cloetens-orgel in onze Sint 
Walburgakerk, is hersteld. Op vrijdag 11 
oktober wordt om 19u het gerestaureer-
de Cloetens-orgel uit 1911 opnieuw inge-
speeld door titularis Gert Amerlinck. 

Cloetens-orgel  
Sint Walburgakerk

Het instrument bezit twee klavieren met pedaal en telt 
33 registers. Er werd hierbij een uniek register gerecon-
strueerd : met name ‘de Orphéal’, een uitvinding van 
de Brusselse instrumentenbouwer George Cloetens 
(1871-1949) met een toetseninstrument dat een com-
binatie is van piano, orgel en harmonium. Hierop wor-
den geluiden voortgebracht die de cello en de hoorn 
evenaren.

Een Griekse werktuigkundige en wetenschapper van 
Alexandrië, Ctesibius, uit de derde eeuw voor Christus, 
beschreef als eerste zijn muziekinstrument, een voorlo-
per van ons huidige orgel, een dubbelriet-blaasinstru-
ment. Hij plaatste pijpen van verschillende lengtes op 
een klankkast. De luchtdruk werd geleverd door een 
pompsysteem. 

Later zou Cicero de stemmen van het orgel vergelijken 
met de fijnste lekkernijen en de meest zinnelijke ge-
noegens zoals parfums, bloemenpracht en rozengeur. 
Enkel keizers en koningen bespeelden het orgel want 

jeugdmuziekatelier. Op zijn negende ging hij dan naar 
de echte muziekschool. Op 11-jarige leeftijd ging Gert 
aan de muziekacademie van Deinze aan de slag met 
orgelstudies en speelde hij al op het orgel van Zulte. 
Later kwam daar in Waregem naast de orgellessen ook 
muziekschriftuur en piano bij.

Vader Amerlinck, een fervente koorzanger die van 
kindsbeen af als knaap in het kerkkoor meezong en 
nu nog zingt in 5 verschillende koren, heeft de pas-
sie voor de muziek aan zoon Gert meegegeven. Zoon 
Gert ging als klein manneke mee naar de concerten 
van Jeugd en Muziek en de orgelconcerten die over 
het hele land gegeven werden. Toen hij piano begon 
te leren zat vader naast hem en leerde hij zo de eerste 
knepen van het pianospel. Vrij snel is vader dan als vol-
wassene orgel beginnen studeren. Zoon Gert zat dan 
naast vader en leerde zo het orgelspel. Het stond in de 
sterren geschreven dat Gert later organist zou worden. 
De passie van de muziek en vooral van orgelmuziek 
zat er toen al goed in. 

Aan het O.L.V. Hemelvaartinstituut van Waregem, een 
meisjesschool, hadden ze een heus schoolkoor ‘Sja-
loom’. Daarom ging hij naar die school, zong mee tot 
zijn stem keerde en ging nadien aan de piano of het 
orgel zitten om de meisjes te begeleiden. 

In augustus 2005, op 17-jarige leeftijd, werd hij 1ste 
laureaat van de Vlaamse orgeldagen te Hoogstraten, 
georganiseerd door “Het Orgel in Vlaanderen”. In no-
vember 2006 werd hij laureaat van de wedstrijd ‘Dexia 
Classics 2006’. In september 2008 kreeg hij in Kortrijk 
de ‘Prijs van het publiek’ voor ‘de orgelbespelingen 
Sint-Maarten 2008’. Een mooi palmares alvorens zijn 
verdere studies aan het Lemmens Instituut te Leuven, 
een kweekvijver voor muzikanten, aan te vangen. In 
2011 behaalde hij aan dit instituut een grote onder-
scheiding op zijn eindexamen orgel. Behalve een zeer 
brede opleiding, typisch voor het Lemmens, heeft hij 
er zijn dame, een celliste, ontmoet waarmee hij heel 
recent in het huwelijksbootje is gestapt. Samen met cel-
liste Ellen Van den Brande, nu dus mevrouw Amerlinck, 
vormt hij een muzikaal duo, waarbij hij het orgel zowel 
begeleidend als solistisch gebruikt.

Net afgestudeerd kreeg Gert de kans om in Ou-
denaarde organist-titularis van de Sint-Walburgakerk, 
de Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk in Pamele en de 

zo’n zinnenprikkeling hoorde niet thuis in een religi-
euze viering. Pas na 1300 heeft het Vaticaan het orgel in 
de kerken toegelaten.

Het Cloetens-orgel van de Sint Walburgakerk is een 
groot romantisch instrument met een warme ronde 
klank en een bijzondere orgelkast met beschilderde 
frontlijnen. Cloetens heeft weinig orgels gebouwd 
maar Maurice Ravel, de Franse toondichter van de Bo-
lero, was wel gecharmeerd door het orphéal dat Cloe-
tens eraan toegevoegd heeft. Daarom componeerde 
hij speciaal voor het orgel van Oudenaarde zijn mu-
ziekstuk ‘Klein Duimke’. Je zal het kunnen beluisteren 
op vrijdag 11 oktober als het orgel ingespeeld wordt. 
Romantische muziek, van o.a. Cesar Frank, klinkt won-
dermooi op dit orgel. Het is een uniek instrument in 
Vlaanderen en het best bewaarde van alle Cloetens-or-
gels, daarom heeft de kerkfabriek besloten het unieke 
orgel te restaureren in plaats van een nieuw te bouwen.

Het eerste orgel van 1530 in onze Sint Walburgakerk, 
van de hand van meester Cornelis de Moor, zou nog 
groter en mooier zijn dan bijvoorbeeld het orgel in de 
Sint Michielskerk van Gent. Later zou Charles Blanc-
kaert het wijzigen waardoor dan gebruik kon gemaakt 
worden van de Cornet in combinatie met tongwerken. 
De Gentse orgelbouwer Pieter Van Peteghem kwam in 
december 1757 langs om het orgel te renoveren.

Pas in 1911 is het Cloetens-orgel er gekomen en kun-
nen we er, nu het volledig hersteld is, ten volle van ge-
nieten. Gert Amelinck, de kersverse organist bespeelt 
het met overgave en vooral met brio. Je zou met plezier 
naar de kerk gaan, ook als je niet gelovig bent.

Gert Amerlinck (°23 februari 1988 – Zulte) was pas 6 
jaar toen hij piano begon te leren aan het Waregemse 

Sint-Pietersbandenkerk in Bevere te worden. Gert voelt 
zich omringd door muziekliefhebbers en gelovigen 
die hem een warm welkomgevoel bezorgen. Boven-
dien heeft hij een kinderkoor opgericht waarbij 80 
jongens en meisjes uit de 4 KBO scholen - vanaf het 
2de leerjaar - ’s middag mogen repeteren en de ziel uit 
hun lijf zingen. Het KBnOotjes-koor treedt regelmatig 
op tijdens schoolfeesten, kerkvieringen en andere ge-
legenheden. Onder deze jongelui bevinden zich zeker 
nieuwe muzikale virtuozen. Oudenaarde staat er goed 
voor. Zo kan de hemelse muziek hier blijven klinken. 

 

INAUGURATIECONCERT ORGEL 
PROGRAMMA

Vrijdag 11 oktober (19u)

Inhuldigingsconcert Groot Orgel in de Sint 
Walburgakerk door koster-organist Gert

Zondag 13 oktober

11u30 Gregoriusgilde luistert viering op 
16u Concert Quilisma 
17u30 Quilisma luistert de viering op
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