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Geacht Beetuurt

Naar aanlei.dinq van uu, verzoek daartoe van 14 december 1987 en na ons
onderzoek ter plaatae op 14 december 1987 in aanu,ezigheid van uu,

aclviseur, de heer K. van de Linde, doen rlij u hierbij offerte meL
betrekking Lot het Klais-orgel in de Krístus Koningkerk te Antverpen.

llierbii ondelscheiden ruij de volgende punten:
ResLaulat.ie linker ruindlade van het Hoofdulerk.
Upnieuv aansluit.en Trompetlade Zueluerk.
Levering van een nieuue gelijkrichter.
Tijdens ons c¡nderzoek ter plaatse is gebleken dat de doorspraak in deze
ruiñ¿tade te ruijt.en ie aan de verharde belering van de kegels. Naar onze
moning zijn cJe kegels tevens te vlak uitgevoerd, zodat deze bij de
geringste-verharding van het leder niet meer goed kunnen afsluiten.
Wi¡ s[effen derhalve Voor deze kegele te Vervangen door nieuue - meer
conische - kegels met nieuve bedrading.
D13 1ederen m"mbranen en balgjee van daz6 ulindlade zijn ook aan vervanging
toe; cleze zullen door nieuure, van hoogtuaardige krualiteit, Ieder gemaaktet
lnumbr¿lnen ulorden vervangen.
Deze mernl:ranc'n hebben een levensduur van ten minste 25 jaar. Bii een min
of rneel eorrsLante vochtigheidsgraad geldt deze levensduur.
13i¡ cle meesLe pijporgels blijkt echter dat deze levensduur vaak uitloopL
t.,rl- jtl ¿ì l! .jaar vonrdat zich echte problemen gaan voordoen.
{ìczit:rr do tloot: or¡s nieL I e beî.nvl.oeden vochtigheiclsgraad in uw kerk is
rlL: rlt¡oÌ.u r.lr)noctrrtit: garantiet-r:r'mijn van 25 jaar onzea inziens niet reêeJ";
liir:r.voor 1i,1tll- o¡z.e normaLe, lant-¡e garantietermijn van l0 jaar, zoals
ir:urU()(j(.rvon t¡r bi.jgaande Icvor:inguvoorvearden.

tJrrll;r'lrl i iv it ru vurr tlc uiL tc voererì urerkzaamheden:

t. llesl-auratic linker ruindlade van het-Hqofdure¡k.----llet uitnemen van het gehele pijpruerk ven deze rvindlade met de pijpen-
loosters en pijpenstokken.
l-let. ve¡uijdereñ van de membraanlijeten En de oude kegele met bedrading
en houlen moerenr inclueief de regieterbelgjee.
lleL vervoeren van deze onderdelen naar onze urerkplaats te Sosst'
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Het rei.nigen van het pijpulerk en het uitkloPPen van de deuken hierin.
t'Jaar nodig zullen beachadigingen gerepsreerd uorden.
De groteré metslen pijpen en de hout,en pijpen zuLlen ter plaatee gereinigd
en uraar nodig geroPalêerd uorden.
De bevilting van de deksela van de mctalen pijpen ie hier en daar
aangevreten door mot. DÍt vilt zal [,aar nodÍg vernieuud uorden. Dit geldt
tovene voor de bevilting sn beloring van de etematoPPen van de houten
pijpen.
De pijpenroostere zullen gerspareerd uloDden.
De pijpenetokken zullen schoongemaakt ryorden en ontdaan uorden van het
molton afeluitingsmaterÍaal, dat ook is aangetaet door mot. Hiervoor in
de plaat,s zal. een goed afdichtingsmateríael aangebracht urorden.
De membraanlijsten zullen ontdaan uorden van de oude membranen en
gereinigd uorden. Eventueel kromgotrokken membraanlijeten zullen worden
gevlakL.
Het vervaardigen en aEnbrengen van 549 nieuve membranen en I nieuure
regietermembranen.
llet opnieuu beleren van de I regietarbalgJee
Het vervaardigen van 549 (+ 2) nieuue beleerde kegele.
Deze zullen meer coniech zijn dan de huldfge met nieuue meeeing bedrading
en nieuule houten bevilte r[oetgfì¡

HeL vervoeren van aIIe vornieuude en gereetaureerdo onderdelen naar
Antverpen.
Gebleken is dat in de ruindlade en pijpenetokken een lichte houtvormaan-
tasting voorkomt. Dit zal, alvorens de opbouu, een aanvang neemtr terdege
worden behandeLd met oen goed houturormbcatrijdingamiddel (Conserduc).
l-let reinigen en repareren van de achtergebleven grote rnetalen en houtcn
pj-.ipen en tlet reinigen van de ruindlade.
l-let aant¡rengen van de nieuu¡e beleerde kegels in de uindlade en het
zorrodig oanpassen van de schuinte van de kegelefeluiting.
Het belijmen van de urindlade met hiervoor geechikt papier en het plaatsen
v¿¡n de pijpenstokken met piJpenrooetEra en pijpuerk.
llcL aanbrengen van de membreanlijat,en cn het zorgvuldig afregelen van
de werking van de kegela.
Hul- aanbrengen van de nieuur beleerde regiat,erbalgjea.

Het. na-intonelen en geheel etemmen ven het gereinigde pijpuerk op de
best ¡¡at ¡tle toonhoogl-e.

.?._tt1rr,i,gu,__,rirrr:rluitc,rr Lrgmge$gdg fiugtgegk-(lng1. ougeroctga!).

li.¡rlt.'rr:; rrru¡ ilrrrlulzouk lletlberr vi.i een pijpenetok van deze uind].acje vel'-
lr r.itliri'rl. uir:r¡'u il lr lcek rlat ook deze kegels aan vernieuuing toe z ijrr.
ii,:t ir; tnor¡r'lr.¡l< tl;;I tlt:ze momenLeel rtr:g afsluiten; vij kunnen u hi(]lvo()lì
, 'lrt.r:r' rJllrr Il;r lattl..i .) gtivon.
lr;r.¡ rliri¡n rit'rl;rn uol< vanuit dal de¿e 146 (+2) kegels en L46 G2) mçmbl'¿rltert
i,r'¡rrjr u\,i I ,'u! lurr urtlltlcrr en dut dt: tuee registerbalgjes opnieuru bel.e,¡l'J
¡u ILr;n u/(rt(lt:lt.
Vt¡ol'rle ritlì:julrlijvinU van dit werk veruijzen uij u ttaar het onder purrt- J"

genoemdt:.
Na reiniging van de Tongpijpen zullen de lepels en tongen met zeer fijn
schuurpapier urorden gereinigd, uaarna ze zullen urorden gestreken.
De af'gekoppelde pneumatiekbuizen zullen vorden aangekoppeld.
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å.-Lgvgtgng yag geg giguge-9,$jlrleþtgrg
Deze gelijkricht,er zal geleverd uorden voor etroomsoorL 220-380 Voltt
63 A. en zal inetelbear zijn voor 24-26-28 VoIt.
De aansluiting van deze geltJkrichter a¡n de 22O-380 Volt zel moeten
urorden uitgevoerd door een erkend lnetallateurr die hiervoor ook de
tl'rermische beveiliging dient te verzorgan.
De aaneluiting van de zvaketroom zal door ons urorden uitgevoerd.

I cvens urillen ruij u melden dat one gebleken is dat er zich in het
b-innenuerk van het inetrument nogal urat houtulormaantasting bevindtt
vooral in het stellinguerk hier en daer zorgwekkend.
trJij zulten in de direkte omgeving van de onderhanden zijnde rvindlade(n)
clit zo effectief mogelijk trachten te beetrijden.
t'Jèl zal moeten urorden overdecht om in de nabije toekomst enkele zu,aar
veruormde onderdeLen te vernieuven.
De aparte ruindlade van het auperoctaaf van de onderhanden te nemen
Hoofduerkr¡lindlade zal door one uorden veruijderd.
Dit uerd in overleg met uu adviseur beeloten'
Deze u¡indlade zal in het pijporgel uorden opgeslagenr zodat de zuaar
door hout\uorm aangetaste stelling hiervan kan uorden verurijderd.

3:- : :::::i:::-:::- ::,:::::-l-!ïïi::-:::::::t:::::-:t1t;"'þ:;õil õõ:

De aanneemsom van de onder 2. genoemde uerkzaamheden bedraagtr bij
qelijktijdige uitvoering,-- ------------f 9.100'00.

De aanneemsom varì het onder J. genoemde bedraegtr bii gelijktijdiqe
uj.tvoering r------- ------------f 2.800 r00.

Tur¡ sloLLe ìrillelr uij u nog een mogelijkheid aangeven om de aanneemsont
van het onder punt I omschrevene lager te laten uitkomenr zodat u
dichter bij uru aangegeven budget uitkomt¡
llet gehele pijpruerk dat veruijderd dÍant te uorden in de Kerk opslaan
t¡eclurende dc uit. te voeren urerkzaamhedgn.
Sclroolrmaken, repareren, intoneren enz. van de metalen en houten pijpent
zonIr.; onrschrcven, achteruege laten. Deze uerkzaamheden kunnen in een
lrrLer st¡r<lirrrn alsnoc¡ bij een volgend onderhanden Le nemen gehele of
rtrds.ell-r:Ii.ike re¡;tauratie tegen een geringe meerprije uorden uitgevoerd.
lJt)l z¿rL lrct ¡ri.1¡luelk van de bet.reffende rlindlade gestemd uorden.

rr,¡ lrr:t rrt:l rl{r'u,r(jrJe I¿rl-en van llct. hierboven omechrevene kan een berllirq
;¡, [r il¡rlr:l'ilr, I rllll r,,r,:ltt. \uor.-l(::rl wOrden op de or¡rjer l. genoemde aallneon¡"
,{ r{rr \/i ri . , - .. -- -----------f 6. UflU r tltl .

lr,,lir.rr u nr(.rr lrt lrlr;lt¡it.clr allôôn het onder punt 2. qenoemde te laLelr
ti r I vrrt:t r:il, rl; ¡lr lrt:rlt'aag[. r.le ¡ì¡rrrneemaoilr---------- --------t ]2.500rLJtl .

[)c r;enoemtJe bedragen zijn berekend onder de vooruaarden, zoals genoemd
irr bijgaande leveringsvooruraarden en zijn exclusiefl B.Ï.h,.
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L'/ij hopen en vestrouü,en met het vorEnstEande aan u!, verzook voldaan te
hebben en zien uu, berichtan hieromtrent met belangstêlling tegemoet.

Inmiddels verblijven ruij,
met vriendelijke groet,en,
hoogachtend,
Fa. J.J, ELBERTSE e Zn.

J.G.M. Elbertse
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nf¡Ði* ,r*t'C'rtfu.n6l!tü''lwr *"'l¡t¡o:"ür"rC-,tttþ;¡¡¡''f*r¡fi¡¡f\'ir''r":Lt¡lrta¡. tr,¡,ftlt er "ltat, r¡t ù!"clrFl "lnrùrlaã3.¡oDlQ"rgl bt*¡ll 9an? tl.lfO'-{nl" ürù},rlt¡nrrt. ,. "'hr',1ù1'tttt!me"hù"Òt""' ¡r' ".'btan' ",ù'
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l¡t' nrrlll,'gl¡mt*lt|¡ttr,;f¡, 'llrYol;ùil} ' ' ,lùt'

,' dltr'., ütlt' {'.ll'Õt,'tt"d$tttlìtt¡,' ,Ùl,[,|l¡tùlt' tn,,|Ê'n ..tqf'lota n
nil¡l.'.ü¡c.,.rùh!ffi}lÛ}'tùf¡"'lf."fr''|¡tt.,Ér0Ü;:¡¡¡¡þp|ry.*""},..!r'ù..-' ,,,'tr.ü,raaltttt¡ril¡r',o'lçltr. 'ûGrf,',rot ll''o? ht'tnr!!¡""'æ¡r'1t¡.lltl
vrr',. l rrr¡l¡r,'dù,'r'¡rrl¡p*th*rùtl¡roreú"tltrû''t},tùû' ''' :sNrf,r" 't|' "'p'

'."l "rf,ìil..,qf'lltt¡l'hlGalt''h'olFlf'-ù ¡',oû.{pl'Û¡t,:ot'jlr*;lÛrlm'tL tr
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, , ,{opl¡t'f¡mù ,ü"ù.llt¡tt-r*blffii' .}rn.'trt'hnll¡:,u"bt oÇl t
let¡r' rltærr¡r¡"'¡trl,'tt-å' rol¡r-þ':|trìEùr''uoor ¡'tr ',ùft*'l-.rlûgù,ù'lr'-or!rlrl¡¡¡.'çtft"¡¡,¡'rl"ir'"tô'raur na rtærerl t
nl¡¡'..,þù ,o¡'tt ,Cg ,!o,{¡;lt.f¡¡[t,t¡,,,b.¡ri{h,,t¡*h¡otif'c,cp,ùtrtr , n ,,¡ù "

: ,n¡llrt,."o.--.tìa*l'ùtùtû',vn"ht"o*r¡¡1,,'t¡rçltdl'¡r ûllartr lr tr ,Úl¡rt
vor rr:¡r 'ttü -brùrç"'ü.ih',trr",hrelûlllüfrg:tûrû*,!'?t,t¡].tO',"'(,tDÌ.r' - tlll',
Or¡r' othctæ' .t¡4.'.ll,".v*lrl¡lt.l¡r*opn 'r *çrttf "¡çf ft¡ bft a.¡.r¡åÞf*"t¡tafrd*;tlr"D¡rån*lrl,',,.$i;'çrrùtr"ör¡rinr"ð¡r'otft*r; 'ür;,u,

. ir. ,lt ùft¡ùt-",nl:.ttl¡,*lr. l.lô,rr''dl,,btttlr!¡t,cr ùr:dllcrr'.'t¡l¡lllt
çof*"'ror¡*¡,.,,Èrütrt''-¡¡Qr;¡ll¡ s¡¡:l*' tltl¡rt*.,1ú1"'ùor-'h'-.'tl"'ùÈ'1 :

-., ::,'{ütl,'",f*tr',çoutnul*c¡!rl',crltrnriirlt¡}È¡rç¡tÜI¡r''t*t?r.'e& ü1
¡r,Õü,if"*ir¡c.,,1o,,,¡nfü.¡¡;¡ilù,b¡ttù,.ñ,,.,,rfi¡flf.'ù',"ofl¡ùdGFr.:r ,ir,

' .:,Ò" .trf¡¡t, ,.tct',.'hù,,¡:,Grr.l; ,ûtr¡t,'þ, qrlO,..,' 'erlrb'rrrrrrÚr'.'.Ùr|rl ru ' ù
f¡rteflù " trr ltrr¡f'l'ltt¡rrrÛ"rm¡tf,¡ttli' "I$ltrrr*. ¡rÛ' lr¡r'' o0'

"tttût".'üt , Õ. €.Gt r$l{.r"q'lr.l¡,^rt'alt"Èrn*.n,"'tt¡lÚtlr üllû,lit' 'dvl¡l
lltürqll,"rt,'ù*Ht"f¡I"'. l* "tl'-m¡ctql 'Õr"rrrl¡r¡ir : ", .

,,Toor û",Õle orçtr*;r ¡t¡l ',ll,tlã..'al&tlrolr,.rol¡n*},út','rolgrú , *l¡¡rr
voort' tl¡': Jrt.'-Sltrtr'"t 8t -'(goaúü.'ltrlrd}', tU l¡t'r'lïtrlt"ttt'rlt',"tû rl

'lr. "Gr .t¡ùcökhr:'t(ll#!t rr,r.lrlrltl .û |lnt'trll.,G"al't',¡ç¡¡,t¡it ,rlln¡*ù¡t ¡tt n*ri'r'vrrrutl.it ræ"'lgorÛl¡'''''!tr '

"" .r 'rûLt.ùtcorr.

tloognctbtli

Iæa ,sal. da Gfüh



Onr¡l¡lt vn þr¡ürlrrtzutrùa dlc voorultlogrd og rrt lrtrgrrlc rs¡trurr-ttr lrl l¡t llelr-orgrl rr Clrl¡tr¡ loalrg tr l¡tr¡rper fr¡¡nr rorôl¡ ettg.-ro¡rd 1¡ ö¡ctr ltlT o blgtr ttL.

1. h¡trrrtlr 1lûl rldlrù ¡r¡. hrt bofdrrrl, -

0P !r l{f.T ?l!ll- v¡r bt loolffi rl|l dr vol¡r* rcalrlrrr egt&rldrPræ¡trrt l0r (gñlceftcHtH,
Slrtrálrr 16r;ffcrffrclpal E'OÍtrrtllt¡ ltlrcltllorrgafulrt !fgtrç¡trlæt¡rl lf
figæoctevs trllrh l{f

Dczc l.tG rrcrtoo¡t op vcrroldJn plntrcn üor4rert, ûþ lnr allc itar-¡Öf tilll¡¡.f¿ bt grrolf. l¡, tr,bt lrrntlm nr- frt .loÕ3 g?-dr,tr¡rla of vllvrrvonlr¡ vl ab' trtæ. o*'Ò Ìc;tr. lLt ptCprcrf úmf¡cr[ ovlr i.t.lg¡r.r n¡ ll. |poda ¡ttltt.errol'útaaar, n..Ò¡c..1,**dc'-rp¡tt, rcrh¡e¡Ir-dol ultgavo¡rd t¡ mrû¡iJr :i,' .

- f¡rtmr vr rlh fi:'ùr,c¡ oorrcotlr rr Ò tc¡ll3ù1.- lcrllc¡nr r.l alc 3lr¡çrcûr''æe.3,'ltt utl¡ t¡ r llcro¡ ¡ã t ,r gruttctr lur¡ grs.r.
- lcrnlrrcl v¡n dr brlgloe. ru {¡,'rr'l¡le vu dr rcAlatcr*o¡r}r... Itlr!çn tr b! ff t¡ræln, et3{tt{.-ltili,r'nfulr" ¡rofrüçlçr,"tr¡tt¡rrd.t fúortfogÈrbr yrùc¡p..tr.FrÕl¡,.

.2.. {rh¡*.sfrfâr. flqr$ú,.rnf¡rf

þ n¡t¡rf: lr lt!!' rcrtlr¡,, door*t' ù'p:trö¡¡n.aL, {¡' rillblrçmtcaÞ lt ô. bfr$orc*'tlrr,,rcrùSr-i' rfgjrìq;r*û z{f*.,. tñl'-t,tscti- etrÒ r.gûrù.nNËtc ¡ ll¡ -rÖtrr,lcgi" rlh",'ll.erilñgr,, rol*.r¡lor.,¡ul,rl to¡'' v.l dc lorrqnocú-rcgffirlúr' grob brat;fi.tçe ¡ftl.f*,1r. Dl,rlCfoû.rüa¡ tltr .cbt l' &or 'I,l,l¡¡lllrlf .Htor"grlntt,¡llr,lùrl ,trrvu.lld'cn rcrgroot ùtl' v¡¡ ù üürn-nr¡ccrt''lr ¡¡r ¡lccùt¡ rtrrû. fæü to'nr l¡ abblôlçr to¡¡t¡rd hol¡'¡ordor rr¡qrerr .,lrtoort,dc f.rác ¡rrr doomgrert, roôrtii ' wrnl.c¡rl¡0 vtn dc kcgola'Fçl"ttk rtet æûtg lr. D¡¡ror ôlcl ro Òr¡ "tedc dc.- rrolg.rðr ¡ort¡¡¡t¡Òn tc,ro¡ic¡.tltgrvocrdrF - 0gelrw rra¡tultcl ra! ù' aCgr¡ççlt prtlcthl,zcl., ':
lclllçr cn rt¡r aotlg,,¡¡¡¡rûcncr vur lrt-?ttËrt.- Icr¡l¡rrllg vaa allc türanrn.: '- lcnl¡urcr var dc balgtcr vùr Õ rl¡tr ven dc rcaktrrlr¡rk.

3. Plrl¡er re¡ ¡rr'le4{b,tôt¡r :

lr ,l|9"! ll plaeta vr¡ dc' ot-orro¡¡r ¡cr grl.l"thr,loüûcr tc rcrdæ- grcpl*trtYtn ll f rt',a.1^ttügtt"tú',ürtr grf'lût tr uürt {n,¡Ò'omr¡r.

-1-
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: ltæ' ù' tû!o.rt¡tr"ft,'t¡, lttl,rlf' lnrrßtr.rll¡nræôr'lr,' rcc, hl¡rt',Ef¡ll¡ ,tlt,tt. iþ,:flf'r¡¡,:'(,131",',lil¡ ,f¡or",,1t..ùrolrtql,,,rn. bù frlq Òt-¡rÕ brrrfrr*'ffi ç¡þ!ùff!, : Ct¡t. l, ar¡¡$¡¡¡',rl¡t. c ¡i¡rrb¡l,,h-tt. O.ült'ûil o.,1.'t¡,t*¡ ttt¡"tr't r¡Ë¡ .¡ln¡- Irrnan' rü' ¡*ll'frptb rc¡bffiçr ='vü. r{!t'\ti^ lld'rlo¡,', :,, . : l" * LÈq!¡ " ü.tlr;lnèlrrt*lq,.ntr',It,'t lrt r, .Õt r ¡ ..iilÇ$t¡tn n rtl¡r}¡'''.- lüür r¡"1ÜÉ' ¡r¡bldlæ-rr, tlúnl'r, Òor, r*lç,tr*,lLt'rtrrñ l-r- lh¡trt Tr'Õ' t¡clrt vrr. bt rrûml.

It, 'rllr 'rrtntùr ôl¡n¡ r'htrlr rrt ù hrtr tnlltrtt g¡¡3ìrfft t.¡rtrr,. "
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l. lhÐlìrllr'cür¡t
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A. VERSTREI{EN
Raadsheer in heb Hof van Beroep.

Antwerpen 2420,
A1fred CooLsstraat 16.

Aan Z.Ê.H. P. VRIENS

T/ S.

llaarde Heer Pastoor,

In opdracht van Voorzitter De Heyn zend ik U

de Etukken in bijlage.

Me! beete groeten van huis tot huis,

f-p-

a



Kerkfabriek Kristus Koning Antwerpen rl J-1 1 -1987 .

Aan de Heer J.van d.e linde
Musicus- Orgeladviseur.
Grietstraat r 2O

7r1+ VJ Utrecht.Nederland.

Geachte Heer,

Het is roij een genoegen Urzoals afgesproken,hiernede onze mondelinge
overeenkomst van Vrijd.ag 1r-11-'Bi te bevestigen.
ûnze bijeenkomst had plaats op de pastorij in aanwezigheid van de
Heer Pastoor Vriens.
De red.en van onze bijeenkomst:uw schrijven van 6-11-'87 aan. onze kerk-
fabriek gericht.
Bij orLze bespreking werd duidetijk vooropgesteld d.at uw aanstelling
vooreerst diende voorgelegd te worden aan de kerkraad en dat d.eze ook
afhankelijk was van het mecenaat d.at mede zou instaan voor het dragen
van de restauratiekostea.Iliervoor was U akkoordreeretdaags en kosteloos
een schets op te naken van de huidige toestand van het orgel en tevens
een ind.icatieve richtingspríJs op te geven van de grondige herstelling
en esthetische verfraaiing.Dit zou a1s basisdokument dienen waarop het
mecenaat een positieve beslissing'zou kunnen nemen.
Van haar kant zou de kerkraad zídn akkoord verklaren U als ad.vi-seur
aan te stellen bij een positief resulteread.e bijeenkonst net het voor-
opgesteld mecenaat en de bevoegdg overheid.
Ia dat geval stelt U zich borg voor volgende punten:
-Opstellen van een gedetailleerd lastenboek van de uit te voeren werken
-Aan d.e Kerkraad d-e nodige exenplaren te bezorgen die haar toelaat
verschillend.e priisbiedingen aan te vragen.

-Ðe Kerkraad- ad.viserend. bij te staan bij de definitieve aanstelling
van de restaurateur.

-De werken op te volgen met volled.ige verantwoordelijkheid over de
degelijkheid va¡ uitvoering volgens de regelen der kunstrzoals voor-
zien in het lastenboek.

-Volledige verantwoordelijkheid op te nenen over het behoud van het
typisch Klais orgelrgtlâ karakter-toon- klank en zt-e1--

i



lenslotüe zou Urrekening houdend,n¡et orlze begroting een eerste plan
ven werken voorleggenrd.ie nog dit jaarrín het kader van d.e grote
herstellingswerkenrkunnen uitgevoerd. word.en.;
De KerlcFabriek zou U reed.s voor dit werk het d.oor U voorziene honora-
riu¡n toekennen.
Hiernede meen ik een volled-ige weergave te hebben verstekt van d.e
besprekingen waarnede beide partijen zj-cln akkoord. hebben verklaard.
en teken ínmiddelsrg€achte Heer van d"e Irind.erin afwachting van een
vlot verloop,

Met oprechte hoogachting,

De Heyn.
oorzitter
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Kerkfabriek Kristus Koning .Antwerpe n 11 | -1 1 -1987 .

Aan de Heer J.van de lind.e
Vervolg schri jven 15-11 -' 9:V

4ts Bijvoegsel aan nijn verslag van '1 5-11-498? (hierbii ingesloten)
geef ik U d.e weergave van. d.e bijeenkomst van de afgevaardigd-en verr

de kerhr.aad.
ZLi nerkten volgende Punten ,oP I

1o Sprekend. over honorariumrverstaan zij onder honorariumreen
vergoed.ing waarin alle kosten begrepen ziin en die forf aitair
zou vastgestetrd zijn oP FB.lrj-
ratie niet inbegrepen.

2a Volgende zin¡ "De kerhaad ad
definitieve aanstelling van

de esthetische restau-

erend bij te staan biJ de
restaurateur't dient aangevuld

met "op basis van de ve jkende studie der aanbied.ingen"
te volgen" vraagt zíJ hoe U

prestaties en & welke frequentie
t" Sprekend over ¡rDe werken

deze concreet voorziett
varr opvólging U voorste
te nemen.

om deze verantwoordelijkheid vtaar

We beshoulrren,i d.it schriJven varl 1r-11-'87 en 17-11-t87 als een

wed.erziJd.s akkoord. en vrag'en. uw zienewijze op de concrete op-
volging d-er werken.

Inmíddels verblijven hrii '

De Voorzíttet.



I
Overzlcht van de toestand waarfn zlch het Klals-orgel van Chrlstus Konlng te
Antwerpen bevindt en van de werken die nodig zijn om het instrument weer goed te

doen functioneren.

INTEIDING

Het uit 1930 daterende Klais-orgel van Christus Koning is een van de beste
orgels die er uit die tijd bewaard zijn. Het is ook een represenlatief voorbeeldvan de nieuwe richting die er Ín de orgelbouw ingeslagen werd en die een meerevenwichtige en veelzijdige disposilie-opbouw voorslond dan in de Duitse laat-romantiek het geval was. Bovendien toont het een terugkeer naar de voor deoudere orgels typerende werken-opbouw, nat het meest opuallend gedemonstreerd
wordt door het aanbrengen van een rugpositief in de balustrade.Uit de hele opzet van het instrument en uit de gebruikle materialen bfijkt datde makers gestreefd hebben naar het construeren van een zo degeliJk nogelijkinstrument, wat maar van zeer weinig orgels uit die tijd gezegd kan worden. Hetpijpwerk is goed van makelij en mensurering, terwijl de intonatie van eenduidelijke artistieke visie getuigt. Van de voor die tijd zeer goed uitgedachteelektrische traktuur zijn vele onderdelen kennelijk in eigen atelier gernaakt,tot de Setzer-kombinaties toe.
Ook nu weet het orgel qua klank nog steeds te overtuigen en is het met nane zeergeschikt uoor het vertolken van eigentijdse nuziek. Het originele klankkarakterdient dan ook zorgvuldig bewaard te blijven bij een restauratie.

HUÏDIGE ÎOESTAND EN NOODZAKELIJKE HERSTELLINGEN

1. Pijpwerk

De pijpen zijn vrij$eI alle nog in goede staat. De neeste pijpen zijn echter welvervuild en zullen van stof ontdaan moeten worden. Enkele tongwerken zijnveel sterker vervuild dan de andere pijpen, daar zij door kapotte membranennauwelijks te gebruiken en daardoor slecht onderhouden zijn. Aan deze registersvalt enig bijintoneren te verr¡achten, evenals aan enkele andere pijpen. Over het
algemeen valt er echter weinig werk aan de pijpen te verwachten.

2. [Iindladen

Voor zover dit zonder demontage te constateren valt, bevinden aIle windladenzich nog in een goede toestand, met uitzondering van de linker windlade van het
hoofdi¡erk. Bij deze is doorspraak te horen, die waarschijnlijk v¡ordt veroorzaakt
door vervormde kegelgaten of door vergane beledering op de kegels. Daaron zullende kegels van deze lade vervangen noeten ¡uorden en de kegelgaten gecorrigeerd.Bij de andere windladen zal dit vermoedelijk niet nodig zLjn maar zekerheidhierontrent zaI pas na steekproefsgewijze demontage van enkele pijpenstokken
verkregen kunnen worden.
De uitbreidingen van de superoctaafkoppels van hoofdwerk en borstwerk staan opafzonderlijke kleine windladen opgesteld en zijn niet meer aangesloten. Ze makende indruk in een slechte staat te verkeren, terwijl het pijpwerk erop totaalvervuild is. Deze laatjes moeten grondig hersteld worden en hoger aangebracht
dan nu het geval is om het onderhoud te vergemakkelijken en opnieurr verwaarlozente voorkomen.
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3, Membrarren

De membranen vormen een van de voornaamste oorzaken van het slecht functioneren
van een aantal registers, Een deel van de membranen is echter ooit aI eens
vervangen en is nog in vrij goede staat. Het zou desondanks le overwegen zijn
alle membranen te vervangen, daar niet zeker is hoe lang deze nog mee zullen
gaan en dit mogelijk een iangdurig probleemloos functioneren van het orgel in de
weg kan staan. Bovendien kan het noeilijkheden met de garantie geven.

4. Balqen en windkanalen

De balgen zijn kennelijk al eens opnieuw belederd geweest. Ðit leder is nog in
goede staat, zodat herstellingen aan de balgen niet nodig zullen zLin. De

wíndkanalen vertonen bij verscheidene verbindingen lekken, die veroorzaakt
worden door het verdrogen van de lederstroken waarmee deze afgedicht zijn, Het
aanbrengen van nieuwe stroken is noodzakelijk. De tremulant van het zwelwerk
functioneert niet meer en za1 hersteld moeten rorden.

5. Ventilator
De oude l,leidinger windmachine functioneert nog goed, zodat er geen reden is deze
te vervangen.

6. Zwakstroom-voorzienino

De huidige stroombron voor de zwakstroom is een door een elektromotor aangedre-
ven getljkstroomdynamo, die 24 V spanning leverl. Hoewel deze nog redelijk
functioneert, zou het toch zeer wenselijk zijn deze sterk veroudercie constructie
door een moderne gelijkrichter te vervangen, daar deze een stabielere stroom za1
levert, wat voorai i.v.m. aansluiting van een computer-setzer van belang is.

7. Bedrading

De huidige kabels stammen nog uit 1"930 en zijn qua isolatiemateriaal totaal
verouderd, Hoewel er nu nog geen problemen mee zijn, is het zeer onzeker of zij
nog lang mee zullen gaan, temeer daar op sommige plaatsen de isolatie er
¡eãenkelijk uiÈziet. Bovendien blijkt de isolatie van zulke kabels nieuwe
montagewerkzaamheden vaak niet meer te overleven. Daarom verdient het aanbeve-
ling alle kabels nu te vervangen.

B. M_aqneten

Naar men mÍj heeft meegedeeld, zijn er de laatste jaren geen noemensetaardige
probLemen met defecte magneten geweest. Bij steekproeven bleken de magneten ook
nog in goede toestand te verkeren en bleken er geen magneten bij langdurig
gebruik verontrustend warm te worden. Temeer daar de rnagneten de indruk maken
ãen eigen rnodel van Klais te zijn en er zeer moeilijk vervangende magneten in !e
handel te vinden zullen zijn, is er dus geen enkele reden om de originele
magneten te vervangen. Hooguit zou het aanbeveling verdienen om een aantal
,"ã"ru"-rpoeltjes tã laten wikkelen, die in geval van storing op de originele
magneten kunnen worden aangebracht.
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L $Þeel tafel
De speeltafel is in vormgeving en technische uitvoering een karakteristiek
product van de firma Klais uit die jaren en bevat veel onderdelen die kennelijk
in eigen atelier vervaardigd zijn. De onderdelen van de toetstractuur functione-
ren, op een enkele pedaaltoets na, nog redelijk goed. De onderdelen van de
registertractuur zijn echter grotendeels versleten en vormen momenteel een van
de voornaamste bronnen van storing in het orgel. Hoewel de inrichting en
technische aanleg van de speeltafel voor de mogelijkheden van de dertiger jaren
optimaal genoemd kunnen worden, is restauratie in de huidige vorm een problena-
tische zaak. Daar het in de bour¡tijd nog niet haalbaar was, een groot aantal
Setzer-combinaties (zie ook punt 9) in te bouwen, werden er vele extra
speelhulpen aangebracht en werden de Setzer-combinaties per klavier gedeeld om
toch zoveel mogelijk gelegenheid tot omregistreren tijdens het spelen te hebben.
Dit leidde tot een zeer gecompliceerde en daardoor storingsgevoelige aanleg van
de speeltafel. Bovendien maakte het per klavier opdelen van de Setzers het
noodzakelijk om ook tussen de klavieren drukknoppen aan te brengen, die
gemakkelijk tijdens het spelen aangestoten kunnen worden, wat tot ongewilde
registratiewÍ j zigingen 1eidt.
Daarom zou het beter zijn de oude speeltafel af te koppelen en op het doxaal te
bewaren en een nieuwe speeì.tafel aan te brengen, die bij een eenvoudiger en
daardoor betrouwbaarder opzet meer mogelijkheden biedt dan de oude. Hierin zov
dan een nieuwe computer-Setzer rnoeten worden ingebouwd Lerwijl verder het aanfal
speelhulpen drastisch beperkt zou moeten worden. WeI dienen de thans aanwezige
sub- en superoctaafkoppels gehandhaafd te blijven.

10. Setzer-combinaties

Setzerconbinaties dienen om bepaalde registercombinaties tevoren te kunnen
prepareren, die dan tijdens het spelen door het indrukken van één knop opgeroe-
pen kunnen worden. De elektro-pneumatische toestellen waarin bij dit orgel de
geprepareerde combinaties opgeslagen worden, zijn voor de mogelijkheden dÍe men
in L930 had ingenieus en praktisch geconstrueerd maar zijn tamelijk kwetsbaar,
waardoor ze nu zeer onbetrouwbaar functioneren en een bron van storingen vormen.
Ook na restauratie zal nauwelijks een langdurige bedrijfszekerheid gegarandeerd
kunnen worden, terwijl restauratie bovendien een kostbare zaak zal zijn. Daarom
zou het beter zijn de oude toestellen af te koppelen en als curiosum in het
orgel te laten staan. In de nieuwe speeltafel kan dan een moderne conputer-
Setzer worden ingebouwd met 256 combinaties (de oude heeft er 6), die door het
grote aantal combinaties allerlei andere speelhulpen overbodig naakt. Hierdoor
zal een aanzienlijke vereenvoudiging van de speeltafel zonder verlies van
mogelijkheden bereikt worden, wat besparend zal werken en de bedrijfszekerheid
zeer ten goede komt.

Ll. Zwelkast

Een deel van de jalousieën van de zwelkast werkt niet meer. Door de slechte
toestand van het apparaat in de speeltafel dat de jalousieån stuurt, is niet
goed na te gaan of alle magneten nog werken. Dit zal na plaatsing van de nieuwe
speeltafel en het aanleggen van nieuwe leidingen, gecontroleerd moeten worden.
In e1k geval moeten ook hier de membranen vernieuwd en de balgjes herbelederd
worden.
Hoe effectief de zwelkast Ís, is ook in de huidige toestand moeilijk te
beoordelen. Mogelijk zotl het wenselijk btijken de (dubbele) wanden van een
betere geluidsisolatie te voorzien. De vensteropening achter in de zwelkast moet
met hout dichtgernaakt worden,
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12, Houtbekleding onderkast

Een groot deel van de onderkast is momenteel met donker geverfde zachtboard-
plalen afgetimmerd, wat waarschijnlijk van het begin af aan zo geweest is, maar
dermate 1e1ijk, dat r¡ijziging hiervan gewenst is. De eenvoudigste oplossing zou
zijn, het zachtboard te vervangen door verticale houten planken met kleine
tussenruimtes, zoals nu reeds het geval is aan de uiteinden van de kast. Het zou
echter veel fraaier en meer in overeenstenrming rnet de rest van de kerk zijn om
de gehele betimmering te vervangen door eiken paneelwerk met een aantal
uitneembare panelen om de pneumatisctre hulpspeeltafel en de balgen bereikbaar te
houden. Voor de panelen zelf zou eiken multiplex gebruikt kunnen worden.
De later aangebrachte overkapping van het rugwerk moet verwijderd worden, daar
deze het visuele aspect van het instrument schaadt.

GLOBALE KOSTEN

De in het onderstaande vermelde bedragen dienen slechts als een zeer
raming beschouwd te worden, met dien verstande dat het minimum-bedrag
aan de hoge kant is teri¡ij1 het maximum-bedrag zelçer niet overschreden
zal worden. De bedragen zijn exclusief BTIJ.

globale
eerder

Maximum bedrag

De berekening van de maximale kosten is gebaseerd op de veronderstelling dat
aIle windladen geheel gerestaureerd moeten worden, dat de zwelkast van beter
isolerende wanden voorzien moet worden en dat de houtbekleding van de onderkast
net paneelwerk wordt uitgevoerd. De kosten zouden dan maximaal kunnen oplopen
tot 4,4 milioen Belgische franken,

Minimum bedraq

De berekening van de minimale kosten gaat ervan uit dat alleen de linker
hoofdwerkslade geheel gerestaureerd moet worden, terq¡ij I bij de andere Iaden
slechts de membranen vernieuwd behoeven te worden, dat er niets aan de wanden
van de zwelkasl hoeft te gebeuren en dat de betimmering van de onderkast met
paneelwerk wordt uitgevoerd. Tn dat geval zuLlen de kosten niet uitstijgen boven
3.7 milioen Belgische franken.

Beide ramingen gaan ervan uit dat steeds de beste materialen en onderdelen
gebruikt worden en dat overal de grootste zorg aan besteed wordt.
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OPUEEITINGEN

ad 2.

Aansluiting en restauratie van de laatjes voor de octaafkoppels zal een relatief
kostbare zåak zijn, terwijl het effect ervan in de praktijk betrekkelijk gering
is. Terwille van herstel van de oorspronkelijke toestand van het orgel zou
restauratie weliswaar aan te bevelen zijn maar in 9eva1 er bespaard zou moeten
worden zou dit m.i. een van de eerste punten zijn die daarvoor in aanmerking
kornen. [Jel zou het in dat geval verstandlg zi)n de bedrading naar deze laden wel
aan te leggen, zodat latãr aansluiten op eenvoudige wijze en zonder nodeloze
extra koslen mogel.ijk blijft,

ad 9.

Het enige probleem van een nieuwe speeltafel is het toetsbeleg. Dit is bij de
oude speãftåtel ivoor. Daar dit tegenwoordig echter zeer rnoeilijk verkrijgbaar
en buiiengewoon duur is, zou voor de nieuwe speeltafel kunststof beleg gebruikt
moeten wãrden, wat echter visueel een goedkope indruk maakt en bij het spelen
ook minder prettig aanvoelt dan ivoor. Daaron zou hergebruik van de huidige
klavieren, onáanks de aantasting van de originele speeltafel, zorgvuldig overeto-
gen moeten worden.

Koos van de Linde
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J. van de Linde
nuslcus, orge ladvlscur
Gri.etstraat 20
3514 VJ Utrechtte]. 030-731399

Utrecht, 6-11-f87

Aan de Kerkfabrlek van,Gbrlstus Konlng
p/a [¡. Strausstraat I
zooo entrERPEt¡ ì

BeIglð

l{ijne heren,

Naar aanLeiding van het.l¡ezoeh dat..Íh sanen net de heren Deråenaeker en Joris op
woensdag 21 oktober'aan het orgel,van,,Ghrlstus",l(onlng brachb, deel Ik U nede dat
dit lnstrunent een,zorgvuldlge r.estaurat'le ne.t behoud van het oorspronkelljke
klankkarakter, zeker caard .is... fk,verzoek U,vr.iendetrljh.¡lii."',nee te delen oÊ U
kkoord kunt gaan n¿t het voorstel. van: de-beren,.Derieaaeker en J'or.is on nij als'. ¿dv,iseur aan te stelletri ,,,8€ùFe,ffende.het''honorar,iun stel ,!k voor on,de voor dit

soort rerken geldenda standaard*regeù.ing'te volgen. Deze houdt,het volgende in¡
Voor de le.',schlJ f van,'5¡:000'¡,000. ''',.' .,,".7¡,-..' ,1. ua'n",.de".aaaneâü8on
Voor de 2e scbijf van 5.000'.000",, 6175 t van de aanneenson
Voor' de 3e schtJf van 5.000'.000 .,6150 t,van de aanReenson' Betreffende de betal,ingsregellng stel,'ik'voo.r om'het'bedrag in dezel'fde' termiJ-. '',nen.,ult te betalen aIs. net,de,,,orge'Inake.r ,overeengekomen rordt.. Indien U beslult on nij als adviseur aan te'stelle¡ zal ik U zo spoedig nogelÍjk,. êen rapport doen,toekonen,betre.ffende,,de',toestand'van het or.gel., ¿l,snede een', een advÍes betrEffende de 'di'ù.,iaar' in' 'het kader van' groot onderboud uit te

voeren' rer.kzaanheden.

Hoogachtendi'

,L

Koos van. de.,tlnde



lcrnrncnrlnstllr¡ut l*g.o ¿*c¿¡taø¿ vr,r,t ,**ls ù" ctolìcnoé cæ cTwa&.2

leuven, 6 augustìrs 1987

Aan de KerkfabrÍek KRISIUS KONINGlouis Straussstraat 1
2O2O ANTWETtPEN.

Geachte Heren,

I{goede ord.e ontving ik Uw geëerd- schrijvea
dd.. 2, juli jI.

Graag ben ik boreid. om in üe gaan op Uwvoorstel om met -d.e heer Derienaeker en een d.eskund"ige
orgelbouwer na te gaan wat er d.ringend" a.an uw orgel
zou d.ienen te gebeuren.

Op d.it ogenblik Ís d.e heer Deriernaeker metverlof tot ongeveer begin eeptember. Daaroro stel ik voor
d.at tussen 1O en 1) september e.k. een geschikt ogenblik
zou word"en gezocht voor verd.er overleg ter plaatse.

Wilt U nnÍj rond die ti.jd telefonisch
contacteren?

Met oprechte d.ienstvaard.igheid envriendelijke hoogachtíng,

J.JORIS, d.irecteux.

herestrqol 53 3000 lewen - tolcfoon Ol$t[3i e - portrckcning 00'006¡509'0'
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Kerkfebrlet< ven KrÍetus Konf ng
Louis StrauÉstraat I
2O2ø Antwerpên

Herseltr 30 september l-9E}6

Geachte kerkfabriet< r

Tfjdene net bezoek vän de f¡eer pâstoor en de vc:cruitter vår¡ de
kerkfsÞriek hebben hre de toestancl vån en de mÕgelijl<e
þ¡erkzåamfre,clen åår¡ het orgêl ultgebrefd bespr()t(en. Ik meen dit
å1Ë v()lgt te mog€n såmenvatten.
Er wordt geopteerd crm het grote KLais*orget r dat samen mêt de
lcerk een !,¡aårdevol getuige vsn zijn tijd isr te reståurere¡1 .
Gelet op de ff nanciële mogêllJl¿heden wordt dit uítgevoerd inkleine JaartlJkse stappenr zôdât over een aantal Jaren het
lnstrument weer optfmäal t<1ln¡{t en betr<:uwbåar Ëespeelbåår ls.Het zaL dsn zeker eèn rol kunnen vervullen als concertorgel voorgrote ÕrgelÌ{erkenr vo()rã1 de modernên.

Het bflJft een Klals-orgel. Het vorlge vt>crrËtelr om de volledigespeeltafel te vernleuwenr vêFvålt. Er wordt gekozen v<ror eên
zscf¡te reetâuråtier waarblJ soveel mc:gelljk onOerdelen vsn
vr<:êger blijven dienen.
ÞaÊr(}m heb llc onlange rlet (:rgel âån een tweêde grondlg onderzoek
onderworpen. Tevens heb ik een aantå1 andere ínstrumenten van
Klals uÍt dezelfde perÍode (dle wij ook in onderhoud hebben)
bestudeerd. Semen met mijn mede¡¿erkerr die sl Jaren bij dit
orgel t<omt en de meeste gebreken ervan kent r ben ild tot de
konklussie gekomen die u in bijgaand råpport kunt vinden.
Indien u mêer inlichtfngen fiierover wlLtr ben ik graag þereid
eer¡ en ander blj u lromen ult te leggen.
Met de meeste hoogachting,

I0rü
rrårcl Fe1É

zåaldvûerder

PELS-D'HONDTORGELBOUWpvba-DORP73,3170 HERSELT-e014/544658 - BTW422.387.983-H.R.T.048.577-BBL330-0629136-48-K8401-1011351-47
GERARD PELS, Drie E¡kenstraat 6, 3170 Herselt, "¿- O141548152 - BERNARD PELS, Blaubergse Steenweg 10, 3170 Herselt, ã 014/544657



KerkfâÞriek van Kriatus Koning
Loufs Stråusstråat 1
SQZA Arrtwerper¡

Her'selt, I ôktc)Þer 1946

Geachte Kerkfåt>rlê¡( t

Lre l-leer Voorsltter van de KerkfaÞrlek heeft mlJ gisteren
telefonlseh dt vraeg geatetd of lk een ruwe ramlng zou kunr¡en
mâ¡(en voorr da werrlcen die de kon€ndê Jaren eventu€el uitgevoerd
w()rden ean h¡t ortel.
In aanvuflln¡ op nijn brfÊf ven 30-9-86 t€ef tk u
gevraegde lnfor¡n¡tla. Getleve dlt te zlen alÊ eên
betrotlnglrenln¡ vån een cxpcrtr on nlet ale e(Ðn
aanrremer. 8r zljn t.vêel f¡ktorcn dlÊ tljdênB dê
påa aân hat llcht zullen ¡((f,nen.

RAMING !

hlerna de

of,ferte van een
eerste faEerr

I Ete f ¡¡aG I
2 da f¡rrÞ!
3 de fracl
4 de fssar
5 de fase:

tel f Jxrlchtôr plaataen
ap.åltefel roBtôureran (nax. )
nlcuwo kebGla tuaa€n apeelt.
€n ortGl

grond l8Ê I ntonat lecontrole
an ctonnlng

nleuwe el€ktronlsch regf strer-
tâheut€n

46. AO0
233.400

fr
fr'

25o.OOc) fr
250.OOO fr
f5Q. Qo9*er

1, " l-30. 200 f rTOTAAL

De B.T.w. ls ln de prljzen verrekand.
'fer lnËornatle heb lk not êen kople biJgevoe¡d wearln u iets
meer kunt l€zcrn ovelr d¡ Setzer-co¡nblnetlea (ook AmGrlkaena€
Co¡nblnet les gcnorrmcl ) .

In de h()op dåt u hlermee voldoånde
meer-Jsr'en plennlng op tê etellrnr

t€gav€nE¡
tckân I l(

heþt om uþ,
lnmlcidete

mat d€ ^;M'osecht lng r

h, Pera
L'zaa¡c

tr
rd P.¡E
voardGr

PELS.D HONDT ORGELBOUW pvbe-DORP 73, 3170 HEFSELT. ¿ 014/544658 - BTW 122.S7.983-l{.R.T 048.577'BBL 330"0629138"¿18' KB 401'1011351'a7
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RAPPORT ()VEr' de
RESTAURATIE VåN ITEt

KLAIS-ORGEL 1r¡ de
KRTSTUS_KONTNGKSRK tE ANTI^IERPEN

1. Ultgangepunt
Flet Klaia-ortel ler telet op zÍJn bouwdatumr een technisch en
muzit<asI aegcllJlc lnstrument ' waar ln princlpe nlets aen
verendÊrd worclt.
2. Huldl¡e toêrtend
Het plJpwerk on de wlndleden ztJn op een klelnigheid na ln
reclellJ¡ra strtt (w¡arblj af rekenlng t€houden worclt met de
heretelllng:workcn aan oên lad€ dle nog dlt Jaer ultgevoerd
worcler¡ ) .
Flet orgel l¡ ¡lãcht brufkbear ter{orden door de alecf¡te tôestand
van de apeclt¡f.l r vooFôl ae rg¡lelerÞegfgllB¡

a. DG IO3 rc¡l¡t.rknop-rû¡¡netenr d1Ê ¡utomstlsch ¡<unnert
b€wc¡on on de SchouiGnporlties to()nbå¡r te mel<enr bliJven
<flkwljlt hapcronr ondst h.t aEJe ach.êfzskt en omdat het
vllt verdwrnen l¡.
b. Do Amerf kaange Konof natle (s€tter) r dle 6 vergcr¡lllencte
reglttrãtles lten onthouclenr ls de trotå ()orzagk vÀn dê
proÞl€nen. Dit e lo¡(tropn¡urnåtl!¡ch g€heug€n 1s absoluut
onbetrouwbaarr €tì vêroorza¡kt de neeBte fouterr.
c. Een aantål vo€tknrrppan (ven dê 3Zl ztJn vêr vérsletên
ct. De dynano l¡ v¡rrlêtcn 3n lcvert €€n onbötrouwbåre
zbrekttroom.

Dê t(¡åvl.rkont.ktGn zlJn no¡ ln redeltJt(e ßtest. De bekabellngr
vooral ln d.:P.altåfal zalfr zt¡t er Hêl vord¡cht ultr måår
he€ft tot hlGrt('e nlet ¡l t€ v¡al Pr(¡Þlemen tcgêven.
3. VoorgeFteldê wêrlten

1. Het pleåt¡s€n van e-n gg!!JEg!g!!gl (634). Dlt werk wås ål ln
'82 voor8êBtôId.
Prljr aarrta laaa (lncl. prååtÊlng en BTw) : ôó.tOO fr.
2. AIc orgelbÕuvtera ¡cunnan ws aanvgårcl3n dlt ortel te
resteurerân c¡p Ôén voorwlard¡: de emQf ltceen¡e-Ko¡lb1nat1e nçe!-
ul ttarch lEÊÀg lrorden. Dlt .pp.r.tt (drt ()ndcr ln het ortel zeLf
Bta¡t) krn btljv¡n atatn rla êurlôEunr ñalr d. k¡þ€le moct.n
aftclcoppatd ïordan. In ¡an latara f¡aa ¡(ln nan lv.ntuoc¡ ccn
nleur êI.ktronlrcn re¡l.t.rt.hau3.n PlrettGn. lr zlJ op t.tt.z.n
dåt h.lt hlGf..n apG.thulp Þ.tr.f,tr dtt nl¡t (}nontbeerfljk lr on
het ln¡trum¡nt te bâtpa¡.n. Voor een lconccrt lc h¡t evånHel ean
te rad¡n' tozlân de arrcl v¡n d¡ nruzlek dle op dlt tr<:te
lnetru¡ncnt z.l ;.8pcc¡d lrorden.

PELS.D'HONDT ORGET-BOUW pvba ' DOFIP 73, 3170 HERSELT
GÊHAR0 PÊ1.S. Driâ Êikenttreåt e, 3170 Hsr3oll'
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Verv<rlgens worden de r'ggletgrkngppgn nagezien en hêr'steld:
r¡ieuw vllt' vastzetten vån de asjes err l¡et scht¡orrmakeri varr d€t
elektrische kontakten.

De vgetkqppgn clle nlet hersteld kunr¡en worden' $¡()r'den
vern I euwct "

Tenslcrtte w<rrcten de klavlerkonts¡<ten 1n de 5 excef¡ter'*
apparaten, de grote rgglslerrglalqkaet in de Fpesltafel er¡
cresc{snd()r(3L nBgezlen en wåar' nodlg herateld. Deze lastate zåken
¡<unnen echtêr psB tetest worden nadat de eercler vêrnoende
Õnctercletên hersteld zljn. Flet zlet er'nssr ult dst dlt nlet te
veel problem€n met zich meebrengt.
Þeze twaada t¡¡a kån waare,chljnltj¡< blnner¡ de 2 à 3 r^ret<er¡
uitgevoerd wordenr en kost dsn 155.600 fr I ztt.400 f,r (één dag
¡<oat 15.560 frr Blle¡' EteeclE b€rêlcend met 2 ortetmåker8r kleir¡
rnaterlallr ralc¡(oat'en en LgZ BTI'|). AIa lEr êen voetknop moet
vêrvången worclen tdoat cl 1t 1.35c} fr voor het måterleal. Bulterr
enkele voêtknoppren ver¡racht t¡( nauwelf Jtcs n¡tcriåålkoEten lr¡
deze fåge.

U zlet d¡t lk voor de twGêd€ fåsl¡ moelliJk een vaete prije
¡(erì gcvrn. Met aen vol¡.ectlt nleuwe trsktuur zou cltt lrel
nogellJk zlJn. Dlt tyeto.¡n l¡ echter ta ve€I verwaarloosd
om het nsuw¡(êurl¡ tâ kunnan bêrakenen. Incltsn t¡{ cltt Hel
zou docn zou hct rlclcoP.rêGntåtG zo hoot oplc:pen det hêt
u waareêhf Jnf ljk tê duur u()u ultvallGn. Deårom Étål ll(
voor dcuc face nlét v()or ean gl.obel€ prf Js aan te
batt€drànr ßBBF Par uur t€ barot(ånGn. Alle v()orgestel'de
$rerken worden f n ds kêrk verrlchtr zôdgt u het verlo()p
ervån goed kunt vôlgen.

3. Volg€ndc fe¡€n
Mfjnc lnzlen¡ lE dê bêrte werlcwfjze det re.lk Jaar een tljct

aan hct or¡al wcrk€n nrergeal¡nt uw budget en voltsnB de
vorderlngcn dla we ne¡(an. Do dlrrop volgendo J¡ren zouden de
werkz8amh.dGn hunnan onv¡ttGn! v.rvln¡lng v¡n cl. rlechtê
kabeltro.pen (bcrckanlnS pcr uur) r lrofiGll¡ nrzlcnt van lntonatle
ån Btemulntr en tênBl()ttâ de ¡¡nk(}op ên lnltåll¡tla van een
elêt(tronlrch tah.utcnr ål¡ vcrvrn¡lnt van de af!6t(()ppelde
Amerlkå¡nra KonÞln¡tle (Þetcla lr.t8tcn kunnên wel voor êen vaEt
bedrag eåntanonen worclen) .

I f,r
Itr 30 eeptember 19€}6

Gerard Pelt
zååkvoarder



JOHANNES l<LAl5 ORqELBAU
qMßH & Co. l<Ç
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KOSTENANSCHLAG
über notwendige Arbeiten an der 0rgel in der Kath. Kirche

Christus König zu Antwerpen

Es handelt sich bei dem Instrument um eine elektrische Kegelta-
den-0rgel, die im Jahre î930 als Opus 750 in unserem Betrieb ge-
baut wurde. Die 0rgel hat 72 Register.

Folgende Arbeiten müssen an dem Instrument erbracht werden, um es
w ieder funkt ionss icher herzurichten.

I. Hin- und Rücktransport des Spieltisches

zum Umbau und zur General-tjberholung in unserem Betrieb.

I I. Spieltisch

1. Am Spieltisch treten in letzter Zeit zunehmend hitufiger
Störungen auf. Die beim Bau der neuen Orgel überticher-
weise verwendeten Kabel mit gerachster Eaumwollisol ierung
beginnt abzutropfen und verliert damit ihre Isolierfunk-tion. Diesem übel ist nur durch ein gänzliches Neuverka-
beln des Spieltisches abzuhelfen, wobei gleichzeitig die
Registerschalter überholt und alle vorhandenen oxydier-ten Kontakte durch neue Silberkontakte ersetzt werden.

Ferner wtirden bei diesen Arbeiten die Excenter-Spiel-
apparate sowie die Koppeln grtlndlich überarbeitet oder
erneuert. (Die überholung des Spieltisches wird so aus-geführt, daß alle Funktionen erhalten bleiben.)
Der Spieltisch wird aufgefrischt, die Beläge der Halze
und des Schwellertrittes erneuert soweit notwendig neuausgefilzt und überprüft, so daß der Spieltisch prak-
tisch neuwertig ist.

2. I'leiter würden bei diesen Arbeiten zwei weitere Kombi-
nationen zusätzlich eingebaut, ¡lirkend auf die Hand-register, Hierfür muß die Registerstaffelei geändert undtei lweise erneuert werden.

3. Im Spieltisch wird eine neue Setzerkombination mlt 32
Kornbinationsmöglichkeiten eingebaut, aufgeteilt in vier
Gruppen a acht Kolnbinationen.

-2-
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III. }lindladen

überprüfung der l{indladen, Stöcke und Bänkchen. Soweit er-
forderlich wird die Papierabdeckung erneuert und l'lindrisse
werden abgedichtet.

IV. Pfeifenwerk

Durchsicht und Reparatur des Pfeifenwerkes. Die Stinmvor-
richtungen werden vorsichtig auf ihre originale Form zu-
rückgeführt, lose Stöpsel der Holzpfeifen werden neu bele-
dert. Ferner wird die 0rgel hÖher gestirrunt, und zwar auf
880 Hz bei etwa 18 - 20 ûrad Celsius Rauntemperatur.

Die äußerlich sichtbaren Pfeifen der Prospektpfeifen werden
bronziert.

V. Traktur

a) Spieltraktur
1. Die vorhandenen Ankermagnete arbeiten nicht mehr zu-

verlilssig, wel I sie altersschwach sind. Einige sind
auch verrostet und sitzen darum in ihren Achsen fest.
Es ist daher von uns vorgesehen, die Magnete an fol-
genden þlindladen zu erneuern:

I. Manual

I I. Manual

III. Manual

IV. Manual

Pedal.

An den l,lindladenapparaten der Prospektpfeifen sowie
einzelner Register werden die f'lagnete nicht ernsuert,
sondern die besten vorhandenen dort eingesetzt.

2. Gänzlich erneuert werden müssen die Membranen, weil
das Leder derselben verschlissen ist, ebenso ver-
hält es sich bei den Transmissionsbälgchen, die neu
beledert werden. Insgsamt handelt es sich hier um
etwa 4.000 Monbranen und Bälgchen.

3
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b) Registertraktur
Eine verlängerung des Kabels der Registertraktur wirdu,egen der Erneugfung der l,lippmagnete an den Register-aktionen notwendig.

c) Die in der 0rget befindlichen papiersicherunsen sind in-zwischen technisch überholt und funktioniereñ auch nurnoch unregelmässig. Es ist darum vorgesehen, neue siche-rungsklemmleisten zu bauen mlt neuen-Glasroñrsicneiuñgðn
und die verkabelung von Klerunleiste zu xtenrnleiste zu'erneuern. Ferner wird ein neuer Gleichrichter geliefert,da der alte Umformer zunehmend anfälligéi wirO.

VI. I'lindanlage

Überprüfen der gesamten trlindanlage, auch auf den l,Jinddrucknin, sowie Dichten der Risse in den Kanälen usw.

VII. Imprägnierung

um das Holz für die Zukunft gegen Insekten und pilzbefall
zu schützen, ist vorgesehen, sãmtliche erreichbaren Holz-teile mit einem Schutzmittel einzustreichen.

V I I I. Schwel I erbewegung s-Apparat

Lieferung und Anschluß eines neuen schwellerbewegungs-
apparates mit Kontaktgebung, damit die schweilweike-wiedersicher benutzt werden können.

-4-
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Alternativ

Ferner wird alternativ der Neubau eines viennanualigen,
elektrischen Spieltisches angeboten nach folgender Be-
schreibung:

- vier Manuale und Pedal nach auf die Orgel abgestimmten
Tonumfängen,

- Gehåiuse: Holzart Eiche furniert, innen Nußbaum,

- Oberfläche: außen und innen DD-Lack natur,
- Klappdeckel zum Einschieben,

Schloß auf der Cs-Seite,
Ríickwand mit zwei verschließbaren Türen,

- Notenpult in Brettform abkippbar,
Holzart ebenfal ls Eiche,

- Manualklaviaturen, Untertasten: Ivo-plast
0bertasten : Ebenholz massiv,

- eine Pedalklaviatur - Eiche massiv, radial,
- Excenter-splelapparate für Manuale und pedal

Schwel lbalance-Tritt für die Steuerung der Schwellerbewe-
gungs-Apparate,

- Setzerkornbinatlon mit 4 x I Kombinationsmogl ichkeiten1 A-H bis 4 A-H,
- 14 Stück Hand-Druckschalter,

- ll Stf¡ck Fuß-Druckschalter,

- Crescendo-Einrichtung als t{alze inkl. Kontaktgebung nach
neuer Konstruktion,

- Voltmesser am Anschlußbrett,

- ein Motorschalter,

- der Spieltisch ist nach Antwerpen zu transportieren, ttoer angeklenunt und durchgetestet wird.

-5-



KCISÏEITZU SA¡4I'IE[ISTEL LU NG

i [. ,Transport des Spieltisches
I I. Spieltisch

|, Reparatur desselben

2. Zwel frei Ksnbinationen

3. Setzerkombination
4x8=32Generalsetzer

I I I. t'lind I aden
'''

IV, Pfeifenwerk
'":'

Bronzieren der Prospêktpf,eifen,,,,

V. Traktur : 
'

a) Spieltraktur
' .: . .

1. Neue l{ippmagnet,e :. ,

'2. Neue Membranen i ¡

b) Registertraktur . :j:
Verlängerung des, Kabels

c ) Neuverkabeln |regen neuer
Sicherungsklemmleiste :

VI. ldfndanlage ,,.
.it',

VII. Imprägnierung r. .,

VI I I. i Neuer Schwel lerbewegungsapparat

DM

D!'l

Dþ,1

0È'l

Dl{ 5.634,00

DM 75.2t0,00

Di'l 12.825,,00

44.279,0A

,9.3{6,00

5t.909,00

13.926,00

Ð¡,1 27.6¿5,00

Ðtrt 44.240,00

;fll,l 4;693¡00

Dll, |l5.045,00

DÛI

Dlt'l

D$l

-5-

6

3.875,00

f t.537,00

6.006,00

netto DM 325.150,00
-r------l-!5-

Alternativ
Neubau eines Spieltisches netto 0M 135.2.l6,00

Die Preise verstehen sich ohne Einfuhrzölle, Taxen usw.



ANGEBOTSBESTANDTE ILE

L ieferfrist:

Zah I ungsbed ingungen:

Sonst iges:

nach heute mögticher Voraussicht ca. lsbis 20 Monate nach geklärter eesteliungbzw. Anzahlung.

20 % von Nettopreis

Rest bei Fertigstellung bzw. Schlußrech_
nung.

Mit der Ar¡zahlung von 20 % bei Bestellungsind Materialanteil und fixe Kosten abgeldeckt. Preisänderungen hierfür scheideñ
aus.

Auf den Lohnanteil (resiliche g0 %) werdenetwaige Erhöhungen des Tarifecklohnes biszur schriftl ichen Auftragserteilung vollund danach mit nur 9/10 des Erhöhuñgssátzes
angerechnet so¿eit sie auf die Durcñführungder Arbeiten entfallen. Vorbehalten bleibi"ferner die Anrechnung von etwaigen zusiltz-lichen .Auflagen bei den Lohnzusätzkosten
cturch Anderungen der Sozialgesetzgebung
und der Tarifverträge.
Der Kostenberechnung liegen die heutigenMaterialpreise und der tárifl iche Eckiohn
von. DM 1!,98 zugrunde, gültig bis 31. De-zember ,l985.

Abweichungen von den Zahlungsbedingungen
müssen ab- bzw. aufgerechnet, gewüñscñte
Sicherungen zusätzl tch vergüúei werden.Frühere Zahlungen berechtigen zu ent-
sprechend späterer Zahlung-der Restsumme.

Sollten sich anläßlich dieser Arbeitenweitere Schäden an der 0rgel zeigen, dievorher nicht feststel lbar-waren,-so werdenwir lhnen hieriiber Mitteilung máchen undIhre Entscheidung erbitten, ób auch dieseArbeiten ausgeführt werden sollen. In
diesem Falle nürden rir Ihnen einen Zusatz-kostenanschlag vorlegen.

6
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J1-i!l:ggn sgltgn die anliesenden Ailsemeinenroescnarts-, Liefer- uld Zahlungsbedingungendes Bundes Deurscher orgetbãurËisiei igóðivp. 1. .Novsnber t9g3 soyeit voi_ und iacñ_stehend nichts anderes verzeichnet ist.

Bonn, den 9. Oktober lgg5 Sa/bi

JOHAI'INESl.' A.
&

/
(Horst Sandner)



JAN VAN MOLSint-Hubertusstraat 1 21
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E 'chem, 30 december 1985.

Zeereerwaarde Heer Pastoor Vriens
L. Strausstraat 1

2O2O ANTWERPEN

Eerwaarde Heer Pastoor,

Enkele maanden geleden had ik de gelegendheid nog eens op ur^/ grootKlais-orgel te spelen toen ik in uw kerk met de chorale caeciÍia eenhuwelijksmis verzorgde. Ongeveer rond die periode had ik met Gerard pe1s,r gelbouwer te Herselt, eerì. gesprek over uw eventuele plannen om hetL¡rstrument terug bespeelbaar te maken. Omdat er toen geen gelegenheid wasom U te contacteren neem ik de vrijheÍd dat met deze brief te doen.
Ik meen begrepen te hebben dat de vraag werd gesteld of een dergelijkinstrument nog wel de moeite waard is om noq voor reparatie inaanmerking te komen. Dit schrijven om U mijn mening kenbaar te maken datdit beslist de moeite 1oont. Het orgel van Kristus-Koning is natuurlijk,zoal-s heel de kerk trouwens, een kind van zi)n tijd en het kan moeilj-Jkgezegd worden dat dergelijke instrumenten tegenwoordig in de mode zijn.Toch is het m.i. een orgel dat, als het terug "ijn ooispronkelijkemogelijkheden krijgt, een belangrijke rol kan vervul1en. Er kan muziek opuitgevoerd worden waarvoor ik bãzwáarlijk in het Antwerpse een alterniefzou kunnen vinden. Mijns lnziens bestaat het gevaar dat, zoals het maaral te vaak is gebeurd, men zal gaan spreken vãn verloren gegaanpatrimonium a1s het verval reeds zo ver is dat geen reddiñg-meer mogelijk1S.

Ik kan U hierbij nog vermelden dat ik zeer onlangs kontakt had metmunsterkantor Victor Scholz van Mönchen-Gladbach, Aie me in dit verbandwee: pP een gelijkaardig Klais-orge1 uit die omgeving dat men eveneensgaan' herstellen om het te behouden als belangrijke getuige van eenbepaalde bouwstÍj1.



-nee níet beweren dat, uw orgel voor mij een hoogtepunt in de orgelbouwoetekent, evenmin'waarschijnrijk uw kerk een mijlpaar in dearchitektuur is. Maar daarvoór breekt men ze t,och-nlet af?
Desgewenst zal- ik graag deze menfng zonder persoonlijke bijbedoelingenpersoonlij k toelichten.
Ik eindig Mijnheer Pastoor, met, míjn beste hrensen voor het nleu$re jaar,en hoop dat er 1n 1 986 een gunstlge beslssing voor uw orgel wordtgenomen.

Met mljn jzondere hoogachLing,

Jan Van Mol
Organist

J-*--*

nef



5-

o

o

/* 5,U- Loáo^ ^¡. J Jf.^t^ K

þouV. !'^*'+"e'"- ,

_T# /.w ^"^ì 
?r''.- * s[t¿*- ,*lâelt A^^-e.* o.-â.a -

^,*'i; ,\*^aJ rJ*/.d.^ p *-, p L',"*..^ '

þ."n" 1
\C.* f

€..ea øt¿¿¿.<. tW{'-r.-}<-

?-5

r.¿o.i(
4

fr-"%. b" ìl*n^-o- [^5^***^ ré t?- .o1¡^c.!.Jt 
? f-.[." -

,**î q a* ,G-^"o^*t^^-¡ F-v 7(*f,-,*o-tnE<-n-

4¿¿- n^^{a^ ^-Jt¿ l,'1,* L-*fe,.--lr.s.-o,.¡r. /\}^-a,, o.*J"c,^'-

t-rr-t. *lo^^ ,lÐr *Lç, ùaac-A.Åâ.'-^'el. €å .o\.À^^',q,ry,*¡o^Jg,

urz-'l þo

{"lt<-c*tV

?-1".^

ï^* '

Ð*c->ìe:t :4

b1!^^ ,L,..e

-tr
bø,s-,.-l* rr. d,t,,.,. lt,.f. V]'-ü¡^. /f^. L(aÆ,; "þ o*å L!.

|-. I"$Í.Jt^. t 
1.-.,e,,.t^^^"..Q^o¿ex-4 - b*/d Ve^;. , tb¿.,

a4-{,,-¡F"^ liL o,'lrrcÅb^ t"( , - Ë{4-È zsT -

bf r\ Ll"l,.-tJ: 3 ø . 6. vto . stt -I
9. , YA^¿ : ;ge-aJ*-b^*Jioeerr¡1 .(+ ZSl.)

uf^^1--e; -P"-P T)'.;P* Wi,,t*
o.rr,6{,i/- l^^^o,..1,)^u* \sodt l^^.-¡"Ci å. -

= câ-. 6.Eoo, o-!ir. ;

b. 9rl, tt"* "^lcl{,{.(."^..(- 4*-,
lvlu)*- f,Arr.{/ra- ,r¡, { . ¡^txl*.*

.r,a,b. R e^-¿r/ 4 8, o\ ,'6o + a)o**--L; o aJr-q-
/þé^^"1 (. g, o]. 6.i

,a, o]. 8f,/ t-l g¡r,¡ el_r

,, 5 . V$Ået'/ v, ,tç".o9.?o

2t

5

Ftr*çc."ç/f F-.þqJ

¡Re.a¡;



D¿,

L..,_t
% e¡ r""-* '.

'41^

.â.-a-<

"W

l;L-

,l^**V -ç 6e!..¿ R-ngJ. ff^

e-

lrr.-Ëur* 4.è
e-*^--^O^.<¿4

('1'-q.

x- ,I*Jf ,rd^ß^J
.e-{{

b'-¿^^rì dy

\^t oo^4wu t*ek

lq*"^,f l-¿ ô^^ -,t^ /, ^î-V +- 7*y9¿. o.*-^ -

!¡.J;-p Ar. á ç" e"* . .1; ù*,.f,k '\.¿-L*^.^-f ç .\

¿4-- 9Â-l*.-4 All^le\\
Iu*' r/r*,f.{rc^- ke- h".^ t^-r^'it^, ,\-. f

O¡^'a.

<lÞ¡¡!-l-r.

A-" (/i C^¿rf ¿LL

O,*, Å24+ + A<-et -t{.^*.^ Îïï'q¿,
^* 

A^, e^Å

(V,or*"-u

Å,-'1, T

t" fu-t,\

4 Oiq. r/q4

ry
A; *o ,,*' l¿v .-,*a,Jtnru'o?<-tQ*þ
skÅ(ø 4Le]" 

^r,l... ,ù E $Ma t*r44J-.

/++-¡r--,Je-^\-.1.r'lf .&=<- , O, A, .L'-*d.4,'ár^- Z<-!^t^' - ¡'-,
2 ooo *IA^ï r&+, -L{ ttt-o n.-z-*.1a- ¿-^,*^,ü)4V''
Lt'O^r,.,.at"" A*- *t f* e-e4- zt'y...-¡ta,, P Y oç8^*4*(\,

Kø*t^þ{^.0' cIJËL
-Cl^4 N¡lrra

i ¡*p.
.^^ .å\

T^*1 -.caÆ, Â.r{d,.cr+Jrr.^fwr3*Z^i'
Énsr t¡e*.dët+./ ST+0 A¡trr¡e<?

1,
Jt

n*
þ-*;

e**, ,4e,--r€̂ -{-c-V- ,tÅ,,**^. Â¡ ¡r
olr

o.^^.1, C^,

pq¿q& øVe-,r"^ ì4

$r1Ffi/3.câi

.fr

V r.-t'l À¡...-.,-, &.c¿^ / r*-r'ç-e--^>,.. ì¡- Õ.¿4.- F



,/

Ir. Bernard Pels-D'Hondt
Orgelbouwer
HERSELT I

r
Kerlcfabriek van Christus Koning
Louis Strat¿sstraat 1

2020 Antwerpen

J
3170 Herselt, 1 j uli 1985
Blauwbergstwg. &

Geachte Kerkfabriek,

0p zaterdag 22 julli heb ik het grote orgel van de Kristus Koning-kerk onderzocht, en er met de pastoor over gesproken.Daarna
heb ik aan ons personeel, dat dit instrument al jaren langkentr govrâ.a.gd wat hun mening van de huidige staat van hetorgel is.fk meen het volgende hieruít''te kunnen besluiten;
Het I(1ais-orgel uit 1g3O is een waardevol muzieki-nstrument,

De vele honderde,lkontakten in de speeltaf el zijn versleten.Hethele systeem is dermate gecompliceerd en primitief, dat het al-leen
nog als curiosum waarde heeft; de elektro-pneumatische setter-
combinatie bijvoorbeeld is als een prehistorische computerheel interessant, maar maakt het toch al gammele systeem nog
onbetrouwbaarder.De oude kabels, zowel in de speeltafel alsnaar het orgel toe, beginnen hun isol-atie te verliezenr €n
geven kortsluiting.
Konklusie: beter dan het bestaande s ysteem op te lappen is het
de volledige speeltafel met inhoud nieuw te maken en nj-euwekabels aan te leggen.Een aantal- kl^eine onderdelen zijn trouwensniet meer in de handel , zod.al volledig nieuw goedkoper i-s danhet oude te repareren.

L

en hoo'rt in al-le opzichten bij ð,eze merkwaardige kerk.Klaisheeft altijd degelijke orgels gebouwd.}nze firma onderhoudal tientallen jaren lnstrumenten van hem, zoals het soortgelijkeorgel in de abdijkerk van Tongerlo.De pijpen zijn stevig gemaakt,
en goed van klank.Het is zeet geschikt voor het uitvoeren van
muziek uit die tijd, bvb. Messiaen.De windvoorzieni-ng en de
windladen (waarop de pijpen staan) functioneren goed, op éón
l-ade na (zie hieiover vèrder).
Het tere punt echter i-s de elektrische bediening van de pijpen.In 1930 stond d.eze techniek nog in zijn kindersehoenen.&errcå-

Bank
P.C.R.

330-0245279-20
000-0598356-60 Tel. 014/54 46 57

014/54 4658
H. R. Turnhout 30.384
B.T.W. 513.793.06.3



-
2

De techniek is op dit gebied de laatste 5O jaar ver gevorderd.
De systemen zijn betrouwbaarder, kompakter en veelzijdi.ger
geürorden.0p gebied van pijporgelbouw valt dit in Belgiö nietop, omdat men hier al- twintig jaar geen elektrische orgels
meer maakt.f n de USA, Engeland en in f talie[ne¡ it gezien datindien men dit systeem wáf toepasti'rìeestal-'tegelijk gebruik
naakt van de nieuwste vindingen op gebled van digitalesturingen.Er komen steeds mind.er bewegende onderdelen aan tepâs' en men heeft zodoende bijna geen sleet meer.Kontaktlozeklavieren, elektronische registgr-geheugens, en het MODEM
systeem zorgen ervoor dat pas nì-r eigeE-i jk de ti j d ri jp isom de ideeen ¡idrn Klai s te verwe zelijken. Het stond b1i jkbaar
niet voor niets op een 1¡lereldtentoonstelling"Het MODEI'4-systeemstuurt de signaleã van de speeltafel naar de pijpen over óón
enkele kabel-.De plaats van de speelÈafef ligt dus niet meervast.Dit geeft ook de mogelijkheid om het gespeel-de op een
eenvoudi-ge cassette vast te leggenr efi daarna het orgel het"zelfdeterug te laten spelen.fk heb gezien dat de priester de
cassette-recorder op het altaar starte tijdens de dienst, ondat
d"e organì-st ni-et aan'wezi.g kon zijn.De pijpen van het orgel
speelden dan automatisc.h datgene inrat de organist vroeger eens
gespeeld had, met fouten en al ...
Omdat ik slechts één week de tijd had om een prijs te berekenen
heb ik alle leverancj-ers van de diverse systemen nog niet kunnen
bereiken voor prijzen van onderdelen.Voorâ1 voor de meer
geavanceerde technieken i-s dit het geva1.
Maar de basisstruktuur zoals klavieren, regi-sterkontakten en
-schakelaars blijft toch inel.zelfde.Zogauw ik al mijn informatie
heb verzameld, kan ik u een aanvulling toesturen.
De eerste schijf behelst de speeltafel en kabels, de tweedehet orge1.
Zoals gezegd is het orgel zelf in redelijke staat.Zohang de speel-tafel niet voll-ig in orde is, kan men niet 100f' zeker zíjn of
de rest fei-lloos werkt.Maar we verr¡raehten van het elektrisch en
pneumatísch systeem in het orgel zeTf nauwelijks moeilijkheden.
Eventuele reparaties vallen dan binnen de prijzen van eenpaar dagen v¡erk.
hlel bekend. is de lekke windlade van het Hoofdwerk.Tijdens
vroeger opgelopen waterschade zijn alle l-aden gebarsten.0nze firmaheeft ze toen allemaal geopend en gelijmd, op één na.En die
laatste is nu kapot geraakt.Hoeveel die reparatie kost, kunt
u zien in de tweede schijf.
zou kosten om het volledi
Zond.er kast en met de bes
BTW).

Tenslotte hebben Lie ter uwer informatie eens
orEel mechanisch
"rtþijpen komt dit

ui- tgerek end wat
om te bouir¡en.
op 9.660.000 F
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berei dhle hopen u hiermee van dienst te zi.jn geweest, en
op al uhi vragen te antwoorden.
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PRTJSRAMTNG VOOR DE REPARAT]E VAN
HET GROTE ORGEL IN DE KRTSTUS-
KONINGKERK TE ANTWERPEN

glTO gersett,l j u1i 1985
Blauwbergstwg. þ

Volledig nieuwe speeltafel, Eiken, 4 klavieïen,regi sterschakelaars, 2 tremulantenschakelaars,gen (konventior,reel systeem), zweltreder geenelingen, afstellers e.d.¡ geen combinaties,
nop.: plaatsing, leggen van d.e nieui¡¡e kabels, aankop-draden, levering en plaatsing van een nieuweter i . p. v. de oude d.ynamo .

Netto994.663F+BTlrl=
(19,/,)

IUgerBrii.aee'
nr/1 .Drievoudige vrije combinatie"'-2.Elekroni sch Setter-geheugen 8XB

3.Crescendo-ro1 + apparaat

*tr

L

95.OOO
330.000

50.000
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1.18 .6L9 F

.050 F

.700 F
,5AO F

113
392

59

F+F+F+
BTI¡I=
BTW=
BTW=

Zde Schiif: R eparatie windlade Hoofdwerk: afnemen derênr opensni-jden der lade, uitgieten met lijm,
di chtrnaken en pi jpen terpgzetten en stemmen.

erkdagen met twee man, inó/.. reizen en materialen:
i 1 29 .636 F + BTW= 1 5Å, ,267 FZie ook

schijf.
begeleidende brief iov.m. tweede

De meerprijzen en 2de schijf kunnen later uitgevoerd worden,behalve de vrije combi-natie (1.), die tegelijk met de speeltafelmoet gebouwd worden.
rnd.ien men van plan is later de twee andere meerprijswerken, ofé6n ervan, lateà uit te voeren, moet dit weI bij- de- bestelling
gezegd worden, omdat hiervoor plaats voorzj-en moet rn¡orden.Garantie op speeltafel en kabels 10 jaar.
Deze priizen zi-jn een raming van vandaag.Indien de kerkfabriek vanplan is deze werken bij ons laten uit te voeren, wordt een meer
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gedetailleerd plan van d
grondig is opgemeten.Kle
het gevolg zijn.

ew
ine

erken opgemaakt, nadat het orgel
prijsschonmelingen kunnen daarvan

ürr "t?&
Gerard Pels


