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Zeer Eeerwaarde Heer Pastoor,

Hierbij ingesloten zend ik U het l¡ratste deel van mijn prijsofferte
tot herstel van het orgel van de Christus-Koningkerk te Antwerpen.Het,sluit a¡,rn
bíj rài. jn offerte van '1?-9-198O en is alsdusdanig bij deze bundel te voegen.
Hopende II hiermede van clienst te kunnen zijn verblijf ik,
l.{et de meeste Hoogachting,

/ ,/,,
I

¿

6)urescendo en zweltrede:
Er zal gekeverd worden een crescendo wals met afle mogelijke bijbehorigheden,
ooâ¡ een aanduiderreen voetdrukschakelaar voor de Sunctie lf¿lanll enz.
Alles zaT met, zorg worclen aangesloten en geplaatst.

Electronische zettercombinaties
Voor 1O2 registereenheden.
-B generaalcombinaties uitbreidbaar tot J2 indien gewenst
-1 vaste combinatie Tutti- vrij instelbaar
-f koppelcorresponderingen
Dit alles zal- werken op een spanning van 14 VoIt
Opbouw voor maximaal J2 generaalcombinaties (voor d.e opname van de steckkaarten)
Op iederee registerkairrt bevind zich de schakeling voor 4 registers.
Deze ka¿¡rten zijn bij defect gemakkelijk volledig te vervangen.
De zetter is volledig geruisloos te gebririken.
B)

get<a¡eling:

A1le kabels zullen vernieuwd worden tot aan de windladen.Er zal uitsluitend
van al-l-erbeste kv¡aliteitsmaterialen worden gebruik gemaakt.Aan de te solderen
punten z¿r1 de meeste zorg r\rorden be$teed.Alles zal worden uitpçetest.Alle
kabels zull-en z-oveel mogeliji< or$elijk bij mek¿rar rvorden gehor;tden.

9)eri¡s en betal-ingsvoorhraarden van nr5)Volledige vernieuwing van de speeltafel. en combinaties.
De prijs van nr 5)Volledige ve::nieuwing van de speelt¿rfel en combinaties
zo¡rls b¡eschreven bedraagt:4.25A.OOOr-frank + BTVrI 16'Å dit met inbegri¡r van
af le onkosten eigen a¡rn de aanneming.
De betalingsvoorrva¿rrclen zi_in:1/3 b:.i de opdracht
1/J nadat de speel-tafel gedemonteerd is en de onclerdelen zi.jn az'rngekomen
1/3 binrren de dertig da.gen n¡r het voltooien der werken

orgelbou\¡/er-rannemer kan de prijsherzieníngsformu.J-e v¡ord.en toegepast
aa-n cle opdrachtgeving.Deze herzieningsformule is s¡utengesteld:

Door

tot

cLe

i * ") met a,1.s parameters:a=or$$ b=o1?J c=o¡20
Deze prijsoffe::te is 6e1dig tot, JO-12-1980.
-.Íl+.it^^ê#i-^--^^î^
P-p(a + o

Ë

5)VotteO.ige vernieuv,,ing v:.:.n de speelt.rfel en combi.na.ties.
1

.A

fbr¿rakwerken

:

De liolledige speeltafel z¿el rvorden gedernonteerd".Alle onderdelenrbehalve die
well<e behoren tot het meubel z,ul1.en urorden vervlj- jdcrd. AIle electro-pneumatische
combj-n¿-r.ties die zjch in het orgel bevinden z,ul] en v¡orden verurijderdreven¡,rls de
koppelingen.Dit alles za1 eigendoln v¡ordell. van de orgelbour,uer-::.annemer.
f,.J(J.ayj-eqen en pede^aI :

C

Er zullen geleverd r,.¡orden en ingeboui,ud:vier kl¿lvierenrinet eert orr.ìvâng C-sl t I t of
6l tonen.De tr'.ruisen zullen van rrr¿rssief ebbenhout zijn en d-e natuu.rlijke toetsen
belegd i'oet ivo,olast.El-ke toets z.rl regelbaar zi jn, afzonclerli jk.
Er zal geleverd worden en .i-ngebouv¡d:één pedaalklalvierrrnet eon ornvíìng C-f t of
JO tonen.llet zr-,1 verv¿¿a::digd zijn in eikehout óérsl!e keus.
All-e ¿r¡rnsluitbortlen zov¡el voor ìr¿rr'ìu¿rl-en ;Lls lredaal zullen worclen geleverd en
ingebouwd.

S.Gelijkrj-chter en excenterapparaten:
Er zaT geleverd ',.rorden één ijelijkrichter

v¿rnaf de rretstroorn n¿ì¿ìr 14 Vol-t

gelijh-

stroorn.Deze z¿il worden a¡rngesloten.
AlIe benodigde excenterspeel;rppar¿rten zullen v¡orden geleverdrgeplaatst en a¿tngesloten.T'e zvLl-en voorzíen zijn van zilveren cont¿lcten.
/t-.

J{o'ppelingen:

De volgende koppelingen

9

zullen worden uitgevoerd en geplaatst:

Ï.4I,TTT-T,TV-T,I-Tf,]TI-TT,TV-T],TT.4I,TTT-T14',TV-TT4',TV.TTT,IfI.16I tTÏI.4'
TV.16r,rV.4t rr-prIr-prrrr-prTV-prIrr-p4r,rr-Irrr-r4r,rrr-r16r,1Tr-r4t,rv-r16r,
TV-T4 '

AIle koppelk-¿stenrrelais en a-ndere onderdelenreven¿als de betreffnde bekabeling

zu1len met demeeste zorg worden aangesloten en uitgevoerd.

5.Registers:

volledig nieuwe registratuur za1 worden ingebouwd.Ze zal voorzien zijn
van schakelaars in zwarte kleur met ingebouwde líchtdioden.¡ll}e namen van
registers en functies zullen worden op deze schakelaars gegraveerdren eveneens
Een

genummerd ¡

A1le voetschakelaars voor de overeenkomstige koppelingen zull.en worden geleverd
met aanduidingen en ingebouwd.
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Ekeren ,12-9-198O

Geachte Heren,

Hierbij ingesloten zend ik U mijn prijsofferte voor het herstel
v.rn het orgel van de Krí¡stus-Koningkerk te Antwerpen.Gezien de omvang der
r,verken en in overleg met de H. Pastoorrhebben wij de herstellingswerken gesplitst in delen bråarvoor apart prijs is opgegeven.Deze delen zijn als volgt:
'
l)neinigirì.g en herstel van het reciet.
a)neiniging eil herstel van het Hoofdv¡erk,
3)ne:.niging en herstel v¿rn het Rugpositief en herstel van het windwerk.
4)neiniging en herstel van het Borstwerk en het pedaal.
5)Votfe¿ige vernieuwing van de speeltafel met inbegrip van de
combin¿rties en speelhulpen di-e deze omvatten.
l^Jij denken dat het verst¿.ndigste zou zLjn te beginnen met de nrs. â en 2
gezien de toestand van vervuilingrdie met de tijd nog ernstigere gevolgen. zou
kunnen hebben.De jalousiën van het zwelwerk of reciet zijn buiten gebruikren
het pijpwerk van lloofdwerk en Reciet is zodanig vervuiLd dat de tongspelen

zeer slecht of niet meer functionneren.
De grootste kosten zijn evenwel aan de speeltafel.Deze is volledig versleten en I
adequaat herstel is zonder vele onderdelen te vervangen onmogelijk.Ook de
combinaties zijn gemaakt volgens een zeer primitief electro-ptleunatisch systeem
dat aan sleet onderhevig is en altijd slecht werkt.Daarom stel- ik voor deze
te vervangen door electronische.Dit zou zeker de goedkoopste en bedrijfszekerste
oplossing zijn.
Ook in het onderhoud (haperingen enz.) zou dit veel voordeliger uitkomen.Het
systeem van de speeltafel en cofrbinaties laten herstellen zoals het nu is
zou onverantwoord zijn;ten eerste zou het meer kostenren ten tweede zov men na
enkele jaren met dezelfde probfemen zitten als nu.
In de hoop op spoedig bericht verbl-iif ikt
/

Met de meeste hoogachtingt
I

c.

//.

-

A)Beschrijving der werken.

t)neiniging en herstel- van het reciet'
1

Pi

erk:

zowel a1s
piipen zullen gedernonteerd worden'De Iabiaalpijpen zullen binnen
zullen goed en
buiten ontdae,-n worden van alle stof.De kernspleten en kernen
voorzichtig gereinigd worden'
en vakkundig hersteld'De tongAll-e pijpen zullen blaar nodig worden uitgebuild
spelenzulleninhetwerkhuisvandeorgelbouwerwordengedemonteerd;debkers'
zullen worden gestevels en voeten zul-len worden gereinigd.De 1epels en tongen
het werkhuis van de
polij st.ze zullen met de meeste ?,o?8 worden gemonteerd'Na in
herplaatst'
orgelbouwer te zijn voorgelntoneerd zulfen ze worden
barsten gecontroleerd'zonodig zullen
De Houten pijpen zullen worden gereinigd en op
r¡olcioende spanning hebben'
ze word.en hersteld.Et za| gemaakt worden dat de bommen
Aandeintonatieenegalisàtieza}deneestezo]^swoPdenbesteed.Eventueleaanklankbeeld zal
spraakfouten zullen worden l¡Ie8genomen.Aan het oorspronkelijk
gestemd worden op
evenwel niet worden geraakt.Het geheel za1 gelijkzwevend
A11e

de A 44o Herz.
2. l¡lindlades:

het reciet zull-en worden nagekeken en gereinigd.De magneten
zullen worden verzullen worden behandeld met grafietolie.Defecte exemplaren
met een insectendodend
vangen.Eventueel vermolmde delen zuIlen worden ingesmeerd
worden vervangen'Ze zuJ-l-en
product.De membranen-die nog recent zíin-zul-len niet
exempfaren zullen
wel al-le op goede werkíng worden gecontroleerd en de sfechte
of latten etc' zullen kundig hlorworden vervangen.Eventuele gebreken aan kegels
herbevestigd en et zal worden
den hersteld.De pijproosters zullen stevig worden
zijn en of ze loodrecht staan'Evennagekeken of al-le pijpen voldoende gesteund
tuele gebreken zullen worden herstefd'

De windlades van

z

Zwelwerk:

en buitenzijde'
kast van het zr'¡elwerk zal worden ger einigdrbinnenzijde
v¿rn de jalousieHn
Bij ons bezoek werd vastgeste-Ld dat de balgent die het systeern
jn.Deze balgje¡; zu1len volledig
bedienenrniet meer vrerken en volledig kapot zi
gemo nteerd. A11e jalousieën zu'Llen worworden opnieuw belederd en daar:na opni'euvl
ten zullen worden gesmeerd.Geden gedemonteerd en gereinigdren all-e draai'pun
heel het systeem zal ín de beste orde l'¡orden gebracht'
Geheel- de

)nuiniging en herstel van het hoofdwerk'
l.Piipwerk:

Alle pijpen zullen gedemonteerd worden.De labiaalpijpen zullen binnen zowel als
buiten ontda:,rn worclen van alle stof .Gezien ook steengruis in deze pijpen gevalÌen is z-¿rl- <ij.t eveneens voorzichtig worden vüeggenomen en de eventueel- hiercloor beschadigrJe pijpen herstel,d.De kernspl-eten en kernen zu1-ì'en goed en voorz-ichtig ganeinigd worden.
Alle pi jpen zullen waar nodig woi:d.en ui-tgebuil"d en v¡¡.kkunclig hersteld.De tongspelen zul-1en in het v¡erkhujs van de orgelbouvier worden gclemonteev'd;cle bekerst

gestevel-s en voeten z,u.l"}en vlorden gereinigd-.De lepe1s en tongen zull'en worcì en
gemonteerd'Na in het werlchuj's van de
,col.i.j sl .'Ze z,ul-fen met de meeste z,o::6ç worcien
orgelbOuwer te zi jn voorgelnùoneerd zu.ll.en ze worclen herpl-a:] tst'
De houten pj.jpen z-ullen v¡orclen gereini-gd en op barsten gecr:ntroleerd'Zonodig
zullen ze \,,rorden hersteld.fìr zal- gernilakt v¡orden dat cle bomlnen voldoeudc spanlring
hebben.

intonatie en egalisatie zal de meeste zorg vtorden besteed'Eventuele aanzal evenspraakfouten zull-en worden utesgenomen.Aan het oorspronkeliili klankbeeld
wel niet worden geraakt.Het geheel- za;- gelijkzwevend gestemd worden op de A 44O Hz'
Aan de

2.Windlades:
gereinigd'De magneten
De windlades van het hoofdwerk zullen worden nagekeken en
zullen worden behandeld met grafietolie.Defecte exemplaren zullen v'orden vervangen'
proEventueel vermolmde delen zullen worden ingesmeerd met een insectendodend
duct.De membranen-d.ie nog recent zijn-zull-en niet worden vervangen'Ze zu]-1-en
wel alle op goede werking worden gecontroleerd en de slechte exernplaren zullen
kundig worworden vervangen.Eventuele gebreken aan kegels of latten etc. zull-en
zaT worden
den hersteld.De pijproosters zu1len stevig worden herbevestigd en et
staan'Even
nagekeken of al-le pijpen voldoende gesteund zijn en of ze loodrecht
tuele gebreken zullen worden herstel-d'

5

)neiniging

en

herstel van het rugpositief en herstel van het windwerk.

l.Pijpwerk:
Alle pijpen zul]en ged"emonteerd worden.De labiaalpijpen zulfen binnen zowel als
buiten ont,daan worden van aäle stof.De kernspleten en kernen zullen goed en
voorzichtig gereinigd worden.
Alte pijpen zull-en vtaar nodig worcien ui.tgebuild en vakkundig her'steld'De tongspelen zu]l-en in het werkhuis van d"e orgelbouwer worden gdemonteerd;de bekerst
stevels en voeten zul-len worden gereinigd.De l-epels en tongen zullen worclen gepolij st.Ze zul-l-en met zorg v¡orden gemonteerd.Na in het werlchuis van de orgelbouwer te zijn voorgelntoneerd zullen ze worden herpla¡rtst.
De houten pijpen zullen worclen gereinigd en op barsten gecontroleerd'Zonodig
zul-len ze worden hersteld'Er zal gema¿:.kt worden dat de bommen voldoende
spanning hebben.
e aanAan de intonatie en egal-isatie z,a} cle meeste zorg worden besteed'Eventuef
zal
spraakf,outen zul-len worden weggenomen.Aan het corspronkelijk l<l-ankbeeld
evenwel niet worden geraakt.Het geheel zal gelijkzwevend gestemd worden op
de A 440 Herz.
2.'l,rlindlade:
ma-gneten
De r,rindlade va.n het rugpositíef zaf. worden nagekeken en gereinigd.De
zrrl-l-en ltorden behan{eld met grafietolie.Defecte exemplaren zullen worden vervangen.Eventueel vermolmde delen z.ulfen worden ingesrneerd- met een insectenv¡orden vervangen'
doclend product.De membranen-díe nog recent ziin-zu]l.,en niet
Ze z,u1.1,en we1 lr.lle op goede werking worden gecontroleerd en de sl-echte exemplaren zul-len v¡orclen veï'vangen.Eventuele gebreken aan kegels of l¿¡'tten etc' z¡tf'en er
l-en krrnclig worden hersteld.De pijproosters zullen stevi¡3 worden herbevestigd

ze loodrecht
v¡orden nagekelcen of alte pijpen vol-doende gesteund z'ijn en of
boven de pi jpen
sta.a.n.EventueiLê gebreken zul1en ivorden hersteld.Het schutsel

za]

zal- groncli.g worden gereini'gd.
indwerk:
Alle balgenrve::bindingen rconclucten en regulateurs zull-en brorden gecontrol'eerd
plaatsvinden
op luchtontsna"ppi-ngen.\4lairr cleze voorkomen zullen herstellingen
met '1 e keus schapeJ-ecler speciai.il gelooid voor l¡laasbalgen va'n orgels'411e
gereinigd'
balgenrverbíndingenrconducten en regulateurs zull-en' grondig v/orden
rnet gr;rfietDe ventil-ators zullen op hun werki-ng r¡¡orden geconroleerd'rgesneerd
olie en gereinigd.Het gehele windwerk z,aL v¡inclclicht worclerr gemaakt.Eventueelproduct.
verrrlolmtfe dclen zullen worcLen ingesmeercl met een insectendodend

i

. tlf

)neiniging en herstel

r'¿',-n

het Borstwerk en het pedaal'

j¡:en zrirllen binnen zowel ^'ì ..
A11e pi jpen zullen gedemonteerd worden. De labia.alpi
buiten ontd-aan,,vor.den v¿.Ln ¿rl-l-e stof,De kernspleben en kernen zu.l]-en goed en
voorzichtig gereinigd ruorden'
tongAlle pijpen zul1en w¿ìar nod.ig vrord.en,uitgebuild en va'kÌ<undig hersteld'I;e
bekerst
spelen zullen in het werkhuis v¿ln de orgelbouwer l"/orden gedenonteerd;de
zullen wortlen gereinigci.De lepel-s en tongen zullen worden ge-

stevels en voeten
van de
polij st,7,ë zullen rnet de meeste zorg word'en genonteerd'lia in het werkhuis
herpl;rast'
or¿,;elbouv¡er t e z.i-in voorgeTntoneerd zullen ze v¡orclen
De houten pijpen zullen r,rord.en gereinigd en op ba.rsten Secontrol-eerd'zonodig
zullen ze worden Lrersteld.Er zaf- gernaakt worden datde bomrnen vol-doende spanning
hebben.

aande intonatie en eg::lisatie zal- d.e meeste 'zor8 word'en besteecl'Eventueêe
klankbee}d zaL
s,ora.akfouten zulJ-en lvorden weggenofiÊrloAan het oorspronkelijk
worden op de
evenwel niet worden geraakt.Het geheel zal gelijkzwevend gestemd
A 440 Ifetz.
.A,an

indl-ades:

en þorstwerk
ped'ralVzullen
het
van
pijpen
verplaa,tste
de
De windladesralsook de banken van
met grirfietworden geùeinigcl en nagekeken.De me'Lgneten zullen worden behandeld
olie.Defecte exemplaren zullen word'en vervangen'De membr¿'rnen-die nog recent
gezíjn zul1en niet worden verva-ngen.Ze zul,len wel op goede werking worden
gebreken
controleerd en de sfechte exetnpöaren zullen worden vervíìngen'Eventuele
kundig worden heraan kegelsrlattenrbakl,,en voor Yerplaatste pijpen etc. zullen
zaI worden nasteld.De pijproosters zu1len stevig worden herbevestigd en er
en of ze loodgekeken of afle pijpen voldoende gesteund. en geschoord zijn
recht 6taan.trventuele gebreken zullen worden hersteld'
2.hi

en combinaties'
5)Vol-te¿ige vernieuwing van de speeltafel

Deaebeschrijvingzai-}aterineenbijlagewordentoegezonden.

/ B)Pri js en betalingsvoor\¡raarden.
prijs van nr/1)reíniging en herstel van het recíetrbedraagt:28O.lOOr-frankt
exclusief BThl (6%)
De prijs voor nr/2)reiniging en herstel van het hoofdwerkrbedraagt:248.OO0r-frankt
exclusief BTl¡l ?6f")
De prijs voor w/3)reiniging en herstel van het rugpositief en herstel van het
windwerkrbedraagt : 1 95.OOOr-frankr exclusief BTW ?6%)
De prijs voor nr/4)neiniging en herstel van het borstwerk en het pedaalt
bedraagt | 255.OOOr-¡¡"nk, exclusief BTtr', (16%)
De prijs voor nr/5)Votfe¿ige vernieuwing van de speeltafel met inbegrip van
de combinaties en speelhulpen - zal later worden opgegeven.
De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:
voor e1k deel:1/7 loíi het aanvatten der werken
1/3 op de laatste dag dat de werken worden uitgevoerd
1/3 bínnen de JO dagen na het voltooien der werken
Door de orgelbouvrer-aa[ûemer kan de prijsherzieningsformule worden toegepast
tot aan de opdrachtgevíng.Deze herzieningsformule is samengesteld:

De

P=p(aånof*")

met als parameter^:;:a= Or55

b=

O 12J

c=Or 20

c)cefaigheidstermijn van deze offerte.
Deze
D)

prijsofferte is geldig t,ot 30'12-1980

Uitvoeringst ermi jn.

De werken moeten

uitgevoerd zijn binnen

dag der opdrachtgeving.

een

termijn van 2 jaren vanaf de
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Abb. 5U7. Ch¡ist¡s-Kõnig, Ant[erl]en (19f), lYerÈaufbaa]
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Geachte Heer Pastoor,
Geziøn één van onze toeleverånciers van rnaterialen üog altijd
geen bericht gegeven heeftrzijn rvij tot nu toe niet in de mogelijkheid
geweest onze prijsoffeBte voor de herstelling van het orgel in de kerk
af te maken.Van zodra echter deze firma bericht laatren dit is eind vo1gende week te voorzienrkunnen wij IJ onze prijsofferte laten geworden.
Ilet excuses voor deze trage gang van zakenrverblijven wij t

l'{et de meeste Hoogachtingt

