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Geachte Raadsleden,

Naar aanleiding van uu/ schriftelijk verzoek daartoe van lJ mei Ì9BB,
doen uij u hierbij offerLe voor de restauratie van het Klais-orqeJ in
de Kristus Koningkerk te Antruerpen.
Deze offerte hebben uij samengesteld uit de bev;.nclingen van de heer
K. uan de Linde, adviseur, en onze eigen bevindingen t.ijclens rje cloor
ons uitgevoerde uerkzaamheden aan het instrument beqin igag.

uit te

voeren Urerkza amheden

¡

Demontaqe binnenwerk:

Het in gedeelten demonteren van het pijporge,l op dusdanige urijze dat
het instryplt gedeeltelijk in gebruik-zal-btijven.
Inhoudelijk ie de demorttage het uitnemen van hãt pijpruerk met cje pijpenstokken en de pijpenroosters. Verder het verruijdereñ van de membraanlijstenr de oude kegele met bedrading en houtei¡ moeren, inclusief cje

regi st.erbalgjes.
Het vervoeren van deze onderderen naar onze urerkplaats te soest.
Binnenuerk

¡

Het reinigên van het gehele binnenwerk.
llet behandelen van de door memel aangetaste onderdelen met een ef fecLief
bestrijdingsmiddel (Conserduc). De te zuaar aangetaste onderdelerr,
uasronder vooreL gedeelten van het stellingvelk, zullen uorden vernieuurd.
In enkele bodeme van de Hoofduerkruindlade van oå hogere stemmen met de
tonguerken ie veel memel aangetroffen; deze bet-reffencle bodems zullen
indien nodig uorden vernieuurd
Pi iouerk:
Het. gehele

pijprlerk

in het piJpverk.

ontcJoen van

stof en vurl- en het uit.klopperì van deuken

Alle beschadÍgingen in het pijpurerk zullen u/orden hersteld.
bevilting van de ddksels van de metal"en pijpen is gedeelteli..¡k

De

aarìge-

vreten door mot. Dit vitt zar uaar nodig uordÃn vernieuurd.
Hetzelfde geldt voor dp bevitting en belerinq van cle hout.en pijpen.
De lepels van de tonguerken aullén uorrJen vlÀkgeschuurcl en cie Lonqep
zullen van oxydatie uo¡:clen oritclaan,

;t

I

t'a. .lì J. El.lìllHTSl.:

& ZN. - so

E

s

r

vervotgbtad z

l'lindladen:

Alle uindladen,

linkel l'loofdryerkwindl¿rde, zu-llen
stiften, be<lrading, houterì moeran en
zoals qebeuld is [i¡Oens de rece¡te

met uiLzonderinq van de

urorden voorzien van nieuwe kegels,
membranen/balgjes op qelijke ruijze

succesvorle restauratie aan de Linker lloof'druerkryi.ndlaclé.
De windladen met alle onclerclelen zullen gereinigd worden.
de Trompetlade van het Zwehuerk zijn zeer vãarschijnlijk enkeLe
lij
lijmnaden loegelaten; rjeze zullen - na eerst opq¡euerkt-te )-i¡rr opnieuur urorden gelijmd,
Tevene zullen de toetsbalgjes van de pneumatische speeltafel opnieuu
urorden beleerd; hetzelfde geldt voor all-e reqisterbalgjes van alle

uindladen.

De beechadigde conducten uorcjen vervangen door

flexibele slang.
Het molton afsluitingsmaLeriaal van de aansluitinq met de pijpenst.okken
vordt vefluijderd en vervangen cloor degelijk dik vllt.papier, icrats c]¡rt
van oudeher gebruikt is bij de afsluiting van de membraanrijsten.
Na restaurat.ie van de Trompetlade (Zryelverk) zat cleze vederom op
originele uijze uorden aangesloten.
NE rest,auratie zal het pijpwerk opnieuw ge¡.rast uorden irr cle pijperr*
rooetera; dit geldt vooral voor de ruindlade van het Hoofdruerk (gron¿et,emmen), ìuaarvsn vete pijpen veer te Los in de pijpenroosters ii¡n

gepJ.aatst.
ÏQvens zullen ontbrekende en gebarste delen van cJe pijpenroosters
uorden bijgemaakt c.q. opnieuw u¡orden gelijmd.

De rvindladon van de Superoetaafkoppels worden gelijk aan de hierboven
omsehreven ruindladen gereetaureerd en zullen op nieuu stellinguerk,

hoger in het insLrument, vorden
Bla

I
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aloen/ tuindkanaLen

opgebourud

¡

De blaaebalgen zuLlen tijdens de reateuratie nogmaals urorden gecontroleerd. Mochten er in de beleringen lekkages ruorãen ontdekt, dãn zullen
deze verholpen vorden.
De magazijnbalg bij de ruindmachine is vereLeten; vooral aan de muurzijde
is het leder te zusk gevorden, usardoor op scharnierpunten reeds enigã
flinke lekkagee u¡erden geconstateerd.
Deze elijtagepunten zijn niet meer te repareren en derhalve zal deze
magazijnbalg þeheel opnieuv beleerd yorclen.
De- uindlekkagee bij de verbindingen in de windkanalen zullen opnieuu
belaerd uorden,
De tremulant za1 uorden schoongemaakt.. De versleten onderdeJ.en zullen
urorden vervsngen en de tremulant zal opnieuu in uerking ruorclen gestelcl.
De beschadigde en/of lekkende conducten zullen vorden vãrvangen door

flexibele slang.

Ventilatoren:
.1

De tulae ventilatoren zuLlen uorden nagezien en gesmeercl.
Zuakst room

1
"l

3

Er zal een nieuue getijkrichter urorden geplaatst van 24 VoIL/63 Ampère.
locht. bij naberekening van het benodigde ampèrage blijken dat dit te
lieht isr dan zal een gelijkrichter van B0 Arnpèie uoráen gepJ-aat.st..
Deze gelijkrichter zal op de plaats van de iruidige c)mvormer uorden
geplaatst en zar aangesloten moeten uorden rjoor àen door u ¡rarr t.e
sLollen installat{}ur (.¡[) ncLstroom Z?A/3BO Vott.
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TrgKtuur:
De gehele elektrische, verouderde, zuakst.roornbedrading van spee1Lafel
tot aan de magneten zal u¡orden verwijclercl en uorden vernieuu;cl docr
middel van geheeL nieuue bedrarlinq net eerl logische opzeL en r-rver-.
zichtelijke aanslui tborden.

Iventuele defecte

magnel-r:rr

zullen

uiorrJerr rier.,rìpareercJ r.l:rn

wel

verv¿rrì(J{]rì

Oude SoeeL tafeL:

Deze speeltafel zal" elders op heL doxaal uorclen ondergebraclrt.
De oude Setzer-t.oestelfen zullen buiten gebruik worc1eñ gest.elcl L,rì oL)
de huidige plaats blijven st,aan.

Leverinq speeltafel.:

speeltafe] za1 geleverd rirorden geheel volgens de omschrrjvrrrq
van u!, adviseur, de heer K. van de Linde, d.d. ll mei l9BB.
De speeltafel zaL geplaatst en aangesloten uorden op de plaats varn
de huidige speeltafel.
Deze

De in te bouuen Computer-Setzer za1 1000 combinaties omvatten en eerì
generaalcrescendo met maximaar B combinaties van het merk
Laukhuff SK 200.
Zurelkast:
De tuanden van de zuelkast zijn opgebourud uit truee zachthouten raamu¡erkerr
met tuseenliggend een zachtboard ptaat en aan beide zíjden opgesloten
door triplex dat geheel door memel is aangetast.
Deze plaat moet ulorden vernieuvd.
Het is niet onu¡aarschijnlijk dat de zachthouLen raamwerken eveneer)s
door memel zijn aangetast.
Derhalve zullen deze uar¡den geheel vernieuvd uorden door goed isol.erend
materiaal met een harde binnenafuarking.
De prijs hiervoor is in de aanneamsom opqenomen omdat het niet urenselrjk
is de oude toestand te handhaven,
De 20 balgen van de in l0 fasen bediende zruelkast zull-en opnieuru uorder¡
bel"eerd en de membranen zul1en uordcn vernieurucl.
De bedieningstoestellen verkeren verder in qoecle staat; ruèl zul-Len r1eze
grondig gereinigd uorden.
De vensteropening achter in de zrvelkast zal met rnultiplex worc]en gcclit'ht..

Stellinqen:
De Le zureår door memel aangetaete delen van het stellingurerk zullen
uorden vaDvangen¡ de licht aangetaete onderdelen zull-en uorden behancjeltl
met Congerduc.
Deze uerkvijze geldt overigens voor alle in het pijporgel voorkomende
delen urelke door memel zijn aangetaet.
Pneumatische

speeltafel:

Deze speeltafeL zal geheel gereinigd vorden en opnieuu.r uorden inqeregelcl"
Versleten onderdel,en uorden vernieurud.
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Intonat.ie:
Het qehele pijpwerk zaI na rle opbouur wol'rJer rar-geiinLoneerd op d(,ì
bestaande toonhoogte.
In overleg met uu, adviseur zullen er proeveri worden genomen met. de:
boringen in de pijpstokken, uelke veel le k1e:,rr zijn aangehouden
en de te kleine voetopeniÍìgen van het. pijpruelk van vooral, de Fluiterr.
Mocht dit tot goede resultaten lerden, clan eullen deze veranderingen
vorden toegepast na foestemming van beide partijen.
De aanneemaom van bovenomschreven

uit te voeren resLauratie aan he1
-f 422.500'tJ0.

Klais-inetrument bedraagt,-------[outbekledinq ondelþst

:

De voorgoet,elde oplossing van houten planken met open voeg radetr ui3
u af omdat gebleken is dat deze planken, zoals aangebracht aan beide
zijden ven het. pijporgeJ de bereikbaarheid van de relais van het f-r'ont
zo belemrneren dat bij een eventuele st,oring hier niet bij te komen ìs.
Deze planken zouden dan uregneembaar gemaakt moeten uordenr heLgeen
extra kosten met zich meebrengt. Bovendien zal dit geen fraai aanzicht
geven.

VJij stellÊn voor het geheel uit te voeren van \uegneembare eiken
meubelpleet met opgelegde eiken biezen.
In het middengedeelte zal st.rak zaagverk dan ruel reqeluerk u¡order¡
aangebracht boven het niveau van de uindladen.
De pneumatische speelt.afel zal goed bereikbaar blijverr.
De betimmering rond de ventilator onder het zuelwerk zaL op dusdaniqe
uijze urordên geuijzigd dat deze goed te onderhouden is.
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Traneport:

zijn niet exact aan te geven omclat tijderrs de restaur-atie
bepaald zal uorden uefke uerkzaamheden ter plaatse en uelke uerkzaalnheden in ons atelier te Soest zullen worden uitçevoerd.
Het transport dat nodiq is, is in de aanneemsom opgenomen.

Deze kosten

Uitvoering restauratie

¡

zal op duedanige ruijze uorden uitgevoerd dat het instrument
zoveel als mogelijk beepeeld kan blijven vorden.
Alleen tijdene de plaatsing van de nieuue speeltafel zal.het j.nstrument
buiten gebruik moeten zijn.
Tijdens die plaatsing zal de magazijnbalg opnieuu beleerd vorderr, ¿odat
het instrument zo kort mogelijk buiten gebruik za1 zijn.

De restauratie

lgygrti.l s:
0plevering vindt plaats 24-3A

maanden na aanvanq.
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i-i fskosten :

De reiskosten urelke

extra berekend zul"len

u/orden bedragen

r---f

6,00ûr00.

De verblijfskosten u¡elke extra berekend zullen u/orden
bedragen op basis van een volpensionbedrag van f 65,00,------f 20.800,00.

Referentie:
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
0p afspraak met de heer K. van de Linde.

Indien gouenst, kunnen meerdere relerenties qegeven ruorden.

Bij uitvoering van de resLauratie volgens onze opgave zal hct irrsl-rument
ueer al.s nieuu, sn voor zeer lange t.ijd kunnen functioneren.
De klank zal åls vanouds terugkeren en - na ujlvoering van event-uel,e
extra verbetetingen zosls omsehreven - nog breter dan r.¡oit tot z'n
recht

Alle

komen.

verkzEEmheden en onderdelen zullen met de rneeste zorg behandeld
vorden en urij geven u de verzekering dat een en ander tot uui vol.le
tevredenheid uitgevoerd zal ulorden.

Inmiddelç verblijven

wij in afvachting

van uu reaktie,

met vriendelÍjke groeten,
hoogachtend,
îa. J,
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