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Vl aamse regering
i nteressee rt zich n iemand

aan cultuur"
In kringen van organisatoren

van de Eðrste OPen Monumentendae heerst niet minder dan

een ñoerasfeertje, zolang het
echter alleen over die dag gaat.

Wanneer het over het beleid van
de Vlaamse regering gaat, wordt
met moeite een traøè vakantienoot sekraakt' De Executieve
fnuiktë het hernieuwde enthou-

siasme door verkaPte besParinssmaatreqelen.

ñe insch-rijvingen voor de
Ooen Das overtreffen de stoutstô verwaðhtingen, zodat met ge-

rust gemoed zondag tegemoet

kan gézien worden. Ñu al wordt
sewas. qemaakt van een commuñiquð ðat zondag zal versPreid

woiden. Daarin zal ten

eerste

worden eesteld dat deze OPen

Monumeîtendag een klassieker
in het Gordel-genre moet worden en ten twèede dat daarom
iaarliiks teruqkerende edities in
Let vooruitzióht gesteld zullen
worden.

Maar deze

vreugdeklanken

worden beseleid door een droeve basklanË. "Toen de regionalisatie een feit was, werd gesteld
dat we als Vlamingen beter konden. Dat is een grove leugen. De
structuren staan stijf van de onwerkzaamheid. Het verminderde budget wordt slechter gesPendeerd. De helft van onze subsidie

wordt er zo doorgemaald.

Over de subsidies is lange

tiid

soed nieuws geweest. Het karige
Ëudset van 6-i3 milioen werd in
'89 äpeetrokken t<it 943,7 mil-

Agenda

ioen.'úat de Monumentenzor-

i¡ers'opnieuw op het Peil van 10
jaai geleden bracht.
In iuli kresen diezelfde menr"n eén klaploor het hoofd, De
sanse begroting mag maar voor
õo procãnt géuruikt worden.
Daaidoor valt het budget terug

op 755 miljoen.
"Erger nog, we slepen ook nog

een nationale schuld met ons
mee. De verhoging van het bud'
get '89 zou integraal voor de

ãflossing daarvan gebruikt worden. Nu lopen we nog twee jaar
gebukt onder die last".

ln de Kristus Konin

I

Bl¡lruangers

' De
'

¿lec-

tropneumatisch orgel is de rrieuwe'bouwtrant van de PijPen. Die
liet toe verscheidene registers op

sesofisticeerde wiize
ímelten. Waardoór de orgelist
samcn te

Mortsel
Culturele Raad en

haast onuitputtelijke improvisa-

tiemogeliikheden kreeg'
de

Heemkundige Kring van Mortsel
hebben een exclusief Programma
samensesteld. In de Sint-BenedictusÈerk zullen zelden tentoonsestelde kunstschatten te
bewõnderen zijn. In de Dieseshenrhoeve kúnnen toeschottiert een blik werPen oP wat ooit
een kleinschalig cultureel centrum moet worðen en Fort IV is
het enige nog in werking zijnde

C)o' de' wereldtentoonstelling
uun i93tl werd de huidige Kilstus
Koninskerk aan de Jan De Vosiái òoãericht als Paviljoen voor
¿é t<üñst van tle Vlaamse Primitieven. Dit Pavilioen kreeg ook

een prachtig oigel,

gebouwd

doorr de vermaarde firma Klais
uit lBonn.
ltñ d"r" nieuwe stadswijk, die
de Tweede WereldoorrnOnulmn
-

b*, úrot" uitbreiding

tñd-K¡istus

kende,

Koning de

Paro-

drå¡ctgfe. Maar tijdens de oorlog
lt{$¡en kerk en orgel het zwaar te
variilu'rEn. Vele kÉine herstellin-

ffi i HS : :,li,îi
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mimdcr' gebruikt worden'
!t'le dè hcrstelling van het loocl-

d¡gs en de installatie van een
üodruitstrevende vloerverwar-

ralini U"t de restauratie van het
de
oe zich wachten' omdat
te hoog oPltepett'
Vforte wilde de Generale Bank
vàn de kostprijs -1t¡ir1 8

lüäü

ffiten

"oåit-23
;ñilr.*- tussenkomeñ'

fort.

Uier p rimeUfï'UoOr

De in oorsprong Frankische
villa Dieseghtimhoeve mag de

,"+itl *i ;r ttltìnúrnflâfô

bakermat vãn Mortsel gutoemcl

- Museum Vleeshuis: Geves- rond het eigen patrim-onium
tin¿inããnfãut-sotischevleeshal. de armenzoig. Vertrek el alrn'

Vãrzamelineen- biedenoverzicht komst in het gerestau-reerde st'vankunstniTverheidtussen16de Elizabethgasthuis' tuncttoneet

in Kristus lfuningkerk
tie worden qezet'
" Het biizoittere aan het

In

Antwerpen-kernstad .¿.iit"jirf"ÌllË?i'::ï' ,#;i
en

Gedemontoord Klais'orgel
van Antwerpen-Kiel zal zondag
de deuren oþengooien. Zo kunnen ook de restauratiewerken
aan het Klaisorgel in het zoune-

Koningkerk: na de

In deze agenda vindt U een * St.-Pauluskerk
volledig oveizicht van de open- - O.L.V.-kathedraal:? (zie
s,esteldé monumenten in Ant' Nieuws van de kathedraal), onúerpen. De gebouwen' waar een dermeer bezoek aan priestert aán voorafgaat worden elders crvpte. werken aan gewelf -en
op deze pagina uitvoeriger be- mülrschilderingen, na de ereli¿ht,
diensten, van 13 tot 16u.

zijnde restauratie k rilgt de bezc¡Mf

Ook de Kristus Koningkerk

er:r[l'rt'#.

tî t'a pft,

Naclat

ook de Stichting Monumentenen LandschaPlzorg steunde,
werd de knooþ doorgelrakt. ln
aoril werd mdt de werken ge-

siart, die ongeveer een jaar zullen aansleoell,
Om claa'rin te slagen is financiële steun meer dan welkom.
Wie wil meewerken aan de res-

tauratie van het orgel kan z.ijn gift
storten op rekeningnulnmer 2200745499-io van deStichting Mo-

numetìten- en LandschaPszorg
VZW met de verrnelding "orgel
Kristus Koninq kerk".

lnteressant i."s dat de bezoekers
op de Open.Monumentendag het

oieel

ili al zijn Pracht

kunnen

en 18de eeuw. Vleeshouwers- aangepasttothetcentrumblzen'(rondleidingll)' Lln.gq
vel<i.
;;;";iãs, vanaf 10u.
45' Het ontnaal
- Nationaal Scheepvaartmu' Gasthuisstraat in-h,et
17de eeuwverzorgd
wordt
miãdeleeuwSteen,
r.u.,'ln-ñãi
r/ u'
tot
van
lu
klooster'
Antwerse
se versterking waaruit

heeft Gewandeld wordt langs monumet menten die eeuwen van menseä;iliàilî;takter' Steênplein 1' lijk leed in.zich dragen' Rusthalte ts voorzlen'
vanaf
-- Lou'
Mut"u* Brouwershuis: Be- - Marnixhuis
n.oitäîJ'J" àããmtiggende brou' - Maagdenmuseum' doorlo'
de pre- pend rondleidingen en tentoon*"iil"n en getuigt-ian
-ontwikkeling van stetling
induitriële
Ärf*ãióã".AdriaanBrouwers- -St.-Annagodshuis-st"Nlklaasgodlhuis'popPgn10u'
ãõ,
stt"ït
-"'--ñuU"itftois:
"""af Woonplaats van schottwburg Van Campen achter
Rutrens. Toont een uitstekend de scherme¡t
beeld van een voorname woning - Begijnhof
- Godshuls Almaras' tentoonoe tzde'eeuw' rilapper 9'
"ä
stelling in de kaPel-10u.
vanaf
';_ -fvtìse,rm
Mayer van den - Gddshuis Cornells Lsntschot,

;;;ñhseGti

de 7de eeuw

ãntwikkeld. Voorwerpen

bewonderen. De restaurateurs

nu.ei;t öã"Ëttild

lesden natneliik alle onderdelen
níast mekaar,-wat de "werf" tol
een tentoonstelling maakt. '

r-sõ"O

Open Heilig Kruiskerk
in Zwiindrecht
Zwiindrecht biedt aan geÏnte,"sseeiden een unieke kans om

hetcrioot'esrìhe'{nde'r'ì-"

ffi"ñt;
*itã
"t¡ir

ü

een

gebouw tentoonstelling "onbekende

in l6de"eeuwse kunstschatten"van het ocMw"

Bevat - Godshuls van der Blest'
tie, iange Gasthuisstraat 19, Gulden Rinck"
-GodshuisvandeBontwerkers
vanaf 10ti.
- Museum Plantin en Moretus: - Hotel Draeck
Eén der best bewaarde patri: - St.'Julianusgasthuls
oosetrokken'

ãäütiitéLunitiristorischecollec- schietstand schuttersgilde "Den

ciërswoningen uit de renaissance

ãn'ti"äi;-e;

ou"'ri.úT-uãn

ã"

Berchem'Zu¡g¡borg
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nsme, Grasmarkt

Kristus-Koningkerk werd

(vervolg van pag. 9)
vanaf juni 19i0 als exposil¡eruimle voor de afdeling "Vlaam-

se Primitieven".
Aan de Duitse orgelbouwer l.

Klais uit Bonn werd de opdracht gegeven een monumen-

taal orgel le

bouwen,

bestaande uit vier klavieren en

L Smolderen gebouwd met het

oog op de wereldtentoonstel- *.a-

die É'.J
g_
aanleiding van de viering van het r¡! i
honderdjarig bestaan van Bel_ .
g¡e. Het gebouw, opqetrokken
lin neo-Byzantijnse òt¡t, diende =
l¡- þ
ling van 1930 in Antwerpen
georgantseerd werd naar

()RGEL KRISTUS
K()NINGKERK
IN RESTAURATIE
De

naar hel ontwerp vàn architekl

,

(tees verder pas.

lweeentzevenlig spelen.
Het orgel werd op 9 auquslus
1930 ingehuldiod met ee-n reci_
tal van. Flor Peeters, loenmalig
organist
SinÈ

van de

Bomboutskathedraal te Mechelen.

ln de loop van de jaren is het

orgel spijtig genoeg stilaan ver-

to)

Ðfl

de schade van de tweede wereldoorlog anderzijds door de
grote lemperaluurverschillen
eigen aan de warmeluchlverwarming.
Weliswaar werden regelmatige
kleinere onderhoudswärken u'it-

gevoerd doch deze bleken on-

kommerd enerzijds ingevolge

(lees verder pag.

ll)

trimonium van Antwerpen
verrijken. Door orgelconcerten
gegeven door bekende organisten
het kader van

in

bestaande initiatieven zal bijge
dragen worden tot het kulture-

le leven van Vlaanderen. Zo
krilgt dit erfstuk opnieuw zijn
volle betekenis.
Ook U kan meehelpen om dit
orgel opnieuw in al zijn pracht
te laten weerklinken. Elke gift
hoe klein ook, wordt in dank
aanvaard. Dank zij de mede.
werking van de Slichting
Monumenlen. en [andschapsrorg

uzw zal voor elke gift vanaf
1.000Fr. een fiscaal atlest afg+

leverd worden waardoor deze
gift van uw netto-belastbaar inkomen mag afgetrokken worden. Dit attest zal u in de loop
van de volgende weken toegezonden woi'den,. Wie wil meewerken aan de restauratie van
het orgel kan zijn gift storten op

(vervolg van pag. 10)

voldoende om het orgel in
goede konditie te houden.
De restauralie van dit historisch

orgel, het mooiste en

het

oudste Klais-orgel in het land is

een kultuurverplichting, niet alleen voor Antwerpen maar ook
voor Vlaanderen. Na restauratie zal het orgel niet enkel de

eredienst van

de

Kristus-

Koningsparochie ten goede komen, doch tevens het kunstpa-

reken¡ngnummer
220-0745499-90 van de StichLand-

ting Monumenten- en
schapszorg

vzw met

de

vermelding "orgel Xdslus Koning.

kelk".

Deze restauratie wordt
gesteund door de Generale
Bank.

lnlichlingen: E.H.P. Vdens,
Pastoor Kristus Koning
L. Strausstraat 1
2020 Antwerpen

Tel. 031237.58.47
Slichling Monumenlen. en [and.
schapszolg vzw
Bergstraat 72
1000 Brussel

'lel.

021512.40.97
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Vier klavieren

)insdag 5 sePtember 1989

Iftistus
I(oningkerk
euw met
o
a

el

¡

'

llet rrronutltetttale orgel bestatrt
tuit vier kl¿rvieren en 72 spelerr.
De grootste vart de 5.500.pijperl
nreten ¿tcht tneter, tle kleinste
¿urìpel' zevelt rtrillirrreter. l{et
hoolìlwer:k van he-t orgel is 14,5nrç.\errbleetl en l2 rncter InW ,.
l(eltrters s¡rraketl vatt

eeu vaststaalul klein olgel dnt
achter de rtlg v¿ttt de org¿tnist op
cle btltrsttatle vatl het oksaal is
iurngebotrwtl. Metcell eetr schitterenrle stetttt voor het zattgkoor.

¿rls

ANTWERPEN - Als hct
soed zit mef tle titrring en de

ñnanciële ilr.ieclies kullnclt de
bez.oekers valt de Kristus Kollilteherk in tle Antwcr¡rsc tclttrmñstellingswijk v¿ì¡raf voor
iaar '9(l oprrieuw geltictctt vatt
ilc klankriiktltlt¡t valt llct nttllnnlrcrtlale Klais<lrgcl. Naar
aanleitlirrg vatl de O¡ren Monurrrelrtetitlag ill Vlaalldcrell
otr z.onttag ll) se¡rtelrrber, '
wordl tleïrlletliþ lrcrslcltle
speeltafel al aan lret Publiek
rôorgeslcld. De rcstaüralic is
rnoseliik tlallkzii het meceltaat
van"dd Genêrale llatrk e¡l tle
nredewerkiug vân de Stichting
Monutne¡lteIt- e¡t Lalld'
schapszorg.

Naast tle schntlc clot¡r botttitl-

slagett rvas ook hct vet rvitrttlitl¡ls-

systecrtt valt tlc Klis(tls Konirrg,-

ki'rk trrcc' sclrtrltlig ¡tltrl

rirtuutvcrrschillctl. Zo wct'tl tlui-

deliik dat ltìell een

tionaire vloerverrvitt'tttitlg. tlie
3,5 nriljoen zotr k<lsten. I)at is
i¡rtussen gereal iseertl.

:

tle'
knns gevett tlltr le oe[elte¡r op het,
K lais- nteesterwerk '

een neo-

vån het Drritse orgelbottwersbe-,
drijf Klnis uit Borln. Fkrr Peeters

De Kerkf'abt'iek vrrtt Kristus
Koning wil alvast itt tle toekotnst
orgelcottcertcn o¡l ltel getotlw.
tetLen err aan sttttleltle¡l van ltet.
Antwerps Conservatoriuln

setrde bottltttell zwaâr beschadi g-

leen'de ktrltst vnrt de Vlaarttse
I'rintitievett, het wercl ook verliikt rtret een schittererrd ol'gcl

restnurntie

ntoèst ko¡rpelen ¿l1ltl een tevoltt-

is het sluitstuk van tle eigerrlijke
Iestauratie van de door cle vlie-

byzanti.ins geÏrrs¡rireetd gebouw
dat tii<lens <le wereldlenttlonstellirrg ü¿rn 1930 wertl opgetntkkett.
llei pavilioelr herbelgtle llict al-

<lc

verkotnrtterittg vatt llet orgel' I let
iugcniettze ritt'cltitttisttle trlcck
nitrt beslatttl tcgetl ¡rlotse tetlllìe-

De herstelling van het Klais-orgel

t¿ Kti.tus Konirrgkerk'

((eel'l

rnèósterwerk,vati tltotletlle til'gel.bdü\t,;. De lr'arlitie rvcrtl ¡riðt ovel
tret hooltl gezien : de PijPen vatÍ
hct eetste ttl¿tttttaal wet'tlctl o¡rnieuw als rtrgpositicf gebotrwtl,

I loewel tle lestattratie voloPl
bezie is, zoekt lllell llog ll¿t:lr

.

sel(ll Voor elke gift varral' l.(XX)

íl'. wordt eelt fiscaal ilttest toege-

llet rekeningrtttlt¡nler is
(ltt van de Stichting Mo¡ìtrnletrtert- eti Latttlscltitpszorg V¿rv-,

z.ontlen.

220-(t145499'90.

''
- t'lì.T.'

huidigde het nìet èen recital in op9 augustus 1930'
:

Ilét herstel van de kerk zelf
rnidden tle
wertl eiÊerrliik p¿rs
'afgerond.
Een'
iaren zãveniig
íechrlische corlrrnissie txrrtleeltle

tlat het glootsle Klriis-org'el vnn
orts l¡tttd":ttrsoltlut tlroesl bewtrtrtl

bliiven voor tle kottletttle llelìer¿triei, .Uiteindelijk wilde de Generale ß¿tttk bijna 70 7o <ltagett vitn
rle acht rniljiren fr. kostende herstellirrg.
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Tîen milioen v00r

,l

(,rt
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fi,500
vollcdig'r'verwarmde, kregeir' de'
5.500 pijpen met te Sfote temPe''
rtrtuurlùèrschillen en vochtnee¡:'
slag aflié iekenen, îocn de sPd'
)het ori¡elkomitee'
ciaiisten ván
voor het eerst de koPPen.b[j elkriär,staken, bleek.ecn rcstauratie oas zinvol indien ook,do ver*ti*ing vervangen werd. Daartoe werd een nieuw Procédé ge''
bruikt waarbii de. vloerverwarming bovenop de (geklasseerde)

rìronumentale orgel van de Kristus Koning - kerk aan de Jan de

Voslei. Vijfduizendvüfhonderd

t,

'

kend; Het budget voor de restauratiekosten wordt voor twee

marmeren vloer wPrd aånge-

bracht,,.een .opeiatie,,die, meer

dan twec,mitioen;frank gekost

derden þetaald doo¡;de Genera'
lc bank, dè rest hoopt de kbrkia-:
briek samen te brcngen door gif-

De restauratie.zel[ werd toever-'
trouwd,aan de Belgische orgelbouwer Pels uit Hcrselt, De lìr''

;
!

ma K¡ais:is no8rsteeds aktief,.

maar heeft haar. aktieterrein nu
vooralJerplaatst noar het Verre
r': '. ;':'
:
Oosten, ' '".
Het herstellen van :orgels liikt

ondcrtüsscn oP :weg een .be..
pioefde: promotic: techniek te

Voslei. Toen ìn. 1930 AntwerPen
werd gekozen als Plaats voor de
werôldtentoonstelling, kregen

'

¡,..
r i

worden; Toen ln Ticncn één v¡n
de.oudste orgels van;Bclgiê ge;
ontwerpers en nrchitekten vrij'
restaureerd diende , te ',wordeir,'
soel om ten zuicten van de kernKrßtus Konlng Kerk dat kw¡m' dc.' Tienso suikertaf[n¡''
orPel ¡n
ln de
cle ßrlstu"Í9nl:
*i¡À .tn modelbuurt te bouweri Hei monumentale Klalsorge,l
(Foø Çcnr1
nàài ¿t;niriuwsti lnzichten rond
wor¿t, tí het srootste h Betstë'
al''
Niet
ortlening'.
iUimteliite
OP DE NEECN ,
leed' ttð mónumentale' Kristus
pneumatische over' ziek'
Rãning' kerk moest de'nbdige de eleÈtro,
tussen
ofgstoi
bnnging
bezoedc
WOefVefW^fming,
.klavier
uitstoìiiig neven Ran
korr. ooÈ ñot or'8ol relf ¡ltoost
rn de voorbric z*tig Jaar'hid" voof
'h¿t Lcsto van het bestc' ziin' De
het orget metlwee kwalen af te
püp."
tc
0.
orgelbouwèr
bef¿iümdc Duitse
terk. krceg. zwarc
ättitti"
nieuw in
dcrecn
K-rals ontwierP er één vnn di blazen. Even
<le
tiidens
klappen
ko'
van
.9on?8
91 cönten'
modemste orgets' uit die tijd' '30 was hct verwerkelr
de
in
deeldc
orgcl.
het
'rneteén'ook
ook
iets watr
het grootstc dat rle p.i
"tà"lp¡p.n,
schade' De heistellingswerkcn
a.n
irob"'òicrJ"(PB)
äir¡a oolt'n.etiétta lni'Bclglë' voleene kenncrs
"p"'tt, namen jaren in beslag' waarbij
\
,
,l
gt.n
uun oä
kcer'
eeistc
de
voor
paste
''Kráis
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Mocht u ons hiertn wr¡er r orsnen, dan wordt dit uiteraard in
dank aanvaard.
Het jaarlijks lidgeld bedraagt Fr.
250, 500 of 1.000 frank. We kunnen U de veÍzekering geven dat
deze gelden integraal ten goede komen aan het doel.

Donder-, vrij- & zaterdag te 20.15 u
Zaterdagmiddagmatinee om 15 u.

PLAATSBESPREKING : $ñrcdlhþf

aan de kassa van het Bredabaan 553-555 of telefonisch via (03) 646 60 60 van
11 u.

tot 16 u. op

van

11

u. tot 15 u.

243M6

Li

/o

Gratls naar het orgel conce rt
Orgel Kristus-Koningkerk
volledig gerestaureerd
Dank zij de volledige restauratie

van het uniek "Klais-orgel,, dat

de

Kristus.Koningkerk belt

kunnen de Kielengars regelmatig genieten van hoogstaande
orgelconcerten.
De plechtige inôpeling van het
gerestaureerde' orgel heeft
-plaats
op vrijdag 26 oktober te
20u.00. Niemand minder dan de
gekende Stanislas De Riemaker
zal het grgel bespelen en het
koor Thesaurus onder de leidinþ
van de Heer Kamiel Kooremans
zal de plechligheid opluisteren.
Vooraf zal de Heer Frank Swaelen, voozittervan de Senaat, de
openingstoespraak houden.

Uniek Klaisorgel
geleçnheid van de honderdjarige onafhankelijkheid van
België werd in 1930 in Antwerpen, en meer speciaal op het
Kiel, een Wereldtentoonstelling
Ter

georganiseerd. Speciaal met
het oog op deze wereldtentoon-

stelling werd

de

Kristus-Ko-

ningkerk gebouwd. Tijdens de
tentoonstelling deed zij dienst
als expositieruimte of paviljoen
voor ds afdeling :
"Vlaamse Primitieven", te wetèn de oudste
Vlaamse schilders.

Aan de Duitse orgelbouwer J.
Klais uit Bonn werdde opdracht
gegeven een monumentaal orgel te bouwen. Hij deed dit op
een zo knappe wijze dat alle or-

ganisten die hetbespeelden onmiddellijktoegaven dat dit elec-

tropneumatisch instrument een
meesterwerk wâs van moderne
orgelbouw. Het Kristus-Ko.

ningorgel werd inderdaad gebouwd op een ogenblik dat de
nieuwe lechnieken hun hoogte-

punt bereikt hadden.
Het orgeltelt vierklavieren en 72
spelen met 28 koppelingen die
overvier met de hand te bespelen klavieren en pedaalklavier
verdeeld zijn.

5.5æ pi¡pen
Het uniek. Klais-orgel van de
Kristus-Koningkerk bevat niet
minder dan 5.500 pijpen. De
grootste pijpen meten ongeveer
I meter en de kleinste (geloven
of niet) amper 7 MILLIMETER.
Het hoofdwerk van het orgel
heett een breedte van 14,5 meter en is 12 meter hoog. De pijpen zijn gemaakt van tin, kopef
en hout. Het was trouwens toen
voorde eerste maddat hiervoor
in België koper werd gebruiki.
De speeltafel en de verbinding
met het orgel werken electropneumatiôch.
Tijdens de Wereldtentoonstel-

ling werd het orgel bespeeÈ
door een reeks grootmeesters
van de orgelkunst onderwie

Jo

seph Bennet, leerling en volgeling van César Franck en Wathelet. Jenny Cogen gaf toen het
slotrecital op 5 okober 1930.
,
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Voor de Wereldtentoonstelling te Antwer'
r 1930 bouwde architect J. Smolderen een paviljoen-voor
de luidige Kristt¡s'
ñi;il de Vlaamse Primitieven, paviljoen
keeg een
Het
inlern aan de Jan De Voslei.
uit Bonn'
Klois
Johannes
gebouwd'door
ñ""iãur orgel,
orgelbouwers
befaamde
meest
de
van
C?n
ño!
no
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vooral de orgelpijpen te lijden

hadden, o -m. door condensatie.
De verwarming werd aangepast'
volsens nieuwe technieken,
.""ät uun toepassing in verscheidene Duitse kerken en ook o.m.

in de Dqm van Milaan en er
näreHtentoonstelling werd de-kerk parochie' werd beslist tot restauratie van
in u.n wijk die reeds vóór \{ereldoorlog-Il' maar voorûl het orgel over te gaan. De werùãellijk uirra, e"r, geweldige -uitbreiding kende' Door rle ken zijn, sinds half aPril, van
en, uiteraard, ook het

;;;ù: Mie

ärJi"it""¿,etieden

îerd

¿ã

terr

en zouden binnen
het jaar voltooid moeten zijn.

start gegaan

erg geteisterd.

tangs een electro-Pneumatisch
systeem. De bouwer heeft niet
md orgelvirtuoos en titula- . alleen naar de toekomst geken à" íint-Romboutskathe-' ken; hij heeft eveneens willen
te Mechelen was. Tjdens aanknoPen met een tradtiei en,
vereldtentoonstelling \ryer- naar barokvoorbeelden, een
rrgc! weird ingesPeeld rloor
Peeters die toen reeds een

:ecitals gegeven door o.m.

rh Bounet, leerling van Cé-

Franck. Alle kunstenaars
n vol lof over het nieuwe "

naar hun oor¡ment dat
van (in
een meesterwerk

-.) moderne

orgelbouw be-

ide. Die waardering wordt

De restauratie van diî historisch

orgel, het grootst'e en mooiste

Klaisorgel in het land wordt ge-

realiseerd door de kerkfabriek
van Kristus-Koning, in samen-

werking met de Stichting Monumenten- en l¿ndschapszorg en
rugpositief ( een vaststaand klein
sponsor, de Ge.
orgel, los van het groot orgel) een belangrijke
circa 213 van de
die
Bank
nerale
ingebouwd. Het orgel werd, sageraamd oP 8
kostPrijs,
totale
beçchermd
als
de
kerk,
met
men
neemt. Eén
laste
ten
milioen,
monument geklasseerd.
nog altijd een behoorderãe
moet echter ingelijk bedrag
Restauratie
- langs het Privézámeld worden
oorlogsomstandighede
Door
om. Inderdaad wordt
den en het verlooP van de jaren initiatief
geen beroep gedaan op oververbehoorlijk
is het instrument
heidsgelden. Naar het voor-

thans nog gedeeld door de
l van de technische come in het leven geroePen om kommerd. Weliswaar werden
vrij regelmatig kleinere onder;stauratie te onderzoeken.
orgel werd geconciPieerd en houdswerken uitgevoerd, doch
,Uwd volgens een volkomen
deze bleken onvoldoende om
ogeneen
oP
het orgel in ,,conditie" te houmethode,
we
dat de nieuwe technieken den. De technische commissie,
hoogtepunt hadden bereikt, bestaande uit Stanislas Derieinstrument bezit 72 spelen maecker, AntwerPs kathedraal28 koppelingen, verdeeld brganist , Kan. Joris, oud-direc: vier manualen 9n een voet- teur van het'l,emmensinstituut
'ier. De grootste van de 5500 en orgelbouwspecialist Koos
en meten om en bij de I ,Van de Linde, onderzochten de

er, de kleinste amper zeven

imeter. Het

hoofdwerk

rot orgel) heeft een front-

:dte van 14,5 meter en is 12
er hoog. De pijpen zijn verrdigd uit koper, tin en hout
het gebruik van koper was
innovatie voor België. Het
.,,^rÁ+ rnr'l¡linl¿en

oehr¡cht

mogelijkheid tot restauratie. De
uitslag van een diepgaand onderzoek wees uit dat herstellen
slechts zin had na aanpassing

van de verwarmingsinstallatie

Aangezien deze slechts periodiek gebruikt werd in de kerk,
deden zich grote temperatuur.^!'^---linaêñ

\r^^r

rr¡qarrlnnt

beeld van de restauratie van het
pudste orgel van het land, dit
de Sint-Germanuskerk te
Tienen, werd een sYsteem uitge-

van

dokterd dat diegene die wil bijdragen tot de restauratie van het
fiscale. voordelen
Klais-orgel
biedt. De stichting Monumen-

Hatf ap¡ll beg,on men san de restaurutie van

vàn" bovenvermelde Stichting

de krísms K-oningkerk. De werken zullen ce
ongeveer I milioen.
Na de restauratie zal, door het van zijn s
à**itãtan van orgelconcerten, nen makt
biísedraeen worden in het cultu- instrumcr
i"äi l"uãn van Stad en Provin- Vriens,

tus-Koningkerk'"

vatorium zaf vgor, de opleiding

de seschonken sommen van het
betístbaar inkomen afgetrokken

kunnen worden.

Stortingen
kunnen geschieden oP het reke-

ninsnum;ner

220-0745499-90

met de vermelding ,,Orgel Kris-

.i". Oot het Antwerps conser- t,
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begon men aøn de restaurstie van hel ßal Klaís'oryel ln
Konlngkerk. De werken zullen een Jaar duren en kosten

L,P,

ongeveerS mílioen,

Na de restauratie zal, door

het

organiseren van orgelconcerten,
bils.edraeen worden in het cultur""i l"uãn van Stad en Provin-

cie. Ook het AntwerPs conserzalI voo.r-de oPleiding
vatorium
..
-ft3{)11'

'r'

van zijn studenten gebruik kunnen maken van dit majestueuze
instrument. lnlichtingen: EH P.
Vriens, Pastoor, L. Strausstraat
Anrwerpen
2020
031237

.58.47.
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