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I{ijnheer de Schepen,
Ter beantwoording van Uw brj-ef van 2I februari L97B
kan ik U mededelen dat het orgel van de Kristus Koníngkerk te
niet erg hoog
Antwerpen wel erg omvangrijk is maar kwalitatief
kan gekwoteerd worden. Een :cestauratie zou erg duur uitvallen
en een eerder middelmatig resultaat opleveren,dat niet in verhouding staat tot de kosten.
In Antwerpen bevinden zich evenwel twee grote en tevens zeer waardevolle orgels namelijk dat van Sint-Paulus en dat
van de kathedraal. Vooral voor het orgel van de kathedraal zon
binnen een redelijke termijn een belangrijke bijclrage tot de orgelcultuur k-unnen leveren, te meer daar de restauratiewerken aan de
kathedraal al ver gevorderd zijn en volgens beslissing van de
Minister met een versneld tempo zullen vervolledigd v¡orden.
Ik heb dan ook aan de orgeldeskundige van de dienst
opdracht gegeven een verslag terzake op te maken.
Met bj jzonclere hoogachtj-tg,
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E. GOEDLEVEN.
Adviseur - Hoofd van Dienst.
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KRISTUS KONIITG I{Efr-K, Antwerpen
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Blj gelegenheid van de o¡:rlchtlng van de parochie van Kristus
Koning in f930 werd een groot orgel aangeschaft bij cie flrma
Johannes Klals van Bonn a/Rh.
ffjaens de duur van d,e tentoonsteltlng f930 werden daar talrijke
concerten geqeven door cle meest beroemde organisten van I,{estEurof:a en \¡ereni<¡de Staten.
Prornotor was ín deze, buiten het comÍté,voor oprichting van de
kerk, ook F'lor Peeters, toenmali-q leeraar aan het diocesaan

fnstifuut voor orgelstudie te f4echelen.
IIet was ook een laureaat van het Lemmens-Tinelinstl-tuut dle als
eerste organist Ín onze kerk werd aangesterd, de heer Louis
Huybrechts uit Stabr,cel: (in 1970 1n pitt.sburh, V.S. overleclen)
IIet orgel was samenges;telil uft:
72 sprekende rec¡isters
28 lcoppell-ngen
5.500 pljpcn
IV manuelen en neilalen

grootste pljpen
B neter
hoofd werk orr¡eJ- l,1n5o m. hoogte
d$epte 1n mldden 2,5o m.
aan zi jden
4 ,5o rn.
gezamelljÌ<e hoogte l2 m,

Dit ¡¡ertwaardj.cl j-nstrument v¡ercl irerkraalcle malcn gettruît cloor
groôe concertorqanisten tljdens verlopen jaren.
Daar het onderhourl van dit instrumont niet kon bekostigcl worden
door de Kerkfabriek en cÍezien tle hoge kosten ervan viel het
lnstrument ln onÌ:rul-k t¡¡aar<l.oor een \rroectljdtg verval en s ì-i j tage
optrad.
Eenmaal werd door Flot peeters nog een groot concert gegeven 1n
samenv¡erklng met Pastoor Van lierck, z.cJ. tenelnde sommfge vervallen
delen te herstellen.
Dlt lnstrument met zijn grote moqelljkheden zou bij herstel grote
diensten kunnen bewijzen, niet alleen in het conceitreven i-n deze
stadr maar ook voor het nabfjgelegen conservatorium.
Daarom doen wlj een L¡eroeJ.ì op de llogere Overheid om de mj-ddelen
te wlllen over\^/eÍJen om een zeer doorgevoercle herstelling te laten
ultvoeren teneinde dit orgel terug 1n zL)n oorspronkeltjke glorle
te herstellen.

l.let 1s du1<1ell-jk clat noch de Kerkfabrl-ek, nôch het Gemeentebestuur
van Antwerpen dlezc herstelllngen. kan bekostigen.
R.
r-.t)

Verbruqqen

