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Bestuur voor Kunsten en Kunstonderwijs
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Kristus Koníng kerk : orgel
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Geachte Heer,

)

vúij ontvingen u\¡/ schrijven betreffende in rubriek vermelde
aangelegenheid in goede orde.
wij zijn van oordeel clat het orgel der Kristus"-Koning-kerk
te Antwerpen geen historische en slechts geringe artistieke waarde
heeft. Het betreft een orgel in vrije opstelling gebouwd in 1930'
Alsdusdanig is het het oudste Klais-orgel in ons land, alsook het
eerste in een serie ind.ustrieel opgevatte en gemaakte instrumenten'
De hedendaagse orgelbouw, gebaseerd op gebruik van klvalfteitsmaterialen, op herbronde inzichten m.b.t. mensurering, intonatie' pijpconstructie, windladenconstructie, mechaniek en technische opbouw' heeft
de
deze conceptie totaal verlatenr €fl acht dit SoorL orgels' ondanks
vele registers en het groot aantal klavieren voor de uitvoering
weinig v/aardevol.
wij kunnen de mening van organisten op dit punt niet bijtreden.
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Aan de Heer J.Posgon
Schepen van Openbare ?ferlcen
Èen Stadhulze
2000 Antwerpen

MfJnheer de Schepen,

Betraft: Kerk KrLstus Konfng,

A.ntwerpen

U hebt mlJ Ín goede orde rite brlef van de advdseurlloofd van Dlenet, C¡oedleven, van de RlJkadlengt voor - .:'
Monumênten- en landseohapszorgr orergêmåakt met Uwe vraag
wat lk denk ov€r dlt antwoord.
fn verband met doze brlef heeft de haer Meerta.
Ild van onze Kerkraad, daarover een vraag gesteld aan
Mgr.Carlos Breasera te Gent, dle het advles heeft ingewonnen bfJ de heer Gabrlel Verschraegen, Df.recteur van
het Grnt,se KonLhhl.lJk ConservatorLum en orgelLst van de
St.Baafs Kathedraa]".

Naar bt.lJkt ult de mondeLfnge mededellng van dlt
onderhoud l'¡as de mening van de heer Verschraegen d,at het
Klals-orgel van de Krl"stus KonLng Kerk te .[ntv¡erpen,
een ultstekend lngtrument Ls.

HterblJ geef 1k U, Ín dubbel, mlJn hLstorLek en
omschrljving van dlt orqel.
Met opr€chte hoogachtLng.

R.Verbruggen

RENE G.
I.IERWIG

L.
M.

VERERUGGEN
VERBRUGGEN

orchilekt
orch¡tekl

beëdigd londmeler
stedebouwkundige
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