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Plan voor revisie van de speeltafel

van het orgel
Antrerpen

Christus-Koning te

ven

Doel van de restauratie is, de speeltafel als een soort technisch monunent
te conserveren. Daarbij worden de originele constructies zoveel mogelijk

zijn compromissen wenselijk¡
l. Het radiale pedaalklavier wordt door bijna alle Belgische organisten aIs
onprettig ervaren, daar men nau¡relijks ervaring met zulke pedalen heeft. Daar
ook vele Klais-speeltafels uit dezelfde tijd een recht pedaal hebben, ¡noet

onveranderd bewaard. Slechts op enkele punten

een nieuw, recht pedaalklavier genaakt worden, met
apparaat.

2

wljziging van het excenter

De ï-I koppel, díe d.m.v. een relais de registers van dit klavier
inschakelt, kan beter zo ingericht worden dat de betreffende registers blj
uitgeschakelde registerknop juist ingeschakeld staan. DÍt heeft het voordeel,
dat bij weigering van de betreffende registerknop de registers van het
rugwerk toch bruikbaar blijven.

3

De inrichting van de drukknoppen onder de manualen moet aan de nieuwe
situatie net de Setzer aangepast worden. Zo moet het mogelijk zijn, de nieu¡re
Setzer zonder het aanbrengen van een apart bedieningspaneel, in te bouwen.

Bij

de algemene revisie en het opnieuw bekabelen, moet op

gelet worden:
1.

De geflneerde delen moeten opnieuw

de volgende punten

gepolitoerd worden.

2, Er moet een nieuw, recht pedaalklavier, naar het voorbeeld
gemaakt Torden, met aanpassing van

het excenterapparaat.

van

bljv.

Tongerlo

relais in de beide relaiskasten in de speeltafel en in het orgel
gereviseerd te worden, daar hun funktie door de computer
niet
behoeven
overgenomen kan worden. Alleen de relais voor het pianopedaal, de Zkombinatles en de I-I koppel moeten hersteld worden.
4. De onkeerrelais van de koppels zijn te onbetrourbaar en moeten vervangen
worden indien hun functie nlet reeds door de conputer overgenomen ¡rordt. Ze
3. De

meeste

blijven echter nel in de speeltafel

5.

bewaard.

klavieren moeten van zwaardere veren voorzien worden
om per ongeluk indrukken tlJdens het spelen te voorkomen.
De drukknoppen tussen de

6. Inplaats van de voetpistons ter bedÍeníng van de huidige
elk geval de uolgende plstons aangebracht worden:

Setzer,

moeten in

- Sequencer
- 7, {pedaal )
- Z (generaal)
- Knoppen A t/n H voor de Setzer
- rlalze

7

abil

Indlen inbouwen van de Setzer in de speeltafel wegens plaatsgebrek niet
mogelijk zou blljken, kan deze het beste in een kastje dicht bij de
speeltafel norden ondergebracht.
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In bestek

beschreven rerken

!n oorspronkelfike ualuta
KlaIs

Arnauts

tFrl

la. PiJprerk
lb. PoIlJsten plJprerk
2a. lindladen
2b, Superoctaafladen
3a. lindvoorzlening
¡1. Ventllatoren
5. GellJkrlchter

5. Bedradlng
7, Speeltafel
8a. Zrelkast
9. Verwormde delen
10. Houtbekleding
11. Transport
L2, Relskosten

Pels
IFr I

tDHl

{9.0{0

782.000
304.000

1252. 100
171.000
725. 300

7,725

80 3. 000

61. 180

68.000
55.000

{0.500
27. 800
1.200
48. 900
56. 800

1.750

0

59.000
196.000

1. 880

19.790
135.710
3.590

I 370 . 000

78.000
20.000
280.000
40.000
290.000

r585.000
45. 800
44.800
470.400

3. 210

27,980
5.000

155. 900

lnbegr.

0

TOTAAL

(er. BTI)

4346. 000
825.740

316,855
60.202

4625.500
878. 845

TOlAAt

(lncl.

5171.740

377

,057

5504. 3{5

BT3 (r9t)

BTf)

carslet teergegeven

bedragen

ztln

scåatùIngen

Prllzen tncLuslef verpllchte ertfars

4

5
6

t/n

T0TAAL

1

Nieure

HD

12

Arnauts

Klais

4346.000

316,855
2, 250

ventilator

Gelljkr. 80 A (meerk.)
(er.

BTt (rgt)

BTI)

T0TAAL ( lncl. BTf)

Gevraaqde

4625.500

26.000

6.000

Revlsie magneten
TOTAAL

PeIs

4372.000
830.680

325, 105

6t,770

4625.500
878. 845

5202.680

377,057

5504. 3{5

varlanten en ertrats ln oorspronkelllke valuta (ex./lncl. BTf)
Klal.s

Arnauts
1b

6b
8b

l)

Follên frontpllpen
Nieun recht pedaal
Nleure randen zçelkast

met

{25.000

/

1) 180.000 I
2t 230.000 I

luchtspour 2) rret akoustlgche

505.750

26,835
4

?rq,200

:::o

I
/

31,934
5.450

213,700

panelen

l(lals geeft voor vernleuren randen de prlls

van Dll 4L9

I n' (e¡. BTI)

-2Prltzen ln Belqlsçhe franken

la. PlJprerk
lb. PoltJrten piJprerk
2a. llndladen
2b, Supcroctaafladen
3. llndvoorzlening
4. Ventllatoren

5. Gelllkrlchter
6, Bedradlng
7, Speeltafcl

8a. Zrelkast

9. Verrornde delen

10. Houtbekledlng
11. Transport
12, Relskosten
TOTAAL

(er.

TOTAAt

(lncl. Blr)

Brr

(19t)

BTf)

Arnauts

KIaIs

782.000
304.000
803.000
68.000
56.000

1025.426
161.530

0

1279,274
36.593

59. 000
196. 000
1370.000
78.000
20: 000
280 .000
40.000
290.000

39. 311
413,809
2837,696

75,076

6?,r21

Pels
1252. 100
171.000
725.300

{0.500
27.800
1. 200
48. 900
56.800
1585. 000

{5.

800

585.062
104.550

44. 800
470.400
155. 900

lnbegr.

0

4346. 000
828,7q0

6625,448
1258.835

4625.500
878. 845

5171.740

7884,283

5504. 345

Prl{zen lnclqglef verollchte ertrats ln Bclglsche franken

TOTAAL

{ Nleure
5
6

I t/n
HD

12

vcntllator

Geltjkr. 80 A (neerk. )

Arnauts

l(lals

4346.000

6625,448
47 .048

TOIAAt

(incl.

BTT)

4625.500

26.000
125.460

Revlsle nagneten
TOlAAt (e¡. BTI)
BTr (19r)

Pels

{372. 000
830.680

6797

,956

46 25 . 500

1291. 612

878.845

5202.680

8089.568

5504. 345

Na toevoeglng van de post restauratle magazlinbalg- raarvoor Arnauts en PeIs nog
de konendã aågen nog een prlis ¡noeten opgeven (geraand op fr 130.000 lncl. BTI),
zullen de uttetndeltjkc prlJzen lncluslef BTT' aIs volgt ultvallen:

Arnaute: ca
Klals:

Pels¡

ca

fr
fr
tr

5332,680
8269.956
5634,345

H.B. hlerbtj zljn eventuele nieure
zrelkastranden nlet lnbegrepen.

-3Gevraagde vartanten en

ertrats ln oorspronkellike valuta (e¡./lncl.
Klals

Arnauts
1b

6b
8b

/
I
21 230.000 /

{25.000
FoIIån frontpllpen
Nleur recht pedaal
illeure randen zrelkast 1) 180.000

505.750

567, 720
95,767

I
/

667,733
113.964

214,200
273,700

luchtspour 2) rnet akoustlsche panelen
Klats geeft voor vernleuten randen de prtjs van Dll 419 / m' (er.
1)

rnet

PrlJzcn berekend tegen de volgende

kocrs:

BTI)

Dll 1,00 = Fr 20,91

BTI)

-4Vergel 1l

kinL qerll zlqde

of

fertes

1. PiJprerh
De pri1zen op cllt punt lopen nlet sterk ulteen. Alleen de prlfs van Arnauts
fUkt rat lãag. Ott kont vermoedellJk omdat ln zljn klelne bedrlJf alle
herstelllngen åan piJpen door hemzelf ultgevoerd lorden, rat in een lager
uurtarlef iesulteert. Het bedrag ts echter hoog genoeg on goed werk te kunnen
leveren.

Voor het poliisten en Lakken van de zlnken frontpiJpen bllJken de prllzen van
Klais en Pãls redellJk overeen te stenmen. Arnautst prifs ls aanzienliJk hoger.
De reden hiervan ls nlet duideliJk gerorden. llogelijk zou Arnaurts' die
geen grote ervarlng ln het poltisten van zlnken piJpen heeft, de hoeveelheld
rerk kunnen overschatten. Pels zal hier ook relnig ervaring mee hebben, maar
kan sneller rerken doordat de gebrulkte zilververf rninder grondig pollisten
noodzakelijk maakt. Daar Klals ln llänsterschrarzaeh ook de zlnken frontplJpen
gepolijst heeft, zal zljn berekenlng zeker reallstlsch zlJn.
ioär ioltên geven alleen Arnauts en l(Iais een prljs op. Hier is Arnauts
dutdelljk vooidellger dan KIats. Hterblj zal de kortere afstand ongetrilfeld
een rol spelen, daar het grotendeels rerk ter plaatse betreft.
?. Ilndladen

Hier ls de spreiding van de prijzen aanzienllJk. Arnauts en Pels kunnen door de
gerlngere afitand dit rerk, ãat grotendeels ter plaatse rnoet.gebeuren, aanzlenít:n ãfficlånter aanpakken dan Klals. Hun priJzen tIJken echter rat aan de
optlnlstlsehe kant.

3. llndvoorzltnlng
gok hler is de sf,reiding van de prljzen tameliJk groot. De oorzaak ervan zal
zijn dat het aantåI kletñe reparaltes dat nodig ls, door de onoverzichtelliknela van de rlndvoorzlening-vrlj moellljk te schatten ls. Beide ultersten
(Arnauts en Pels) kunnen echter nlet lrreåel genoemd corden.

6.

Bcdradlng

zeer groot. PeIs ls verrereg het goedkoopst. Zlil
Hler ziJn dõ prijsverschillen
-r"ãr
kabel
laag, rnaar de specifl.catle van de door hen opgegeven
prlfs filft
priJs
laag
zo
ziJn
is
meedeelde
hil
voldoet zonder problernãn aan de elsãn. Naar
ondergebracht.
heeft
post
speelùafel
omdat hlJ een dãel van de bekabeting bif de
Daar de priJs van Klais slechts een grove schattlng ls na aftrek een extra post
voor atgãmene revlsle van de rnagneteñ, ts het moelliJk deze exact te vergelliken
rnet de [riJzen van de anderen. óp ons verzoek cle bedragen verder uit te splitsen
rnoellljkheden op
is htj ät"l tng"gaan, daar htj zonder revlsle van de magnetenpriJsverschil
zal
van
het
oorzaak
langere termiín-voorziet. De belangrijkste
handhavlng
en
de
tussendoor
tests
groler
aantal
verñoedeltjk zijn gelegen in een
van alle aanslultborden net zekerlngen.

?, Spceltafcl

ne prfjzen van Arnauts en Pels vallen tn de zelfde orde van grootte. fel valt op
Pels
dat bii Arnauts restauratte goedkoper ls dan nleurbouw terriJl dtt biigelegen
voornanellJk
zal
prlJsverschll
van
het
Juist ãmgekeerd ts. De oorzaåk
revlsie van de
zi1n ln de moetlljk voorspelbare hoevàelheld rerk dle degarantle
hlerblj
de
dat
fett
het
en
rnet
meebrengt
zlch
regtstertulmelaars met
ls.
ook een onzekere factor
l(lals priJs 1lgt ongeveer treemaal zo hoog. Voor een deel rordt dit veroorzaakt
door äe zeer dure Heuss-Setzer, dle volgens de fa. Klats echter kralltatlef
beter zou zi1n dan andere Setzers. In hoeverre d1t objectlef aantoonbaar is en
ln hoeverre het een kwestle van persoonllJke voorkeur ls, is moelllJk na te
gaðn. Daarnaast za1 zeker het grotere aantal tussentlJdse tests dfe firna zegt
utt te voeren een rol spelen, evenals de grote zorgvuldlghetd dle blJ de

-5bezochte lnstrunenten en blj het rerk ln het ateller te konstateren ïas. 0f dlt
een prlJsverschll van 1,4 mtljoen (ercl. BTI) rechtvaardigt, ls noeillJk te
zeggen. AnderzlJds noet rel gezegd worden dat Klals de enlge ls dle als
zelfstandlg orgelmaker een grote ervarlng met zulke Setzers kan aantonen, zodat
onderschattlng van de hoeveelheld cerk door Arnauts en Pels nlet volledlg kan
rorden ultgesloten.
Betreffende l(lalst prlfs voor het ¡naken van een recht pedaal 1.p.v. het oude
radlale, flikt het duldettjk dat deze kosten vervanging van het oude pedaal nlet
rechtvaardlgen.

8. Zrelkast
Arnauts is

de enige die cle gevraagcle prlJzen heeft opgegeven. Klais ïaË van
nenlng dat de vermolmlng van het raarrrerk goed zou kunnen meevallen, zodat het
maken van een prijs hem nu nog nlet zinvol leek. Pels had door een misverstand
geracht op een bevestlgtng van de kerkfabrtek en had daardoor nu een te korte
tlJd om de sltuatle ter plaatse nog te gaan bestuderen.
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lna referentles

le zullen in het onderstaande van het ¡lerk van aIIe orgelbouwers
geven en

er een raarderlng in

een bespreking
punten aan geven op een schaal van 1-100.

Arnauts
Aloenene lndruk

als referentie opgegeven orgels zljn alLe mechanisch en geven dus uitsluitend
een algemene indruk van Arnautst werkwljze. Daaron is behalve de opgegeven
instrumenten ook het elektro-pneunatische DtHondt-orgel bezocht dat hij in de
plus X-kerk te HitrlJk aan het opbouwen ls en dat reeds grotendeels voltooid is.
Uit deze referenties bllJkt het volgende:
Btj alle ïerken, ook als ze zonder deskundlge controle uitgevoerd zlin, heeft
Arnauts degelifk rerk geLeverd en goede materialen gebrulkt. Tat betreft de
De

wlndladen zijn geen laden gezlen raarvan kegels systematisch vernieuwd ïaren'
maar de degeltjke ultvoering van ander en vaak minstens even naukeurig nerk'
geeft geen aanleldlng onì aan te nernen dat hiJ dlt onvoldoende zou beheersen.
Oe befåbeling van het orgel in Pius X ziet er zowel qua materiaal als qua
montage

net uit.

Herstelllngen aan pljpen zijn er

goed

uit

en de intonatie

ls goed en

egaal

afgererkt.
Het werk in het atelier bevestlgt deze indrukken.
Beoordellng op speclf leke punt'en

pijpwerk: Al het bezochte werk maakt een zorgvuldlge indruk en geeft blijk
van een goede beheersing van alÌe vaardigheden die uoor het werk
aen het orgel van Christus Koning vereist ziJn, inclusief het
follðn van fronten.

Hindladen: AL het çerk aan windladen maakt de indruk goed en nauwkeurig
uttgevoerd te zlJn. Een nadeel is dat van hem geen kegelladen te
zien zl1n die hij als zelfstandig orgelmaker heeft gerestaureerd.

Balgen: Ztjn rerk aan balgen zlet er goed en verzorgd uit, met gebruikmaking van degellJke materialen.

Traktuur: Het enlge elektro-pneunatlsche orgel dat hiJ als tezelfstandlg
filrijk.
orgelmakãr gerestaureerd heeft is het orgel van Pius X
een
delen
herstelde
de
rnaken
is,
voltoold
Hoewel het *erk nog niet
dlegelijke
een
en
op
is
net
goede indruk. De bekabeling
lij?"
últgeuoerd. Nadelen voor Christus konlng ztJn dat van zljn bedrlJf
nog geen gerevlseerde speeltafels te zien ziJn en dat hij geen
ervarlng net computer-Setzers heeft. Dlt laatste zal echter grotendeels dõor zIJn àIektronlka-opl.elding geconpenseerd rorden.

dat het rerk van Arnauts een zorguuldlge en
vakmanschap
degelljke lndruk naakt en op-alle te controleren punten van -goedgereviseerde
kegeltaden,
gerestaureerde
geen
van
hem
ge[uigt. Nadeel !s dat
ãpeellatels en geen werk met computer-setzers te zlen ls. In punten ultgedrukt:
Samenvattend kunnen

we

zeggen

70 punten.

-7l(lals
Aloemeqe lndruk

orgel in de BenedlktlJnerabdiJ te llünsterschrarzach
detall
toont een zeer zorgvuldlge en degelijke clize van rerken, raarblJ elkmagneten
door
waren
was,
perfekt is afgererkl. He[ enlge rat daar nlet te zlen
L"rog"n regislertuinelaars, dãar dlt orgel oorspronkeltjk alleen vrlie komblnaties had. De Setzer is hier pas tiidens de laatste restauratie aangebracht en
ls
rordt bedtend vla een apart pãneel, dat op elegante wilze ln de speeltafel
aangecorden
Koning
weggererkt. Een soortgãtiJk paneel zou ook in Christus
bracht, in een eenvoudlger vorm.
orgel te
Het rerk in het ateller te Bonn bevestlgde de lndruk die hetgewerkt.
grote
zorgvuldlgheid
Hûnsterschrarzach reeds gaf, ook hter rordt met

llet aIs referentie

bezochte

Beoordellng oo speclfleke ounten
Pij prerk:

zeer
Zorel de bezochte orgels als het rerk ln het ateller I'aten
mate
rufune
ln
beschikt
Hen
zien.
zorguuldig en goed afgãrerkt rerk
over aIle vaardigheAeñ aie voor het rerk aan het orgel van Christus
Konlng verelst ,ijn. Het en[ge wat nlet te zlen ra5, ras het foliðn

van fronten.

lindladen:

Het In het atelier te bezlchtigen rerk aan rtndladen geeft blljk
van een grote mate van precisle en zorgvuldigheld. Îe oordelen naar
het resuttaat te Hûnsterschwarzach rorden ook kegelladen op een
goede manler gerestaureerd.

Balgen:

Traktuur:

De balgen in

llünsterschwarzach waren
degelijke materlalen goed gerestaureerd.

net gebrulkmaklng

van

Zorel het bezochte orgel als ook het werk in het ateller maken een
zeer goede tndruk. Het grote aantal orgels net Setzer dat lnKlals
het
gebounã heeft, rtjst op eãn grote ervaring hiermee. Het werk
de
van
zlin
onderdelen
elektrische
ãtelt"r en de zelf verüaardigde
rat
enige
Het
zijn.
vinden
gebied
te
dat
beste kraliteit dle op
nlet te zlen las, ïaren gereviseerde door rnagneten berogen
reglstertulmelaars. GezÍen de kwallteit van het nieure werk zal dlit
echter geen probleem zIjn.

Samenvattend kunnen ïe zeggen dat het rerk van l(lais zeer goed is en op het
gebled van elektrlsche traÈtuur tot het beste behoort rat re gezlen hebben.
bfl1kt een grote ervaring op dit gebied. In punten ultgedrukt:
útt

"tt""

95 punten.

Pels

Alqenene indruk

Het als referentle opgegeven orgel ln de abdiJ van Tongerlo maakt een redeliJk
goede indruk. Het ,õi¿[ goed oñderhouden. De reeds vroeger door de flr¡na Pels
úitgevoerde bekabeling måakt een nette indruk. Het pijprerk verkeert in een
go"ã" staat. De vervangen membranen zlJn van een goede kwallteit. Hat een
ierdere beoordellng van hãt functioneren van dit lnstrument echter bemoeiliJkt,
is de minder goedã toestand van de speeltafel, die nogal eens voor storingen
zorgt. Dlt ts ãchter een krestle van sliJtage en nlet van slecht onderhoud.
In ñet ateller ls het orgel van Tlenen, O.L.Vrouw ten Poel bekeken. Dit rerk
nraakt qua naterlaal en afrerklng een goede indruk.

-8Hoewel er geen orgels met gerestaureerde kegeltaden te zlen zl)n, ls niet te
verwachten dat dit een probleem zal vormen, claar het werk aan sleepladen
¡¡lnstens evenveel vaardtgheden en preclsie vereist. Bovendlen heeft men met
klelner onderhoud aan zulke laden vrij veel ervaring.
Beoordellng op soeclfleke ounten
bezochte rerk in het atelier maakt een goede indruk en toont
rulm voldoende beheerslng uan alle vaardigheden dle voor het werk
aan het orgel van Chrlstus Koning vereist zljn. Slechts voor het
eventueel fo11ên van fronten moeten vroegere nerken bekeken rorden.
0p gebied van intonatie is van de laatste jaren wat weinig te
bàluisteren, maar dlt getuigt wel van een voldoende technlsche
vaardlgheid.

pfjpwerk: Het

lindladen: De nleure rlndladen van Tlenen zijn

goed gemaakt

en ln

degelijke

materlalen ultgevoerd. Een nadeel is dat van de fa. PeIs van
laatste Jaren geen gerestaureerde kegelladen te zien ziJn.
balgen ziet er goed
materlalen van voldoende kralltelt.

Balgen: Het rerk aan

ult, met gebrulknaking

de

van

Traktuur: Het rerk aan de traktuur ln Tongerlo zlet er goed uit. Van de
laatste jaren is er geen ultgebreid gereviseerd elektro-pneumatisch
orgel te zlen, wel veel wat groter onderhoud. Dlt geeft voldoende
blljk van de vereiste vaardigheden. Een nadeel ls dat er van de
laatste jaren geen gerevlseerde speeltafels meer te zien zljn en
dat men geen eivaring met conputer-Setzers heeft. Deze bezwaren
worden eðhter gedeeltelijk geconpenseerd door de aanwezlgheid van
elektrotechnlsch geschoold personeel en de ervaring van de heer
pels sr, dle blj het rerk aan de speeltafel lntern zou adviseren.
Samenvattend kunnen te zeggen dat de firma Pels over ruin voldoende

vaardtgheden beschikt en dat het bezochte ¡rerk een goede lndruk naakt. Daar
staat tegenover dat van de laatste Jaren relnig groter werk aan elektrische
lnstrumen[en \en aan kegelladen te zlen is. De firma kan echter een beroep doen
op nensen die daarmee nel ervaring hebben. In punten samengevat:
70 punten.

Koos van de Llnde
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In bestek

beschreven rerken
Arnauts

1. PiJprerk
2a. llndladen
2b, Superoctaafladen
3. lindvoorzlening
4. Vcntilatoren

5. Gelijkrichter
6. Bedrading
7. Speeltafel

8a. Zrelkast

9. Verrornde delen

10. Houtbekledlng
11. Transport
12, Reiskosten
TOTAAL

(ex.

BTt n9t)

Bm)

(inc. BII)
(lnc. BTf)
VerbliJfsk. (inc. BTI)
T0TAAL

Elbertse

K1als (mln/mar)

IFrl

tfl

720.000
803.000
130 .000
56.000

55.000

47.500

62.000

155.000

60.000

70.000

7,004

2, AA0

0

tDHt

2,700
300
3. 100

85.000
196.000
1665. 000
78.000
20 .000

50.000
110 .000
2.000
3.000

280.0CI0

11.0CI0

40.000
290.000

25.400
onder

zle

1.800

2.000
24,400
133,000 1æ,AAA
3.500 5.000

20,000

3.000 {.000
35.000
5.000 6.000
in prijs lnbegr.
27,504

Pels

tFrl
1252. 100
725. 300
40. 500
27. 800
1. 200
48. 900
56. 800
1425.000
45.800
44.800
470.400

r55. 900
0

4363.000
828.970

417.500
79.325

302.300 394.000
57.q37 7{.860

4294. 500
815. 955

5191.970

496,825
6.000
20.800

359.737 468.860

5110.455

5191. 970

523.625

359,737 468.86A

5110.455

Relskostcn
TOTAAT

ln oorsoronkellike valuta

cursJef teergegeven bedragen ziin scåaùtingen

Arnauts

8b. Ianden zrelkast
10. Houtbekleding

104.500
52.000
196.000
380 .000

Door de orcelbourers voorqestelde

Elbertse

11

l(Iais

(mln/max)

PeIs
20.000

00

{.

extra nerken (bedragen ex. BTI)

Elbcrt¡e

- Herbelederen grote magazitnbalg (blijkt inderdaad nodig)
- Restauratle pneumatlsche hulpspeeltafel (ln feite ecn lure)

Klals (door ondergetekende geschatte priJzen)
- Bronzeren frontpiJpen (nlet renselijk, zie bespreking)
- Nleure motor hogedruklade (raarschlJnlijk niet nodig)
- Aanzuigkanaal grote ventllator vanuit de kerk en kenne-

-

000

98. 200

DH 2.500

Du 2.000

f8
î2

.000
.000

à
à

3.000
2.500

1lik ook restauratle magazlinbalg (goede suggestles)
Ðü 7.000 à 8.000
Revisle van de toets- en reglsternagneten (lfjkt minder
noodzakellJk, ¡naar maakt op totaal relnlg ult)
Düt 5.000 à 6.000
Restauratie pneumatische hulpspeel.tafel. (in feite een lure)
ca. Dll 2.000

-2Prilzen in Belqlsche franken
Arnauts

1. PlJprerk

2a. lindladen
2b, Superoctaafladen
3. Iindvoorziening
4. Vcntllatoren

5. Gcltjkrichter
6. Brdrading
7, Spceltafel.

8a. Zrclkast

9. Varrornde delen

10. Houtbcklcding
11. Transport
12, Relskosten

IOIAAL (er. BTf)
BT¡ (19r)
TOTAffi

(lnc. Bll)

Rclskostcn (inc. BIT)
VerbllJfsk. (inc. BTf)
TOIAAt

Gevraagde

Elbertse
1016.950

720.000
803.000
130.000
56. 000

2865.950

0

5. 547

49.923

85. 000
196.000
1665. 000
78.000
20.000
280.000
¡10.000
290.000

57.319
92{.500
2033. 900
36.980
55. {70
203. 390
459. 6¡[6
zle ondcr

4363.000
828.970

77L9,575

5191.970

5191. 970

Klals (nln/rna¡)

Pels

992.275 1295.180
1253. {00 1{62.300

1252. 100
725. 300

2A,890 41,780
37,602 41.780

27.800

417.8A0 501.360
2778,370 3822,870
73.115 10{.450

{0.500
1. 200

48.900
56. 800
1425.000

{5.
4{.

62,670

57t,475

104.450

ln prljs

800
800

83.560
?52.0{0
125.3{0

470,400
155. 900

lnbcAr.

0

6315,047 8230,660
1199.859 1563.825

{29{.500

9186. 294
110. 9{0
384.592

7511.9A6 9794,485

5110 . {55

9681. 826

7514.906 9794,485

5110. 455

1466. 719

815. 955

varlanten en eventuele ertra rcrken ln Bcl.qische franken

8b. Ianden zrelkagt

Arnauts

Elbertse

104. 500

I 10 .9 40

l(lals (¡nin/na¡)

20

.000

{.000

52.000

10. Houtbckleding

PeIs

196. 000

'1100

380.000

Prlizen berekcnd tegen de volgende koersen¡

fI

DI,l

1,00 = Fr 18,49
1,00 = Fr 20,89

Elb¡rt¡c

-

Herbelederen grote magazijnbalg

Klalc (door ondcrgetekendc aescbatte prljzen)
- Aanzuigkanaal grote ventllator vanuit de kerk

-

en restauratle magazlJnbalg
Revisie van de toets- cn registermagneten

TOTAAT

aan nuttige

ertra rerken l(lals

er. BTI

inc. BTI
Fr 176.025

Fr 146.230
à 167. 120
Fr 104.450
à 125.340
Fr 250.680
à 292.460

Fr 174. 0 14
à 198.873
Fr L24.296

Fr 147.920

à 149. 155

Fr 298.309
à 348.027
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Vergeliiklnq offertes

1. PUprcrk

All.een de prijs van Arnauts
komt varrrocdcllJk omdat ln zijn klclne bcdrljf alle
herstelllngcn aan pijpcn door benzcl.f ultgavoerd rordcn, rat in êGn lagcr
uurtarlcf rcsultecrt. llct bcdrag ls cchtcr boog gcnoeg on goed rcrk te kunncn
leveren.

t}c

prUzen op

dtt punt lopen nlet sterk uiteen.

Iiikt rat laag. Dlt

2. tlndlrder
Hier lc de rpreiding van de prlJzcn aanzicnfljk. Arnauts en Pcls kunnen door de
gerlngarc afstand dlt rcrk, dat grotcndccls tcr plaatsa noct gabeurcn, ¡anzlenIiJk efflclånter aanpakken dan l(leis of El.bertse. Hun priJzcn llikcn echtcr rat
aan de optlnirtlschc kant. Arnauts vael hogcre prlis uoor de restauratle van de
superoktaafladc¡ kan erop duldcn dat hij dG restauratlc ven het bijbcborenda
piJprcrk ook hlcrbiJ ondcrgebracbt hceft. Het zou tcvens Gcn van dc redcncn zljn
voor zlJn rclatlcf laga priJr voor de post pttWcrk, IÞ priJs van Elbcrtse is rel.
zecr hoog (het dubbelc van Klals). Kcnncllik varracht hfj rclatlef veel
vervangiagcn van vcrrornde delen, rat ecn zeer koctbare zaak iE, daar dit
damontagc van da ladcn nodlg maakt. Ook kan zlln uitgangspunt on hct orgel
tlJdcns de rerken zovccl noçltJk bespcelbaar te houdan nadcllg rerken op een
efflclÕnte aanpak van bet rcrk.

3. ll¡ûvoorzlcnlag
Ook hler is de spreldlng van de prtJzen tancliJk groot. De oorzaak ervan zal
zlJn dat hct aantal klel.ne rcparatles dat nodlg ls, door de onovarzlchtellikheid van de rindvoorzlening vrij moeilijk te schattcn ls. Bcide uitcrsten
(Arnauts en Pels) kunnen echter nlet irreðel genoend rorden.

{. Irzlcht vc¡tll¡torcn
De prlJzen
hechten.

zlJn nogal ulteenl.opend maar zljn te laag on hier veel belang aan te

5. CcllJkrlcbtcr
Zoals te vcrrachten, lopen de prijzen nlet ver uiteen. Arnauts vindt kenneliJk
dc voorgcscbrcucn zraarte te llcht, nogclijk ln verband met hct spclcn van
sonnlgc bedendaagse orgelrerken, raarblj clusters zeer veel van de zrakstroomvoorzicnlng vragcn. Daar zraardcre gelijkrichters dan 63 A echter spcclaal op
bestelllng gel.everd rorden, is dc priJs ervän veel hoger.

6.

Bcdradlng

Hier zljn de prijsverschillen zeer groot. Pels is vemereg het goedkoopst. ZiJn
prifs ffjkt zeer laag, maar de speclficatle van de door hcm opgegeven kabel
voldoet zonder problerren aan de eisen. llogelijk berust deze prijs op een
vergisslng. Arnauts zal, gezien zljn priis en referentles, ook orgelkabel
gebruikcn. Elbertse is zeer duur, kenneliJk vanrcge hct gebrulk van PTTgrondkabcl, raarutn da lsolatlc uccl dcactlJkcr ls dan van dc orgelkabel. Daar de
kabels in Chrlstus Konlng reinÍg te l.lJden hcbben, ls het de vraag of het grote
prlJsverschll ral gcrechtvaardigd ls. Daar de prlis van Klais slechts een grove
scbatting is na aftrek van ecn aantal ertra rerken, is het ¡rroeiliJk uit te naken
relk materlaal hlj denkt te gebrulken. Vernoedelljk zal hij voor de bekabellng
tussen speeltafel en aansluitbord ook extra sterke kabel gebruiken.
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7, Spccltatcl
De

prijzen voor een nieune speel.tafel van Arnauts, ELbertse en Pels lopen nlet

ver ulteen. Elhrtse is rat duurder door het gebrulk van ondcrdelen van
Laukbuff, raarvan met name de elektro-mechanische relals duurder zijn dan de
elektronlscbe koppcllngsnecbanlaken van Solld Statc. Bcldc aystemen noeten als
m1n of neer gcliJkraardig bcscbourd rorden. De klassieke koppelingrrelals van
Laukbuff bebbcn als voordsal dat ze gcnakkallJk an ¡ncl, zondcr rlssclstukkan
nodig te bebben gereparecrd kunnen rorden. De elcktronische scbakelingen van
Solld Statc ziln nlct zondcr rlsselctukkcn tc raparcren ln gcval van storlng.
Ze zouden echtcr langer kunnen moegaan, doordat ze geên slljtage vertonen.
Alla voorgestelde computer-Setzcrs hcbban mcer mogellJkheden dan verlangd ras
zonder dat ze veel rnear kosten. Ze vol.doen ruimschoots aan de gcstelde eisen.
Een apartc bcbandcllng bcbooft hct voorstcl van Klals. Dtt gaat ult van revlsie
van de oude speeltafel net inbour van ecn noderne conputer-Setzcr. Gezlen de
door Klals gercviseerde speeltafel te llünsterschrarzach moct dt t inderdaad
mogel.lih zljn. Het grootste probleem daarblj vormen dc door magneten berogen
reglstertuh¡elaars. Het zal veel inspannlng kosten om dcze zodanlg te rcvlseren
dat zc reer lange tiJd betroulbaar zullcn functloneren. [Þ revlsie hiervan ls
ook de voornaamste oorzaak van bet grote verschll tusgan na¡lmale en nlnlnale
Prij s.
Tat ecbtcr Klalct priJs vcel tc boog naakt, iE bet door bcn voorgestelde
Sctzcr-systecn. Doordat hlJ deze kenneliJk altlid van Hcuß betrekt, dle nlet
neer dan 64 konblnatles levert, moet hij vÍer computers koppelen, rat tot een
bljna viernaal zo hoge prijs leidt dan blJ gcbruik van een Setzer van Laukhuff
of Solid State. 0p dit punt zou tussen de 45000 en 60000 Dll te besparen zijn.
Bovendlen hcbben de genoerrde alternatlevan ncer nogelijkheden.

8. Zrclk¡rt

priJzen voor bet bcrstelLcn van de bcdlcning dcr jalouzleên en de afsluiting
van het venstcr zljn ondanks de verschillen çr€en van alle ertreem te noen€n.
Betreffende dc afslultlng van het raan kan gesteld rordcn dat Arnautsr oplossing
met kadcr- cn parcclrark da elegantste Is, maar elgenlljk degelijker dan nodig
ls. Het zal de voornaamste oorzaak zijn van zijn prijsverschil met Elbertse en
De

konctruktles ziJn goed genoeg voor dlt doel.
eventueel verbeteren van de randcn zitten grote
verschlllen, dle door gebrulk van zeer verschillcnde naterialen cn konstrukties
veroorzaakt rorden. Elbertse gaat uit van bat gebeel nieur ¡naken van de randan,
lnclusief raanterken en ls daarnee loglscherrljs de duurste. laarschiJnltjk is
dlt ook de bcgte oplossing als de trlpler platen inderdaad te ver verrormd
blljken te zlJn. Arnautst oplosrÍng van een ertra cand, eventueel opgevuld net
akoestlscbe panel.an zal zcer effektlef zljn, maar gaat ervan uit dat de oude
randen nog voldoende lntakt zlJn. Pelsr voorstel ls vcel goedkoper, nåar gaat
uitsluitcnd uit van t¡et opnieur opvullen van de oude randen. Indien de
raar¡rerken tevecl aangetast blijken, zal dlt niet nogelijk zijn.

Pels.

Hun gocdkopcrc

In de prijzen voor het

9. Vlrlorrdc delcn va¡ ctclllngca
Hier lopcn de prlJzen relnlg uiteen. De prijs van Arnauts lijkt nat optimistisch
maar noct nlet onnogellik gcacht rordcn.
10. lbutùcklcdlnE o¡dcrkart

Elbertse is hct goedkoopst door gabrulk van bet goedkoopste nateriaal (meubclplaat) en vooral door toepassing van de goedkoopste constructle (opgclcgde
biezen). Vanuit de kcrk gezien zal dlt niet van een duurdere constructie met
kaderrerk te onderschelden zljn. Boven zal het echter een goedkopere indruk
maken.

De oplossingen van Arnauts (hoofdvariant) en Pels gaan van de zelfde naterialen
en constructle uit. De veel hogere prljs van PeIs uindt ongetrlifeld zijn
oorzaak in het veel gecompliceerder ontwerp. Het Lijkt echter beslist gerechtvaardigd ook aan het uiterlijk van het instrument veel aandacht te besteden,

-5zodat dit zeker nlet als nodeloos duur rnoet rorden beschourd.
De prljs van K1ais is nede zo boog omdat hicr ook een herzienlng van

de

rugrerkskast en het dlchten van het raam achter de zrelkast bij ln zlt. Te hebben
van ultaplitslng afgezien ondat daarvoor preclea bekend noct zlJn boe l(lals de
vcrschill,cndc dalcn hceft gedacht. Dlt ls nlet tlidtg golukt.
Van de v¡rlanten lijkt de op bcsparing gcrlchte versle net vertikale planken met
opGn uoeg nlet lnÈcressant. [h lagcre prtis van Pels vlndt ziin oorzaak ln de
handbavlog vau de raeds aanrezlge betlmmering aan dc zijkanten. IÞ versie met
nassleve panelen dle Arnauts als c¡tra opllc voorstelt, llikt een ovcrbodige

lu¡e.

ll. lrenrport
Bfj dezc post Lopen de bcdrageD zecr sterk uitecn. 0pvallend is allereerst de
hoge prlis van Elbertse. Deze rordt v€roorzeakt doordat ook acn groot de¿l van de
demontage bij deze post ingecalculeerd is. terkraardig is ook de ln vergelijking
net årnauts cn zelfs Klais hoge priis van Pels. Vermoedelljk hccft hlJ een dael
van zljn relskosten, die natuurlijk nlet echt gratis kunnen zijn, hierln
opgcnonGn.

Ienscllike extra rerken
Door ultgebrcld on&rzock op noeillJk toegankeliJke plaatsen, dat Elbertse
tljdcns de rastauratle van dc llnker hoofdrcrksladc ultvoerde, ziJn nog enkele
gebreken ergar gcbleken dan vooraf ras vcrracht. Dlt ziJn de volgende:
- Het Lcdcr van dc Arotc nagazljnbalg is op enkcla plaatsen zover kapot, dat
totale herbeledering noodzakellJk is.
- Het raamrerk tussen de zrelkastranden ls varmoedellik sterk aangcvreten door de

nencl. Dlt zou gacontrolecrd r¡oaten rorden. Vernleurlng
z¡I vernocdcllJk noodzakcltjk blUkcn.

van

aIIe zrelkastranden

Verder zoudan de volgende aanvullingen zeer Íense1ijk zijn:
- Een deel van de problencn rordt veroorzà.ìkt doordat er vanult ruimte raar zich
de grote vcntilator mct nagazlJnbalg bevlndt, lucbt van een andere tenperatuur en
vochtlgheld rordt aangczogcn. Daaron zou een aanzulgkanaal vanult de kerkruinte,
zoals Klais voorstelt, z¿er rensellJk ziJn.
- Aanvankellik ras afgozlcn v¡n hct visucel opknappcn van de georydeerde zlnken
frontpiJpen omdat bronzcren de cnigc haalbarc mogcliJkheid leek. Dlt hecft ecbter
het nadeel dat de piipcn crdoor cen goedkoop Gn doods aanzien kriigen. Blj het
bezocbtc orgcl in llünstcrscbrarzach bLeek dat pol.ijsten van dcze pijpen tot een
zeer bcvradlgend resultaat kan Lelden, ondanks enkele zrarte vlckies dlc bler en
daar achtcrblijven. Daarom zou dat ook in Cbrlstus l(oning gerenst ziJn. lel
zouden de pljpen na polijstcn van een beschermende kleurloze vernlslaag vorzlen
moeten rorden.

-5Beoordel

ing orgelbourers

Arn¡ut¡
Samen

net PeIs ls

Arnauts de goedkoopste,

ZIin prijs geeft echter

geen

aanlelding om te vrezen dat dtt ten koste van de kralltelt op moelllJk te
bescbrljven punten za1 gaan. De door hen voorgestelde materialen zijn alLe
doorgaans dc bestc dle voor de betreffende doeleinden te krijgen zLin, net
uitzondering van de restaflc¡-slaag voor de konduktcn. Ook dlt nateriaal is
ecbter goed genoeg voor bet gestelde doel. De voorgestelde konstruktles zijn

doorgaans de best mogeltjke.
0p de rneeste punten rijkt zijn priJs niet abnormaal af van de andere. Slechts
voor de gelijkricbter ls zljn prljs veel hoger vanrege de zraardere geliikrlchter dle hU noodzakeltjk acbt. Hoerel 80 å geen volsterkt onredelljke velligheldsnarge is, Ilikt deze bet grote prlisverschll toch nlet raard.

Iþ als referentie

zljn alle

necbanlsch en geven dus uitsluitend
Daaror¡ is bchalve de opgegeven
instrunenten ook bet elektro-pneunatlsche DrHondt-orgel bezocbt dat hij ln de
Plus X-kerk te nilrijk aan het opbouren ls en dat reeds grotendeels voltooid is.
Ult deze referenties blljkt het volgende:
BIj alle rerken, ook als ze zonder deskundlge controle uitgevoerd zIJn, heeft
Arnauts clegelUk rerk geleverd en goede ¡naterialen gebruÍkt. Iat betreft de
rlndl¡den zIJn geen ladcn gezlen raarvan kegcls systematlsch vernieurd raren,
maar de dcaeliJkc uitvoerlng van ander en vaak minstens even naukeurig nerk,
geaft gGen aanleldlng om aån te nernen dat hlj d1t onvoldoende zou beheersen.
[Þ bekabellng van het orgel in Pius X ziet er zorel gua materiaaL als gua
montage net uit. Daar de oude spceltafel zonder revlsle van de kontakten
gebandbaafd ls, ras nlet te beoordelen t¡oe hlj lntegrale speeLtafels maakt.
Gezlen het fcit dat het binnenrerk vrijrel konpleet door Solld State geleverd
rordt, vallen er op dit punt reinig problenen te verracbten.
opgegeven orgels

een algenene lndruk van Arnautst rerkrlize.

De levertiJd Is na die van PeIs de gunstigste: het rerk voltooid in februari
1990.

Elbart¡e

ZlJn prtjs is san€n net het gescbatte ¡naximum-bedrag van l(lais veruit de
hoogste. locb ls en groot deel van zlJn prijzen niet ertree¡n afrijkend van de
andere. Iþ hoge priJs rordt vooral veroorzaakt door de postcn rindladen,
bekabeliag en transport. Ook de in rekenlng te brengen rels- en verblijfskosten
zijn nogal hoog.
De zeer boge priJs van de post rindladen is slechts gedeeltelijk te verklaren,
kennellJk verracbt hiJ veel problernen ernee.
De duurte van de bekabeling is grotendeels uit de zeer dure materialen (PTTgrondkabel) te verklarcn. 0f de voordelen daarvan de hoge ertra kosten
rechtvaardígen, is triJfelachtig.
De post transport is rede zo hoog, ondat een groot deel van de demontage hierbij
ingecalculeerd is.
De in de offerte voorgestelde rraterialen en constructies voldoen rui¡tschoots aan
de krallteltseisen dle daaraan gesteld nogen rorden. Uit de offerte bliikt dat
veel moeite is gedaan het orgel grondig te onderzoeken.
Een goede suggestle ls het herbelederen van de grote magazlJnbalg, dlc ln
slechtere toestand blijkt te zijn dan het zich aanvankelijk Iiet aanzien.

een

-7opgegeven referentie (Bergen op Zoom) een pneumatisch orgel betreft,
zijn ook de gerestaureerde rindlade van Christus Koning en het orgel. van de St.
Nicolaaskerk te Eemnes blj de beoordellng betrokken.
0p alle voor Cbristus Koning relevante punten bLijkt Elbertse net rerk te
Ievercn, dat rulnscboots aan de elsen uoldoet. Ook gebruikt hij goede materialen
en onderdelcn. IÞ speeltafcl te Ecnnes ls zeer overzlcbtclljk lngericbt.
De lavcrtijd is aanzienttjk ongunsllçr dan van de andcren cn valt ruin buitcn
de gestclde gtreeftermiJn¡ voltooling is op zijn vroegst eind 1990 en kan zel.fs

Daar de

begln 1991 plaatsvinden.

Klal¡
Een rnet de andere vergellJkbare beoordeling van de offerte van Klais is
mocilljk, doordat een aantal e¡tra serken ls toegevoegd raarvan de priJzen niet
uitgesplltst 217n, zodat daaruan een scbatting gamaakt nocct rorden. ZLi\
marlnumprlJs ls sanon met dlc uan Elbertsc vcruit de hoogstc en gaat ver boven
het gestel.de budget uit. ZlJn ninlmumpriJs ls rellsraar hoog, naar dit rordt
voornanellJk veroorzaakt door de post speeltatcl, dlc door gebrulk van Gen
andere, kralitatief gcllJkraardlgc conputer-Setzer incluslef Bfl rulm een
miljocn Bclglsche frankcn gocdkopcr noet kunnen. Dlt zou de nlninale totaalpriis
op het nln of neer eccaptabele bedrag van 6,4 niljoen brengcn. Hierover za1 in
elk gcval nct Klals ovcrlcad rorden voor hlJ de deflniticve offerte lndlcnt.
lecbniscb opteert bij zo konsckrent rnogelljk voor gebruik van de origlneJ.e
rnaterlalen an konstruktles, lncluslef kartonkondukten en revlsie van het oude
generaaLcrcsccndo. 0f bcboud van de oude bekabellng ln bet orgel baalbaar ls,
zou tijdens het rerk nog moeten blijkcn.
Iat bctreft de regtauratle van de rpceltafel kan gezegd rorden dat die zeker
goed kan slagcn, zlj het tcgcn nogellJk hogcre kosten. HlcrbiJ noet serleus met
de maxlnurnprlJs rekening gebouden rorden.

fþ door ham voorgestalde extra rerken bevatten enkele nuttige suggesties:
- het aanbrengen van een aanzulgkanaal, raardoor de grote nindnachine Lucht
vanuit de kcrk kan aanzulgen, raardoor de orgelrind dezelfde temperatuur en
vochtighcid baeft a1s dc lucht in de kerk.
- de ult de hoge prljs blljkendc Arondlge restauratie van de rindvoorzienlng,
raarin kcnnellJk berbelederen van de grote magazljnbalg lngekalkuleerd is.
- systematlsche revlsle van de magneten. Hoerel dit nlet strikt noodzakelijk is,

komt bet de netheld van dc restauratie rel ten goede.
Enkele anderc suggestles ziin minder nuttig:
- bronzercn van de frontplJpen. Klais zelf vraagt zich al af of dit rel nodig
is. Het ls o.i. af te radcn daar het de plfpen een doods en goedkoop aanzien
geeft. B¿ter zou zljn de pijpen te poliJsten en met een beschermende vernis in
te strljkcn. Dit zal echter rel aanzlenlijk duurder ultuallen.
- restauratle van da pncumatlsche hulpspeeltafeL. Daar deze uitsluitend aIs
historlsch curlosun becaard bIljft, ls gocd funktioncren nlet van belang.
Restauúatle ervan zou hooguit voor de volledigheid gebeuren en in dus feltelijk
een luxe.

offerte naakt de indruk van een grote interesse in het nerk en een
zorgvuldige bestuderlng van het instrunent. Gezlcn de hogere Duitse lonen valt
de prlJs eigenliJk nee.

De voorloplge

de Benediktijnerabdij te llünsterschrarzach
een zeer zorgvuldlge en degelijke rijze uan werken, raarblj elk detail
perfekt is afgererkt. Het enige nat daar niet te zien nas, raren door magneten
berogen registertuirnelaars, daar dit orgel oorspronketijk alleen vrije kombina-

Het

als referentie bezochte orgel in

foont

-8-

ties had. De Setzer is hier pas tijdens de laatste restauratie aangebracht en
rordt bediend vÍa een apart paneel, dat op elegante wi1ze in de speeltafel ls
neggererkt. Een soortgeliik paneel zou ook in Christus Koning rorden aangebracbt, in een eenvoudiger vorn.
Het rerk in bet atelier te Bonn bevestigde de indruk dle het orgel te
Hünsterscbrarzach reeds

gaf, ook bier rordt

met grote zorgvuldigheid gererkt.

De levertijd is, indlen de opdracht in september 1988 zou rorden gegevèn,
uergelljkbaar mct dle van Pcls en Arnauts! voltooilng tussen december 1989 en
¡naart 1990.
PcLc

ZíJn prijs is de laagste van de vier. Evenals bij Arnauts moet het echter
zijn hct rerk voor dlt bedrag ult te voeren. De voorgestelde materialen
en onderdel.en zijn van rulmschoots voldoende kral.itcit. De meeste deelprijzen
nljken nlet abnornaal af. Dc prlls voor de bckabellng ls zo laag, dat deze een

mogellJk

vergisslng

lijkt.

De voorgestelde kabelsoort en draaddlameter voldoen echter nel

aan de elgen. Het zou goad zlJn de orgelmaker hler naar te vragcn om hen ln de
gelegenheld te stel.len een correctie aan te brengen. IÞ prijs voor de houtbekle-

vrlj hoog.
en geeft bfijk van interesse in

ding van dc onderkast is door het gekompliceerde ontrerp

De offerte is zeer gedetailleerd opgesteld
rerk.

het

De opgegeven referentie, het orgel in de abdlJ te Tongerlo, heb ik door
omstandlgheden nog nlet kunnen bezoeken. De lndruk dle het rerk ln het atelier
maakt, ls dat er goede naterialen gebruikt rorden en dat er net gererkt rordt.
Het rerk lijkt duidelijk beter dan een aantal Jaren geleden. Verslag van een
bezoek aan bet orgel te Tongerlo zal nog volgen.
Iat van de fa. Pels niet te zien zal zi)n, zijn rlndladen raarvan systematisch
kegels vervangen zijn. Ook zijn er geen nieure speeltafels van de laatste jaren
te bezlcbtlgen. Evenals bij Àrnauts bet geval. is, ls er echter geen reden aan te
neÍ¡en dat dlt problenen zou noeten geven.

De lcvertlJd ls de gunstlgste: voltoollng ulterlijk december 1989.
verschilt overlgens reinfg van die van Arnauts en Klais.

Deze

-9Conclusie

De offertes zijn in kralitatief opzicht (voorgestelde materialen en konstruktles) min of rreer geliikraardig. A1le vler de bedrijven rnoeten voldoende
kompetent geacht rorden voor bet uitvoeren van het rerk. tÞ prijzen, referenties
en tevertlidcn zullen darbalve hct zr¿arst moeten regen bij de toekenning vàn
het rerk. Dit geeft het volgende beeLd:

positief: - Lage prljs, vrÍJsel geliik aan Pels.
- redelijke levertUd
- grotendeels degeliik nerk bij referenties
negatief: - geen volledig gerestaureerde kegellade gezien
- geen nleur gerraakte speeltafel gezlen
Elbcrtcc: posltief: - goede referenties, raarbij alle gevraagde nerkzaamheden te
zien zijn.
ncgntief: - de hoogste priJs, te ver boven het bescbikbare budget
- veel langere leverÈijd, die de streefdatum ver overscbrijdt
positlef: - de beste referenties, met name op elektrisch gebied
l(lalc:
- redeliJke Levertijd
negatief: - nlct e¡treen, doch reL vrii boge priJzen
- moeilijke beoordeling voorlopige offerte
posltlef: - laagste prljs
Pal¡:
- redelijke levertijd
- [rerk ln atelier goed, referentie rordt nog bekekenl
negatlef: - gêen volledlg gcrestaureerde kegellade gezien
- gcGn nleur genaakte speel.tafel gezlen
Arn¡ut¡:

ACsþÃ
De volgende mogeliJkheden

liJken de beste (ln volgorde van renselÍJkbeid)

- 0p grond van de prijs en voldoende kompetentie moet overrogen rordcn PeIs de
opdracbt te geven en eventueel te vragrn ooh een offerte voor spreltafel.restaura-

tie te rraken.
- 0p grond van de referenties zou Klals bet lrcest in aannerklng koíen, als er
tenmlnste over de Setzar overeenstemming beretkt kan rorden en de prlJzen dlchter
bij de mininale dan de ma¡Inale príJs konen.
- Hoerel de deelprljzen zeker boger zullen ultvallen is ook te overregen of een
gedeelde opdracht gcgevcn zou kunnen norden, naarbij Klais het gehele elektrische
deel van het orç1, tot cn met de nagneten, zou moeten ultvoeren en PeIs de
resterende rerken.
- Ean laatste nogelljkbeid zou zljn Klais de opdracht te geven en aLleen voor de
bij ben dure houtbekledlng van de onderkast een schrijnrerker in te schakelen.
Het zou zeer renselijk

zijn,

de volgende rerken aan het bestek toe

- Restauratie magazijnbalg en aanbrengen aanzuigkanaal
- Totale vernieuring randen zrelkast, incluslef raamrerk
- PollJsten en met vernls behandelen van de zlnken frontpljpen
TOTAAb

BTr ( 19t)
T0TAAI

incl.

BTr

te

voegen:

Fr 160.000
Fr 110.000
Fr 160.000

Fr

Fr

430.000
81.700

Fr

51.1. 700

-+

Stan Arnauts - Pijporgelbouwer

Kortenaken, 03 oktober

Heerbaan 94
3382 Kersbeek -

1-988.

Miskom

0tL I 587L92

Geachte lezer,

van DHr. Koos Van de Linde'orgeladviseur
bij de restauratíe van het orgel der Kristus Koning-Parochie
te Antwerpen, ontvangt U wederom een bijkomende priisofferte,
ditmaal voor de revisie van de relaismagneten die niet in het
Iastenboek waren voorzien.
Op verzoek

Aan de hand van een exemplaar, dat ik zeer uitvoerig
kon bestuderen, kon i-k alleen maar vaststellen dat deze magne-

ten zö simplistisch zijn samengesteld, dat er j-n feite niet
veel te reviseren valt, behoudens een paar kleinigheden
Toch heb 1k een berekening gemaakt voor dit werl< en raam de
kosten voor alle magneten buiten het lastenboek op:
24.OOO

fr. + 4. 560 fr. ( et\^/ 1,9%) -

28. 560

fr.

restaureer ik met mijn personeel- een orgel
dat internati-onaal in de kijker staat. Mijn tiid is dan ook
kostbaar en ik verzoek U om bijkomende inlichtingen in de
toekomst allen samen te bundelen zodat ik niet steeds opnieuw
aar\ ti jdrovend l¡ureauwerk hoef te beginnen.
Mornenteel

In afwachting van een beslissing van Uwenrt
alvast vriendelijke groeten.

wege

Hoogachtend,

Stan Arnauts

pi jporgelbouwer.

J
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Kristus Koning

Louis Strausstraat

1

8-2020 Antwerpen

Betr.:

Antwerpen, Christ König
Überarbeitung der Orgel - Brief von Herrn Koos van de Linde
vom 14.09.1988, Eingang 16.09.1988

Sehr geehrte Damen und Herren,
obwohl Herr Ktais zur Teit auf Reisen Íst, bemühen wir uns um
eine urngehende Beantwortung des Briefes von Herrn van de Linde,
bis zum-26.A9.1988 12.00h. llrlir beantworten die Vorschläge Herrn
van de Lindes in der Reihenfolge, in der sie vorgetragen wurden.

Ad

I.

Es stimmt, auch wir halten das Bronzieren der ProspektNetto DM 3-250'00
pfeifen zum Preis von

nicht für eine besonders gute Lösung, doch an-dererseits
sind die angesprochenen AlternatÍven

-

Polieren und Lackieren der Zinkpfeifen
Netto

-

oder das Überziehen der sichtbaren Zinkpfeifen mit einer
Netto DM 26-835.00
7l%igen Zinnfolie

DM

7.725,00

ebenfalls nicht voil befriedigend, da in Antwerpen'
wie uns wiederholt nachdrücklÍch versichert wurde, nÍcht
genügend Geld zur Verfügung steht und beide LÖsungen
erheblich mehr Kosten verursachen als die von uns vorgeschlagene Bronzierung. Deshalb raten wir lhnen aus KostengiUnden von diesen Lösungen ab. Darüber hinaus ist
das Þolieren von TinkpfeÍfen vom sichtbaren Ergebnis her
in der Regel unbefriedigend. Die 0xydationsspuren im Zink
haben sicñ soweit in die Oberflächen eÍngegraben, daß ein
restloses Entfernen kaum möglich sein wird.

2
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alter Zinkpfeifen ist darüber hinaus erheblich teurer als das Polieren und wir finden auch, daß
dieser Aufwand finanzÍell nur schwerlich zu rechtfertiDas Folieren

gen

ist, da dÍes auch klanglich

keine Verbesserung bietet.

WÍr raten lhnen hiervon also ab und geben auch keine
Preise dafür an.
Ad

III.

Die Frage, ob der Motor für die Hochdruck-Lade ausgetauscht werden soll, oder ob man ihn so erhalten kann,
wie er ist, haben wir uns sehr sorgfältig gestellt und
danach dann den Austausch empfohlen. l,'lir empfehlen lhnen
dringend, davon nicht abzuweichen, da eine "kleine Überholung" an einem Gebläse eigentlich gar nicht ausgeführt
werden kann. In der Regel müßten Motorgebläse dieser Art
nach einer gewissen Zeit neu gelagert werden, doch die
damit verknüpften Aus- und Einbauarbeiten sowie Transporte, die Neulagerungen usw. sind fast so teuer wie
der Einbau eines neuen Gebläses. Aus diesem Grunde haben

wir lhnen den Austausch empfohlen,

zumal

dÍe heutigen

Gebläse geräuschärmer arbeiten.

Ad V.

Es ist richtig, daß die meÍsten Magnete noch störungsfrei funktionieren und nur bei einigen Ausfall-Erschei-

nungen auftreten. Dennoch empfehlen wir lhnen auch hier
bei der generelten Überholung dieser Magnete zu bleiben.
In diesen Konstruktionen sind bewegliche Teile enthalten
mit Garnierungen und Dichtungen und sobald eÍnmal Ausfälle begonnen haben, hat es keinen Sinn mit Flickarbeiten zu beginnen und im Zuge einer so umfangreichen
RestaurierungsarbeÍt wie sie an lhrer 0rgel geplant ist,
sollte man auch auf eine generelle Überarbeitung der
Magnete nicht verzichten. Anderenfalls könnten wir für
die Zuverlässigkeit ihrer Funktionsweise auch keine

Garantie übernehmen.

Ad VI.

die Form der Pedalklaviatur betrifft, so haben sich
international verschiedene Standards herausgebildet. Die
deutsche Norm sieht eine Parallel-Klaviatur und eine radiale Pedalform vor, das heißt eine strahlenförmig anI,'las

gelegte Tastenordnung

.

In den angelsächsischen Ländern, besonders in Großbritannien und in den USA werden allgemein die radialen
Formen bevorzugt, wobei deren Strahlenform noch ausgeprägter ist als beÍ der deutschen Norm, das heißt, die
Fächerung der Tasten ist viel größer als die der deutschen Norm.

3

3

Strahlenförmige Pedale wurden entwickelt, weil sie der
Radialbewegung des Fußes besser folgen, und damit als
körpergerechter gelten. Wir wissen aber auch, daß Musiker
die eine oder andere Form bevorzugen, je nachdem, welche
sie gewöhnt sind oder worauf sie sÍch innerlich eingestel lt haben.

Sie beabsichtigen, die Orgel in Christ König auch den
Studenten der Hochschule zugäng ig zu machen und es wäre
sicher vorteilhaft, wenn diese auch mit abweÍchenden
Pedalformen

konfrontiert würden, die ihnen normalerweise

in Belgien seltener

begegnen.

Ferner würde eine neue Pedalklaviatur anderer Form auch
einen Neubau des Excenter-Spielapparates sowie Ergänzungen im Bereich des Pufferbrettes erzwingen. Die KoNetto DM 4.580,00.
sten betragen hierfür

Wir bitten Sie, dÍese Frage doch noch einmal zu überle
gen. Vielleicht kann man auf den Austausch verzichten,
zumal

er relativ kostspielig ist.

Die Überarbeitung des pneumatischen Notspieltisches
ernpfehlen wir beÍzubehalten, da eine solche Anlage, wenn
sie denn schon einmal da ist, funktionstüchtig sein
sollte. Wichtiger aber noch, es können hiervon durchaus
Störungen ausgehen, da seine Funktionszusammenhänge
direkt mit der Windversorgung verknüpft sind und stets
wirksam werden, sobald das Motorgebläse eingeschaltet
'wird. Falls Sie dennoch auf die Überholung verzichten
wollen, beträgt dÍe Einsparung hierfür
Netto DM 1.830,00
Ad

VII.

dÍe SetzerkombÍnation betrifft, so ist es hier
offensichtlich zu einem Mißverständnis gekommen. Ì,iir
haben aus Antwerpen gehört, die von uns angebotene Setzerkombination sei so etwas wie eine "Kaskaden-KonstruktÍon". Die ist nicht der Fall! !
Was

nun

gibt in dieser Ausführung 256 Kombinationsmöglichkeiten, dÍe Ín vier Hauptgruppen zu je 64 Kombinationen
aufgeteilt werden können und man kann sÍe gegeneinander
abschließbar eÍnrichten. (l.lir sind gerne bereit, Ihnen
Es

an der Klais-Orgel von 1936 in der
Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach zu erläutern. Diese
Orgel haben wir im Zuge einer Generalüberarbeitung mit

die Konstruktion

einer Heuss-setzerkombinatÍon

gerüstet.

ähnl

icher Ausführung nach-

)

4

4

DiesevierHauptgruppen "e i n e r Setzerkombination"
sind ihrerseits wiederum geteilt in acht Gruppen I - B
mit jeweils acht Kombinationen A - H.
Dabei

kornmen f

B
und

olgende Mögl ichkeiten zustande:

x B x 4 = 256 Kombinationen

dies

in e i

ne

r

Setzerkombination.

!'lir

legen diesem Brief nochmals eine handschriftliche
Skizze bei, damit Sie die Entwicklung der Aufteilung
innerhalb dieser SetzerkombÍnation besser beurteilen und
verstehen können.

Ferner möchten wir nochmals wiederholen, daß wir die
Konstruktion der Firma Heuss für besser und sicherer
halten. Die langfristige Versorgung mit Ersatzteilen
schein uns sicherer zu sein als dies bei den Alternativ-

ichkeiten der Fal I ist. tlir können mit gutem Gewissen nur diese Konstruktion empfehlen, andere Lösungen
halten wir für falsch.

Mögl

die Preise betrifft, die Herr van de Linde
nennt, so mag es wohl angehen, daß die von ihm vorgel,'las nun

schlagenen Setzerkombinationen zu dem von ihn genannten
Preisen zu erwerben sÍnd, doch Ín diesen Preisen sind
keinerlei Beträge enthalten für das Einbauen und die
Verknüpfung mit den vorhandenen eilen sowie die umfangreichen Testläufe, die nach dem Einbau der Aggregate
von unseren Fachleuten ausgeführt werden.

wir Ihnen nachdrücklich die von uns favorisierte
KonstruktÍon empfehlen, so tuen wir dies in Ihrem Interesse. Und obwohl wir nicht bestreiten, daß es möglicherweise billigere Lösungen gibt, raten wir Ihnen

Wenn

bitten Sie sich im übrigen unserer
Erfahrung anzuvertrauen und zu glauben, daß wir unsere
Empfehlungen nicht leichtfertig ausgesprochen haben,
sondern erst nach sorgfältigem Abwägen aller Fakten

dennoch davon ab und

einsch I ießl
Ad

ich unserer " Insider- Informationen".

VIII In

welchem Umfang verwurmte Schwellwandteile auszuwechseln sind, kann man nicht abschließend erkennen. Wir
geben Ihnen daher d ie Kosten per m2 an und würden den
Austausch später gegen Nachweis und Aufmaß berechnen zum
Netto DM 419,00 n2
Preis

von

Im übrigen gelten

29. Juni

die Bedingungen

/

unseres Kostenanschlages

1988.

5

vom

5

Selbstverständlich werden wÍr im Auftragsfalle alle Einzelheiten
auch der Spieltisch-Überholung mit lhren 0rgelsachverständigen

vor Ausführung detailliert

abstimmen.

Wir hoffen, die noch offenen Fragen rechtzeitig beantwortet zu
haben und verbleiben für heute

mit freundl Íchen Grüßen
JOHANNES

i.

KLAIS

ORGELBAU

A.

(Horst Sandner)

An I
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Johonncs Klois Orgelbou
GmbH & Co. KG
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Kerkfabriek Kristus Koning
Louis Straussstraat 1

2020

Herselt, 22 september

Antwerpen

1988

Geachte Kerkfabriek,
De orgeladviseur van de Linde bracht uw vraag over betreffende
een aanvulling op onze offerte dd. 28-7-88.

Het betreft de hierna volgende varianten:

nr 7. De restauratie van de bestaande speeltafel volgens de
richtlijnen van K. van de Linde, overhandigd in juli 'BB.
Prijs: 1.585.000 fr (zonder I9Z BT!'f)
extra variant: het reinigen, schuren en lakken van de
frontpijpen met zilverkleurige verf of polyurethaanhars.
Prijs:
171.000 fr (zonder 19å BTW)
A11e voorwaarden van hoger vernoemde offerte gelden ook voor
deze offerte. Deze prijzen zL)n berekend met de indeksen van
vorige offerte, om latere dubbele berekeningen te vermijden.
fngeval de variant van 7 (restauratie i.p.v. nieuwbouw) wordt
gekozen, vervangt deze nieuwe prijs de oude.
Ter ul{/er informatie kan ik nog meedelen dat de kosten van de
kabelaanleg (post 7) bij ons gedeeltelijk in de speeltafel z|jn
begrepen, omdat deze daarin uitkomen.
Verdere varianten kunnen vanzeLfsprekend tijdens de uitvoering
Van de werken besproken worden. De ervaring leert dat bij
werken aan orgels, die alt,ijd unieke instrumenten zíjn, men bij
demontage dikwijls nieuwe inzichten verkrijgt.
M

t verschuldigde hoogachting,

rard Pels,

akvoerder

PELS-D'HONDTORGELBOUWbvba-DORP73,3170

HERSELT-'-è:0141544658

-

BTW422.387.983-H.R.T.048.577-BBL330-0629136-48-K8401-1011351-47

Zaakvoetdeti GEFARD PELS

-

0141548152

STAN ARNAUTS

-

PIi'PORGEI¡BOUIÍER

Kortenaken, 15 september I BB

Heerbaan 94
3382 Kersbeek-frliskorn

Iel,. (011) 58 71 92

Geachte lezer,

de Linde ontvangt U met
voor restauratle van de
dit
bestaande speeltafel van het Klais OrgeI in uw parochiekerk
Kristus-Koning te Antwerpen in plaats vaIì de nieuw te bouwen
speeltafel volgens bestek. Alvorens in detail te treden eerst
een paar opmerkingen:
Op verzoek van DHr. Koos Van
Schrijven cle bijkomende offerte

Restauratie van de Speeltafel zonder enige wijziging van
de originele Registerschakelaars, generaal crescendo en.z.
is mijns inziens totaal uit den boze.
Ondanks het feit dat het instrumenten van Klais in die tiid'
samen met andere fi-rmars, gekend waren, was de praktische
uitvoering van elektrische schakelaars e.d. in die tijd nog
niet uit de kinderschoenen gegroeid.
Al1e mechanische kontakten, met uitzondering van de kontakten
onder de toetsen die aanvaardbaar kunnen zijn, blijken dan
ook zeer labiel te functioneren.
Restauratie hiervan kan niet baten omdat de fundamentele
oorzaak bli jft

bestaan.

stel ik voor om wel het uiterlijk van de speeltafel
zoveel als enÍgszins mogelijk is te behouden maar, omwille
van bedri jfszekerheid en i.v.m. de garantie van 1-o jaar,
deze mechanische schakelaars ofwel door moderne te vervangen
die niet alleen zwaar zÍjn beproefd maar ook hun betrouwbaarheid en degelijkheid hebben bewezen, ofwel door elektronische schakelaars te vervangen (preciese uitvoering in
Daarom

overleg met de adviseur).

sTÀN ARNAUTS - PIi'PORGEIJBOUI|ER
Heerbaan 94

3382 Kersbeek-l,liskom
Tet. (011) 58 71 92

de hiervoor genoemde redenen wordt de Setzerschakeling
elektronisch uitgevoerd en ingebouwd in de oude speeltafel
beantwoordend aan de gestelde eisen van het bestek.
Om

'

De originele kantelende toetskontakten blijven wel behouden.
Ze worden grondig gereviseerd en van nieuwe scharnierpunten

voorzien.

Prijs voor de algehele restauratie van de speeltafel volgens
hiervoren genoemde criteria:
L

.37O. OOO

+ 260. 3OO ( gtln/

1,9%)

l-

.630.3OO

fr

prijsofferte betreffende de speeltafel maakt deel uit van
de gehele restauratie waarvoor reeds een offerte werd ingediend
en is alleen Ín het geheel uitvoerbaar.

Deze

Hierna vindt U nog bijkomende gegevens i.v.m. de vorige offerte
betreffende volgende punten:

1) RestauratÍe superoctaafkoppels (zie bestek 2b)
a) restauratie van de betreffende windladen
b) restauratie van het betreffende pijpwerk

62. OOO
68. OOO

fr.
fr.

13O.OOO

fr

2) Een getijkrichter van 63A/24v (zie post 5 bestek)

59.ooo fr

3) Gezien de ongunstige toestand waarin de zwelwerkkast verkeert is het raadzaam om deze geheel te vervangen door een
nieuwe dubbelwandige constructie, met behoud van de orginele
KIai s-jaloezi ën.
Gebouwd als luchtspouwconstructie kan dÍt voor
LBO.OOO fr.
Gebouwd met opvulling met akoestische panelen
23O.OOO fr.
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4) De frontpijpen zijn eveneens aan een speciare behandeling
toe teneinde een mooie grans te bekomen. voor de koperen
pijpen is er geen probleem. Voor de zinken pijpen dient
er gekozen te worden voor het porijsten ervan enerzijds
of het bekleden met zuivere tinfolie anderzijds. Om
kwaritatieve redenen gaat mijn persoonlijke voorkeur
uit naar het bekreden met tinfolie, rnet als nacleel cie
hogere kosten die daarmee gepaard gaan.
Voor alle frontpijpen, behalve de koperen en de orgelmetalen van het positief die op andere wijze worden
geblonken, is:
polÍjsten mogelijk voor: 304. OOO fr.
foliën mogelijk voor
425. OOO fr.
Gezien de enorme groei die mijn firma momenteel doormaakt,
wil ik u met nadruk verzoeken mij met spoed uw beslissing
te laten geworden, zodat ik hiermee rekening kan houden.

In

hoop U hiermee van dlenst te zijn, alvast vriende1i jke groeten en oprechte dank bij voorbaat.
de

Hoogachtend,

Stan Arnauts
Orgelbouwer.
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Kri-stus Koni-ng
1

2O2O Antwerpen

Míjne Heren,
Als reactie op kret telefoongesprek met U op 6 jul-i deel ík
U het volgende mee: wiJ zíin niet op uw aanvraag van 1! meí íngegaan
om de volgende redenen:
wii ziin J maaL rì.aar een orgeJ- in uw streek geroepen om een offerte te
maken. Dít kost ons telkens één dag tijd en 2OO km. reís. Achteraf
troorden wij dan índirekt dat een andere orgelbouwer de opdracht gekregen Lrad. In één geval hebben ze zeJ.fs otLze prijs aan een ander doorgegeverÌ en er bewust ondergegaan om de opdractrt te hebben.
I{ij hebben enorm veel- werk momenteel en ook ín de toekornst
(zeker l jaar) .tt lconden ons moei1ijk vrijmaken. Hierbij kornt dat onze
enige werknemer voor één maand werkongeschikt was, en dit j.s voor o¡¡1.e
k1eÍne firma een groot tijdsverlíes.
I{íerdoor noesten wi-j veeJ- overj.nbegrepen.
werken, zaterdagen
Maarr na de ínlichtingen díe ik van U bekomen trebr nl. dat
tret in dit geval om een eerlijke offerte gaatr êfl niet in de eerste
pJ-aats om de J.aagste prijs, zou j.k van U toch nog graag de gelegenkreid
krijgen om aan deze offertevraag mee te mogen doen. Ik kan echter maar
de tweede hel.ft van augustus komen.
Ïk denk dat wii op gebÍed van elecf,ro-pneumatisclre orgels
een ruime ervaring trebben.
Soortgelíjlc werk, zoaLs de twee orgeJ-s j.n de kerk van }{erelbeke (Cent)
en dít in de kerk wan Meulebeke, ís zeeî goed geslaagd.
Verder onderhouden wij veel- rei.n pneumatische orgels van
Jules Ànneessens erl een aantal. eJ.ectro-pneumatísche orgels van Paul
Anneessens, dj.e zeer betrou¡,sbaar zi-jn. Het grote driernanuaalsorgel van
de Sint-l4aartenskerk in Teper, waar sinds 1930 sJ-echts eenmaal een

4,-_á!,'

membraanverrr,íeuwing gebeurd ísr bewijst dat deze orgeJ.s zeer betrouwbaar zijn, ondanks de enorme golf van kritíek van a1J-erlrande advis elrrs .
al s u wil, karr ík een l:]jst matreen van door orls geleverd werk, en kunnen
'r^rij deze orgels eerrs bezoeken.
Ik dank U bij voorbaat voor de moeíte,

en míssctrien tot zierrs,

Andri-essen,
orgeJ-bouwer
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2020 Antwerpen

Betr.:

Antwerpen, Christ König
Überarbeitung der 0rgel

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach intensiven Gesprächen mit Herrn GuÍdo Peters, der uns in
Belgien vertritt, haben wir uns erneut mit dem Problem der Orgelüberholung in lhrer Kirche auseinandergesetzt. Herr Peters schilderte uns nochmals sehr eindringlich Ihre fÍnanziellen Probleme
und trug uns verschiedene LösungsmöglÍchkeiten vor, t^tie sie bei
Ihnen d iskutÍert werden.
Lösungsansätze werden

offensichtlich auf drei

Ebenen gesucht:

A) der Angebotspreis sollte nÍedriger sein,
B) die Kosten für die überholung des Spieltisches sind zu
hoch, deshalb sollte von einem Zulieferanten ein fertiger
Spieltisch preÍsgünstig angefertigt und angeschlossen
werden,

C) die Gesamtleistung ist so zu teilen, daß belgische Orgelbauer einen Teil der Leistungen erbringen, wobei die Gesamtverantwortung und damit auch die GarantieverpflÍchtung
bei uns verbleiben sollte.
gestatten Sie uns - bevor wir auf die einzelnen Problemkreise näher eingehen - eine grundsätzliche Bemerkung. Jede
0rgel aus unserem Hause ist aus einer ganz bestimmten zeitlichen Situation heraus entstanden und alle Einzelteile des
Gesamtkonzeptes fügen sich harmonisch aneinander. Das Instrument in Ihrer Kirche ist ein unwiederbringliches künstleDoch
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-2risches Dokument seiner Zeit, nur

ist

es durch Alterung

und

Abnutzung, vielleicht auch durch mangelnde Pflege, in einen
Zustand hineingeraten, der Erneuerungs-Maßnahmen zwingend
notwendig macht.

Auch eine Kirche, wie z. B. Christ König' ist als Gesamtkunstwerk der ArchÍtektur einer bestimmten Epoche zuzuordnen und es
wurde seinerzeÍt durchaus als harmonÍsches Gesamtwerk erdacht
und erbaut. Nehmen wir nun einmal an, das Kuppeldach würde
undicht und seine l^liederherstellung würde eine bestimmte Summe
kosten, so käme wohl dennoch kaum jemand auf den Gedanken, die
aufwendigere Kuppelsanierung durch ein leichter einzubringendes Flachdach zu ersetzen, da dieses die Menschen gegen Regen,
Schnee und Kälte genauso gut schützt wie das Kuppeldach, aber
eben billiger auszuführen ist.
Genau diese Lösung würde jedoch für die Orgel realisiert, wenn
man den vorhandenen Spieltisch nicht erhalten, sondern ihn

gegen eine

billigere

Lösung austauschen würde.

l,'lir gehen nun auf die oben aufgelisteten Probleme etwas detaillierter ein.

zu A) Unser Angebot

ist

zu teuer, es liegen

biiligere

Angebote

vor
l'lährend unserer etwas über 100iährÍgen Firmengeschichte
haben wir über drei Generationen der Familie Klais ganz
bestimmte Qualitätsvorstellungen entwickelt, die das
Ergebnis eines Optimierungsprozesses darstellen. Wir
versuchen zwar, Materialien, Werkzeuge, Begabungen,
Kenntnisse, Fertigkeiten haushälterisch einzusetzen,
doch stets mit dem Ziel, ein Höchstmaß an künstlerischer
Qualität zu erzielen und dies unter Bedingungen einer
langjährigen Funktionssicherheit und Dauerhaftigkeit; Es
steht also den Preisen, die wir verlangen müssen, ein
Höchstmaß an Leistung gegenüber und dies unter langfristigen Bedingungen betrachtet, zum l,Johle der Orgel und
nicht zul,etzT, auch zum l,'lohle der Orgeleigentümer.

l,lir sind uns darüber klar, daß sich Orgelbauer - besonders unter dem heutigen Konkurrenzdruck - zu eÍner ArbeitsqualÍtät minderer Güte entschließen und deshalb
ihre Leistungen entsprechend billiger anbÍeten können
dies gilt insbesondere bei Erhaltungsmaßnahmen an

und

Orgeln. Es macht eben einen Unterschied aus, ob man dem
einer KonstruktÍon f olgend, d ie bestmögl ichen
Materialien auswählt und sie nach erprobten, auf die
!'lesen
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Konstruktion hin ausgerichteten Methoden verarbeitet und
notwendige Tests zwischen den einzelnen Arbeitsstufen
ausführt oder ob man alles auf einfachste, schnellste
h'leise erledigt und auf Zwischentests gänzl ich verzich-

tet.

Der fremde Orgelbauer hat ja stets die Möglichkeit, die
fremde Konstruktion prinzipiell als schlecht hinzustellen und das ist nicht einmal böser h'lille, sondern
wurzelt häufig darin, daß er das Wesen dieser Konstruk-

tionen nicht versteht.

Es ist also durchaus möglÍch, daß ein um 25 Prozent
niedrigerer PreÍs, mit einer Leistungsverminderung von
40 Prozent viel zu teuer bezahlt wÍrd.
Nur vergleichbare Leistungen lassen sich auch realistisch untereinanden vergleichen !

zu B) Spieltisch-überholung zu teuer, darum Spieltisch eines
Zul Íeferers
l,Jir wol len keinem unserer 0rgelbauer-Kol legen zu nahe
treten, aber wir sind davon überzeugt, daß niemand von
ihnen in der Lage ist, den in Christ König vorhandenen
Spieltisch in seinem logischen Aufbau, in seiner übersichtlichkeit und in seinen durchgestalteten Funktionszusammenhängen wiederherstellen zu können. Dazu fehlt
ihnen die Erfahrung mit diesen Konstruktionen, es fehlen
ihnen die entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter. Sie
können vielfach die notwendigen Ersatzmaterialien
überhaupt nicht beschaffen, weil sÍe heute gar nÍcht
mehr hergestellt werden, während wir über all dÍese
Kenntnisse, Erfahrungen und MaterialÍen verfügen. So ist
es denn nur allzu verständlich, wenn konkurrierende
Orgelbauer von einer Restaurierung des vorhandenen
Spieltisches abraten und einen kompletten Neubau des
Spieltisches empfehlen, zu vermeintl ich günstigen Konditionen.
Unsere Haltung in dieser Frage ist unverändert. !,lir
empfehlen Ihnen dringend, den Spieltisch zu erhalten,

weil er ein integrierter Bestandteil dieses Gesamtkunstwerkes ist und nicht verbessert werden kann. l'lir befürchten, daß Sie sich in naher Zukunft schweren Vorwürfen aussetzen, wenn Sie sÍch gegen seine Erhaltung entscheiden und dafür die biilige Standard-Ausführung eines
heutigen Zul ieferers wählen.
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