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pRocEs VERBAAT VAN DEIltNrtrEVE oPTEVERING

Opdrachtg. Bestuur: Kerkfabrlek van Kristus Konlng, Antwerpen
Aard der werken: Totale herstelling van het Klais-orgel ln de KristusKoningkerk te Antwerpen
Aannemer:
fa. PeLs-DrHondt Orgelbouw bvba, Dorp 73, 2230 Herselt
Ontwerper:
Koos Van de Linde, DorpstraaL 29, 2920 Kal.mthout
Ondergetekende, Jacobus Van de Linde, wonende te Kalmthout, Dorpstraat 29, ontwerper-adviseur der betreffende werken. verklaart op 28 mei 1991 ln aanwezigheid
van de heren ?. 9,. /1¿qc_ _ loù l, /r k4Ê&,e(.
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overgegaan te zijn tot het nazicht van het werk dat het voorwerp uitrnaakt

van

bovenvermelde aannemlng.

Er werd vastgesteld dat het werk is uitgevoerd overeenkomstlg de op de door
ondergetekende opgemaakte bestekken gebaseerde offerte, de aanvuLlende offertes
en de tijdens werfvergaderingen daarop aangebrachte correcties en aanvullingen.
Rekening houdend met de problemen die de voor de periode rond 1930 kenn¡erkende
experinentele nensuren van een aantal tongwerken met zich ¡neebrachten en een
aanzienlijke vertraging van het werk ten gevolge hadden, êr eveneens rekening
houdend met de typische eigenschappen van het toegepaste elektropneumatlsche
systeen, werd vastgesteld dat alle delen van het orgel naar beste mogelijkheden
functioneren en dat het werk volgens de regeLs van goed vakmanschap zijn
uitgevoerd. Daarmee is een typisch voorbeeld van een instrument uit de periode
van opkonrende heroriëntering op de principes van de orgelbouw, oêt zijn
kenmerkende geschikthetd voor laatromantische en ¡noderne muziek, terug in oude

luister hersteld.

Dienvolgens ben lk tot de definitieve oplevering van het werk overgegaan, tot
bewijs ïaðrvan ik onderhavig proces-verbaal heb opgemaakt.
De leidende ontwerper,

De aan¡¡ezigen,

(Koos Van de Llnde)
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J. MERTE¡NS DE¡ \^/IÍ,MARS

2O2O ANTWEIRPEN

nb lÊ,lu

Jan Van RfewlJcklaan 192
Tel. (OB) 234 ()7 68
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I(erkf abriek l(ris tus I(onin g
Antwerpen,

Louis Straussstraat 1
2O2O ANTWERPEN

1'1 ilei 4t {)4.

Aan de leden van de Kerkiabriek
Aan cl-e leclen van

het Orgelkorj..tå- Resbauratie.

Geachte Leden,

l,{ag
aanv,Iezipj

ik

LT

bij

dez,e verzoeker\1zo mogelijì<,

te zi jn op cle clefini'bicve aanv¿.ìeriiing

r¡an

cie re st¿ìur:atiev¡erken aan het Ir,laisr:r8eI vsn onze ke.rk.

I)eze zal cloorgai-n in clc ker-k

op

Q,*rZ7

te 20 rrur.
liet oprechte vraarCering,

R.Ðe FIeyn.

Yoorzit i;cr.

/ s r?æ' €./{.

I(erkfabriek l(ris tus l(oning
Louis Straussstraat

Antwerpen,

11 l'lei 49,9I.

1

Aan de }Ieer Gerard Pe1s,

2O2O ANTWERPEN

te Iierselt.
Aan die ileer Koos vanile Linde
te Kalmthout.
Be'breft :Definitieve aa,"lvaarcling van het orgel
Mi

jn.r lIeren ,

Langs cle lIeer Pastoor verneem ik d.at d-e restaur¿itj-e'uverken

van orrs Klaisorgerl cfefiniti,:f

beeinciigcl t¡erd.en

op Ðinsdas 7 Ì"lei 1.1. ik veronder:stel
varr onz,e adviseur.
Oncle:: deze voorl'¡aard.e vr:rrahl

ine.b cle goe'Jkeuring

lrr.rzo .¡lug rnogelijl<ruw

schriftelijk aklcoord. om s¿unen te kornen met cle l<erkfabriek
en het orgelkonitíl in dc-r kerlc op Ðinsclag 2F-ì l'¡ei te ?O u.ur.
Ðe Kerkfa'briek zal bij ceze gelegeirheid het verv¡achte
d-okument van de defíniti.eve aanva¡-rrding der restauratiewerken,cp¡iernaakt door haar aclviseur , in ontvangst nemen.
I{iermede vertrouhren r{e erop dat de restaura'biewerken alsdan definitief beendigcl zul-len zijn.
Relcenend op uw lvelrvilleridheid groet ik Il.
Hoogachtend,

le

t/.

d,tîç /qrã
R.De Heyn.

Voorzitter

Ke::kf abriek.

DC:

Grailg antr,voord per Ì<erende post.

4ek, /iru a--/"t.

*/u7

Q--

1

-t*/(¡/

De heer Koos Van de Linde

IPels

Dorpstraat

29

O

bvba

Õn

2920 KALMTHOUT

%*
Herselt, 3 april

'+*o
Geachte heer Van de Linde,

1991

¡

Betreft: restauratiewerken orgel Kristus-Koning Antwerpen
Met de Kerkfabriek Kristus Koning werd afgesproken dat onze intonateur
Patrick Kerremans vanaf 2 april 1991 de laatste correcties zou

aanbrengen.

U gelieve te noteren dat genoemde intonateur vanaf heden 3 april
in de kerk bezig is met deze laabste correcties.

1gg1

is u bekend dat de Kerkraad eist dat de resterende werken zullen
beëindigd ziin - met totale wederzijdse voldoening - voor 21 april 1991.
r{ij vernemen van de Kerfabriek dat u zich volledig te onzer
beschikking zult stellen vanaf B april 1gg1_.
Het

Wij mogen u derhalve verzoeken om op maandag I april 1gg1 samen met
onze intonateur het orgel te onderzoeken.
Wij hopen dat wij zodoende aan de verwachtingen van de Kerkfabriek
kunnen voldoen, door de werken "eindeiijk" (sic) te kunnen beëindigen.

Met de meeste hoogachting.

Toon Pels,
fin.-adm. bestuurder

c, c,

r [erkfabriek Kristus-l(oning

Õ fusld_¿

ffqæ Þ
I
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Afgiftebewijs van êen aangetekende zending
Niet uitrê¡king :
Vermeld uw nâam en adres op de zending om

te voorkomen dat ze, ln

Antwerpen,

geval van niet-uitreiking, aan de d¡enst der onbestelbare stukken wordt

T9 Maart ,I99I

.

overgezonden.
'avraag I

¡t bew¡¡s moet voorgelegd worden ¡n geval van klacht, vraag om
ber¡cht vãn onwangst (in binnenlandse dienst tot 6 maandon na do
afg¡fte, ¡n buitenlandse d¡enst enkel bli de afg¡fte), enz.
Verlies :
De vorsoed¡ng toegekend ¡n geval van verlles van êon aangetekêndo
zending is forfa¡tair en betreft enkel het belang dat de afzonder hscht
aan de afglfte van ziin zend¡ng.

R.

IN HÏ]iR GIRARD PELS

ÄÁÏVOERDER.

Geadresseerdo :
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{:iewerken aan het orgel van
chreven door de orgeladviseur
aan U verzonden door de
Maart I99I"
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Handtekon¡ng van
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s

genomen van Uw schriliven

b het voorstel dat U de beschreven
zaL aanvangen na '1 April.
12 maart f .f . (waarin- de
aart gesteld was),
íi:råi
"ää"ïu
-";,ä5åå;i j 3: *ål': :*ii¿ï-"
äät
äi å=äi¿;-;;;k;;, å" ;
zullen beeind.igd zijn vðôr 2'l April e;k;
Ðe adviseur stelt zi.g,h vollectig ter beshikking.
Echter d.ient U er rekening med.ð te houd.en d.at"hij afr,vezig
zaL zíjn van 'l tot 7 April¡
\dat niet wegneemt dat U net d e nog uit te voeren werken
reeds kan starten op 2 April e.k.
fn deze optiek verwachten we dat de resterende tijd ruimschoots
vold-oende is on binnen de geËj telde ternijnrmet wederzíjds
akkoordreindelijkrde werken t e kunnen beeindigen.
üa d-eze terrnijn zaT de kerkf abriek zích genoodzaalct zien
hare houding te wijzigen d.oor het in gebreke blijven
van uwe firma-

(1) Eventueol do stompol AR op het

afdrukken.

i

,

7¡êêr iloogachtend,

De

voorzitter.

^rerkfabriek l(ristus l(oning

Antwerpên,

Louis Straussstraat 1
2O2O ANTWERPEN

A,{NGET]TKIINÐ

19 Maart ,T991.

AA}T DE UNER G]ÌR*AFÐ PELS
Z,{ÁKVOBRDIR.

noRP,77.

t17O

IIERËEIT.

BETREF'I: Resterende restaì.matiewerken aan

het orgel

varl

Krj-stus-koningrbeschreven door de orgeladviseur
op B Ii'laart 1.1. en aan U verzonden door de
Kerkfabriek op 12 Maart \991.

'lz

Geachte Heer Pe$s,
Met genoegen hebben we kennis Senomen van Uw schri[.ven
h/ij zijn uolledig akkoord met het voorstel dat U d€ beschreven
resterende restauratiewerken zal aanvangen na '1 ApriJ_.
trchterrna haar schrijven van 12 maart 1.1. (waarin de
eindcLatum der rn¡erken op 21 I'{aart gesteld was),
en samen met de adviseur , ei.st de Kerkraacl bij dit schrijven
d.at de resterende werkeTrmet totale v¡ederzijdse voldoening,

d-.d. L4 I'laart 1.1.

zullen beeindigd zíjn vòôr 21 April e;k;
Ðe adviseur stelt ziph vo1leûíg ter beshikking.
Echter d.ient U er rekening mede te houden dat hij aflr¡ezig
zaT zíjn van 'l tot 7 AprilÕ
\dat niet rvegneemt dat U net de nog uit te voeren werken
reeds kan starten op 2 April e.k.
In deze optiek verwachten we dat de resterende tijd ruimschoots
voldoende is on binnen de gestelde termijnrnet wederzijd.s
akkoordreindelijkrde werken te kunnen beeindigen.
ila d.eze ternijn zaL de kerkf abriek zi-ch genoodzaal<t zien
hare houdíng te wijzigen d-oor het in gebreke btijven
van uwe firma.
Zeer lloogachtend,

le voorzitter.

Pe[s-DHondt

Kerkfabriek KristuË Konirrg
L.Stråussstråat L
2AZA Antwerpen

bvba

Herselt

Hersel t r l-4 maart L991

Geachte Kerkfabriek

'

betreft : restauratíewerken orgel
Etanl¡. vÕÕr'

uw schri,ìven

r¡an l-?-3-L99L.

Na lezi.ng êrvanr Vêt'i^râchten wÍ j dat door een goede verdere
aåmenwêrking het Õrgîel Ëp<:edig goedgek€urd kårr worden.
GrâåE vroegên üt€ evenw€l tÕeEtemming om de lÊatste correcties
uit
te voeren nä L aprilr
Õmdåt tot dan Fåtrick KerremanË' die tc:t op
heden de intonatiewerken tÕt tevrêdenheid eowel van Õns å1s van
de adviËêur heeft uitgevoerdr nog Ín het buitenland verþlijft.
Het is beter dåt de vat(mãn die het orgel zÕ gÕed t{entr dít <¡ok
êfwerkt.

Vermits dít nogal voor de hand Ligtr êrl <rm uw admínistratÍe níet
te Õverbelåstenr gäärt 1"rê er van ult dat u hiermee åktr.rÕrd lrurrt
gaan en dit hc:eft u dan niet meer specifiek te melden.
Mët dê meeste f¡oogachtingr
f'

I

i

u

ard Pelsr
ååkvc]êrdêr'

þ. p .'. r l,{ U o{. År- ¿t"
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Zaakvoerder: GERARD PELS -

q

0141548152

I(erkfabrlek l(rístus l(onlng

Antwerpsn, 12

maart

1991

Louis Strausestraat 'l
2O2O ANTWERPEN

Aan de Flrma Pels,
Orgelbouw

Dorp,73,
223O

Herselt.

Geachte Heer,
Uw schrfjven van 28 februari in goede orde ontvangen.
De Kerkfabriek heeft samen met de Heer Koos Van de Ll-nde'
haar advlseur' dlt schr{ven doorgemaakt.

In biJlage zlJn antwoord, waar de Kerkfabrl-ek achterstaat.
Een afvaardiging van de Kerkfabríek met de lleer Koos Van
de Linde hopen voor het einde van deze maand samen met U,
geachte lleer Pels, tot de definftieve aanvaarding van het
orgel te kunnen overgaan.
Inmiddel-s tekenen wlJ, geachte Heer Pels,

met de meeste hoogachting.
Namens de

Kerkfabriek,

[oos Van da l¡lndc '' 'f
ndmgr's¡ggledvlecer"
- tlorP¡tre*t 29' 'v:'- ' "' '!
:.:'.-. .",¡94O, f,abthout
' tal. (03) 666' ?2' "11' '-' i":.r
]

,

'

.'.,, i :r rl¡t!.;dG,

I

:
llt''ne

' pla L¡ Strau¡s¡trrêt.l',i '
'"'20ffi.*tîtERPSt

hcrcn¡

I

arart,' l99l

(cr,kf¡bnlck *v¡rn $hr.'ûttuc ^fiontng
...'"

'

;
I

Taar aa¡lctdtng.,våD ¡rr..vGrzoch,
,,:¿.:,

l(rlrthocù'.,

or úl.n rcaktle to

'¡rq¡s.'d'¡di".28;Q¡199li-{can*'!l¡rr+lþr'l¡6!'volgonilc

geven op dc 'brief, van ds'fa'¡

æcdclcn.

cr een-m¡.im"van'.266"üBBD.,eoor. lntonatlc"'l'r.". a'fgceprohcn" 'lr'
' .: - julgû. ,.llgtr',.fclti. d¡t,'er ,¡lss¡e::{¿.r¡¡rEÊn'.dlc.vGrülttoorüe'lûik'¡l'}n,'voor "h€t
{. intoneerrerk..* 3Zg.",urcn* .taß¡.beù,.org6[..-tr'.gctenht'. t.ltkt',.rtj'. ',evenêen8.' .goad't

Het felt,

,dat

,,rogel.ttk," ,Daarv¡n , ,ls,'rohtcn"'bll'u.rtlw,teten"{.tcrccht}'ecn'' 'ntet ''olùcl'angrlJk
deel, besteed '¡¡¡n- hat,,oplossen,'våD'.al'lerlc"l''lrlefu¡crs tcchnfuchc''proble¡cn¡ dlc'
,.':,nlet'.d{rckt.vcrba¡rd.h.l.eldrn,ro't.,tntona,t'lci'.tlct,"rcrhct{Jþ'åtn intonEùle bertede
aanùa,l uren. l¡ dcrhllvc, ",natr"',nlln,'" sehtttl¡rg' nog ''alùifû"' t'agB¡'" danr d€
:- . ,,¡çgssprokcn 256.,urcn.,.0rcr.lgens,'ir¡pl'lcçcrt,.het cte'l'len"van'ecn"l¡ti,et eveneens
, het stellen.v*n pn'lorttctteirr,''en,àcze,,2t.J¡'kenncllJh'nirt gocd' gnsteld als er'
, . ,,.'nog ,nlct.o.f-.zcorl.s,lecht,,âÈnrprckende 'o,f, çùcnt'n9 r'troudcnde -toncn'aanrez 19 zltn.
In zotn geval voldoet, heù ùclrc'ffcnðe.,reglster'ntct'aan'dc'"rinhalc'c'lsen 'van':

.

o,;' l *br.Ulhbeartpldø zoda.t'"Vln.,oplavcr,lng:gccn' 'sprakc'.kan'

Det ln

'!ltn.

korbünaùle.'rct.de'ácn'andcr 'rcrh" best€dË 'ürÇn',€r "nGGr Öan''tteenaal zo'

''''-fing,.aan,,'hct.,,otrgçil,r,gçlcrkt'ls'.tl¡'llc'de"'fa:'PcLs'had"oPgcdragcn, ls'onJulst
'l
o*át "voor teelmlaaþlrerk..:¡sei! 'ssn' hardc"Ùtrlet'' ts ovcrcengehore*, ' '"
' , ,tn ùet telefoongesprek,,tèü",dc.ùecr.,'Pcls' raar,l,n.'llt,ovcr 'rklclne .corrcctlesr
- sprahr heb ik tãveln.æegcdecld',dat' onder de','orstandlgheden' van' dat ' 'ffilcnù''"
'.,:,,,n,ti¡trcre koudc,Gn'.droogtcl,,ecn'orgc'1"c4gnnl.t.fh*rËtrralltkc- te ' bcoordclcn ls,
ondat het dan alttJd sleeht"'funetionearti' Op'.'18.2.1991 blcken'veel gebrekcn"
,. ,i',dle goed aan.de crtreæ'orstaad{,ghcdcn'hadden'hunnen llggan, 'nog'al'ttJd'nlct
ulùvicl dan" aanvanhclnCh' verraoh't"''
verbãterd, raardoo¡. dc.r l.lrst. langpr.
.dat
de.lntonateur' ooh" het lul.s'tc gerlef
noct,geconctateerd..lordcnrl
Overlgens' dag
" nlet blJ ztch ñad (ordat''htul;'' naar'zlJn'zêggen, pas''t'n^dc loop'van''dle
'' ", ;;if ,üc horcn,had gekrcaen ,dat',,hl'i. ,naar,'Ghrlsùu¡'.|(onlng,locst"gean) ¡ -zodat'ccn
iantaf,. zakcn ¿ie-ñor¡acl,.,ln-rlcohü¡,.cnka1.e rlnutc'n 'tc' verhcl¡nn"'zoudcn" zifnr'
ì' ;''; rr'ntr tt' pap tcr'9c zcù' Hc¡tcn "rordcn.

'

;'

Dat tk het orgel op 18..fcbruan'l.,mt¡cn.-¡ou.goadkeurenr heb'.ih'nùct gezegd¡'Dlù""
'"hct-' bl'j¿tin' 'ven 'ccn
" .:'::tag .ooh 'nlct'..trootr. ,'dc,fË¡td,''"{¡¿r,:.{¡t'gcroon['1.Jt' tn gnbeur't'i''''
veitegenroordlger van, de.',herkfabr.ieh",sn":flt'"s¡gulbourcr
.de "tnhor¡d van, dc.'"1'Uct-'lcù 'tc.verbetcren"zakcn,'bctreftr' dêza,', bevat :.têO
frt
""..':'
aantal punten dla dermte. oblcstlcf'vastrtclbaar zlfn¡' 'daù'daar" zeher'" 9êèn'''
ovGr nogcltJk 'ls.
'dlscussle

'

Stennlng

definitleve', stenarlng''hceûù,"nog'nooit,pl,aatrgcvùnðen¡r . d¡a¡:..voor de. 'inspellng
ook' nog'ultgevoerd " rorden
voor ðe.'deftni'tlcvã'aanvaarding"'ha¡,'plaaùsvindan-;' ".
De

,.: " dðarvoor ,te"rcintg, ttid'ouerblecf,¡ 'Daaror loeù'deze

;

..: :. rps ,andæe,.punten .(,vooraÌ, op'geblcd'urn,.egalltei,t) z,tln.reer.aGhanketl't.k van de
beperklng' 'op het aanüal,'rerhurcnr,, D[ù betchent'"echter nlet'.dat een' ttJst ret
-". :'f¡unten"täarovGr.,'da"advisêur'.en,€ûn'.vertcaenroordiger vàn de orgclbourer'het eens
ztJn gerorden¡. zonder'.ieer 'terzifde,'ge,legd' lean'rorden. ' 0p de 'egalite'l't 'van ,de
',l(rorhoorn
.en.de.aanspraak',vån''het drtegestrecpt, ootaaG'van''de'lrorpaÈ -Hl na,
.r
betreft het veelal,puntene" 'dle net betrekkel'tlk'relnlg rerk' verbeterô kunnen
i "rorden.- .Daar zal ,pas over'"ovcrtegd.'hunnenì rorden,als da bovcngenoetde.punten ln
orde genaakt zlJn¿ Dle ,zlf n'derrate'tecl¡r¡ùsch ,cn elerentai.r; dat daarblJ geen
.,. 'rprlke 'ls'van,,|raanpacscn'volgcns-zlf.n"voorleeurrr, [itåF van,voldoen aan de eisen
raartoe' ron zlch' volgrena', 'hcù ùastenboek ,vcrpl'iaht'heeft'.,,,,1ì

'.fåt

ten 'onrechte -,ul'tgeschreondat de.,orgelbourer',volgens, ziln,'elgen contraotuele voorraarden pas na de

de ,gonoerdc. ,Gahturen,'betre'f

vênr

t,!

.,deze

zlin 'ln,,oktobar'

, . ,dcf Lnltleve-aanvaardlng recht .heeft.op'betallng'van de laatste.'terriJn.'Daarvoor

-,

r,

hadden derhalve creditnotals"ui'tgeschreven noeten'rorden, Diù' is de fa. Fels
reeds eer'der,.neegcdceLd, - ,zodåt"lon op ;d.lt.ìroncnt 'nog'geen,bet¡'llng,daarvan ' kan

eigen¡ ,'
Het ltjht nl,j al.leszlns redeliJk'eìln,dê orgelbourcrte eigeni, det htl,de

rerhen
21.3,'1991 ryoltoolt,,n'uodet,de.'dcfini,ticvc,aanvaardlng nog'vosr het einde van
de raand ¡aart kan-plaaùsvlndcni raarna'de,"gcnocnde'Êahtunen opnlcur' 'lngedlend.
',künnen cordcn.

'voor

In de hoop'U hicrrce voldoende,,'lnfor.natic,venschaft,'te"'hebben¡'.varbllJ'f ik,' "'
':' :r'4lloggåchtend,

l[oos

.Van"

de''Llnder' ad$lseur'

-/

Pe[s-DHondt

I"erkf ahriek Kri stus Pìoni rr€l

Strauss5traãt l"
?{)2Õ Antr^rel'perl
L.

bvba

HerseItr

2A feþrr-¡ari L99L

Geachte Ker!¡"f abriek,
betrcft

: restat¡ratíewerkên

orgel

Wi-i m(}Êierr u ver.zÕe¡{en te noterer¡ dät de ì"rêrlien ãarr f¡€t orgel
vt:l ledig beéirrdigd zi jn einds LB fc:bruari L991-.
In de üreelî vÕc:r de inwiidirrg vorig jaar zette de adviseur¡ de
êên aäntal opmerkingen op papier.
c]mdåt o(:k hij wËet dat de åppreciatie
vän intonåtiewerlterr åårt eerr
Õrgel in se ålti jd sub jectief
is en za,I bl í jven
zeker b i .j êen
reeds bestaãnd instrumerrt - r hêef t r¡i j Õp 2ü. Lû. j-99o expl iciet op
de opmerkingenli jst vermeld hoer¡eel uren t,¡ert{ nog måximimum van
onE bedri-jf geëist ken worden. Vc>or cle intonatier¿erken þedroe.e
dit maximum 256 werkuren.
Fr.eer Koos Van de Linder

ifrldertuËsen hebþen r"¡1-i s j -in aanwi izingen d)pge!'c1gC, en hebben wi.j
329 r¡erl:uren aan intc¡natier"rericen begteêd, irl plaats \¡g¡rr de
genoemde ã56 werkuren. Dus 73 werkurên meer dan we maximaal
vêrtrI icht warerr.
Verder hebben wij de kast aan zi-jn smaak aangepastr de crescendorÕ1 eêrr nieul¡ (en uniek ! ) aandri ìf s:¡steem geSêvenr enz<¡verder.
lleË bi-i elke.ar hebben çiij meår dån t$eê keer st:lang gewert<t dan
de fiêer Vån dê Linde (}rÌs hå.d opgedragen.
^å,

Op t3 feþruari ^if . maalcten wi j met Ce heer Van de Linde een
af spr'aal,< vÕor Ëen laatste crnderzÕek van het ñ"-sè ì oF l-g f ebruar.i.
De adviseur deelde Õns <:p LS,Z, lggL mee dat hij het orgeal n<:g
kort voordien had <:nderzocht en dat er frsLechts neÊ wät kleine
cÕrrectíêË" m<¡eËten €iêbeuren. Þe advigeur liet Õns te.¿êns urerten
dat deze zakerr irr zi jn aanwêzigheid en <¡p zi,jn aanwi jzingerr
dir<rkt zouden kunnen aångepast wÕrden Õp j.s.z. j.ç9j". op het einde
varr de dag - s() vÕorspelde hi.j
uÕu l¡ij dan meteen het C)rset
gÕêdkeurên.
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Tot Õnzê ver¡^rondering had het treffen cp La feþruari niet het
gevÕ19 (låt adviseur Koos vãn d.ê Lindê ons håd had voorEiehÕuden.
lntegendeel. rn praats van een paar kreine cûrrectiesr
fiad de
adviseur opnieuur een lange r i -ist van detai ls, die volpJens zi _in
voorkeur veranderd moesten worden.
t^¡i j wensen ons tl¡ans ¡riet uit
details.

te spreken over de inhoud vsn deze

tdi j wensên enlcel dat de duidel i.jke en ondubbelzinnige
Ëchriftêliike
c)verêen¡<omsten varr ?CI en 24 olrtober Lggo d()ör beide
parti.jen nageleefd ¡"rorden.

Deee overeerrk<:msten hadden juist tÕt doel een begrenzing te
stellen aan niet duidelijk
omschrijfbare opdrachten.

i _i mrgen u derrrslve verzoet{en de f'acturen vån 1ggo tê bêtålen. u
lcunt hiervoor bi jgaand overschri jvingsformul ier gebruiken.
t^J

Inniddel s telcenen wi j , geachte Kerkf abriel<

¡

mêt de meeste hoogachting.

Toon Felsr
fin.*adm. bestuurder.

Pe[s-DHondt
Or€eflbott\Mouo"

Herselt

Flerkfalrriek Kri stus-Koni ng
Lcluis StrausÉtrååt L
?Ö24
ANTWERPEN

Herselt'

S feabruarí

1-991"

Ciêãçf¡tgl Kerkf abriel< '
E<¡rwaarcle Heer Pastoor '

Een we*:k g(3led(}n hebben wi j åån d(å Iaätste (}Ërme:.1.{íngen van
advisëur Koos Van dê Linde €iêhÕc:r gêgeven en z, i jn lestst€à
opdrachtêrì uitgevoerd aan het orgel.
Dãarom beËcf¡ouwen wÍ j Oe werken aLs beäindigd ên kår¡
def initíeve
oplevering geschieden.

d€å

Begin d€ue hree¡{ heþben r^ri_i dit }aatste meegedeeld aan (het
antwoordappåräat van) de advíÉeur. Sindsdien u¡as het ons niet
mÐge1i jk nt:Ei rêchtstreeks
cor¡tãct met de adviseur te lrri-jgen.
diq¡ reden mogen wi¡'u denhalve verzoel.(en het nodige te dÕen,
uÕdat de definitieve
oplevering eerstdaags kan plaatsvinden.

Om

Met oprechte hoogachting.

vr. Gé¡rård tre1s, zaakvÕerdêr
T()(}n Irei.Ët firr.*adm.
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Antwerpen, 31 oktober

Aan de

fa, PeIs D'Hondt

Dorp
2230

1990

Orgelbouw

73
HERSELT

Geachte heer Pels,

Hierbij delen wij U mede, dat wij op korte termijn een bespreking
met U zouden ç¡i11en hebben over de verdere planning en financiË1e
afwikkeling van de restauratiewerken aan het orgel van Christus
Koning.
Betreffende het financiële aspect, hebben wij vastgesteld dat
voor het afgesprokerr bedrag voor werk in de tweede en derde weel<
van oktober aan het binnenwerk slechts voor ca. 180 uren werk is
uitgevoerd, terwijl het bedrag gebaseerd was op twee weken werken
met zes man, wat neerkomt op 480 uren. Daarom zijn wij van mening
dat het afgesproken bedrag dient te worden aangepast.
Betreffende de uitvoering van de resterende werken, zijn wij varr
mening dat deze uiterlijk
in de eerste week varr december voltooid
moeten zijn,
I,üij zullen binnen enkele dagen telefonisch kontakt met U opnemen
voor het maken van een afspraak en wij rekenen op uvr medewerking
voor een goed verloop van de resterende werken.
Hoogachtend,

R. De Heyn, voorzitter

m

201
Afgiftebewijs van een aangetekende zending
N¡et-u¡trê¡king :
Vermeld uw naam en adres op de zend¡nq om te voorkomen dat zo, in
geval van niet.u¡treiking, aan de d¡enst d-er onbesteibare stukken wôrdt

ovargezonden.
Navraag :

Dit- bew¡js moet voorgelegd worden ín geval van klacht, vraag om
berlcht van ontvangst (in b¡nnenlandse dlenst tot 6 maanden na de
afgifte, in buitenlandse dienst enkel b¡j de afgiftô), enz.
Verlies:
verlies van eon aangetekende
belang dat de afzender hocht

Geadresseerde :
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onze technÍsche adviseur
rbracht van verschillencle
¡ aan het orgel voordoen.
)er aarìgeLekentl schri j ven
van de Linde.

Verrekenlng

(.!

de IIVBA.

Bus .......

ft) ......Lr*

Àg

ÂnLwerpen,25.10.t90.

bedlonde,

de stempel AR op het atg¡ftebowljs afdrukken

tr vol1edÍg aan bij dit
U hierbij in gebreke te

Ilieruit volgt dat de inspeling van het orgel
Prof essor De Riemaelcer op vríj dag 26 olctober
aanvaardÍng der hrerken han insluiLen.

Voor de I(erkfabriek van KrisLus

rJoor

geen

KonÍng,

R. De Heyn.
Voorzit t.er .

Kerkfabriek I(ristus

Koning

Antr+erpen.

Antwerpenr 25.10.r90.
AANG]ITEKEND.

Aan de tlVBA.
Orgel bouw.

PELS

D ' HONDT

Dorp 73
3170 Herselt.
Míj nheer,

g

Ingevolge het rapport van onze technische adviseur
wordt U op de hoogte gebracht van verschÍ1lende
tekortkomingen die zlch nog aan het orgel voordoen.
Deze brÍef is U heden per aangetekentl schríj ven
verstuurd door de lleer Koos van de Línde.
zích volledig aan bij dit
De Kerkf abrielc sluit
schriJ ven en is verplícht U hierbii ín gebreke te
stellen.

Ilieruit volgt dat de inspelÍng van het- orgel
Professor De Rienaelcer op vrÍj dag 26 okLober
aanvaarding der werken kan insluíten.

Voor de KerkfabrÍek van Kristus

door
geen

KonÍng,

R. De Heyn.
VoorziËter.

Koos Van de Linde

Dorpstraat
2920

AANGETEKEND

29
KALMTHOUT

tet. (03) 666 72 1L
Kalmthout, 24 oktober

Aan de

L990

fa. Pels DtHondt Orgelbouw

Dorp 73
2230 HERSELT
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tjeachte heer Pe1s,
Hierbij deel ik U ter voorkoming van misverstanden mede, dat de
inspering van het orgel van christus Koning te Antwerpen op 26
oktober a.s. geen automatische goedkeuring inhoudt van de werke¡:
die tot op dat moment gedaan zijn.
Op 24 oktober zijn nog de volgende zaken geconstateerd ctie
verder afgewerkt dienen te worden en die
grotendeels
overeenstemmen met de lijst
die ik U reeds eerder overhandigd
heb:

1. Afwerken van de intonatie van de volgende tongwerken:
Trompet Br H[ri, enkele tonen
- Dulciaan L6 tt Hiù
- Bombarde L6 Stit
- Trompet Br Sûü
- Clairon 4' Skü
Deze tongwerken zijn voor de inspeling niet meer voldoende
afgewerkt wegens tijdgebrek.
Ze zullen derhalve na de inspeling vercler afgewerkt moeten worden in tíj¿ die uiteraard
niet inbegrepen is in het eerder afgesproken maximale aantal
uren dat voor de resterende tongwerken was voorzien. Daarom
zullen voor deze tongwerken nog maximaal B0 werkuren extra
geäist worden.
a

Intonatie van de volgende tongwerken:
- Kromhoorn It RP (in atelier reeds gedeeltelijk voorbereid)
- Kopfregal 4' Ht/ü
- Geigend Regal 41 Büü
Hiervoor zal het eerder afgesproken maximaal aantal werkuren
worden aangehouden.

3

Verbetering van de stemming, die wegens tijdgebrek
geheel systematisch heeft kunnen plaatsvinden.

niet

4, Zwart verven van de rolbaard van de nieuwe frontpijp.
5
vervanging van twee vermemerde stijlen onder het zwerwerk
6

Afwerking van de kast rond de pneumatische hulpspeettafel
fwerking van de beide deuren.
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ongevallen gemeen recht
Danny DE LEEUW

03/ 2236316
03/2236209
KERKFABRIEK KRISTUS KONING

uw brief van
uw kenmerk

ons kenmerk

Louis Strausstraat
2O2O ANTWERPEN 2

9044/17327

bijlage(n)

Antwerpen, 2 oktober 1990.

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Onderuverp

schade van ¡un¡ 1990 PELS-D'HONDT

/

KERKFABRIEK KRISTUS

KONING.

lk kom terug op voormeld ongeval.
Uit het onderzoek ter plaatse door onze inspecteur blijkt dat de pijp om een onbekende
reden is gevallen. De werknemer van verzekerde was ter plaatse maar was op een andere
plaats aan het werken. Vroeger gebeurde er iets gelijkaardig en toen was er niemând in de
kerk.

Gelet op wat voorafgaat meen ik dat de aansprakelijklreid lastens verzekerde niet bewezen is
en kan ABB in dezezaak geen tussenkomst verlenen.

Met d meeste hoogachting,
ABB

DE LEEUW

ABB-veøekerlngen

NV met hoofdzotel te Leuven, Mlnderbroedersskaat 8. H.B. 121. Bankrekonlng 730-0042008{1. Telex 26448, Tolêfoon 03/ ã23 û2 I
Ondernêmlng voor allo takken toegalaten ondsr codê 001a (KB, 4 iull 1979, B,St, 14 jull 1979).
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Pe[s
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Kerkfabriek Kristus Koning
Loufs Strausstraat l-

2020

Hereelt, 23 augustus

Antwerpen

1990

Geachte Kerkfabriek,

In

ontving ik uw brief van L7 augustus L1. Graag
ik hierop het volgende:

goede orde

antwoord

L. Afwezigheid op werfvergadering dd. 16 augustus Ll.
Op de werfvergadering van 9 augusttts had ik gevraagd of lk op de
vergadering van l-6.08 mocht ontbreken. Ik verkreeg toestemming,
en sprak af dat i.p.v. mljn aanwezlgheid de vergaderde leden zich
op het einde van hun bijeenkomst zlch zouden begeven naar de werf
zeLf. Mijn medewerkere - dle Lk daarover had lngelicht - zouden
dan ter plaatse een en ander kunnen toeLichten.

Het was een vreemde gewaarwordíng deze brief te lezen. Een
maand lang hebben we tijdens de vakantie doorgewerkt,
tiJdens deweLke v¡e de adviseur níet gezíen hebben, ook nlet
tijdens werfvergaderingen. En dan wordt er op de eerste dag
dat ik ontbreek door hen bepaaLd hoe de zaken er voor staan'
zonder mij daarin te horen.

2.

Plannlng

Voor de vakantie besprak ik met de advíseur de pJ.anning, en ik
verkreeg toestemming omwille van praktische redenen sommlge
werken eerst uit te voeren.
Dít houdt het volgende in (in de volgorde van uw brief):
- de pijpen van de reeds eerder gerestaureerde hoofdwerklade
worden op het eínde behandeld. Er is reeds vroeger op gewezen dat
wíj ln de menlng verkeerden dat dlt werk al door onze voorganger
was uLtgevoerd. Het is veiliger eerst de andere laden af te
¡uerken.
- op moment van uw

schrljven lraren í.p.v. nuI reeds drie labiaLe
reglsters van het rugpositíef gelntoneerd (momenteel zes).
- ín ons bedrijf zijn !ûe er van overtuigd dat btj het kuísen van
tongwerken een intonateur moet aanwezlg zijn, omdat men daardoor
bij de egalJ.sat,J.e veel tiJd uit.spåart.
- de bedrljfsvakantie liep offlcieel tot L9 augustue. Vanaf deze
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zijn lre met twee pJ-oegen begonnen, zoals lk op de
werfvergadering van l-0 augustus aan de aanwezlgen had gemeld.
¡reek

U kunt zien dat wLJ
voorzien hebben dat all-e registers afgewerkt zijn op de
afgesproken datum. De EngeJ.se fl-rma heeft toegezegd de computer
tussen 3 en 5 september te komen af te st'eLlen. Onverwachte
wendingen (bvb. nevenspraak in stokken) en kleine aanpassLngen
(extra reLais plaatsen) worden door extra mankracht uit ons
bedrijf opgevangen, zodat de intonatLewerken normaal- doorlopen.

Hierbij vlndt u de gevraagde planning.

lle verwachten dat vanaf 9 september het orgel op alle regLsters
bespeeld zal kunnen worden. De organLsten zullen dus ruLm
voldoende ttjd hebben om zich degelijk voor te bereLden.

Hoogachtend,

Gerard Pels,
zaakvoeder

to/r"
oÍ
Kerkfabriek Kristus Koning
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Geachte heer Pels,
Op onz.e werfvergadering van 16.08.90, waarop U afwezig was zonder
voor een vervanger te zorgen. moesten wij vaststellen
dat de

werken niet verlopen volgens de eerder door de adviseur voorgestelde planning. Aangezien wij van U geen voorstellen tot
wijziging
hebben ontvangen, mogen wij aannemen dat U met die
planning akkoord bent gegåan. Ì¡'lij hebben moeten vaststellen
dat
U, zonder een gelijkv¡aardig alternatief voor te stellen en met de
adviseur of de kerkfabriek te bespreken, van de planning als
volgt bent afgeweken:
Niet uitqevoerd:
- kuisen pijpen linker v¡indlade hoofdwerk en montage superoctaaflade hoofdwerk
intonatie registers linker hoofdwerklade
intonatie labialen rugpositief
ii k uitgevoerd :
intonatie labialen rechter hoofdwerklade
intonatie labialen borstwerk

Gedeel t.el

fn plaats daarvan uitgevoerd:
- Opzetten Trompet, Clairon en een gedeelte van de Bombarde van
het zwelwerk.
Kuisen
en in orde brengen van een groot gedeelte van de overige
tongwerken, ter voorbereiding van de montage en intonatie
Deze laatste werken vormen geen gelijkwaardig
alternatief,
doordat ze enerzijds aanzienlijk minder uren werk inhouden en
(wat het tweede punt betreft) grotendeels tijdens de uitvoering
van de verdere werken door andere mensen hadden kunnen ç¡orden
uitgevoerd, wat niet geldt voor de oorspronkelijk
voorziene
werken.

Verder hebben wij vastgesteld dat U de toezegging om na het
verlof in twee ploegen te gåan werken, in de afgelopen week nog
niet ten uitvoer hebt gebracht.

&

Ls gevolg hiervan dreigen de werken wederom een ernstige
.rertraging op te 1open. Gezien de huidige stand van zaken zaL
zonder tegenslagen uitsluitend
het technische gedeelte (dus
zonder de houtbekleding) niet voor eind september voltooid kunnen
zijn. De aanwezige menseïl van uw personeel konden dit bevestigen.
Deze vertraging is voor ons onaanvaardbaar, daar zLi de marges
voor het gereedkomen der werken veel te klein maakt om een
probleemloze inspeling te kunnen garanderen, temeer daar wij
blijkbaar niet op het nakomen van uw afspraken kunnen vertrouwen.
Daarom eisen wij van U, dat U op de vergadering van 24 augustus
een nieuv¡e en degelijke planning zult voorleggen, waaruit blijkt

hoe de geconstateerde achterstand za1 worden weggewerkt en die
een goede controle op de voortgang der werken mogelijk maakt.
Voorts eisen wij dat U deze planning expliciet zult garanderen,
daar een tweede uitstel van de inspeling absoluut onmogelijk is.
rekenen op uw medewerking voor een tijdige
werken en tekenen,
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musicus, orgeladviseur
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2180 Kalmthout

tel. (03) 666 72 Ll-

Aan de Kerkfabriel<.

Kalmthout, 5 augustus 1990

var-r.

p/a L. Straussstraat. I

Chr

isLus Koning

20OO ANT!ÙERPEN

Mi

j ne heren,

Tn antwoord op Uw schrijven van 2 augustus moet ik U meedelen dat
ik u een aantal weken geleden heb laten weten in principe een
groot .deeL van de maand altgustus met verlof te z.ijn. Om de
voortgang van het werk irr christus Koning zo min mogelijk te
vertragen r¡ilde ik U terr,'i11e: zijn en heb ik gezegd dat ik, voor
zovei ik in de buurt was, cle vergaderingen toch zou bijwonen,
Op zaterdag 29 juli

heb ik tijdens een voorgenomen controlebezoek
aan de kerk, waarbij ik vr:rr:;¡rn dat de heer Pels de hele week niet
l{as komen werken en coi-,tr-o1e clerhaLve zinlaos was, de heer
Pastoor meegedeeld dat j.k afgelopen donderdag niet aanwezig zou
kunnen zijn.
Ik ben Iîiet deze misschien wat terloops gedane
mededeling mogelijk niet duidefijf geweest, eraarvoor ik in dat
geval mijn verontschuldigingen aanbied.
In verband met de volgende vergaderingen kan ik U meedelen dat ik
op 9 augustus eveneens nict aan\iüezig kan zijn.
Op L6 of 23
augustus zal ik nogmaals afwezig moeten zijn,
hoogstwaarschijn1i jk op 16 augustus, Ik z¿il IJ daarover nog tijdig berichten. Voor
,over dit de plar:ning värr rn j. j n vakantie*aktiviteiten
niet te zeer
doorkruist'
zal ik probLrren in de betreffende weken wel één of
twee keer I s-avonds he t r.¡erk t,e komen control-eren en U daar
mondeling verslag van te t-loen. Ik kan U op d.it punt echter niets
garanderen.

Ik hoop dat ik U hiermee r,roldoende informatie vérschaft heb,
lìoogach tend,

ru4'4
Koos Van de Linde

I(erkfabriek l(ris tus l(onlng

Antwerpen,5

juli

1990
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Betreft : orgel kerk Kristus Koning
Geachte Heer Pels

:

G.

In verband ntet de uítvoerlng van de werken aan voormeld
orgel werd op DINSDAG 10 JULI 1990 te 1O uur, een werkvergaderlng gepland op de pastoríe, Louis Straussstraat
1, Antwerpen.
ík U rnet aandrang verzoeken zêker op deze vergaderlng aanwezig te wll-len zf-jn ?

Mag

Met dank bÍj voorbaat voor uw rnedewerkíng, aanvaard
Geachte Heer, onze beleefde groeten,
Namens de

Kerkfabriek van Krlstus Koning'

R.DeH

voorzitter

I(erkf abriek l(ris tus l(onln g

Antwerpen,

Louis Straussstraat 1
2O2O ANTWERPEN

Bvba Pel-s
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1990

DrHondt,

Herselt.
Geachte Heer Gerard Pels'

Betreft : beschadÍgíng frontpijp Krístus Koningkerk - Antwerpen
Enige tiJd gel-eden is een grote frontptjp ult het orgel van de
l-n hoofdlng vermeJ-de kerk gevallen.
Uw personeelsleden die de restauraÈiewerken aan het orgel uitvoeren r¡raren toen 1n de torenkamer aan het werk, en konden,
toen ze na de klap kwarnen kijken wat er gebeurd was, alleen
maar vatstellen dat de haak van de oude píjp afgescheurd was.
De pijp ütas totaal sÈuk, zod,at een nleuwe pfjp moest vervaar-

dlgd worden
bent voor dergel-ijke schadegevallen, verzoeken wiJ de nodige schíkklngen te willen treffen
teneinde deze zaak te kunnen oplossen.

Orndat U normalerwljze verzekerd

Aanvaard, Geachte heer, met onze dank bij voorbaat voor
spoedige regeling, onze beleefde groeten'
Voor de kerkfabriek van Krístus Koning'

R. De Heyn
voorzftter

een

PLANNING EINDI{ERKEN ORGEL KRISTUS.KONINGKERK
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Antwerpen, Christus Koninq,

herstellinq Klais-orqel

9verzicht uitgevoerde werken in de periode 01.02.90-30,06.90
Voor de periode
Omschrij ving

Fr

%

la. Pijpwerk
1b. Polijsten pijpwerk

2a. lÍindladen
2b, Superoctaafladen
3a. !Íindvoorz. (ex. 9r. baig)
3b
q

5
6
7

8a
9

10.
11.
L2,
13.
14.

Grote balg
Vent i Iatoren
GeI

ij

kr

ichter

Bedrad ing
SpeeI tafel
Zv¡eIkas

t

Verwornde delen
Houtbekleding
Transport
PÍjpenstokken
Pneun. hulpspeeltafel
Nieuwe frontpijp

T0IAAL ex.
TOTAAL

1. 252. 100
171.000
725. 300
40.500
27.800
122. 300
1.200
48.900
56.800

65
100
75
85
95
100
100
100
0

1.585.000
45.800

95

44. 800
470.400
155.900
26q, 436
33.999
7 L ,862

5. 118.097

¿l I . ir.i'

BTW 19%

Tijdens periode

Bedrag

incl.

Fr

%

IL3.855

5

171.000

0

0

5q3,975
34,425

20
L0

26 ,4r0
r22.300

5

145.060
4.050
1. 390

0

0

U

0

1.200
48.900

62. 605

0

0

0

95

53,960

0

0

75

BO

1.505.750
6.870
35.840

25
85
100

117,600
132.515
264 ,436

15

34.350
8.960
141. 120
23.385

0

n

U

0

15

20
30
0

0

50
100

17.000
7

563 ,7 42

4.551 .852

670.853

107.111

3.825.086
563 .7 42

108.962
+

TotaaI uitgevoerd t/m 30.06.90,

incI. herzieningen 19B9

BTW 19%

4.497 ,790
854.580
+

Totaal uitgevoerd incl. herzieningen en
Betaald t/m 30.06. 90, incl . BTW
Tegoed voor

de fa, PeIs-DrHondt,

incI.

BTlrI

Bfül

5. 352. 370
4.688.257
664.113

Kalmthout, 30 j uni

*\ ,f¡
. .t d.. f'

,ñ:,n,

t.862

3.825.086
726.766

Totaal uitgevoerd t/m 30.0L.90
Uitgevoerd in de periode 01.02.90-30.06,90
Herzieningen t/m 31. 12. B9

' 'i:r

1.990,

(Koos Van de Linde, adviseur)
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Herselt, 26 juni

1990

Geachte heer,

Zoals beloofd volgen hier de cijfers van de meerwerken.
Ik moet ze wel onder het nodige voobehoud geven, omdat ik ze niet
meer door Gerard heb kunnen laten nakijken.
Ik heb de ctjfers in het. dossier van Krislus Koning gevonden, en
vermoed dat de B1!I er nog moet bijgeteld worden.
Zwelkast, motorkistbekelding:
Verwijderen kap rugwerk:
Polieren van de 2 rugwerkregisters

In

87.500 fr
16.200 f.r
25.300 fr

z

de hoop u hlermee van dienst genreest te

+ =tll

zijn, groet Ík

.r'{" á ¿i
s.

n'l î

/.vó ?
u

:/ÕÇ.

t ¿f

-/3.1ÌL
3C-.:/ôlt
=/ ,{ 1{J

a

met de meeste hoogachtÍng

MLeke Pels

administratie
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Pels-DHondt
Or€eflbotx\ñznuo"

Herse[t
Kristus

Koning

Restauratie orgel
Werkplanning

l-. Vanaf dinsdag 1-2 juni wordt met de egalísutie van het
aangevangen. De werken worden als volgt uitgevoerd:
1. Egalisatie en stemmen ZIIELWERK
2. Egalisatie en stemmen HOOFDWERK
3. Egalisatie en stemmen PEDAAL
4. Egalisfatie en stemmen RUGIIERK

zwelwerk

2. Iijdens die werken kunnen andere mede¡serkers a1s het nodig
nog verder regelwerk verrÍchten.
3.

Zodoende kan dan
worden.

in de tweede helft van

bl-ijkt

augustus de kast geplaatst

Vermits we bereid zijn tíjdens het grootste gedeelte van de jaarlijkse
vakantie door te werken, ver¡sachten we dat de werken beindigd zullen
zijn begin september.

H

rselt, 6 juni
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Zaakvoerder: GERARD PELS

Antwerpen- Christus Konino,

herstellinq Klais-oroel

Overzicht uitgevoerde werken

Omschr

in

ij ving

de periode 01.02.90-31.0f.90
Voor de periode
Bedrag

La. Pijpwerk

lb. Polijsten

pijpwerk

2a, llindladen
2b, Superoctaafladen
3a. Hindvoorz. (ex. gr. balg)
3b. Grote balg
4, Ventilatoren

5. Gelijkrichter
6. Bedrading
7. Speeltafel

8a. Zwelkast

9. Verwormde delen

10. Houtbekleding

11.. Transport
L2. Pijpenstokken
13. Pneum. huLpspeeltafel
14. Nieuwe frontpilp
TOTAAL

ex.

Fr

1. 252. 100

65

813.865

0

171. 000
725.300

1.0 0

171. 000

0

0
0

75
85
95

543.975
34.425
26.4L0

15

108 795

t00

1.22. 300
1. 200

0

0

0

0

48. 900

0

0

0

0

60

34 080

1.585.000
45.800

95

L.505.750

0

0

l_5

75

34. 350

44. 800
470 . 400
155. 900

80
25
85
100

.870
35. 840
1L7.600
132.515
264.436

0

0

0

0

17. 000

0

0

50
100

40 . 500
27 ,800
1_22. 300
1. 200

48. 900
56.800

264.436
33.999
71.862

L00
t 00

6

5. 118. 097

BTT ].97
T0TAAL

periode

t

Fr

%

lijdens

incl.

5
5

2

025

1

390

0

0

30

141, L20

L5

23.385

7L,862

3.825,086
726,766

434.007

4.551.852

516.468

Totaal uitgevoerd tlm 30.01.90
Uitgevoerd in de periode 01.02.90-31.05.90
Herzieningen t/n 31.12,89

82.46t

3. 825. 085

434.007
1 08.952
+

TotaaI uitgevoerd t/m 31.05.90,

incl.

herzieningen

BlW 19t

1-989

4. 368. 055
829. 930
+

Totaal uitgevoerd incl. herzieningen en BTtd
Betaald t/m 3L.05.90, incl. BTH
Tegoed voor

de

fa. Pels-DtHondt, incl.

BTI{

5. 197. 985
4 . 688. 257

509.728

Kalmthout, 6

juni

1990,

(Koos Van de Linde, adviseur)
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l'Ja lezing van verrtelcj verslag gaat de orgelbouvrer akkoord
de irrhouc ervan. De voigenoe punten gelden hierbij als
aarrvull ing en verduicieli 3k ing:

rnet

1 . Ben aarttal werkzaarirheoen wercien extra uitgevoercl, en stoiicjen
r¡iet in het bestek i.:eschreverì:
- rrieu\'/e i:ekledinç vän een gecleelte van zr.¡e lliast en
nlc¡tork ís t
verwi jderen varl cle kap vän hiet rugwerk
- polieren vât"t twee rug!./erkregisters
2, Iiet orgeJ- wercl oinv¿ilIe van cje traagireiil van spelen gronc.lig
aãr¡ een aantal uitEei:reiue testen onderworpen. Elen irevrecligencl
resultaat werd irereikt en deze extra werkerr werden uitgevoercl
als volgt:
- het debiet (en sons cle druk) in ce colt¡landoapp,araten
werü verhoogd üroor Lret leggeri va¡i nieuwe leic{ingen
- het dil<ke vilt vârì a1le klaviererr, dat naar het oucle
voorl¡eeI<l was gerestaureerd, lyerC na proefnelningen
vervangen üoor een litinder ir¡drukbare cont-rinatie v¿in tlvee
ciunne harcle lagen. (I)e lnocler¡:e organist verkiest
bI i jk j¡aar eell snellere aansl.rg i"roven een zachte clerit¡:ing ) .
j
3. I'ii wachteri nog op cle gewenste karakterist,ieken v<ln de
zerierdio<ien, zodat wi j u over cieze extra lverkzäai:rhed€n neer

unllen fit€ecielerr.

rarcj Pels,

r ge llrouwe

r

IIerselt, 18 a1lri1
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Beoordeling van de extra werken, opgenoemd in de brief van de heer
Pels d.d. 18 april 1990
Omtrent de door de orgelmaker in de aanvullingen bij de werfverslagen van l-0/1989 en 11/1989 opgesomde extra werken, is de
adviseur het volgende van mening:
l_

De volgende uitgevoerde werkzaamheden zijn volgens de heer PeIs
extra en st<¡nden niet in het lastenboek beschreven:

- nieuwe bekleding yäi2 eejl gedeeTte van de zweLkast en
notorkist,
Ðeze werken stonden inderdaad niet beschreven, met dien
verstande dat voor de zwelkast wel de mogelijkheid van extra
werken was opengelaten, die echter niet in de priJ s
inbegrepen waren. Hoewel het correcter geweest eÍas, als de
orgelmaker daarvoor op voorhand een offerte gemaakt had, is
het derhalve alleszins redelijk dat hiervoor een extra prijs
berekend wordt.
verwiideren van de kap van }et rugwerk,
Dit werk was inderdaad niet voorzien in het lastenboek en is
duidetijk op verzoek van de kerkfabriek gebeurd. Derhalve is
het redelijk dat ook dit werk afzonderlijk in rekening

gebracht wordt.
- paTieren va¡? twee rugwerkregisters,
Dit werk wordt niet in het lastenboek beschreven, maar valt
wel onder de aanvullende offerte d.d. 22 september 1988.
Daarin wordt gesproken over de frontpijpen en wordt geen
expliciete uitzondering voor die van het rugwerk gemaakt.
Daarbij dient wel te worden opgemerkt, dat de aandacht
daarbij vooral gericht was op de frontpijpen van het hoofdwerk, zodat dit mogel ijk tot een misverstand aanleiding
gegeven heeft bij het berekenen van de prijs.
Deze prijs zou
voor uitsluitend de frontpijpen van het hoofdwerk niet
onredelijk geweest zíjn. De kerkfabriek zon, gezien een
aantal andere, niet in rekening gebrachte verbeteringen
waartoe de orgelmaker niet strikt verplicht kon worden, een
extra vergoeding op dit punt kunnen overwegen, maar is daar

2

3

duidelijk niet toe verplicht.
Het verminderen van de traagheid van de traktuur wordt niet
door de orgelmaker als extra te betalen werk aangemerkt
(vergelijk de forrnulering van dit punt met punt L) . Het is ook
niet duidelijk of dit strikt genomen niet als onderdeel van de
beschreven werken kan worden opgevat. Wel dient te worden
npgemerkt, dat de orgelmaker op grond van het lastenboek ook
niet verplicht had kunnen worden de experimenten en verbeteringen t.o.v. de originele toestand zo uitgebreid uit te voeren
als hij gedaan heeft.
Aanbrengen van zenerdioden is duidelijk niet voorzien in het
lastenboek, daar op voorhand zeer onduidelijk was, of dit wel
nodig zou zíjn. Achteraf is de wenselijkheid terwille van een
langere levensduur vän de kontakten echter wel duidelijk
geworden. Indien men zou besluiten dit werk uit te laten
voeren, zo:u een extra betaling derhalve redelijk zijn.
Kalmthout, 5 juni

Koos Van de Linde, adviseur
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Geachte Kerkfabriek,

feestelijke concert varn I luni
ä.s. vercier nogelÍjk te maken, kan ik u het volgencìe rneeclelen.
Zoals u zel-f ¡neeriitaals vernorner¡ heef t, is de restauratie van
ciit org€l af en toe op onverr,vachte erì zeifs onvoorsS;elbare
zalien gestoten. Daarop ga ik hierbij nu technisch niet veroer
in. 1-)it ireeft natuurliSk een L:elangri3ke invloecì op cle
uitvoeringsti:cl. Zoncier aeze ¡iroi.ileruen zov het orgel a1 af zijnl
Unìoat ik verrleem irr iioeverre uw voori:ereiuingen voor l:oger
verneld concert al gevorciercl zijn, heb ik met <je a<lviseur en
net c1e betrokken medewerl<ers een planning opgesteld. Volgens
cÌeze za\1 het nogeli jk zijn het orgel speelbaar te hei:J:err voor
het cc¡ncert. I,,iet cie heer l¡erienaeker zal de a<lviseur rlog
bekijken rvelke zijn ¡;rioriteiten zí3n.
Ite zi jn er van irewust i,,¡elk oelang dit concert voor u ireett., en
belovelt u een grote inspanninE te doen orn van dit concert een
succes te ¡ilaken. Daâr moet u dan wet bi jnelnen dat men de
voigencie perio<ie af en toe rs avoncls licht ziet L¡rancler¡ in de
kerli...
On urr voori-:ereiclingen van 1:et

ÌLet de rileeste hoogacliting,
I
'I

ard Pels,
z

kvoe rde r

F. Íi. Hierl¡i j gevoegci een uittreksel uit onze boekhouuing.
Geiieve dit. na te zie¡r.
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