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firkf abriek Krlstr¡s Koningr' Antworpon, 25 ¡4¡¡f l ggg
Lou¡s Strsussdnrt 1

2O2O ANTWEBPEN

Aan de Flrma E. Verschueren,
Romelnse Kassel 57,
35OO Tongeren Bi-ilage : I

Mijne Heren,

l
Hlerblj hebben wlJ het genoegen u uit te n.cligen v..r tle
offertevraag voor restauratle van het Kl;ris-orgç, 1, ilt
de Chrlstus Konlng kerk te Antwerpen.
BlJgaand vlndÈ u een beschrijving van de werken, 

'pgenr.rurkrdoor onze advísuer, de heer Koos van de LÍnde.
voor eventuele vragen van technische aarcl kullt ' clirekt
met hem kontakt opnemen op volgend adres :

Grletetraat 20 - 3514 V J UTRECHT Nederland
tel.: OO - 31 - 30 - 73L 399.
voor lnllchtingen van zakellJke aard wordt u verzocht zich
te nrenden tot de kerkfabriek op hogervermeld adres.
In afwachtlng van urd antrdoord verbliJven wij ,

Namens de Kerkfabrlek,
Hoogachtend,

De secretarls De voorzitter,

A. Verstreken R. De lleyn
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Krrkfrbrl¡k Cbrtctu¡ IollngL. Streurrrtrr¡t I
2020 lxTlERPEl,

Antwerpen, 21.5.88

Fa. Joh. Klals Orgclbau GnbH
KöLnstraße 148
D 53OO BONN 1
Bundearep. Dcutschlanô

Sel¡r geehrter Hcrr,
Der Kirchenvorstand von Chrtst Köntg in Antrer¡rcn hat ðas
Vergnügcn Inhcn zu f,ragen cln ångcbot zu machen f,ilr dte Rcstau-
rl.erung der Orgcl ûleser Klrche. Elngpschlosgen flnden Sle elne
Beschrelbung der fcrke, abgata'Êt von un¡grcn Sasbvcrståndlger,Herrn Koos van da Llnde. DLe deuteshc Fassung enthãlt nutr dle
bcechrelbung.der lqrkc. llon dcn Klau¡eln dle. Prozcdur þetretf,cnd,lst folgendcs rlchtlg:
- Ein Bccuch an der Orgel nup nlt den Erperten verabredet ncrden.
- &1s Rcferenzen sollcn cln odcr nshere vcrglelchbarc InstrunentedIe in den letzten Jahren rêEtaurlert rordcn sind, aufgegeben
werden.
- Dle Angebote müssen spåtestens a¡n 30. Junl ln verslegeltcn
Urncchlågen bcl dcn Klrchenvorstand elngctroffqn haben.
- Dte Angebote rcrden nicht nur nacb Piels, sondcrn aush inhalt-llct¡ beurtellt. Aucb dlc bcsucbtc Instruncnte rerdcn ln der
Beurtc llung elnbezogen.
Für Fragen tachnl¡cher Art kõnnen 51e sich dlrekt zum Erperten
renden. Für Fragen anderlr Art blttcn rlr lhnan den Klrchcnvor-
stand zu kontaktleren.
Ihrer Antrort entgcaenschcnd vcrblelbcn rlr,

Hocl¡achtungsvoll,

o

!



Beschreibung der liederherstellungsarbeiten an der Xlair-Orgel der Christ Kõnig-i Klrche ln Antrerpen.

Dlc Klals
ïordon f-0rgol

ür dlc
ln Chrlst Kõnlg lst ln Jahre 1930 zusannen nlt der Klrche gebaut

II. Hauptrcrk IIL Schrcllrerlr

leltautstollung ln Antrorpen, Das Ingtrurnent hat ?Z kl lngendeStlmnen (darun ter 3 lransnlsslonen), vertellt über Hauptrerk, Rück pos I tlv,
$chrellwerk, Brustnerk und Pedal, Dle llndladen slnd Xegelladen, dle Traktur lstclektro-pneumat sch. Dle Dlsposltlon lautet:
I. Rückposltlv

I
j
I

I
I
I

ì

1
2
3
4
6

7I
9

10

. RohrgedacktrSl, Oulntadena 8r. Zartf l,õ üe I I, Praestant 4t, $pltzflöte {', Slfflðte 2'l. llacàtl¡orn I I. Tertlan 2f.', Blnbel 2-3t,, firunl¡orn I t

Praestant 161
Oulntadena 16f
Kupferprtnclpal It
Offenflõte 8l
Nachthorngedackt 8.
Dulclana 8l
$lngendprlnclpal {'
Hohl.flõte 4l
Kupferoctave 4,
Spltzqalnte 2'Å,
Superoctave 2'
Genshora 2'
Cornett 3-5f,
llJ¡tur 4-5f.
Dulclan 76'
Ttonpete 8'
Koptregal 4'

44. Llebllch Gedackt 16'
45. Gelgenprlnclpal 8t
46, Holzflõte I'
47 , Vlola dl gamba I I
¡18, Bourdon 8 l
¡19. Sal lclonal I '60. Vox coelestls It
51. Schwelzerpfelfe 4'
52. 0uerf}öte 4r
53. Octave 4'
54. Jal.dflõte 2'
55. Sesgu1altera 2f.
56, Grosse Cynbel 4-5t.
87, Bonbarde 76'
58. Tronpete I'
59. Clalron 4'

21,
22,
23.
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30.
31.
32,
33.
34,
35,
36,
37,

38.
39.
40.
41.
42,
43,

11. II-I
T2, III-I
13, IV-I
14. Sub ln I
15. I-r
16. Super II-It7, Sub III-I
18, Super III-I
19, Sub IV-I
20, Super IV-I

IV. Brustrcrk
65, Dlapason It
66, RohrfIöte 8r
67. Gemshorn 8!
68. Prlnclpal {t
69. Blockflöto 4r
70. Flageolett 2'
7L. llacltlornterz 7'/s'
72. Supergulnte' 7'Å'
73, Carlllon 2f,
7q, Scàarff 3-4t.
?5. Obae 8'
76. Gelgend Regal 4'
77. lrenolo
78. Sub ln IV
79. IV Normallage ab
80. Super ln IV

I-IIIIÏ-II
IV-I I
Super ln II
Super III-II
Super IV-II

60. Trenolo
61. IV-III
62, Sub ln III
63. III Normallage ab
64, Super ln III

93,
94.

Baßtronpete 8'
Schalney 4'

Pcdal

81. Untersatz 32!
82, Prlnclpalbaß 16'
83. Vlolonbaß 161
8{, Subba0 161
85.0ulntbaß l0'lo'
86. Octavbaß 8f
87, Gedacktpommer It
88. Choralbaß 4f
89, Flachflõte 2'
90. Hlntersatz 3'7t.
91. Contraposaune 32'
92, Posaune 16'

95.
96.
97.

98.
99.

100.
101 .

102,

Gedacktbaß 16 'Baßflõte 8l
Bonbarde 16'

I -Ped
I I -Ped
I II -Ped
IV-Ped
$uper III-Ped

Dle Numm, 95-97 slnd Transmlsslonen von 44, 48 und 57.
Dle belde 32r Reglster slnd Unlts.
llanualumfang: C-c'

Pedalurrfang: C-g'



Dle superoktavkoppeln slnd tetlrelse reell ausgebaut..
Dle Superoktavnäbpefn vorn Haupiwerk und Brustïerk stehen auf separaten Laden'
D1ese slnd lm Aügenbllck außãr Betrleb und beflnden slch ln elnem schlechten
Zustand. '

Dle Trompete und der Clalron fun $chnellr¡erk stehen auf elner Sonderlade mlt
Hochdruck una einãm årgenãn ventllator. Dtese Lade tst schon lôngere zelt außer
Betrleb, 

.

1. Pclfenwork

Dle pfelfen slnd fast aIIe noch ln elnem guten Zustand' Sle sollen gerelnlgt
werden. Bet ¿en-tanialpferfen nu0 dle Befllzung der Hüte und-dle Belederung der
spünde wo nõtlg erneuert nerden. Bel den Zungestlmr¡en nüssen dle Kehlen no nõtlg
¡i;il¡ geflåch[ rerden und dle Orydatlon dcr-Zungen entfcrnt. Alle beschådlgte
piurtãn-rüssen repaitert werden. Intonatlonsfehler und störende unglelchmåß19-
Lelten ln der Intonatlon müssen abgeholfen ïerden'

2, Ilndladen

Dle ttnke Hauptwerkslade lst schon võlIlg restaurlert $orden' eo daß dle
nachfolgende Arbelten darauf kelne bezlehung habon'

a, Allgernelne reparaturen
Dle Hlndtaden iefien, Ole Tronrpetenlade von Scbwellrerk auegenorûmen' kelne
bemerkbare Fehler auf'
Bet der schon restaurlerte llndlade vom Hauptwerlc zelgte,es slch aber daß dle
ieget zu flach onã ãr" Rånder der Kegelbohrulgen zu scharf slnd. Dle Belederung
äãí iugàr lst dadurch auf dlesen Rånãern võllig elngedruckt' -.wodurch dle Kegel
nrãr,t lanz rnehr schlleßen. obwohl dles bls Je[zt noch kelne Heuler zufolge hat'
kann mann den leckenden Hlnd bãl manchen Pielfenlõcher schon fühlen' Es lst
deshalb zt|olfelhaft ob dle Laden noch lange gut funktlonleren werden f{enn dle
Oiéôi-nurh der nõJiaurferung wleder frequent gesplelt werden wlrd'
Auch lst bel der restaurlerten LÀãe testgesteÍIt- worden daß rnanche Pfelfenstõcke
slch elnlgermab.n 

-guiogun haben. Oteã tst nlt dle Folge der Verwendung von

nlger gutem Holz'
schlleß1lch lst ln der genannten Lade an elnlgen stellen Holzwurmbefall
festgestellt rðrAen. Dlesór fäï nicnt beunruhlgend, muß aber wohl behandelt
werden.
Obwohl nlcht untersucht, darf angenommen nerden daß dle andere Hlndladen'
lnfolge Oer gfðiãnen Xonitruktlons- und Haterlalprobleme, dle glelche - Fehler
aufwelsen werden kõnnen nle dle-ilnke Hauptwerkslade. Darum sol}en nachfolgende
Tlederherstellungsarbelten ausgeführt werden:
--niinigin und nãtlgenfalls flåchen der Hembranlelsten.
- Èineuórn allei Hu6membranen ln bester guatltåt Henrþranleder'
- Neu beledern aller Tastenbälgchen'
- Neu þeledern der ReglsterbäIgchen In den-Laden'
- Ersetzen oer-iãgui'oor"t meúr konlsche Eremplalg' _¡nlt -Elnschluß der messlng

Gewlndedråhte und hölzerne Xontãrventlle. Fir dte Belederung der neuen Kegel

soII gutes Schafleder verwendet werden'
- iãniróf, ansctrilgen und ausbrennen der Ränder der Kegelbohrungen'
- Erneuern der Geleltstlfte der Kegel '- Flåchen der Pfelfenstõcke.
- Reparleren oã*, ,ruutzen der beschådlgten Xondukten. Dafür darf eln anderes

Maïer1al. verwendet werden aIs dle heutlge Papprõhre'_ . -- Entfernen des Abdlc¡tungsmaterlals untér deir- Pfetfenstõcken' zukleben der
Kanzellen 'oil ôolã* paófei und anbrlngen neuer Abdlchtungen age elnem

dauerhaft.n ona õüi-inschite-ßenoen HaterlaÍ, lelches Haterlal verwendet wlrd'



EoII in dem Àngebot erwåhnt werden.
- Verlelmen eventueller Rlsse.
- lo nõt19, behandeln gegen Holzwurrn'
- Ileder 'anschlleßen ãer Pneumatlkröhre der Reglstratur der Trompetenlade vom

Schwellwerk.

b. ttle Zusatztaden der Superoktavkoppeln
D1eZusatzladeornHauptrerkundBrustHerkslndn1cht
mehr angeschlossen, Slä machen 'äen Elndruck slch ln' schlechtem Zustand ztJ

beflnden, lndessen dle daraufitenãnde Pfelfen võ1119 verschrûutzt slnd. Dlese
Laden müssen rn-õiärcr¡;; il1;; wlederhergestellt rerden als dle übrlge Laden'
Auch müssen dle"-ãngescnfossene Kondukteñ r¡lt retche sle an den Tlnd angeschlos-
sen waren, reparlerf oder ersetzt und wleder angescblossen rerden.
Dte vermoderte õãiUste worauf sle stehen rrüsseñ erneuert rerden' Dabel sollen
dlese Laden wenrõsluns auf dle Höhe von $tlmmgang gebracht werden zur erlelchte-
rung der Pflege und vermeldung erneuter vernachlässl9un9'

3, Bälge en llndkanãle

Dle BäIge slnd offenbar schon e1nmal neu beledert geworden. Das Leder beflndet
stch noch In elnem guten Zustand, so daß Reparituren an 9tn Bålgen nlcht
nòtwenOfg seln werdeñ. Dle HlndkanåIe welsen an mehrere Verblndungsstellen
únoi"ntrékelten auf, dle verursacht werden von de¡n austrocknen der Lederstrel-
fen, Das anbrlngen neuer Strelfen lst notwendlg'
Der Tremulant vóm Schwellperk funktlonlert nlcht rnehr und rnuß reparlert werden'
Dle beschôdlgte und undlchte Pappkondukten, dle für das anschlleßen mancher
prospektladen und Relals verwendei'slnd, nüssen reparlert oder erneuert werden'
Falls sle erneurt werden, soll das verwendete llaterlal ln dem Angebot erwähnt
tlerden.

4. Ventllatoren

Dle große Heldlnger fllndmaschlne funktlonlert noch gut und soll nur nachgesehen
ono é.r.t,rnlert wérden, Der separate ventltator der irornpetenlade von schwellwerk
funktlonlert zwar noch, aber wai durch dle schwlerlg zugãngllche SteIIe nicht zu

untersuchen. Es Ist deshalb mõgltch daß dleser aus demselben Grunde zu wenlg

ðãr.t,niurt norden lst und erselzt werden muß. Harscheln]lch aber wlrd nachsehen
und schmleren ô.nUgun. lenn Ersatz slch notrendlg zelgen. nöchte' wlrd lm

Elnvernehmen nti dárn Expert gegen Hehrprelse eIn neuer ventllator (Heldlnger
oder Ventus) gellefert rerden müssen,

5, Schnacbstron-An1age

statt des alten u¡nformers soll elnen Glelchrlchter lnstalllert werden von 24

onã ,*nigstens 60 A. Dle Restwetllgkelt soll s 0,5 t seln.

6. Traktur

Die elektrische Traktur soll ganz neu angelegt werden' die Hagnete ausgenommen'

nventuetf defekte Magnete soIlen reparlert oder ersetzt werden'

v
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7. Spleltlsch
¡

a. Abkolpeln und verstellen des alten SDleltlschesDie gerlngere Betrlebsslcherhelt und kompllzlerte Elnrtchtung der Spielhttfen
machen Restaurlerung des alten Spleltlsches unerwünscht. Darum muß dleser
abgekoppolt und an elnerr anderen 0rt auf dor Enrporc aufgestellt werden.

b. Abkoppelfn der alten Setzer-Apparate
Dle alte elektro-pneurnatlsche Setzer-Apparate slnd eln karaktertstlsches Produkt
der Bauzelt'r Sle slnd aber zu verletzllch urn längere ZeLt zuverlåsslg funktlo-nleron zu kõnnen. Sle sollen daher abgekoppelt rsrden und an threm alten 0rt
stehen þIelben.

C. f.leferrrng elnes neUen Sgtel ttsches
Es soll elnen neuen Spleltlsch von Elchenholz gemacht werden, wobel für dle
Füllungen elchen Hultiplex verwendet werden darf, Dle llanuale so1len dleselþen Hllaße haben als dle alte, Dle Untertasten sollen nlt bester Qualltåt Belnbelagbelegt werden, dle 0bertasten sollen von Ebenholz gemacht werden, DtePedalklavlatur soll von Elchenholz gemacht werden und soll, lm Gegensatz zUr
heutlgen, konkav aber nlcht strahlenfõrmlg angelegt werden.Dle Reglster sollen aIs Zlehknöpfe, dle vom Setzer bewegt werden können, anbelden Setten der llanuale In vertlkalen Relhen angebracht werden, nach
Amerlkanlschem Hodell, Dle Namen der ln der Dlsposltlon kurslvlerten Reglstersollen ln elner anderen Farbe angebracht werden, vorzugslrelse rot.
Im Spieltlsch soll elnen Komputer-Setzer elngebaut rerden rnlt 256 Konrblnatlonen.In dem Angebot soll aufgegeben werden von welchem Typus dleser seln wlrd. Auchso}l angegeben werden wle dle Spleltraktur mlt dern Kopplungsmechanlsmus angetegtwlrd. Dabel muß darauf geachtet werden daß solche Telle verwendet werden, daß
man ln Belglen schnell und ohne große l{ühe Ersatzstücke bekomrnen kann, Für alle
bewegllche Kontakte soIlen Sllberkontakte verrendet werden. Dle lnwendlge Anlagedes Spieltlsches sol1 überslchtllcb seln und alle Telle sollen für Reparaturenlelcht errelchbar seln.
Dle nachfolgende Splelhllfen sollen elngebaut werden:- 256 generelle Setzerkomblnatlonen mlt den Druckknõpfe und Fußplstons.

Zwlschen den Hanualen werden kelne Knõpfe angebracht. EIn Tuttlknopf lst nlcht
nð t19,

- Eln Generalcrescendo. Dleses soll entweder elnstellbar seln oder etne Hahl ausvler vorprogrammlerte mõgllchkelten þleten.- EIn Schwelltrltt.
Außer den berelts genannten Plstons sollen noch nachfolge Fußplstons angebracnht
werden:
- Pro flerk e1n Àbsteller für dle kurslvlerte Reglster.- Eln genereller Absteller für dle lturslvlerten Reglster,
- Fu0plstons dle dle Reglsterknõpfe der Koppeln I-I, II-I, III-I, IV-I, IV-III,I-P, II-P, III-P en IV-P eln- und ausschalten.- Eln Plston für das eIn- und ausschalten des Generalcrescendos.
Helter sollen eln Voltameter, eln Heter für den Stand des Generalcrescendos und
Schalter für d1e Ventllatoren und den Glelchrlchter angebracht werden, Dlese
Schalter sollen nlcht ln den Klavlaturrahmen angebracht werden rle belm heutlgen
Spleltlsch,
ûber den Plstons der Absteller und den Schaltern der Ventllatoren und des
Glelchrlchters sollen Kontrollampen angebracht werden.

8. Schnellkasten

Der Jalouslenmechanlsmus vom Schwellkasten mu[} wlederhergestellt werden, entwe-der durch Restaurlerung der bestehenden Apparaten (Neubelederung der BåIgchen,
Erneuerung der Hubmenbranen) oder Anbrlngung neuer Apparaten. In dem Angebot



soll aufgegeben werden ln nelcher lelse dles ausgeführt nlrd,Tle effektlv der Schwelkasten lst, lst tn hõutlgen Zustande schwlerlg zubeurtellen. i Es mag slch Hünschenswert ernelsen ¿1ã Scnatldårnpfung durch dle$ånder zu verbessern. Der prels wofür dlese Arbelt, r.nn n¿tit,-ausgerührt wlrd,soll separat aufgegeben werden.Dle Fensterðffnung hlnter der Tronrpetenlade soll mlt Holz oder Hultlplex vonguter 0ualltät zugemacht werden, Eä soIIen nur Haterlale verrendet werden dleHolzwurmbeståndlg slnd,

9, Von Holzwurn þefallone Telle der Gerüste

An manchen Stellen slnd Telle der Gerüste auf welchen dle Hlndladen und Bålgeruhen, stark vom Holzrurm befallen, Dlese Telte ¡nüssen ersetzi ,àiOrnl Ofã-nurlelcht vom HoLzwurm befallene Te1le müssen gegen Hotzwuim-¡ãf,unOult werden.

10. Holzverkleldung Gehäuse

Der untere TelI vom Gehäuse lst heute mlt Holzfaserplatten verkleldet, was elnesehr unschõne Hlrkung hat. Sle sollen entweder dürch vertlkale Bretter mltoffener Fuge (wle es teltwelse schon der Fall lst) oder durch Stånder- undBalkenwerk mlt ,Fültungen aus Etchenholz. Für dle FüIlungen darf auch elchenMultlplex verwendet werden.
t'ür belde Uõ91lchkelten soll elnen Prels angegeben werflen, In belden Fä1len darfaber dle Verkleldung des Mlttteren Tells ntcnÉ hôher seln als dle oberselten derHlndladen vom Haupt- und Brustïerk. Zur Errelchung elner nesãeien KlangiussirJn-Iung soll von dieser Hõhe Sågenarbelt angebracht werden. Auch solt in beidenFållen darauf geachtet werden daß der pneunatische Hilfsspieltisch und die Bå1gelm Untertell des Gehåuses gut errelchbar blelben.Dle Verkleldung lnnen lm Gehäuse unter dem Schweltwerk soll ln solcher lfelsegeåndert werden daß der Ventllator der Trompetenlade gut errelcbbar wlrd.

11. Transport

, Für den Transport soll eine separate preise gemacht werden.

Allgemelne Klauseln

- Bet allen Àrbelten sollen bewåhrte Haterlale bester Qualltåt verwendet werden.Dabel soll auch dle Lleferbarkelt der Ersatztetlen auf långere Frlst þerück-slchtlgt werden,- AlIe Hontage- und Demontagekosten sollen ln dle betreffende Arbelten elnkalku-
- l*"tl,iËloFlir-" tn welchen der orselmacher rretgelassen r¡trd tn der rdaht vonHaterlalen und Konstruktlonen, sollen dlese genðu spezlf,LzLert werden.- AlIe Prelse sol.len m1t Elnschluß etwalger Zõ11en angegeben werden.- Von den zu erwartenden Relse- und Aufenthaltskosten, dle nlcht lm Prelseelnbegrlffen sind, soll elne ungefåhre Veranschlagung gemacht werden, aufge-teltt ln Relsekosten und Aufenthaltskosten,

Koos van de Llnde
Grletstraat 20
3514 VJ Utrecht
NEDERI,AND
tel . 0 30-731399



Kenkfabrlel¡ Krrletue Kor¡tng
Loulr Str.urxtilt I
2O2O ANTWENPEN

Antw.rpon, 2O Mel 1988.

Aan de Heer !I. Corluy,
Voorzftter van de Dfrectieraad van de Generale Bank,
ZeteL Antwerpen,
Melr 48

2OOO ANTWERPEN.

BIJ lage : I
Geachte Heer Corluy,

rn verband met het mecenaat dat de Generale Bank wil ultoefenen
voor het heretel van het waardevolle orgel" van onze kerk, heb
1k het genoêgen U hlerblJ het lastenboek te bezorgen, opgemaakt
door de Heer Koos van de Llnde ult Utrecht, en dat werd goed-
bevonden door Prof. De Rlemaecker en door prof. Kan. Joris.
Dit lastenbock zal veretuurd wordên naar zes orgelbouwers,
nanellJk Elbertae ln Nederland, Pels in Hereelt, Andriesse in
Menen, Loncke lu Zarren-Kortemark, Klafss 1n Dultsland en
Manufacture dtorguee Luxembourgeolse uit Lintgen, Groot Hertog-
don Lüienburg.
[{e zullen nfet nalaten u op de hoogte te houden van de verdere
evolutie en bleden u {nmiddels de ultdrukking van onze oprecht,e
hoogachtfng,

, Namene de Kerkfabrfek van Kristus Koning,

De Voorzltter,

R.De Heyn



' IKerkfabrÍek Kristus l(oning
Louis Straussstraat 1

2O2O ANTWERPEN

Antwerpen, den 20 . Mai 1988

Manufacture df orgues Luxembourgeoise
LINTGEN
Luxembourg
tel.: 00-352-32345

Sehr geehrte Herren,

hierbei haben wir das Vergnügen, Ihnen einzuladen zu der Offerte für
Herrstellung des K1afs-Orgels Ln der Christus Koning Kírche Í.n Antwerpen.

BeJ.líegend finden Sie eine Beschrelbung der Arbeiten, aufgestellt von un-
serem Sachverständfger, Herr Koos van de Linde.

Für eventuelle Fragen von technÍscher Art können Sie sich gleich mit thrn in
Verbindung stellen auf fol-gende Adresse:

Grietstraat 20 - 3514 VJ UTRECHT (Níederland)
Tel-. : 00-31-30-73I-399

Fär Auskünfte von sachlicher Art bitten r¿ír Sie, sich zu wenden an die
Kerkfabríek auf höher genannte Adresse.

Nahmens die Kerkfabríek,

HochachtungsvoJ-1,

Sekretär Vorsitzender

A. Verstreken R. De Heyn

Anlage: 1



Kerkfal¡rlc-.k Krleltrrs Koning
Loul¡ 8tr¡uctltrül 1

2O2O ANTWERPEN

Anlwerpen, l7l4RI 1988

Aan de flrma PV.B.A. Andrlessen'
Benedfktfnesaenetraat lO-1.2,
8600 MENEN.

MlJne Heren, Bij lage : I

HlerblJ hebben wlj het genoegen U uir Ee nodigen voor de

offertevraag voor restauratie van het Klais - orge1, in de

Chrfstus Koning kerkte Antwerpen.
BlJgaand vlndt U een beschrijvlng van de werken, opgemaakt

door onae advlseur, de heer Koos van de Linde.
Voor eventuele vragen van technlsche aard kunt u direkt
met hem kontskt opnenen op volgend adres :

Grletstraat" 20- 3514 V J UTRECHT Nederland.
re1.3 oo - 31 - 30 - 731 399.
Voor lnlfchtlngen van zakeliJke aard wordt U verzocht
zfeh te wenden tot de kerkfabriek op hogerverneld adres.
In afwachting van uw antwoord verbllJven wij '
Namene de Kerkfabrlek,
Hoogachtendn,

De secretarfs De Voorzitter,

A. Verstreken R. De Heyn



' Kerkfal¡rlek Krlstr¡s Koning
Louis Strtulsttra¡l I
2O2O ANTWERPEN

tel". : 2.37 .58.47

Antwerpen. lJ I.4l|. 1988

Aan de flrma PeLs - DrHondÈ,

Dorp 73

3170 HERSELT.

l"llJne Heren, lìiiLitgr' : I

o

o

HlerblJ hebben wlJ het genoegen U uit te nociigen voor de

offertevraag voor restauratle van het Klais-orgel, in de

Chrlstus Konlng kerk te AntwerPen
BlJgaand vLndt U een besehrlJvl.ng van de werken' oPBe-

meakt door onze advlseur, de heer Koos van de Linde'
Voor eventuele vraS,en van technlsche aard kunt tJ ciirekt
net hen kontakt opnemen op volgend adres :

Grietstraat 20 - 3514 V J UTRECHT Neder:land

tel..: O0 - 31 - 30 - 73L 399.
voor Lnllchtlngen van zakellJke aard wordt u verzocht zich
te wenden tot de kerkfabrlek op hogervermeld'adres'
In af¡¡achtlng van uw antr¡oord verhliiven wí j '
Namens de Kerkfabriek,
Hoogachtend '

De secretarle, Devoorz{tter

A. Veretreken R. De Heytt



Kcrkf¡¡l¡rlek Krletue Konlng
Antwerpen. l7 MEI 1988

Louls gtrsu¡$tnrt 1

2O2O ANTWERPEN

Aan de flrma P.V.B.A. Loncke,
EsensÈraat 3l,
8130 ZARREN - KORTEMARK.

b' osl. 5('6ò'ô3

MlJne Heren, Ili.il age : I

Hlerbii hellben wij het fÌen()cfi('n lt rrít tr,rr'<lí¡,,r,rr vrì()r (l(,
offerÈevraag voor restauratie van het Kl;ri.s-orgr,Ì, in clc

Christus Koning kerk te Antwerpen.
Bl.Jgaand vlndt U een beschri-i ving v..¡ll cle wt,rkcl¡, ()[)f{(,-
maakt door onze advlseur, de hcer Kr¡os v¿lrr dc, l,indc.
voor evcnÈt¡ele vragen van tc(:lìn ísr:tre ;r;rrd krr¡rL u rl Í r'e kL
n¡et hem kontakt opnemen op volgencl adres :

Grietstraat 2O - 3514 V J UTRIiCH]' Nederl.¿rnd
tel.: OO - 31 - 30 - 731 399.
Voor lnllchtlngen van zakelijke aard w<¡rclI U verzocht
zlcl¡ [c wcrtdc¡r tot tle kerkf¿rbr ir:k ,¡l lrrgcrvernre ld ;rtl re s.
ln ¿¡fwdct¡tlng van urr, anÈhroord verbl ijven wi-i ,

Namens de Kerkfabriek,
Hoogachtend

De secretarie, De Voorzltter,

A. Verstreken R.De Heyn



Kerkfabrlek Krlstrre Koning
Loult 8irü.ldrl¡l 1

2020 AI{TWËRPËN

03r-
tel. ¡ 2.37 ,58 . 47

Antw.rpon, l3 MEI 1988.

Aan de flrna J.J. Elbertse & Zn.,
OranJelaan 2,
3761 BI.¡ SOEST

Nederland. Bij lage : I

MlJne Heren'

HlerblJ hebben wlJ het genoegen U ult te nodigen voor de

offertevraag voor restauratie van het Klals-orgel in de

Chrfetus Konlng kerk te Antwerpen.
BfJgaand vlndt U een beschrfJvlng van de v¡erken, oPBe-

naakt door onze advlEeurrde heer Koos van de Lfnde.
Voor eventuele vragen vsn technlsche aard kunt U dlrekt
net hen kontakt opnenen op volgend adres :

Grletstraat 20 - 3514 V J UTRECHT Nederland
tel". 030 - 7 3l . 399 .

Voor Lnllchtlngen van zakeltjke aard wordt U verzocht
zich te wenden tot de kerkfabriek op ho¡¡ervermed adres.
Hoogachtend,
Namens de Kerkfabrlek'

Degecretarle ' De voorzitter,

A. Verstreken R de Heyn



Kerkfabriek Christus Koning
L. Straussstraat L
2O2O ANTïERPEN

Antwerpen, 20.4. BB

Aan de firma PeIs-DIHondt
Dorp 73
3170 HERSELT

Mijne heren,

i

Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor de
<¡ffertevraag voor restauratie van het KIais-orgeI in de Christus
Koning-kerk te Antwerpen. Bijgaand vindt U een beschrijving van
de werken, opgemaakt door onze adviseur, de heer Koos van de
Linde. Voor eventuele vragen van technische aard kunt U direct
met hem contact opnemen. Voor inlichtingen van zakelijke aard
wordt U verzocht zich tot de kerkfabriek te wenden.

In afwachting van un antwoord verblijven wij,

Hoogachtend,

namens de kerkfabriek,

de secretaris de voorzitter



Kerkfabriek Christus Koning
L. Straussstraat 1
2O2O ANTUERPEN

Antwerpen, 20.4.88
Aan de f irma J.J. Elbertse & Zn,
Oranjelaan 2
376L BW SOEST
Nederl-and

Mijne heren,
Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor de
offertevraag voor restauratie van het Klais-orgel in de Christus
K<lning-kerk te Antwerpen. Bijgaand vindt U een beschrijving van
de werken, opgemaakt door onze adviseur, de heer Koos van de
Linde. Voor eventuele vragen van technische aard kunt U direct
met hem contact opnemen. Voor inlichtingen van zakelijke aard
wordt U verzocht zich tot de kerkfabriek te wenden.

In afwachting van ueJ antwoord verblijven wij,

Hclogachtend,

namens de kerkfabriek,

de secretarls de voorzitter
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Adresl ii st orgelbouwers
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Manufacture d rorgues Luxembourgeoise
LI N TGEN
Luxembourg
te1. 00-352-32345

Johannes Klais Orgelbau GmbHKölnstraße 148
D 53ÛO BONN 1
Bundesrep. Deutschlandte1. 00-49-228-632484

{rf 4áu, ue,.
Koos vcr.. ;i.

¿.àf /-. r.**: Yov'ûo7/

7¿-è/ d-ño-<f,

\
L,;¿<

4 Á c.Í's. {* ,

aLO

#tq. u. l (tr¡t€e/(T
/1"¿r¿iJ".4.

4 po- þ- îa - 73¿.3îf .



I(erkfabrlek Krletus Korrlng Antnlrp.n, 16 aPrll 196E

EOzO ANÎWERPEN

Aan de heer S. de Riemaecker,

Geachte Heer,

In opdracht van onze kerkfabriek, ben ik zo vrij U

1n bfJlage een exemplaar over te maken van het bestek

betreffende de herstellfngen aan het orge1 v¿¡n de

Krfstus Koning kerk, te Antwerpen.

Mag ik U verzoekenr Geachte Heer, dit bestek te wlllen
inzlen en zo rnogellJk, voorzlen van uril bemerkingen, ten

spoedigste te r¡lll-en terugzenden ?

Met mlJn dank bfJ voorbaat en oprechte groeten,

P. Vrfens

pastoor



/ *t*Ut^þrtek Knlstr¡e l(onlng
Loulr Stflu..ltnrt I
2O¿O ANÎWERPEN

Antwrpon, 16 aprll l9gg.

Aan Kanunnlk Jorie,

t\J

Geachte Heer,

In opdracht van onze kerkfabriek, ben 1k zo vrfJ U

1n biJlage ecn excnpLaar over te rn aken van het bestek

betrcffcndc dc hcrstelllngen aan het orgel van de

Krletus Konlng kerk, te Antwerpen.

ileg fk U verzookenr Heer KanunnLk, dtt bestek te wll"len

lnzien cn tû nogclfJk, voorzfen van un benerkingen

ten spoodfgete ts wilLen terugzenden ?

Met nfJn dank biJ voorbaat en oprechtt groeten,

P. Vrfens

pa8toor

,.-l



t

Algemene bepalingen bfj ¿e offerte-aanvragen voor het urtvoeren vanonderstaande beschrcven nerkzaanhcdcn aan hlet orget van de Chrlstustc Antrerpen
de in het
Konlng-kerk

Algenecn
0p. de leveringsvoorraarden en het op te stellen contract zaI uitsluitendBelglsch recht van toepasslng zljn.

Valuta
De orgelbouner dient zijn prijzen op te geven ln de valuta van het lancl raarinziln bedrtjf gevesttgd ts. BiJ da'v"rgãtflifng van de offertes zullen altePriJzen volgens de dagkoersen ln Belglsóhe iran¡I"r, ongerekend rorden. Bij hetopmaken van het contract zal van rlsãclcnde koersen ultgegaan eorden, caarbij'echter rel een begrenzlng van de koersen overeengekomen zai rorden.

ItJzlglngen natertaalprlJzcn Gn loonlrostenriJzigingen ln materlaalkosten zullen rorden doorberekend tot aan de datum Haaroptle aanvang der rerken ls overeengckonen.HlJzlglngen ln loonkosten zullen verrekend rorden op basls van de loonkosten--ontwlkkellng ln het land caarln dc orgelnaker gevesttqd ts.

Garantle
Van de orgelrnaker zal een garantleperlodè van tten Jaar geålst rorden.

LevertlJd
De orgelnaker dlent ln de offerte de
miJn te vermelden.

te verrachten IevertlJd en uitvoerlngster-

Jffertes
De orgelrnaker dient voor een bezoek aan het orgel een afspraak te maken met deadviseur.
De orgelnaker dlent ruim tevoren als referentie een of neer orgels op te gevenwaarbiJ hii !n een recent verleden vergellJkbaar rerk heeft nõeten -ultvoãren.
Bij een bezock van de advlscur aan dezå tnrtrunenten dlcnt htJ dc toegang tothet orgel te regelen.
De offertes noeten ulterltik op 30 Junt 1988 in verzegelde enveloppen blj dekerkfabrlek binnen zlJn, Îe laat blnnengckonen ofterlcs rorden ntet meer inaannrerking genomen. 0p bovengenocrdc dat,ua zullen de offcrtas in het bijzljn vanmlnstens óó¡r lid van de kerkf¡brlck cn dc ¡dvlseur tcaclllk gcopend rorden.Daarna zal de kerkfabrlek, op basls van dc bcoordeltng úan ãe offertes door deadvtseur, de orgelnraker aanrlJzcn dle hct rerk zal gaan ultvoeren. In debeoordellng v¡n de offertes zalr rððFln naast prlls oõn ¿e kralltelt van devoorgestelde matcrtalen, onderdele¡¡ ên constructleg zal ¡ìaeregen, evenals dekwalltelt van cle als referentle opgegeven rerken.



-
Beschrllvlng der uIt t¿ voercn h¡rgtelrerkz¡a¡hcden åan bct l(lats-orgeI van de

Chrlstus l(onlng-kcrk te åntrerpcn.

Het Klais-orgel van de Chrlstus Koning-kerk te Antnerpen ls in 1930 gebourd voor
de daar gehoudcn rercldtcntoonstclllng. Hat lnst,rurcnt talt 72 sprekendereglstersr ïððrvàn 3 transnlsslc¡, verdeeld ovcr hoofdrcrkr ru{fposltlef,
zcelperk, borstrerk ên pedaal. Hct, ls gcbourd volgens hct clektro-pneumatlsche
kegelladen-systeen. Dc dlspocltle lc de volgende:

I. Rückposltlv II. Hauptrcrk III. Schrelherk
Rohrgedackt 8f
0uIntadena II
ZartfIöte 8f
Praestant ¡l I

Spttzflõte 4 |
S¡ffl õte 2'
ÀlacÌ¡tl¡orn I'
Tertlan 2t,
Zinbel 2-3t.
l(ru¡¡l¡orn I t

I1. II.I
T2, III-I .

1 3. IV-I
14. Sub in I
15. I-I
I6. Super II
17. Sub III-t8. Super II
t9. Sub IV-I
20. Super IV

. l'V. Brustrerk

Dlapason I I

RohrfIöte 8l
Gemshorn I !

Pr incipal 4 I

BIockfIöte 4f
Flageolett 2'
Àlacàtl¡ornterz 7t/o,
Superguin te I'h 'CarIl lon 2t.
ScÌ¡arf f 3-41,
Oboe 8'
Gelgand ßegal 4t

21, Praestant 16'
22. 0ulntadena 16l
23, Kupferprtnclpal 8f
24. Offcntlöte 8f
25, Nachthorngedackt 8'
26, Dulclana I I

27, Slngendprtncipal tl'
28. HohtÉlõte ¡lf
29. Ifupteroctave 4 ì
30. SpItzgulnte 2'hI
31. Supcroctave 2'
32. Geashorn 2'
33. Carnctt 3-5f,
34 . lltrtur 1-gt,
35. Dulclan 16'
36. lronpete 8'
37. l(opfrcAal 4'

Llebllch Gedackt l6l
Gclgenprlnclpal I'
Holzflote I I

Vlola dl gamba Bf
Bourdon 8l
Sallclonal 8'
Vor coelestis 8'
Schrelzerpfeife 4l
0uerflote 4 |
Octave 4'
taldfl õte 2'
Sesguial tera 2f.
Grosse Cynbel 4-5t.
Bonbarde 76'l
Trol,ptc I t
Clairon 4l

I
2
3
4
5
6
7

rB

9
10

{{.
{5.
45.
47.
48.
{9.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57,
58.
59..I

I
T.I
-I

38.
39.
{0.
41.
q2.
43.

I-IfIII-II
TV-I I
Super ln II
Super III-II
Super IV-II

60. Tremolo6I, IV-III
62. Sub ln III
63. III Nornallagc ab
54. Super ln III

65.
66.
67.
68.
69.
70.
7t.
72.
73.'tq.
75.
76.

Pcdal

81. Untcrsatz 32|
82" Prlnclpalbaß 16'
83. Violonba0 16l
8{. Subb¡ß 161
85. 0ulntb¡B l0%t
86. Octaub¡0 8l
87, Gcdacktponmer 8l
88. Chor¡lbaß 4f
89 . Fl¡cl¡fl õte 2'
90, tllntcr¡atz 3-7t.
9t. Contraposaune 32'
92, Posaune l6t

Baßtranpete 8'
Schü,ney 4t

Gedacktbaß 16 '8a0flõte 8l
Boabarde 76t

I -Ped
I I -Pcd
III-Ped
IV-Ped
Super III-Ped

93.
9{.

95
96
97

98.
99.

100.
101 .

102.

77, Tremolo
78. Sub ln IV
79. IV Nornallage ab

80. Super ln IV

De nrs.95-97 zlJn transnlssles ult het zcel$erk.
De beide 32r reglsters ziJn units.
Hanuaalonvang: C-c'

Pedaalonvang: C-g'



--

De superoctaafkoppels zlln voor een deel van de rcalsters reõcl ultgebourC.
Dle van hoofdrerk cn borstrerk zlJn op afzonderlllke laatjes ondergebracht. Deze
zljn mo¡nentccl afgekoppcld en verkeren ln acn slechte staat, evenals de
bijbehorende piJpen.
De Tronpet en Clalron van het zrelrerk staan op een aparte lade net een hogere
druk en een elgen venttlator. Deze lade ls recds lang afgekoppcld.

1. PlJprerk

De pijpen zlln vrljrel alle nog ln goede staat. ZIJ dlenen grondlg gereinigd t-e
worden. Bii de lablaalptJpen noet de bevtlting van de hocden en de beledering
van de stoppen waar nodig vernieurd rorden. Blj de tongrerken noeten de lepels
ïaðr nodlg reer vlakgeschuurd rorden en de tongen van orldatle ontdaan. AIIe
beschadiglngen aan piJpen dlenen hersteld te rorden. Intonatlegebreken en
hinderliike ongelllkmatigheden ln de lntonatie moeten verholpen corden.

2, llndladen

De Iinker nindlade van het hoofdrerk ls reeds geheel hersteld' zodat de in het
volgende beschreven rerkzaa¡rheden daarop geen betrekklng hebben.

a. Algemene heÃs-tg.LLlngg¡,
De nlndladen geven nret ultzonderlng vðn de trompetlade van het znelwerk, geen
merkbare problenen
BiJ de reeds gerestaureerde clndlade van l¡et hoofdrerk ls echter gebleken dat de
kegel.s te plat en de randen uan de kcgelgaten te scherp ztJn. De beledering van
de kcgels ls claardoor op tleze randen totaal lngedrukt, raardoor de kegels niet
geheel meer slulten. Dlt ts nu nog aanvaardbaar, daar de lekkages te klein ziin
om de plJpen te doen spreken. Ze zljn echter op enkele plaatsen nel reeds te
constateren. Het [s daarom trlJfelachtig of de laden nog lang goed zu]len
blijven functioneren als het orgel na de herstelllngen reer frequent zal worden
bespeeld.
Ook is bij de gerestaureerde Iade vastesteld dat so¡nnlge pljpenstokken enigszlns
krongetrokken zlin. Dit is nede het gevolg van het gcbrulk van nlet onberispe-
I ijk hout.
Tenslotte is in ¡le genoem<le lade op enkele plaatsen aantastlng door de memel
Jeconstateerd. Deze ls niet vcrontrustend, naar dlent rel behandeld te worden.
0p één ultzondering na, zlJn er gecn barsten vastgesteld.
lloewel nlet onderzocht, nnag ðångcnonen rorden dat de andere rlndladen,
tengevolge van dezelfde constructie- en ¡naterlaalproblcnen, dezelfde problemen
kunnen ga¿ln vertonen als de linkcr hoofdrerksladc. Daaron moeten de volgende
hcrstel I ingen norden ultgevoerd:
- Reinigen en raar nodlg vlakken van de ncnbr¡anllisten.
- Vernieuren van .rlIe nenbranen ln de besta kralltelt ¡renbraanleder.
- Vernieuren van aIIe toetsbalgJes
- opnleur belederen uan de registerbalgJes ln de laden.- Vervangen van de kegcls door necr conlschc erenplaren, lncluslef messing

drarten e¡¡ houte¡r bevllte nocren. Voor dc bclcderlng uan de nleuve kegelg moet
goed schapeteer gebrulkt rrorden.'(lonisch afschulnen en uitbranden van de randen van de kegelgaten.

- Vernleure¡r va¡r de geletdstlften van de kegels.- Vlakken van dc pljpenstokken.
- l{erste}len of veruangen van beschadlgde conducten. Dtt mag ln een ancler

materlaal da¡t het hutdlge karton.



- Veruijderen vðn het molton afslutttngsmateriaal van de aanslulting met depijpetrstokken, dlchtplakken van de cancellen net degelifk papter en aanbrengenvan nieuce afdichtingen ult een duurzaan en goed afslultend materiaa]. Het
welk materlaal dit zal gebeuren, noet ln de otferte verneld yorden.

- Verlijmen van eventuele barsten.- laar nodig, behandelen tegen de menel.- Opnieur aansluiten van de pneunattekbuts biJ de registertraktuur van de
trompetlade van het zwelrerk

L. De laden va_n ele supgroctaafkopoelsDe uitt¡relcltngen van de superoctaafhoppels van hoofdrerk en borstrerk staan opafzonderllJke klelne rlndladen opgesteld en zlJn nlet neer aangesloten. Ze naker¡de lndruk in een slechte staat te verkeren, terrljl het piipierk erop totaalvervuild is. Aan deze laatjes ¡noetcn dezclfdc herstelllngen ultgevoerd wordenaIs aan de orrerlge rlndladen.Daarbij moeten de afgekop¡lelde conducten vaarnee ze op de clnd aangeslotenHaren' hersteld of vervangen en opnleur aangesloten rordenDe verwormde stelllngen ¡taarop ze sta¡n noeten door nleure vervangen Horden.Daarbij noeten deze laden tennlnste op de hoogte van het looppad norde¡rgebracht, om onderhoud te genrakkellJker te ¡naken en opnleur uerlraarlozen te'loorkomen.

3. Balgen en rlndkanalen

De balgen-zijn kennelijk al eens opnieur belederd geueest. Dit leder is nog ingoede staat, zodat herstelllngen aan de balgen nlct nodlg zullen zljn. Dewindkanalen vertonen bij verschcldene verblndlngen lekken, die vero<lrzaakú
worden door het verdrogen van de lcdcrstrokcn rðarmee deze afgedicht zijn. Het
aanbrengen van nieure stroken is noodzakeltjk.De tremulant van het zwelcerk tunctlonecrt nlet meer en zal hersteld noetr:¡r
corden
De beschadigrJe en lekkende karton-conducten, dle voor het aanslulten van sommigefrontladen en relals gebrulkt zlJn, iloetcn hersteld of vernleurd rorden. Ingeval van vernieurlng moet het rrateriaal opgegeven rorden.

4. Ventllatsren

)e grote Heldinger wlndmachlne functloneert nog goed en moet slechts nagezlen engesmeerd Horden. De. afzonderllJke ventllator voor de tronpctlade van het
zwelwerk functloneert nog wel, naðr ras door de noellljk berelkbare plaats nletLe ontlerzoeken. tlet ls derhalvc nogcllJk dat deze ol dczelfde reden te relntggesmeerd is en vervangen zal noeten rorden. Naar het zlch laat aanzien zalecl¡ter nazicht en stneren voldoendc u Itn. llocht ucrvangcn nodtg zLln, dan zal inoverleg met de adviseur tegen areerprlls ecn nicure ventll¡tor illeidinger ofVe¡rtus) gelevard moeten rorden.

5. Zuakstroom-voorzlenlng

In plaats van cJe oude onvorner noet een gelijkrlchter
en mlnstens 60 ft. De resterende fluctuatie in de qelij p

t9e
ks

laatst rorden van 24 V
room noet s 0,5 t zijn.
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6. Traktuur

De elektrische traktuur dient tot aan de nagneten geheel nieus te rorden
aangelegd, daar de huldtge traktuur verouderd en onovcrzlchtellJk van opzet Is
en de lsolatle van dc kabels onbetrourbaar gerordcn ls. Eventuele defecte
magneten dlenen hersteld of vervangen te rordcn.

7. Speeltafel

¿. Afkop&elen l:n verplaatsgn oudç sgeeltafel
De gerlngere bedrtJfszckerhcld cn gccorpllceerde inrlchtlng van de speelhulpen
maken restauratle van de oude spceltafel onrenselijk. Daaron moet een nieuwe
speeltatel geplaatst lorden, raarbtj dc oude als karaktertstlek produkt uit de
bourtiJd, ergens anders op het doraal ondergcbracht ¡noet rorden.

b. Af kooElen oude Setzer-toestel lcn
De oude elektro-pneumatlsche Setzer-toestellen vormen eveneens een karakteris-
tiek product ult de bourtljd en zlin voor de mogell"Jkheden van die tijd goed
geconcipieerd. Ze zlJn echter te hretsbaar on op lange term.ijn betrouwt¡aar t-e
kunnen Êunctioneren en bleden voor het geld dat restauratle zou kosten te reinig
combinaties. Daaron moeten ze afgekoppeld rorden en op hun oude plaats blijven
s taan.

c. læveren ¡ieure speeltafel
Er moet een nieure speeltafel van elkenhout vervaardigd lorden, naarbij voor de
panelen elken nultl.pler gebrulkt nag rorden. 0e ¡nanualen ¡¡oeten ln dezel fde
naten vervaardigd rorden aIs de oude. De ondcrtoetsen nocten ¡net eerste keus
beenbeleg betegd rorden, de boventoctsen dicnen van cbbenhoub gerraakt te corden.
Het pedaalklavier noet van eikenhout vGrvaardlgd rordcn en noet, ln tegenstel-
Ling tot het huldlge, concaaf raar nlet straalvorllg aangelegd corden. De

reglsters moeten aangebracht rordcn tn de vorn van door de Setzer te benegen
knopperr, aan eeerszljrlen van de nanualen aangebracht ln vertlcale ¡tJen, naar
Àmerikaans nodel. De nanen van de ln de dlsposltte gecurrlveerde reglslers
moeten ln een andere kleur norden aangebracht, bll voorkeur rood.
In de speeltafel noet een conputer-Setzer aangebracht rorden met 256 kombina-
ties. Bij de offerte moet opgegeven rorden van relk type dcze zal zljn. Verder
moet nader gespeclfleerd rorden hoe de toetstraktuur met de koppel lngen
aangelegd zal rorden. DaarblJ dtent er rel op gelct tc rorden dat zodanige. \rnderdelen gebrulkt rorden, dat rlssclstukkcn vanult Belgtõ gemakkelijk en snel
verkriJgbaar zIjn. Vqor alle beregende kontakten noeten ztlvcrkontakten gebruikt
norden. De aanleg van t¡et inrendigc van dc spceltafel noet overzichtelljk zijn
en alle delen noeten voor reparatle genakkeliik berelkbaar zlJn.
De volgende speelhulpen moeten aanrezig zlJn¡
- ?,56 generale Setzerkombinatlcs net de blJbchorende drukknoppen en voetpistons.

Tussen de klavieren rorden geen hnoppen aangebracht. Een tuttlknop is niet
nod ig

- Een generaalcrescendo. Dlt noet ofrel instelbaar ziin ofrel een keuze uit vier
vaste mogel i jkheden l¡leden.

- Een zreltrede.
llchalve da rccds genocmde noeten nog de volgende voetplstons aangebracht trordel¡:
- Per klavler een afsteller voor de gecurslveerde rcglsters.
- Een generale afsteller voor de gecurslveerde registers.
- Vootplsbon:; dl.c de registerknoppen van de koppels Í.'1, II-I, tII-I, IV-I, Iv-

lll, I-1,, Il-.P, III-p en lV-P ln- e¡r ultschakelen.
- Een plston voor het in- e¡r ultschakelen van het generaalcrescendo,
Vrrrder noet er een voltmet.er aanwezlg zlln, een meter dle de stand van heb
generaalcresce¡¡tlo aangeeft en schakelaars voor het Inschakelen van cle vetttilato-



ren en de gelijkrichter. Deze schakelaars moeten niet in de bakstukken worden
aangebracht, zoals bii de huidige speeltafel.
Voor cle afstellers van de gecurslveerde reglsters en het generaalcrescendo
moeLen boven <le betref fende plstons controle-lanrpjes aangebracht rorden, Voor de
schakelaars van de ventilatoren en gelijkrlchter eveneens.

8. Zrelkast
De rerki¡tg van de zwelkast mc¡et hersteld eorden, hetzij door restaureren van rle
bestaa¡¡<le tost.ellen (herbelederen balgjes, vernleulen nembranen), hetzIJ door
het plaatsen van nleure toestellen. In de offerte dlent opgegeven te corden op
welke wijze dit zal rorden uitgevoerd.lloe etfectief de z¡relkast is, ls ook ln de huidige toestand moeilijk te
beoordelen. HogelIlk zou het nenseltik btllken de (dubbcle) randen van een
t¡etere geluiclsisolatie te vot¡rzien. Er moet een aparte prlJs worden opgegeven,
ïaarvoor dit r¡erk uitgevoerd zal rorden Índien dat nodig blirkt.De vensteropening ðchter ln de zrelkast moet ¡net hout of een goede kwaliteit
multiplex dlchtgemaakt norden, In alle gevallen rnoet materlaal gebrutkt worrien
<iat tegen de memel bestand is-

9. Verrormde delen van stelllngen
0p sommige plaatsen zijn delen van de stellingen eaarop de windladen en balgenrusten, sterk door de memel aangebast. Deze delen moeten vervangen worden,terwijl alle ticht aangetaste delen tegen memel behandeld dienen te rortlen.

10. Houtbekledlng onderkast

Een groot cleel van de onderkast ls mosrenteel ¡net donker geverfde zachtt¡oard-
platen afgetlmmerrJ, vat waarschllnlljk van het begln af aan zo gerreest ls, naar
derrnate lelijk, dat nijziging hlervan genenst ls. De eenvoudigste oplossing zouzijn, het zachbboard te vervangen door vertlc¡le houten planken net open voeg,
zoals nu reeds het geval is aan de uiteinden van de kast. Het zou echter veelfraaier e¡¡ meer in overeensterrnlng nat de regt van de kerk zijn om de gehele
betimmering te vervangen door eiken pðneelrerk. Voor de panelen zelf zou eiken
multiplex gebruikt kunnen worden.'.'Voor beide mogelijkheden moet een priis opgegeven norden. In beide gevallen magde betimmering in .het midden echter nlet hoger gaan dan hct niveau van de
tlindladen van hoofd- en borstrerk. lerrlllc van een betere klankuitstraling moet
va¡¡af die hoogte zaagrerk aangebracht rorden. Ook dlent ln belde gevallen
gezorgd te worden dat de pneumatlsche hulpspeeltafel en de bal.gen in de
onderkast goed bereikbaar bl ijven.
Dc betimmering binnenin de kast onder het zrelcerk moet zodanig genijzigd
woldeu, <Jat tle ventilator voor de trompetlade voor onderhoud goed bereikbaar
worti t .

t I . Tr'.rnspot't

Voor t ranspor t. d ient een ùpiìr tc ¡rr i j s opgegeven te worden.



Algenene bepallngen

- Voor alle werken moeten beproefde onderdelen en natertalen van de beste
knalltett gebrulkt rorden. Daarbtl noet ook rekenlng gehouden worden met de
beschikbaarheld van rGserve-onderdelen op langere ternlJn.

- AIte nontage- en denontagckosten dienen blj de betreffende cerkzaarnheden
lngecalculeerd te rorden.

- In alle gevallen raarln de orgelnaker vrlj rordt gelaten ln de keuze van
constructlcs of materlalen, dlenen deze ln de offcrtc nåurkeurlg te worden
gespecl flceerd

- Alte prlJzen dlenen lncluglef eventuele invoerrechtcn opgegeven te worden.
- Van de tc verrachten rels- en verbllJfskosten, dle nlet btJ de prtjs

inbegrepen zlJn, moet een globale schattlng gemaakt torden, ultgesplitst in
relskosten en verbliJ fskosten.

l(oos van de Lintlc

/Þ n ¿-''/z/t ''-" ---''t-
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Geacht Bestuult

N¿¡ar aanleiding van UU verzoek daartoe Van l'4 cJecember 1987 en na oll$
onclerzoek ter flaetee op 14 december 1987 in aanuezigheid van u\u

aclviseur, cJe heer K. van de Linde, doen ruij u hierbij offerte met
betrekkinq tot het Klais-orgel in de Kristus Koningkerk te Antuerpen.

llì.erbij onderscheiden uij de volgende punten:
ResLauralie linker urindlade van het Hoofdu¡erk.
upnieuru aansluiten Trompetlade Zueluerk'
Levering van een nieuure gelijkriehter.
Iijclens ons onderzoek ter plaatse is gebleken daL de doorspraak in deze
ruiñ¿lacle te ruijten is aan de verharde belering van de kegele. Naar onze
mcning zijn rJe kegels tevens te vlak uitgevoerd, zodat deze bij de
t;cr.inist.e-verharcllng van het leder niet meer goed kunnen afsluiterr.
tíi¡ u[uffen derhalve voor deze kegele te vervangen door nieuu'e - meer
conische - kegels met nieuve bedrading.
Dt: lurJelen nt,rmbr"r,en en balgjes van deze r¡indlade zijn ook aan vervanging
¡ou; clezt-- zuIlen door nieuulã, van hoogruaardige krualiteit leder qemaakte'
rnr)iltlr r'¿rnerì ulOr'derl vefvangen.
l)r;zc nrurrrl.¡r.ÍtrrL,rì lrel¡ben eãn levensduur van ten minste 25 jaar. Bii eetl ntin
{}t rrtc{rl c(r¡tr;t.ílrìtc vochtiqheidsgraad geldt deze leVensdUUr.
t: i.¡ ilc rrrt;cr;i-r: pi jporr¡els-bIijkI echter dat deze levensduur vaak uitlclo¡-rt
l,,l 1U ,ì J,, .jir3r' vnorrlaL zich uchLe problemen gaan voordoen.
i,,,.'irÌrr {l(} (l()(,t' (}r¡:; nit¡l- tc [¡ti]nvlrledon voctrt'i.ghr,.itlsgraad in uur kr:rk ir;
rl,; (l¡,r,, r¡ tlr,t torjtti(l{ gararrLir:lo|mj.itt Van 25 jaar ottres inziens rlit't t'trt}c[;
lì tr:1,\irrr,r. ¡t,lilI of t. ( j f to¡.tnil.Ie r larrr¡t: garartLiet e|ur ijtr van 10 jaal, zo¿t lu
¿.t¡rtrrjr:{l(rv(jlì rrr br jgaande lcvt:l'inguvoorvågfden.

.llU:.qff'-fUlll.'! vi4l-!lc uil- to v!r.crcrl uerkzaamheden :

I . lìesl-aulal-ic linkcr ruindlade van het Hoofdulelk-t

llu.t uil-nemen van het gehele pijpruerk van deze ruindlade met de pijpen-
r'ot.rstors en pijporrstokken.
l-leL ver.urijtlereñ van de membraanlijeten an de oude kegele met bedrading
en houLen moerenr inclusief de registerbalgjea.
lleL vervoeren van deze onderclelen naar onze rlerkplaete te Soeet'
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llt:L reinigen van het pijpverk en het uitkloppen van de douken hierin.
[,r/aar nodig zul]en beschadigingen gerepareerd worden.
De grotere metalen pijpen en de houten pijpen zullen ter plaatse gereinigd
en uraar nodig gerepareerd vorden.
De beviLting van de deksels van de motalen pijpen is hier en daar
aangevreten door mot. Dit vilt zal uraar nodig vernieuurd vorden. Dit geldt
tevens voor de bevilting en belering Van ds stemetoppen van de houten
pijpen.
De pijpenroosLers zullen gerepareerd uorden.
De pijpenetokken zullen schoongemaakt urorden en ontdaan uorden van lrct
molton afsluitingsmateriaal, dat ook ia eangetast door mot. Hiervoor in
de plaats zal een goed afdicht,ingsmateriaal aangebracht worden.
De membraanlijsten zullen ontdaan uordon ven de oude merËranen en
gereinigd uorden. Eventueel kromgetrokken membrasnl.ijeten zullen vorden
gevlakt.
Het vervaardigen en aanbrengen van 549 nfeuule membranen en I nieuue
registermembranen.
Het opnieuu beleren van de I regietarbalgjes
llet vervaardigen van 549 (+ 2) nieuïre beleerde kegels.
Deze zullen meer conisch zijn dan de huidige met nieuve meeaing bedrading
en nieuure houten bevilte moeren.

Het vervoeren van alle vernieuryde en gergstaureerde onderdelen naar
Antverpen.
Gebleken is dat. in de urindlade en pijponetokken een lichte houttuormaan-
tasting voorkotnt. Dit zal, alvorens dE opbouv een aanvang neemt, teldege
ruorden behandeld met een goed houtu,ormbcatrijdingemiddet (Conserduc).
Het reinigen en repareren van de achtergebleven grot,e metalen en hourlen
pijpen en het reinigen van de uindlade.
Het aanbrengen van de nieuue beleerde kegels in de vindlade en het
zonodig aanpassen van de schuinte van de kegelafaluiting.
Het. belijmen van de vindlade met hiervoor geschikt papior en het plaatsen
van de pijpenstokken met pijponrooetera en pijpverk.
llet aanbrengen van de membraanlijsten en hst zorgvuldig afregelen van
de werking van de kegels.
HeL aanbrengen van de nieuul beleerde registerbalgjes.

Het n¿.¡-ir¡t.orreten on geheel etentmen van het gereinigde pijpurerk op rlt,
l-rcst l¡at ¡tle l-oottlroogl-e.

i..-J [r, lltllt\¡/ rilfì'ì I g i !,,1 J-rom¿e$gde fve lgegk-(lngf. taaf). ¿l
',

li.¡tlr n:; irni; ;rtrrk;r'.:ut:l< llct¡berr wi.j een pijpenetok van deze ruindlade vt r'-
rirr.lrlrr'rl. \uir:r¡'rl.il l¡lrr:k tlat oc¡k dezr; kegele aan vernieuuing t.oe zljrr.
il¡rl r:, rri ¡(11'.i i.1 l< rl;,1 rjeze flìofrìr,rllt-eel nr:g afsluiten; ullj kunnen u h.iertoi¡r
, l¡tr:t. ,jr1'!t {li¡r'at rl i.; gevof¡.
hr.¡ ,t,rir¡r rjr',I;ur utll< varlu.i t rlal <Je.e 146 (+2) kegels en L46 GZ) tnt:ml ,t'Íìltsrl
\,,rillr Ltr./,1 'rll lr,¡t rur)l(lert un rlilt. du t-t¡ee fegistefb¡'l gjes opnieuu bl}ltlr'l',1
¿r.r I lr;¡r tvtlr:tlt-:lì.
Vour',lu (rlu$clllijvirrq.¡ van dit uerk vervijzen vij u rraar heL onder pulrt- ì.
r¡clroutnclt:,
Na leirriging van de Tongpijpen zullen de lepels en tongen met zeer l'ijn
schuurpapier vorden gereinigd, ulaarna zt zullen ìuorden gegtreken.
De al"ç¡ekoppelde pneumatiekbuizen zullEn !,ordan aangekoppeld.

-'1 ] )ì . :-r,çt t

t
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J ._l-evgr'gìg yan geg giguge_qgljjlrlclter.
Deze gelijkrichter zal geleverd urorden voor stroomeoo* 22O-380 VoJ"t,
63 A, en za1 instelbaar zijn voot 24-26-28 Volt'
De aansluiting van deze gelijkrichter aan de 27t-380 VoIt zal moeten
uorden uitgevoerd door een erkend lnstallateur, die hiervoor ook de
tlrermische beveiliging dient te verzotgen.
De aans-Luiting van de zuakstroom zel door ons uorden uitgevoerd,

l]e aanneemsom varì de onder 2. genoomde uerkzaamheden bedraagt, bij
qelijkLijdige uitvoering ------f 9.100,00.

De aanneemsom van het onder J. genoemde bedraagt, bij gelijktijdige
ujtvoeringr------- ------------f 2.800'00.

ì r'n sloLte viller¡ vij u nog Ben mogeliJkheid aangeven om de aanneemsom
van het onder punt I omschreveno lager te laten uitkomenr zodat u
chchter bij utu aangegeven budget ultkomt¡
l-let getrcle pijpruei'k dat verurijderd dient te ryorden in de Kerk opslaan
t,¡cdr¡¡s¡¡¡¡r, clt: uit te voeren ulerkzaamheden.
Schuo¡rm¿lken, repareren, intoneren enz. van de metalen en houten pijpent
¿oalr; ¡rnll¡chrcvelr, achterruege laten. Deze u,srkzaamheden kunnen in een
l,rLul stadirrrn alsnoq bij een volgend onderhanden te nemen gehele of
r¡r'tlt:r-.-Lt nli.ikr.: rer;taurati.e tegen een geringe meerprijs ulorden uitgevoerd.
lJlI triI l¡t:r l'r.i[]\r/clk van de L¡el-reffende ruindlade gestemd uorden.

lr 'l:, i¡ ,r u(i, i¡l lr,'r;lr¡it.crl ¿¡llí:ôn het onder punt 2. qerroemde te lalclr
., i .,rr', ,'r r, iì rr¡ l¡r:,lt'irirgt. tJe ¡¡¡urt-ìet:m8omr---- --------f 12.5{..}0rUt}

tlt: r¡crlut:rrulu budluqen zijn berekond ondor de vooruasrden, zoals gerrr:cnrd
rrr bi jt.¡irande leveringsvooruaarden 6n zljn exclusief B.T.hr.

.t ;i'lf

! t ":',(".

I evens urillen uij u melden dat one gebleken is dat er zich in het
binnenuerk van het instrument nogal urat houtr¡lormaantas¡ting bevindt,
vooral in het stellingurerk hier en daar zorguekkend.
l,lj-j zullen in de direkte omgeving van d€ onderhanden zijnde rvindlade(n)
dit, zo effecLief mogelijk traehten te bestrijden.
lrlêl zal moeten uorden overdecht om in de nabije toekomet enkele zu,aar
veruormde onderdelen te vernieuuen.
De aparte ulindlade van het Buperoetsef ven de onderhanden te nemen
Hoofduerku¡indlade zal door ons lrorden verurijderd.
Dit verd in overLeg met uu adviseur besloten.
Deze vindlade zaL in het pijporgel !,orden opgeslagen, zodat de zuraar
door houtìr,orm aangetaste stelling hiervan kan uorden verruijderd.
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hlij hopen en vert,rouu,en met, het vorgnetaende Êsn uu vorzoek volda¡n tehebben en zien uru berichten hieromtrEnt met belengatellÍng tcAemoet.
Inmiddale verblÍjven uij,
met vrlendeJ.ijke groeten,
hoogachtend¡
f'a. J.J. ELEERTSE e Zn.

J.G.¡4. Elbertse
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Henseflt
Kertcfaþriet< Kristus Koning
Louís Straussstrâät
2T2O ANTWERPEN

Hereelt' 22 de¡cermþer LgAT

Geachte Kerkfaþrielc r

Dank vclclr. uw offerte-åanvråag van 14 de¡ce¡rnber ,jontstleden. Het
dg'êt ons inderdaacl plezier dat de Kerkfabrie¡< vast bêsl(ften is
om he't Ínteressån'le Klaisorgel terug in goede toestand te
brengèn.

Na hett þ€Ë:tudêt.ên vân het låstenboek ên andermaaL een bezoek te
l¡ebben gebråcht âän het orgel I SâlTlêrl ltlêt de heer K. verr de
Linde¡r cieel ik u graag het volgende mee: gelet op de grote
ç¡tnvå¡lg van ftet instrument r op de onderkomen toestand ervån - er
is nooit eean erg interrsief onderhoud gebeurt -r op de Povere
materisrlen die KIaiE tijctene de Duitse crisisjaren m¿¡est
gebruil(ên en Ðp de wåterschåde dÍe het Õrge1 in de l()op der
jaren heêft ondêrgåår¡' zijn wíJ van mening dât het
rislËÕpêröentåge (zoals ik u vroeger reeds gescfirêVen heb) te
hÕog is voor een forfaitaire äanneming. OP eên <rrgel var¡
dÉrrgeli jk¡: omvang dat in een dermãte slechte toestand isr
kur¡nen wÍJ geen gårantie geven bij eerder Þeperkte
wêr¡<zaamh€den. Wi j z,()uden brel at(¡doord kunnen gaant zoâls ook
reedÊ vroeger gemeld isr met het uitvoerer¡ van werkzaämhedèn in
regie. Vö<lr het budget vËrn 34(). OOo f r. ( inclusief B. T. W. r --'--'; 'r ' :':
v€:rvoer en klein materÍaal) zouden wij met twee veklÍeden
gedurende rì<rge:ntien dagen kunnen lterken, Ti jdens die periode
wordern de lekkende kegê14 van de windlâclen aangepast I de
afgekoppcllde regiÊters terug aångesloten en fiet orgel zoveel
mogeti jk ir¡ een betere tc:estând gebracrrt.

bvba

WiJ vêrnar$esn dåt m(ån
plaatsen. Dit lijkt
orgels in Vlaanderen
oplossing is'

kortetings een nieuwe speeltåfel wenet te
Õns een wiize beslissÍng. Bii andere grote

hetlben wij C)ndervonden dat dit de beste

WIJ r'clprtrì dÊt rr ûr¡E Ëtândpunt OegriJpt. Wl j vlndÊn het niet
ge()örloofd dät bi j derEeli j¡<e onvÊC}rspelbåre v¡erker¡ ofwel de
c:rgelbouwerr r¡fwel de Kerlrfåbriet( er eL¡r¡ aþnormaal groot
verlíes of wir¡st aån overhoudt. In l¡et þuitentand trouwens is
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het normaal. dat clit aoc)rt kerkzasmheden c)p demanier wordt uitgev<rerd, tenziJ men hêt orgeL
Þêdråg v()l tedlg reetaureert.

hier Þeschreven
voor een groot

t d(3 mêeste ho()gåchting en de þeste $rens;en vö()r Lg8g

€r Peler
Icvoerder.


