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Orgel in N.H. kerk in Oosterwolde wordt herbouwd
Men hoopt het voor Kerstmis klaar te hebben
Al bijna ene jaar staat er midden in de Ned.
Hervormde kerk in Oosterwolde een eenvoudig
harmonium. Het orgel heeft namelijk al die tijd
verstek laten gaan en is zelfs vele maanden
gelogeerd geweest bij de orgelrestaurateurs
gebroeders Van Vulpen te Utrecht. Het is
inmiddels weer terug, dat wil zeggen: in
onderdelen, en uit die onderdelen is nu de heer
Strubbe uit Vinkenveen al sinds een maand of
drie bezig het geheel stukje bij beetje op te
bouwen.
Het orgel was aan deze restauratie wel toe. Want
hoewel het naar schatting nog geen eeuw oud is,
verkeerde het in een deplorabele toestand. Het
leek wel of er een everzwijn doorheen was
gelopen, meende de heer Strubbe, die het orgel
wel primitief, maar niet slecht noemde. Het bleek
veel bewerkelijker te zijn vervaardigd dan nodig
was en minder stemmen te bezitten dan op de
dispositie stond aangegeven!
Kast en binnenwerk horen niet bj elkaar en zijn
destijds blijkbaar uit verschillende plaatsen
aangekocht. Dat het orgel vervaardigd zou zijn
door een inwoner uit Oosterwolde, zoals men ter
plaatse wel op grond van een naamplaatje
aanneemt, achtte de restaurateur
onwaarschijnlijk.

In zijn eentje bouwt de heer Strubbe het kerkorgel
van Oosterwolde weer op.

In de werkplaats heeft het heel wat hoofdbreken gekost om de talloze kleine probleempjes op te lossen.
die de restauratie opwierp. Vele onderdelen zijn vernieuwd, de grote tinnen pijpen van een lelijke laklaag
ontdaan. Aan de kast zelf – een vrij stijlloos geval – wordt niets gewijzigd.
Het volledige herstel – ze vertelde de president-kerkvoogd, de heer L. Gorter, ons – kost f. 7.000 en men
hoopt voor Kerstmis het orgel weer gereed te hebben. De “pûstertrapper” de heer Karel Friso, die al vele
jaren zijn Zondagswerkje heeft verricht, zal geen medewerking meer behoeven te verlenen, want er wordt
langs electrische weg voor “asem” gezorgd.

