
sing en restauratie ervan gebeurt eveneens door de Fa. Heil.

Gebreken 
aan oude 
instrument

De vervanging van het orgel is 
een zaak, die de W amsveldse kerk
voogdij al jaren  heeft bezigggehou- 
den. Vandaar, dat dit college bij
zonder verheugd was, dat kortgele
den Monumentenzorg definitief toe- 
siteming gaf tot het plaatsen van de 
opdracht bij de Fa. Keil. Blijdschap 
ook bij de orgelcommissie, die de 
kerkvoogdij terzijde heeft gestaan.

Het Warnsveldse kerkorgel, dat in 
1914 volgens het pneumatische sys
teem  werd gebouwd, vertoonde al 
heel wat jaren  ernstige gebreken. 
Orgelbouwers werden erbij gehaald 
en hun adviezen kwamen erop neer 
er geen kosten m eer aan te  besteden 
en uit te zien naar een tijdelijke 
noodoplossing. En verder wezen deze 
adviezen in de richting van een 
nieuw mechanisch orgel. Dat was in 
begin 1969.

De kerkvoogdij verzocht op 19 mei 
1969 de orgelcommissie der Ned. 
hervormde kerk (landelijke commis
sie) een voorlopig advies uit te  bren
gen. Kort te voren was het instru
ment provisorisch hersteld, nadat 
het het had begeven'. De commissie 
liet op 8 augustus 1969 weten, ,,dat 
het orgel zich in een slechte staat 
bevond en een reparatie in genen de
le m eer waard was*’. Wat een nieuw 
orgel betrof gaf de commissie de 
voorkeur aan een instrument, w aar
van de kosten een l bedrag van een 
ton verre zouden overschrijden. Op 
advies van de commissie werd Klaas 
Bolt, organist van de Grote of St.Ba- 
vokerk in Haarlem, verzocht als ad
viseur bij de bouw van een nieuw 
orgel op te treden.

. Andem mogelijkheid
De plaatselijke, orgelcommissie en 

kerkvoogdij gingen samen m et de 
gae®* B<5It‘ïrt d<5 Ticnting V torde‘1Wüw 
van een nieuw instrument werken. 
Terwijl men daarm ee bezig was deed 
zich vorig jaar de mogelijkheid voor 
het in 1830 -sloor de Deventer orgel
bouwer Naber gebouwde en in 1950 
gerestaureerde orgel uit de Ned.her- 
vormde kerk te Raalte aan te kopen. 
Een degelijk één klaviers instrument 
m et tien registers, te  klein Voor de 
Raaltese kerk, die groter is dan de 
Wamsveldse, m aar dat 'zeer geschikt 
zou zijn voor dit bedehuis.

- ~ Volgens .Klaas Bolt voldoende om 
de gemeentezang in de Warnsveldse 
kerk te begeleiden en ook wel ge
schikt voor begeleiding van een con
cert. Tussen haakjes, 1n verband 
met een restauratie van de Raaltese 
kerk ging men daar meteen het or
gel vervangen door een groter in
strument. Een destijds door de lan
delijke orgelcommissie der Ned.her- 
vormde kerk uitgebracht voorlopig 
advies over dit orgel luidde: redelijk’ 
goed, althans een voor de eredienst 
goed bruikbaar instrument, w aaraan 
wel het een en ander diende te wor
den gerestaureerd. Zij kon zich wel 
verenigen m et de aankoop van dit 
orgel inplaats van de bouw van een 
nieuw.

De plaatselijke orgelcommissie en 
de kerkvoogdij gingen daarna wik
ken en wegen: boyw van een nieuw 
orgel of aankoop van het instrument 
uit Raalte, daarbij steeds geadvi
seerd door Klaas Bolt. Tenslotte 
werd op 8̂  juli 1970 door de kerk
voogdij besloten het Raaltese orgel 
aan te kopen voor f 20 000. Dit op 
advies van de orgelcommissie, die 
op grónd van zakelijke overwegingen 
van mening was, dat afgestapt 
moest worden van -een nieuw orgel

(de kosten) en dat het Raaltese or
gel het m eest aanvaardbare was. 
D aartussen door had nog gespeeld 
de eventuele aankoop van het orgel 
van Ned.Mettray, dat ter overname 
was aangeboden, m aar waarvan 
werd afgezien, omdat dat van Raalte 
belangrijker en waardevoller werd 
geacht.

Restauratie
Alleen m et de kosten van aankoop 

was men er niet. E r diende ook nog 
een bedrag te worden uitgetrokken 
voor demontage in  Raalte en restau
ratie. Die werden begroot op 
f 45 000, exclusief de kosten van op
bouw en verbouwing van de balus
trade.

Omdat het hier een op de Monu
m entenlijst staand instrum ent betreft 
mag worden gerekend op een subsi
die in de kosten van restauratie van 
Rijk, provincie en gemeente tot een 
maximum van 90% totaal.

Besloten werd plaatsing en restau
ra tie  te laten geschieden door de Fa. 
Reil, die op 30 december 1970 onder 
voorbehoud van toezegging' van sub-' 
sidies door de desbetreffende instan- 

• ties in principe opdracht kreeg tot 
restauratie. Een opdracht, die nu der 
finitief is (geworden door de toe
stemming van Monumentenzorg.

Vermelden we nog, dat net nieuwe

■fa H et uit 
vervangen.

Warnsveldse orgel evealns het oud* 
wit zal worden geschilderd. Met fl< 
restauratie is naar verwachting eer 
half ja a r  gemoeid.


