KERKUILEN RINGEN MET ORGEL BEGELEIDING.
Wolter Engelsman
Wij hebben de nestkasten niet alleen in boerderijen hangen.
In de galerie /harmoniummuseum te Paasloo hangt op een zolder een nestkast, waarin regelmatig
een broedsel is.
De galerie is het domein van mevr. Braad. In haar schilderijen weet zij verbluffend knap de natuur
vast te leggen.
Het harmonium-museum is de plaats waar dhr. Braad te vinden is. Hij is van beroep orgelbouwer en
restaurateur en musicus met conservatorium opleiding.
In de loop der jaren heeft hij een verzameling opgebouwd van plm 60 harmoniums.
Deze kleine huisorgels stonden vroeger bij menigeen thuis en er werden op geregelde tijden
(christelijke ) liederen bij gezongen.
De orgels , waaronder zeldzame exemplaren, zijn afkomstig uit allerlei landen, o.a. uit Frankrijk,
Engeland, Nederland , Amerika enz. Maar ook een kleiner exemplaar, voor aan boord van een schip.
Alle harmoniums, die hij zelf verzameld en gerestaureerd heeft, nemen een flinke ruimte in beslag,
zodat er een schuur bijgebouwd moest worden
Via een trap kom je op een zolder. Daar hangt niet alleen een nestkast voor de kerkuilen, maar staat
ook nog een pijporgel met 400 pijpen, waar beneden geen plaats voor is.
Dit orgel stond in een kerk en dreigde gesloopt te worden, maar dhr Braad heeft er zich over
ontfermt.
Het orgel moest gedemonteerd, naar Paasloo vervoerd, gerestaureerd en weer gemonteerd worden.
Een gigantische klus, maar het is nu weer in volle glorie te zien en bespeelbaar.
Zo kan het dus gebeuren, dat wij tijdens het ringen van de jonge kerkuilen, begeleid worden door het
prachtige orgelspel van dhr Braad. En spelen kan hij, het is altijd genieten, zoals hij de toetsen weet
te beroeren.
En de kerkuilen ? Die vinden het ook prachtig, schijnbaar genieten zij er ook van.
Het zijn tenslotte kerk-uilen.

NB.: Galerie en museum (alleszins een bezoek waard) geopend van mei t/m sept.
Zie de website Harmonium-museum – Paasloo
Foto A (kerkuilkast), foto B prachtig schilderij en foto C de organist.

