Stichting Henrick Baderorgel
Orgelexcursie naar Ahaus, Zwillbrock en Winterswijk
op zaterdag 13 oktober 2018
Medewerkers:
Gijs van Schoonhoven
Karl Heinz Orriens
Wim Ruessink

Gastheer en bespeler van het orgel in Ahaus
Hij is de bespeler van de orgels in alle drie de kerken
Gastheer en organist van het orgel in de kerk in
Zwillbrock
Gastheer en organist van de orgels in de kerk in
Winterswijk

Net als vorig jaar is het ook nu de bedoeling om met eigen auto’s te gaan. Vertrek en
aankomst zijn bij de Walburgiskerk in Zutphen. De organisatie zorgt ervoor dat voor elke
deelnemer plek in één van de auto’s is.
Het is de eerste keer dat we de grens overgaan. We starten onze orgeldag in Ahaus in een
bijzondere R.K Kerk waarin een nog bijzonderder orgel staat, dat in 2017 is gebouwd. Een
orgel waarbij de organist van deze kerk, Gijs van Schoonhoven, zijn wensen heeft kunnen
laten waarmaken en waarvoor de architecte, Monika Göddeker, een ongewone orgelkas heeft
mogen ontwerpen. Gijs van Schoonhoven zal het orgel bespelen
Het tweede orgel dat we gaan bezoeken staat in de barokke dorpskerk van Zwillbrock, ook net
over de grens. Dit orgel stamt in oorsprong uit 1720, is tijdens de Tweede Wereldoorlog
beschadigd en in de jaren zestig gerestaureerd en uitgebreid door de orgelbouwer Karl Ott.
We besluiten de excursie in Winterswijk waar de organist, Wim Ruessink, de beschikking
heeft over drie orgels in de Grote- of St Jacobskerk. In de jaren 1831-1834 heeft Carl
Friedrich August Naber een orgel voor deze kerk gebouwd en in 1972 heeft de fa Oskar
Metzler & Söhne in de oude kast een nieuw orgel gebouwd, waarbij het bestaande
onderpositief als rugwerk is aangebracht.
In datzelfde jaar is door dezelfde orgelbouwer een koororgel voor deze kerk gebouwd.
Wie het kistorgel dat in deze kerk staat, gebouwd heeft, is niet bekend. Wim Ruessink zal ons
over de orgels vertellen en Gijs van Schoonhoven zal ze bespelen.
De dagindeling ziet er als volgt uit ( wijzigingen voorbehouden):
- 08.45
Verzamelen bij de toren van de Walburgiskerk
- 09.00
Vertrek uit Zutphen naar Ahaus ( ± 90 km): auto’s die
niet meegaan kunnen naast de kerk worden geparkeerd
- 10.15 -10.45 Koffiedrinken in Ahaus met toelichting van Gijs van Schoonhoven
- 11.00 -11.45 Bespeling van het orgel in Ahaus door Gijs van Schoonhoven
- 12.00 -12.30 Van Ahaus naar Zwillbrock ( ± 25 km)
- 12.30 -13.30 Toelichting door Karl Heinz Orriens en bespeling van het orgel door
Gijs van Schoonhoven
- 13.45 -15.00 Lunchen bij de grensovergang
- 15.00
Van Zwillbrock naar Winterswijk ( ±15 km)
- 15.30 -16.45 Toelichting door Wim Ruessink en bespeling van het orgel door Gijs
van Schoonhoven
17.00
Vertrek naar Zutphen
- 17.45
Aankomst bij de Walburgiskerk in Zutphen
De Commissie Orgelexcursies van de Stichting Henrick Baderorgel (Gert Oldenbeuving,
Klaas Terpstra, Jan van Walbeek en Theo Welmers) wenst u allen een mooie dag toe.

Gijs van Schoonhoven
Gijs van Schoonhoven studeerde orgel, kerkmuziek en muziektheorie aan het Arnhems
Stedelijk Conservatorium. Hij heeft daar onder meer les gehad van Bert Matter en Wim
Kloppenburg.
Hij was als docent orgel en kerkmuziek verbonden aan het ArtEZ-Conservatorium in
Enschede. Momenteel is hij stadsorganist van Enschede. Daarnaast is hij kerkmusicus van het
Medisch Spectrum Twente. In de loop der jaren heeft hij medewerking verleend aan
verschillende cd’s, radio- en televisieopnamen. Verder heeft hij een levendige concertpraktijk.
Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van diverse bundels met koraalvoorspelen bij
het Liedboek voor de Kerken. Hij heeft workshops gegeven aan de conservatoria in Riga,
Sofia, Birmingham, Wroclaw en Lodz.
De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het improviserend begeleiden van geluidloze
films uit het begin van de 20-ste eeuw.

Wim Ruessink.
Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het toenmalige Twents Conservatorium bij o.a. Gijs
van Schoonhoven. Behalve organist is hij beiaardier, jazzmuzikant, dirigent en componist.
Hij was beleidsmedewerker bij de Stichting Unisono. Momenteel is hij als cantor-organist
verbonden aan de Protestantse Kerken in Winterswijk.
Als componist is hij o.a. bekend geworden door het door hem gecomponeerde ‘fusielied’ van
de PKN in 2004. Het jaar 1988 was voor Wim Ruessink een prijswinnend jaar. Hij kreeg
zowel de publieksprijs als een juryprijs in de Compositieprijsvraag Kerkmuziek, maar won
ook een juryprijs tijdens het Nationale Orgelimprovisatieconcours in Bolsward.

Karl-Heinz Orriens
Karl-Heinz Orriens is de organist van het orgel in Zwillbrock. Hij is deskundig op het gebied
van orgelbouw

Ahaus- Katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Jaar
2017

Orgelbouwer
Fa. Fleiter

Activiteiten
nieuwbouw

De Maria- Himmelfahrtkirche in Ahaus is een moderne kerk, die in 1966 werd gewijd. Het
niet alleen van buiten opvallende, maar evenzeer aan de binnenkant bijzondere kerkgebouw is
geplaatst tegen een middeleeuwse toren, behorend bij het oude kerkgebouw. In 1863 brandde
dit kerkgebouw af, waarna er een neogotische kerk tegen de toren werd gebouwd. Deze kerk
is in 1965 afgebroken.
In 2017 is een nieuw orgel gebouw met 42 registers, verdeeld over 3 manualen en een vrij
pedaal. Uit het vorige orgel zijn 31 registers meegenomen. De klank van het vorige orgel
wordt omschreven als een ‘slanke’, in die tijd gebruikelijke klank. Door met een hogere
winddruk te werken kon men door de opsneden te verhogen de klank ronder en
draagkrachtiger intoneren. De Quintade 16’ werd met 5 halve tonen tot Bordun
16’gepromoveerd. Nieuwe registers zijn bv de Cromorne 8’en de Quintade 8’ in het Positiv,
net als de Vox coelestes 8’, de Traversflöte 4’en de Franse Oboe 8’ in het Schwellwerk.
In samenwerking met de architecte Monika Göddeker, die het buitengewone design van de
orgelkas ontwierp, kon nu ook een Prinzipal 16’ worden gerealiseerd.
Heel bijzonder zijn de wanden van de orgelkas. Op een gelijmde spantenconstructie zijn
afneembare panelen aangebracht die met een akoestisch doorlaatbare stof zijn bespannen. De
pijpen van de Prinzipal 16’zijn vrij opgehangen. In het bovenste deel van de orgelkas bevindt
zich het Schwellwerk, in het midden het Hauptwerk en Pedal. Onderin, achter de rug van de
spelende organist, bevindt zich het Positiv.
Dispositie:
I Hauptwerk
Bordun 16
Prinzipal 8
Rohrflöte 8
Oktave 4
Gedacktflöte 4
Quinte 2 2/3
Prinzipal 2
Cornettino 4
Mixtur IV 1 1/3
*Trompete 16
Trompete 8

II Positiv
Prinzipal 8
Quintade 8
Oktave 4
Koppelflöte 4
Schwiegel 2
Kleinquinte 1 1/3
Sesquialtera 2 2/3
Scharff IV 1
Cromorne 8
Tremulant

III Schwellwerk
Pedal
Gedackt 16
*Offenbass 32
Holzgedackt 8
Prinzipal 16
Spitzgambe 8
Subbass 16
Vox Coelestes 8
*Zartbass 16
Prinzipal 4
Oktavbass 8
Blockflöte 4
Rohrpommer 8
Nasat 2 2/3
Choralbass 4
Waldflöte 2
Posaune 16
Terz 1 3/5
*Trompete 8
Mixtur III 1
*Zink 4
Fagott 16
Oboe 8
Tremulant
- De Trompete 16 (HW) is een transmissie van de Trompete 8
- De Offenbass 32 is een transmissie van de Prinzipal 16 met van C-H een
kwintschakeling van de Gedackt 16
- De Zartbass 16 is een transmissie uit het Zwelwerk
- De Trompete 8 ( Pedal) is een transmissie uit het Hoofdwerk
- De Zink 4 is een transmissie uit het Hoofdwerk
Tot slot is er een Setzer met 4096 combinatiemogelijkheden

Koppelingen: III/II, III/I, II/I, III/I Sub, III/I Super, III/Pedal, II/Pedal en I/Pedal

Zwillbrock Katholische Pfarrkirche Sankt Franziscus
Jaar
1720
1882
1964




Orgelbouwer
Johann Christian Klausing
Josef Laudenbach
Karl Ott

Activiteit
Nieuwbouw
Ombouw
Reconstructie

De kerk is een barokke Rooms-Katholieke kerk, gebouwd in de eerste helft van de 18e
eeuw als onderdeel van een Minorietenkloostercomplex. Vanwege de grote toeloop
van rooms-katholieke gelovigen uit het naburige Nederland werden langs de grens
kapellen en kerken gebouwd. De Kloppendiek in Zwillbrock herinnert nog aan de tijd
dat rooms-katholieke vrouwen uit de omgeving van Groenlo langs deze weg naar de
kerk en het klooster in Zwillbrock liepen.
Het klooster is in 1820 afgebroken. De kerk zelf is de Tweede Wereldoorlog
heelhuids doorgekomen en in 1958-1961 grondig gerestaureerd.
Het barokke orgel in deze kerk is vermoedelijk door Klausing opgeleverd in het jaar
1720. In de jaren 1880-1882 is het enigszins gewijzigd door Laudenbach. De laatste
wijzigde de manuaalomvang van CD-c’’’ naar C-f’’’, bouwde een zelfstandig pedaal
met drie stemmen en wijzigde de dispositie. Hij verwijderde de Zimbel van het
Hoofdwerk, verving op het Positiv de Mixtuur door een Salicionaal, schoof de Quinte
op tot 2 2/3 en verwijderde de Vox Humana.
Karl Ott heeft het orgel in 1962-1964 grondig gerestaureerd waarbij hij het de
oorspronkelijke staat terug gaf. Wel voegde hij een zelfstandig pedaal toe met zes
stemmen, twee pedaalkoppels en twee Tremulanten.

Technische gegevens:
Totaal aantal stemmen 24: HW-11, Pos-7, Ped-6
Manaalomvang: C – f’’’
Pedaalomvang : C-f’
Toetstractuur: Mechanisch
Registertractuur: Mechanisch
Windladen(n): Sleeplade

Dispositie:
Hauptwerk
Bordun 16
Principal 8
Gedackt 8
Grosquinte 6
Octav 4
Hollflöte 4
Octav 2
Sesquialtera II
Mixtur III 2
Zimbel II 1/2 (1964)
Trompete 8 (b/d)
Tremulant

Positiv
Pedal
Gedackt 8
Subbass 16 (1882)
Principal 4
Principal 8 (1964)
Gedacktflöte 4
Rohrpfeife 4 (1964)
Waldflöte 2
Nachthorn 2 (1964)
Quinte 1 ½ (1720/1964)Mixtur V 2 (1964)
Mixtur III 1 (1964)
Posaune 16 (1882)
Vox Humana 8 (1964)
Tremulant

Koppelingen
HW-Pos
Ped-HW
Ped-Pos

Winterswijk, Grote – of St Jacobskerk
Hoofdorgel
Jaar
1834
1911
1972
2011

Orgelbouwer
Carl Friedrich August Naber
Fa. Steenkuyl & Recourt
Oskar Metzler & Söhne
Orgelmakerij Reil

Activiteit
nieuwbouw
ombouw
nieuwbouw in bestaande kas
diverse werkzaamheden



De Grote – of St Jacobskerk is een gotische kerk. Hij heeft een toren van 57 m hoog
die erg lijkt op de toren van de St Walburgakerk ( ja,ja!!!) in Ramsdorf, een dorp net
over de grens. Rond het jaar 1400 is men in Winterswijk begonnen met de bestaande
romaanse kerk uit en om te bouwen tot een uiteindelijke pseudobasiliek. Tijdens de
bouw is veelvuldig gebruik gemaakt van tufsteen van het afgebroken romaanse schip.
 In de jaren 1831-1834 heeft Naber een orgel gebouwd. Toen nog zonder rugpositief.
De fa. Steenkuyl & Recourt heeft in 1911 bij een grote verbouwing het rugpositief
aangebracht. Bij deze verbouwing is de tractuur pneumatisch gemaakt maar een groot
deel van het pijpwerk van Naber is behouden gebleven.
In 1972 heeft Metzler in de oude kas, met zoveel mogelijk gebruikmaking van het
pijpwerk van Naber en met als uitgangspunt de dispositie van het bestek van Naber uit
1831, een nieuw orgel gebouwd. Metzler heeft de plaatsing van het onderpositief als
rugwerk uitgevoerd. De orgelkas kreeg weer de oorspronkelijk rode kleur terug.
In 2011 heeft Reil groot onderhoud uitgevoerd en o.a de frontpijpen opnieuw verguld.
Technische gegevens:
Totaal aantal stemmen 24: HW-10, RW-8, Ped-6
Toetstractuur: mechanisch
Registertractuur: mechanisch
Windlade(n): sleeplade
Dispositie:
Hoofdwerk
Bourdon 16 (1834)
Praestant 8 (1834)
Holpijp 8 (1834)
Octaaf 4 (1834)
Spitsfluit 4
Quint 3 (1834)
Octaaf 2 (1834)
Terts 1 3/5
Mixtuur IV-VI (1834/1972)
Trompet 8

Rugwerk
Holpijp 8 (1834)
Praestant 4
Roerfluit 4
Octaaf 2 (1834)
Gemshoorn 2
Scherp IV
Cornet IV (discant)
Dulciaan 8
Tremulant

Pedaal
Subbas 16
Octaaf 8
Roerquint 6
Octaaf 4
Bazuin 16 (1834/1972)
Trompet 8

Koppelingen
Manuaalkoppel b/d
Ped-HW
Ped-RW

Koororgel
De Fa Oskar Metzler & Söhne heeft het koororgel oorspronkelijk gebouwd voor de Groene
Kerk in Oegstgeest en het is hier in 1972 geplaatst.
Technische gegevens:
Totaal aantal stemmen: 5
Manuaalomvang: C – d’’’
Toetstractuur: Mechanisch
Registertractuur: Mechanisch
Windlade: Sleeplade

Dispositie:
Manuaal
Gedekt 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Quint 2 2/3 (discant) en Quint 1 1/3 (bas)
Octaaf 2
Tremulant

Kistorgel
De bouwer van het kistorgel is niet bekend

