
Beckum sampleset (Gradussen-orgel) 
 
 

 
 
 
Specificatie sampleset: 
 
Locatie:    RK Blasiuskerk Beckum (Ov)  (https://goo.gl/maps/rdoV65LyC4sAs4zS6) 
Opnamedatum:   24 februari en 22 april 2019 (overdag) 
Opgenomen in:   A1 = 445 Hz. 
Temperatuur tijdens opname:  14° C 
Opname specificatie:   Stereo high-end opname (oorspronkelijke opname .wav-format 24 bit - 96 kHz). 

Front: twee microfoons in A-B opstelling op 1 meter vanaf het pijpenfront. 
Formaat:   24 bit / 48 kHz. 
Akoestiek:    Tot 2,6 seconden 
Type:    Semi-dry / wet   
Loops #:    8 tot 10 per sample 
Tuning sampleset:  A1 = 440 Hz. gelijkzwevend 
Multi-releases #:   3 per sample (long – portato - staccato) 
Samples #:    1045 
Grootte ram in Hauptwerk: 1,65 Gb. (bij 24-bit zonder ‘lossless compression’ en met ‘all loops/releases’) 
Dongle nodig:   Nee 
Arbeidsuren #:    240 
Team en special dank aan:  Pjotr Grabowski    -   ODF programming (2014) 

Danny Koschinski -   Geluidsopname / processing / graphics / bèta (2019-2021) 
Rik Eerdekens      -   Opname-assistent (2019) 
Martin Lammers   -   Grafische editing (2014) 

 
 
Gebruikte apparatuur op locatie: 
 
Microfoons:   Schoeps CMC5 (nier) x2 
Voorversterker:  DAV Electronics BG2 
A/D interface:   RME Fireface 800 
Statieven:   Falcon Eyes LSB-2 
Kabels:   Klotz M5 
Multitrack-software: Steinberg Nuendo 
 
 
(24-2-2019  Schoeps CMC5:  Bourdon 8’) 
(22-4-2019  Schoeps CMC5:  Prestant 8’, Prestant 4’, Viola di Gamba 8’, Fluit 4’, Octaaf 2’, Cornet 3st.) 
 

https://goo.gl/maps/rdoV65LyC4sAs4zS6


Visie: 

Deze set is eerder uitgebracht in 2014 en laatstelijk als gratis versie in 2016. Deze twee versies lieten het orgel 
echter niet volledig in het ‘echte’ karakter zien. Vandaar dat het in 2019 opnieuw is opgenomen met nog betere 
apparatuur waarbij de nabewerking van de samples uiterst nauwkeurig is uitgevoerd, teneinde het echte karakter 
van dit instrument als finale versie te kunnen ‘vangen’. En dat is nu zeker gelukt.  
Daar komt bij dat de kerk vanaf 1-7-2021 aan de eredienst is onttrokken. Daarom is dit nieuwe resultaat zeker een 
historisch document geworden, waarbij de echte klank van dit unieke orgel ter plekke adequaat is vastgelegd. 

Specificatie orgel: 

Bouwer:  
Bouwjaar:  
Jaar oplevering: 
Stijl:  
Tractie:  
# pijpen:  
# registers:  
Stemming opname 
Temperatuur:   
Speetafel:  

Koppels: 
Winddruk: 
Restauratie: 

Gebr. Gradussen (Winssen) 
1887 
1888 
Nederlands romantisch 
Mechanische sleeplade met wellenraam 
402 
7 
A1 = 445 Hz. bij 14°C 
Gelijkzwevend 
1 manuaal (54 toetsen C-f''') en aangehangen pedaal (18 toetsen C-f). 
Zijkantbespeling 
Geen, wel trede voor prestant 4’ en 8’ 
83 mm 
1981 (Kaat en Tijhuis, Kampen) 

Geschiedenis: 

In de oude Waterstaatskerk van 1820 heeft tot 1888 nooit een kerkorgel gestaan, want volgens een bericht 
in de Twentsche Courant van 6 januari 1988 (dat steunt op onderzoek van Rinus Scholten) maakt het 
parochiejournaal van 1887 er melding van dat gebruik werd gemaakt van een klein harmonium, 
waarvan het bescheiden geluid niet was te horen, zodra de parochianen hun stemmen verhieven.  
In die tijd besloot pastoor J.J. Keuken, dat het aanwezige harmonium vervangen moest worden door een 
“volwassen orgel”. Het kerkbestuur en het bisdom hadden geen bezwaar blijkens hetzelfde 
parochiejournaal, waar staat, dat “Z.D.H. de Aartsbisschop” de kerk machtigde tot de aankoop van een 
orgel. Hetzelfde krantenbericht meldt vervolgens: “Pastoor Keuken wendde zich tot de Gebroeders 
Gradussen in Huissen bij Arnhem. Als geboren Arnhemmer kende hij deze orgelbouwers.  
En als muziekkenner en liefhebber had hij er evenmin twijfel over, dat Beckum een zogenaamd 
Maarschalkerweerd-orgel zou krijgen. Gradussen bood zo’n instrument aan voor 1300 gulden.  
Het kerkbestuur vond het allemaal prima: als het maar een mooi instrument zou worden.” Verderop vermeldt 
hetzelfde artikel ook nog het volgende: “De Huissense broers plaatsten het instrument, maar men moest 
daarvoor wel eerst de koorzolder uitbreiden. Die was te klein voor orgel en koor. In 1888 was alles 
klaar.”  In 1938 werd het orgel overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw. Blijkens de annalen deden de 
parochianen dit zelf, waarbij het instrument flinke schade moet hebben opgelopen, want in hetzelfde 
krantenbericht staat: “Onverwijld gingen de parochianen met hamer en zaag de orgelkast te lijf.  
Ze werd eenvoudigweg doormidden gezaagd. Zo kon ze tenminste worden vervoerd naar de nieuwe kerk.  
Wat we ons hierbij ook moeten voorstellen: kas doormidden, windlade doormidden…. 
Er zouden in ieder geval sporen van terug te vinden moeten zijn. Dhr. Menno Kaat van Orgelbouw Kaat & Tijhuis 
te Kampen, die in 1981 de restauratie uitvoerde, meldde mij dat hij hiervan geen weet had.  
In 1981 werd het orgel dus grondig gerestaureerd en verplaatst naar het priesterkoor, ook door Kaat en Tijhuis. 
Adviseur daarbij was Hans van der Harst. Bij die gelegenheid werd ook een naambordje aangebracht 
met het opschrift: “Maarschalkerweerd Utrecht, Restauratie Kaat en Tijhuis Kampen 1981”. Aan de 
hand van uitgebreid onderzoek door o.a. Jos Laus is echter onomstotelijk vast komen te staan dat dit orgel niet 
door Maarschalkerweerd, maar door Gradussen is gebouwd.  
Dit orgel is, voor zover bekend, het enige nog bestaande orgel van Gradussen in 100% ongewijzigde staat.  



 
 
Dispositie: 
 
Manuaal: (C-f3 C-f) 
Prestant 8’ (vanaf F) 
Viola di Gamba 8’ 
Bourdon 8’ 
Prestant 4’ 
Fluit 4’ 
Octaaf 2’ 
Cornet III st. (vanaf c1) 
 
Pedaal: 
Aangehangen 
 
Speelhulpen:  
Ventil – Trede voor het tegelijkertijd inschakelen van Prestant 8’ en 4’ 
 
 
 
Registers: 
 
Pijpwerk      Veel expressions, zelfs in de Cornet; geen 'spotted metal'(geen slagletters) 
Prestant 8’      C t/m E (5 pijpen) gedekt (Quintadeen) met snijbaarden. F t/m a (17 pijpen) in het front,  
       bes t/m f3 (32 pijpen) op de lade 
Viola di Gamba 8’  C t/m B afgeleid van de bourdon, geen freinsbaarden 
Bourdon 8’      Grotere pijpen van hout, rest orgelmetaal 
Fluit 4’                   De 12 bovenste pijpen zijn open conisch, de rest is gedekt 
Cornet (D) III st.     Vanaf c1. De cornet is niet verhoogd opgesteld en heeft de volgende samenstelling:  
       2 2/3’ – 2’ – 1 3/5’. Ook met expressions. 
Ventil       In uitgetrokken stand is het ventiel voor het uitlaten van wind gesloten.        

     Dit ventiel bevindt zich op het windkanaal tussen magazijnbalg en windlade en is nog intact. 
Trede       De trede dient voor het (gelijktijdig) in- of uitschakelen van Prestant 8’ en Prestant 4’.  
       Veel Gradussen-orgels hebben een dergelijke trede voor het inschakelen van de Prestant 8’  

     alleen. 
 
 
 
 
Belangrijke instructies voor en tijdens gebruik: 
 

 Deze set is geschikt voor zowel HW versie 4 als 5. 

 Deze set is beveiligd.: de ODF en samples zijn versleuteld. Er is geen dongle-update nodig. 

 Gebruik de ventil-knop in het 2e scherm om het orgel ‘aan’ te zetten. Zonder dit gaat het niet werken.  

 De tractiegeluiden (toetsen en registerknoppen) kunnen worden in -en uitgeschakeld nadat de set is  
             geladen (op het 2e scherm). De windmotor kan alleen voor het inladen worden in -en uitgeschakeld. 

 Laad niet in 16-bit ! Als 16-bit of 14-bit is gebruikt zijn de resultaten niet altijd even muzikaal en goed  
             genoeg. De harmonische vervorming en hiss komen voornamelijk bij 14-bit nogal overheersend voor.   
             Hierdoor wordt de onder andere de ruisdrempel verhoogd. Dus graag alleen inladen in 20 -of 24 bit. 

 Alle samples zijn in stereo maar zijn ook mono-compatible.  

 Wij adviseren het gebruik van een koptelefoon boven luidsprekers. 

 Wij adviseren om de optie ‘set level to 0 Db’ in Hauptwerk niet te gebruiken ! 
 
 
Voor opmerkingen, opgemerkte fouten. vragen en dergelijke over deze sampleset stuurt u ons een email: 
(info@virtualpipes.nl).  Tekstgedeeltes en foto’s uit deze beschrijving mogen op geen enkele manier via internet of 
anderzijds worden gepubliceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Foto’s staan onder copyright. 
 
Hartelijke groeten en veel plezier gewenst met deze sampleset. 
 

Danny Koschinski 

Namens het Virtual Pipes team 

 



 

 

 

 



 

 

 



Foto’s tijdens de opname: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


