
Het  Onderhorst Kabinetorgel te Bennekom

Het Onderhorst kabinetorgel dateert van 1762. Het is van oorsprong een huisorgel en is bij uitstek 
een instrument voor kamermuziek. Sinds 2009 staat het in de noorderzijbeuk van de Oude of Sint-
Alexanderkerk in Bennekom. Het wordt regelmatig gebruikt voor concerten waarbij het zowel 
solistisch wordt bespeeld als in combinatie met zang en met verschillende andere instrumenten.
Het orgel werd gebouwd door Deetlef (ook wel Dethleff)Onderhorst die orgelmaker was in 
Amsterdam. Amsterdam was in die tijd het centrum van de Nederlandse huisorgelbouw en Deetlef 
Onderhorst mag beschouwd worden als één van de belangrijkste bouwers van deze orgels1. Hij 
signeerde het instrument met: ‘Dethleff Onderhorst, Meester Orgelmaaker fecit Amsterdam  1762’. 
Naast   huisorgels bouwde hij clavecimbels. Ook was hij ook actief in onderhoud en vernieuwing 
van kerkorgels. Onderhorst vervaardigde tenminste zestien kabinetorgels, waarvan een groot deel 
verloren is gegaan. De nog bestaande instrumenten hebben de duur der eeuwen ook niet alle gaaf 
doorstaan. Het Bennekomse orgel is, mede door de grote zorg van de vroegere bezitters nog 
nagenoeg in originele staat. Het werd tussen 2004 en 2009 gerestaureerd door de firma Flentrop 
Orgelbouw b.v. te Zaandam. Het kabinetorgel heeft nu de officiële status van Rijksmonument. Het 
werd niet eerder gerestaureerd.
Het meubel van het orgel heeft de vorm van een schrijfkabinet. Het is uitgevoerd in eikenhout en is
met noten gefineerd. Het kabinet wordt bekroond door een harpspelende David, geflankeerd door 
twee musicerende engelen.

De dispositie is als volgt:                                

Holpijp 8’ B/D
Prestant 8’ D
Prestant 4’ B/D
Fluit 4’ B/D
Octaaf 2’ B/D
Quint 11/3’ B2

Sesquialter II D
Tramblant (tremulant) 

De manuaal-omvang is: C – d’’’

Het aangehangen pedaal ( C – f)
is een latere toevoeging.  

De huidige stemming is op gelijkzwevende temperatuur. 

a’ = ca. 412 Hz

De toonhoogte waarop het orgel is gestemd (A= 412Hz)
ligt binnen het bereik van de oude “Kamertoon” (Cammerton) die in de periode van de barok 
gebruikelijk was voor kamermuziek. Daarmee is het orgel zeer geschikt voor het samenspel met 
oude houtblaasinstrumenten. Ten behoeve van het samenspel met nieuwere instrumenten kan de 

1    Het orgel is beschreven door Dr. A.J. Gierveld in diens dissertatie: Het Nederlandse huisorgel in de 17e en 18e  
      eeuw” (1977), p. 253 en 254, nummer 252 huisorgelcatalogus. Bovengenoemde beknopte gegevens over de  
      orgelmaker en zijn werk zijn hieraan ontleend.
2 Door Deetlef Onderhorst aangeduid als Quint 11/2 V       



stemming van het orgel een halve toon verhoogd worden met behulp van een transpositie-klavier. 
De C- toets van het transpositie-klavier correspondeert met de Cis van het orgelklavier enz. De a’ 
komt daarmee dan op ca. 436Hz. Dat is dicht in de buurt van a’= 440Hz, wat sinds het midden van 
de vorige eeuw als standaard geldt voor nieuwe muziekinstrumenten. 

   Een foto met het 
transpositiemanuaal boven 
op  het vaste manuaal van het orgel

De sample sets
In 2014 verleende de Stichting “Vrienden van het kabinetorgel 1762 Onderhorst” mij toestemming 
om opnamen van het orgel te maken ten behoeve van sample sets waarmee het orgel ook als 
virtueel orgel beschikbaar zou kunnen worden gemaakt. De eerste opnamen daarvoor werden in 
datzelfde jaar gemaakt en het zijn die opnamen  die voor deze sample sets zijn gebruikt.
Deze opnamen zijn gemaakt met een stereo-microfoon (Rode NT4, x-y stereo in 90o) op korte 
afstand (tussen 1 en 1,5 meter) van het orgel. Het orgel stond bij deze opnamen op de vaste plek 
in de noorderzijbeuk. Met een zo directe opname op deze plaats in de kerk komt het karakter van 
“huisorgel” ook in de sample set het best tot zijn recht. De opnamen zijn wel direct maar niet 
helemaal “droog”. Iets van de ambiance van de kerk komt in de opname terug.       
Als recorder is een Sony PCM D100 recorder gebruikt. Opgenomen is met een resolutie van 24 bit 
op 96kHz. De opgenomen samples zijn met behulp van software van Izotope (RX2) terughoudend 
gereinigd van omgevingsgeluid en van ongewenste bijgeluiden van het orgel zelf. Na deze 
bewerking zijn de samples geconverteerd naar 48kHz. 
Om de samples te voorzien van frequentieinformatie en looping points is het programma 
LoopAuditioneer gebruikt (met dank aan Lars Palo); http://familjenpalo.se/vpo/software
Voor degenen die de windvoorziening willen horen is een aparte “stop” toegevoegd met alleen het
geluid van de windvoorziening. Overigens is deze elektrisch aangedreven windvoorziening van 
recente datum. De oorspronkelijke windvoorziening was gebaseerd op de trapkracht van de 
organist. Deze trapvoorziening is overigens nog steeds aanwezig en functionerend. Er is niet 
geprobeerd het geluid daarvan te simuleren.

Er zijn 2 sample sets beschikbaar (beide zowel voor Hauptwerk als voor GrandOrgue). 

• De “Authentieke” sample set: 

Deze bevat alleen het authentieke opgenomen geluid van het orgel.
Een overzicht van de stemming van alle pijpen tijdens de opname is als bijlage 1 
bijgevoegd. Deze toonhoogte-informatie is in de samples opgeslagen zodat ook in 
andere stemmingen dan de originele stemming kan worden gespeeld. 
Met de “(key-)transpose” functie van de orgelsoftware (stand+1) kan echter ook op ½ toon 
hogere toonhoogte gespeeld worden (A=436Hz) met behoud van de originele stemming 

http://familjenpalo.se/vpo/software


van alle orgelpijpen, met hetzelfde effect als bij gebruik van het transpositieklavier op het 
originele orgel.

• De uitgebreide (Extended) sample set: 

De console waarop het virtuele orgel bespeeld zal worden zal veelal 61 toetsen hebben en 
mogelijk meer dan één manuaal met 61 toetsen. Om in dat geval alle 61 toetsen te kunnen 
gebruiken en om met 2 manualen te kunnen spelen in plaats van met één gesplitst 
manuaal is er ook een wat uitgebreide versie gemaakt van de sample set.
Deze omvat niet alleen het authentieke opgenomen geluid maar ook een aantal digitaal 
bijgemaakte “virtuele” orgelpijpen. Hiervoor zijn 2 versies van de ODF beschikbaar:
◦ De extended versie met 1 manuaal: de manuaal-omvang is uitgebreid tot 61 toetsen die

alle actief kunnen worden gebruikt. 
◦ De extended versie met 2 manualen: ook hierbij is de manuaal-omvang uitgebreid tot 

61 toetsen die alle actief kunnen worden gebruikt. Er zijn nu 2 bespeelbare manualen. 
De gedeelde registers van bas en discant zijn op beide manualen beschikbaar evenals 
de   Prestant 8’. De Quint 11/3 en Sexquialter II zijn alleen beschikbaar op het 
bovenmanuaal. Het pedaal kan naar keuze gekoppeld worden aan het boven manuaal 
of aan het ondermanuaal of aan beide.   

Om de manuaal-omvang van de extended versie te vergroten zijn aan de discant de 
tonen dis’’’- c’’’’ bijgemaakt. Dit is gedaan door octaveren (frequentieverdubbeling) 
van de beschikbare samples van de tonen dis’’ - c’’’op basis van de 96kHz opnamen. 
Voor de versie met 2 manualen is bovendien de toonomvang van de Prestant 8’ op 
vergelijkbare wijze naar de bas uitgebreid door beschikbare samples octaafsgewijs in 
toonhoogte te verlagen.   

Het logo “Legro” is ontstaan als een grapje. Toen mijn 16-jarig neefje als verjaardags-
cadeau op het Hinz-orgel van de Bovenkerk in Kampen mocht spelen heb ik van zijn eerste 
concert een echte Cd-opname gemaakt, met een CD in jewelcase en met een label en een 
logo. Dat werd “Legro”, een anagram. Van achter naar voor leest het als:“orgel”. Voor deze 
sample set heb ik dit logo gebruikt en in een nieuw jasje gestoken, waarbij de letter “L” 
gestileerd is als orgelpijp.
 

 Op het gebruik van deze sampleslet zijn de voorwaarden van de Creative 
Commons Juridische Overeenkomst 4.0 Internationaal, Naamsvermelding-
NietCommercieel-GelijkDelen (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
van toepassing.  

Ik hoop dat u veel genoegen aan het gebruik van deze sample set zult beleven. 
Misschien nodigt dat ook uit om het orgel in het echt te komen beluisteren.

 Als u de instandhouding en het gebruik van het kabinetorgel voor concerten wilt steunen 
kunt U dat doen met een gift aan de Stichting “Vrienden van het kabinetorgel 1762
Onderhorst” of door donateur te worden van deze stichting. Zie ook de website van deze 
stichting: https://kabinetorgelbennekom.nl . U vindt daar ook de concertagenda.
Informatie over de Oude Kerk te Bennekom en ook over het andere orgel in die kerk vind u 
op http://www.hervormd-bennekom.nl.

 

Bas Kleinbloesem

http://www.hervormd-bennekom.nl/
https://kabinetorgelbennekom.nl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


De Oude of Sint Alexanderkerk
te Bennekom.
Sinds 2009 de standplaats van 
het kabinetorgel Onderhorst 1762 

Kasteel Trompenburgh, 
buiten van Vlootadmiraal 
Cornelis Maartensz. Tromp 
(1629 - 1691).
Eén van de plaatsen waar het

     kabinetorgel heeft gestaan.



 

Toon Holpijp Prestant 8 Prestant 4 Fluit4 Octaaf2 Quint112 Sexquialter
036-C 61,10 122,50 122,24 244,63 367,78 I I I
037-C# 64,58 129,65 129,67 259,21 388,34
038-D 68,59 137,19 137,58 274,69 411,88
039-D# 72,62 145,67 145,65 290,73 436,95
040-E 76,98 154,02 154,43 306,39 461,59
041-F 81,64 163,26 163,48 326,14 489,58
042-F# 86,44 172,90 172,88 345,20 518,31
043-G 91,55 183,27 183,53 365,32 550,08
044-G# 97,16 194,01 194,26 388,06 582,30
045-A 102,57 205,65 206,00 411,49 617,08
046-A# 108,85 217,86 218,15 435,85 653,37
047-B 115,21 230,85 230,80 461,33 692,53
048-C 122,21 244,60 244,86 489,31 734,47
049-C# 129,53 258,59 259,31 517,94 777,01
050-D 137,03 274,56 274,68 549,41 824,87
051-D# 145,56 290,81 291,34 581,46 872,43
052-E 154,24 308,08 308,33 616,22 923,90
053-F 163,54 326,32 326,67 653,48 978,65
054-F# 173,54 345,75 345,66 691,47 1037,60
055-G 183,60 366,29 366,80 733,20 1099,56
056-G# 194,50 388,18 388,42 775,95 1163,13
057-A 205,75 411,30 411,86 822,76 1235,79
058-A# 218,25 435,79 436,15 871,44 1306,20
059-B 231,17 461,48 461,82 923,48 1384,03
060-C 244,98 244,67 489,30 489,34 978,37 733,40 1223,00
061-C# 259,44 258,72 518,03 517,79 1034,95 777,10 1297,00
062-D 274,77 274,80 549,24 549,38 1098,04 823,02 1373,00
063-D# 290,21 290,27 581,44 581,46 1162,34 872,90 1456,00
064-E 308,45 304,62 615,89 616,79 1231,82 924,60 1546,00
065-F 326,62 326,23 653,08 653,90 1306,31 980,70 1634,00
066-F# 345,96 345,98 691,37 692,41 1382,80 1038,48 1730,00
067-G 367,08 366,63 732,69 735,08 1464,11 1098,58 1833,00
068-G# 388,20 388,29 776,28 776,50 1550,84 1165,15 1944,00
069-A 411,73 411,41 823,08 823,32 1644,52 1232,97 2057,00
070-A# 436,04 436,13 871,50 872,35 1742,58 1307,77 2180,00
071-B 462,07 461,36 923,38 923,56 1845,03 1385,12 2309,00
072-C 490,83 489,24 978,28 978,54 1957,07 1468,64 2448,00
073-C# 518,04 517,59 1036,08 1038,23 2070,40 1552,52 2592,00
074-D 549,67 549,19 1097,56 1100,78 2194,66 1647,74 2748,00
075-D# 582,08 581,76 1163,16 1164,61 2323,22 1745,33 2909,00
076-E 617,04 616,55 1231,75 1232,67 2463,90 1847,06 3078,00
077-F 653,79 653,08 1305,82 1305,50 2611,04 1959,96 3270,00
078-F# 691,48 691,39 1382,99 1385,04 2762,66 2073,49 3471,00
079-G 733,27 733,02 1465,23 1467,56 2932,12 2198,83 3666,00
080-G# 776,44 775,72 1551,85 1552,24 3101,68 2328,09 3880,00
081-A 823,39 823,17 1645,83 1646,49 3291,58 2468,51 4112,00
082-A# 872,90 870,95 1742,40 1744,15 3487,17 2615,71 4351,00
083-B 923,89 923,55 1845,63 1846,39 3688,70 2770,02 4625,00
084-C 979,69 978,71 1956,00 1953,80 3914,92 2938,48 4899,00

Bijlage 1: Stemmingstabel Sampleset “Onderhorst Kabinetorgel 1762”


