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door Gerard Zwart 

Ooit waren er heel veel harmoniums. Tussen ca.1840 en ca.1950 zijn er miljoenen gemaakt. Tussen 1960 en nu zijn de meesten verloren 
gegaan. De afgelopen vijfentwintig jaar is er sprake van een (kleine) revival. Maar er wordt alleen teruggegrepen op de instrumenten, die er 
nu nog zijn; er worden geen nieuwe instrumenten meer gemaakt. Jammer, want het harmonium kan een prachtig instrument zijn, dat ook 
in onze tijd past – het moet dan wel eigentijds gemaakt worden. In dit betoog wil ik nadenken over een nieuw type harmonium, dat 
gebruik maakt van mogelijkheden, die in de hoogtijdagen van het harmonium niet denkbaar waren. Dat nieuwe harmonium is en blijft 
een harmonium: een muziekinstrument met tongen, maar mag ook gerust een “akoestische synthesizer” genoemd worden, waarin de klank 
van de tongen op verschillende manieren gekneed en veranderd kan worden, terwijl de klank volkomen akoestisch blijft! Het maakt dit 
nieuwe harmonium uitermate geschikt voor muziekliefhebbers en toetsenisten van klassiek tot modern. Diegenen, die het harmonium 
herinneren als oubollig of de klank er van nu niet mooi vinden, zouden wellicht heel anders over dit nieuwe instrument gaan oordelen. 
Voor de buitenstaanders die niet bekend zijn met het harmonium, verklaar ik harmoniumeigenschappen en termen, die gesneden koek 
zijn voor (de meeste) harmoniumliefhebbers. Aan de andere kant geef ik uitleg over moderne instelmogelijkheden aan 
harmoniumliefhebbers, waar moderne toetsenisten vinden, dat zoiets een open deur intrappen is – hoewel…bij hen zijn vaak wel de 
instelmogelijkheden bekend, maar ontbreekt vaak de voorstelling van wat je er in de praktijk mee kunt doen. Deze uiteenzetting is dus 
niet alleen voor een gespecialiseerde doelgroep en ik hoop, dat duidelijk wordt, wat het harmonium van de toekomst zoal kan bieden. De 
conservatieve harmoniumliefhebber zal niet staan te springen om die moderne fratsen (het is toch zo een mooi instrument?) Oké, dat mag 
hij of zij vinden – er zijn gelukkig nog historische instrumenten en die moeten we koesteren. Maar stilstaan is achteruitgaan en het 
harmonium staat al lang stil – hopelijk niet té lang! 

Dit is een betoog met een persoonlijke visie. Het is een knuppel in het hoenderhok. Ik zeg niet dat het 

volgende schrijven de enige weg naar de toekomst is, maar wil mensen aan het denken zetten. Schiet er 

maar op los. Prima. Als u (met behoudende opvattingen) het volgende verhaal wilt af kraken, dan graag 

alleen als u constructieve alternatieven inbrengt! Als u toetsenist of componist bent zonder kennis van het 

harmonium zijn uw onbevangen opvattingen van belang om alles eens vanuit een andere invalshoek te 

zien. 

1 Inleiding: vanuit de historie 

 

In de late achttiende eeuw ontstonden nieuwe muziekinstrumenten, die op veranderende muzikale wensen aansloten. 
De Romantiek diende zich aan, de uiting van het gevoel werd belangrijk. Toetsinstrumenten als orgel en klavecimbel 
werden als te star bevonden. Men zocht naar expressiviteit. De piano en muziekinstrumenten met tongen als de 
physharmonika ontstonden en werden in korte tijd zeer populair. In 1840 presenteerde Alexandre Debain het 
harmonium – het tongeninstrument was volwassen geworden en zou een belangrijke plaats in de muziekwereld van 
de late negentiende en vroege twintigste eeuw in gaan nemen. 

Ontwikkelingen gaan door. Stilstaan is achteruitgaan, dat vond men toen ook al. Harmoniums kregen meer 
mogelijkheden, werden betrouwbaarder en verfijnder en sloten aan bij de wensen van de mensen en de trends van de 
tijd. Een piano van 1820 klinkt heel anders dan een vleugel van 1900 of van vandaag de dag. Dat is met het 
harmonium niet anders gegaan: de eerste Debains zijn nauwelijks te vergelijken late Mustèls, ook al hebben ze 
allemaal tongen, windbalgen en zelfs een basisdispositie1. 
Maar waar de piano tot op de dag van vandaag immens populair is gebleven, daar is het harmonium zo sterk 
teruggevallen, dat het tegenwoordig nauwelijks nog een rol van betekenis speelt. Natuurlijk is de piano altijd 
populairder geweest dan het harmonium, maar het is nu niet meer voor te stellen, dat tussen 1840 en 1950 het 
harmonium een van de belangrijkste muziekinstrumenten was, waar miljoenen van verkocht zijn! Vanwaar die 
kentering? 
Er zijn meerdere oorzaken te noemen. Ik noem de belangrijkste: 

 Schaarste aan materialen en armoe na de Eerste Wereldoorlog, de Crisis van 1929 met de nasleep daarvan in de 
jaren dertig en vervolgens de Tweede Wereldoorlog waren natuurlijk dramatisch voor luxe instrumenten; het 
harmonium is daar het grootste slachtoffer van geworden 

 Het harmonium is bij uitstek een expressief muziekinstrument, maar in huiselijke kringen werd het vooral 

                                                 
1 Onder dispositie wordt verstaan de opsomming van de registers en speelhulpen. Een register bestaat uit een rij tongen. Er zijn registers voor 
de bas en voor de discant. Wanneer een bas-register en een discantregister op elkaar aansluiten (beide registers vormen een doorlopende 
tongenrij) dan wordt in de harmoniumwereld over een spel gesproken. 
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gebruikt als alternatief voor een kerkorgel en werd het instrument het boegbeeld voor religieuze muziek. Dat hoeft 
niet dramatisch te zijn, maar wanneer er etiketten als ‘cirkelzaag des geloof’, ‘psalmenpomp’ e.d. op geplakt 
worden, is dat niet bepaald bevorderlijk voor de populariteit van het instrument en wordt gedacht, dat het 
harmonium voor niets anders te gebruiken is, terwijl de sterke eigenschappen (vooral de expressiviteit) 
onderbelicht blijven 

 Vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw veranderde de smaak sterk: expressiviteit werd als sentimenteel gezien. In de 
orgelbouw zocht men heldere (zeg maar gerust scherpe) strakke klanken: de Nieuwe Zakelijkheid (doorgaans 
Neo Barok genoemd) paste niet bij de weke klank van het harmonium 

 ‘Klassieke’ elektronische orgels verdrongen het oubollige traporgeltje met zijn slechte imago 

 Hoewel ook het harmonium in jazz en popmuziek gebruikt werd, was dit in geringere mate dan de piano, die 
daarvoor geschikter bleek. Na de Eerste Wereldoorlog werden jazz en bigbandmuziek populairder, na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen Rock’n Roll, Beat en Rock. We zien Jerry Lee Lewis wel rammen op een piano, 
maar het is niet voor te stellen, dat hij hiervoor een harmonium gebruikt zou hebben (ook al zijn er wel 
degelijk popartiesten, die met een harmonium in de hitparade gestaan hebben en het harmonium vooral in de 
Scandinavische landen in de volksmuziek populair bleef). De neef van het harmonium: de accordeon was 
gemakkelijk mee te nemen en is van Franse musetten tot Argentijnse tango's, van Amsterdamse levensliederen 
tot Oostenrijkse volksmuziek onmisbaar. In de popmuziek werden het Hammondorgel (uiteraard met 
Lesliebox) en de synthesizers gewild. Beiden met een pittiger sound dan het harmonium 

Opmerkelijk is, dat het harmonium lange tijd dus verguisd is om zijn ‘religieuze’ en oubollige verleden, terwijl de 
vitale en expressieve klanken van de Franse drukwindharmoniums nauwelijks vermeld worden. Dat is waar juist veel 
schitterende muziek door grote componisten voor is geschreven. Maar (helaas) is dat wel begrijpelijk, omdat in de 
meeste huiskamers de goedkope, niet te luide en niet zo heel erg expressieve (en dus gemakkelijker te bespelen) 
Amerikaanse harmoniums stonden volgens het zuigwindprincipe. Terwijl de drukwindharmoniums (aanvankelijk) in 
de chique salons bespeeld werden – meer voor wereldse dan voor geestelijke muziek – waren de 
zuigwindharmoniums in huiskamers geliefd om christelijke muziek te spelen van bijvoorbeeld Johannes de Heer (die 
tevens handelaar in Amerikaanse harmoniums was en zijn uiterste best deed om deze instrumenten bij christelijke 
huisgezinnen te krijgen). 

Het drukwindharmonium is vanuit artistiek oogpunt door zijn grote expressieve mogelijkheden een zeer mooi 
instrument en dat wordt de laatste tijd meer en meer onderkend. Het zuigwindharmonium hoeft echter zeker niet 
een minder type te zijn dan het drukwindharmonium, laat ik dat duidelijk stellen! De laatste jaren is men weer wat 
terug gekomen op starre elektronica en worden harmoniums weer voor het voetlicht gebracht. Ze worden 
geconserveerd, hersteld, gerestaureerd. Er zijn verzamelaars die soms wel tientallen instrumenten hebben. Er worden 
concerten op gegeven en cd-opnames worden uitgebracht met werken, die misschien honderd jaar niet aangeraakt 
zijn. Er worden zelfs nieuwe composities voor het harmonium gemaakt! Het harmonium wordt weer serieus 
genomen, ook al is dat (nog) in betrekkelijk geringe mate. Helaas is dat geen garantie voor de toekomst. Als 
hierboven al geschreven: een muziekinstrument moet steeds door ontwikkelen wil het levend blijven. De 
ontwikkelingen van het harmonium zijn tot ca. 1930 doorgegaan, vooral op het gebied van de expressieve 
mogelijkheden en de beïnvloedingen van de klank. Mustèl in Frankrijk is daarin het verst gegaan met het z.g. 
Kunstharmonium – ‘speciaal voor professionals’. Dat zijn drukwindharmoniums met double expression, waar op de 
meest subtiele wijze gespeeld kan worden en waar een aantal speelhulpen en registers extra mogelijkheden bieden. 
Ook zijn er vooral in Duitsland volgens het zuigwindprincipe Kunstharmoniums gemaakt, bijvoorbeeld door 
Mannborg. Maar na globaal 1930 zien we nauwelijks meer interessante ontwikkelingen. De toepassing van scherpe 
vulstemmen voor een Neo-barokke klank is geen echte ontwikkeling en ook het gebruik van een windmotor is dat 
niet: qua expressie en natuurlijke ademende klank is het eerder een achteruitgang. 

Een instrument, dat 90 jaar geen nieuwe stappen meegemaakt heeft, is geen levend instrument. Het is een fossiel! En wanneer de 
laatste tongen versleten zijn, sterft ook het nostalgische instrument uit… Een doodlopende weg. 
Als het harmonium ook in de toekomst serieus wil overleven kan dat niet alleen door oude instrumenten op te 
knappen, door het uitbrengen van nieuwe muziek of door concerten. Dan moet het harmonium als instrument 
‘gereanimeerd’ worden. De techniek van vandaag de dag maakt dat gelukkig zeker mogelijk, maar er moet wel een 
ontwikkelingskloof van een kleine eeuw overbrugd worden. Dat is een enorme uitdaging. Maar wanneer we naar het 
orgel kijken, dan zien we dat ook dat instrument met zijn tijd meegaat: de opvattingen hoe een orgel met klinken zijn 
vandaag de dag anders dan dertig jaar geleden. En het leuke is: het harmonium heeft een aantal wezenlijke 
eigenschappen, die het orgel ook heeft: het heeft toetsen, registers en een windvoorziening. En er is vandaag de dag 
meer behoefte aan expressiviteit dan zeg veertig jaar geleden. Er is dus wel degelijk hoop! 
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2 Een levend instrument: meegroeien met de tijd 

 

Oké, maar wat is eigentijds? Er zijn (in ieder geval) drie aspecten die van belang zijn: 

 Nieuwe mogelijkheden, enerzijds zoals die ook op synthesizers ontwikkeld zijn en anderzijds het gebruik van 
computers (dus inclusief MIDI-aansluitingen). Dat is heel extreem. Het is de oubolligheid en de kneuterigheid 
(zoals mensen, die het harmonium niet goed kennen, dat vinden) voorbij. Klassieke musici staan huiverig 
tegenover elektronica wanneer het de klankvorming betreft. Een echt orgel klinkt natuurlijker dan een 
elektronisch orgel met klanken die weergegeven worden door luidsprekers. Maar het toepassen van elektronica voor 
speelmogelijkheden en bedieningsgemak wordt steeds belangrijker en zelfs behoudende en principiële musici, die 
ambachtelijk gemaakte instrumenten onovertroffen vinden, zien de voordelen van nieuwe technieken in 

 Design: ook op het gebied van het uiterlijk moet gedacht worden. Annelie de Man is een klaveciniste geweest, 
die zich inzette voor moderne klavecimbelmuziek. Er is nog steeds een concours met haar naam om (jonge) 
klavecinisten voor het voetlicht te plaatsen en componisten aan te zetten nieuwe muziek te maken. Zij had (en 
niet alleen zij!) een klavecimbel met een strak modern uiterlijk, dat in niets lijkt op de rijk gedecoreerde en 
beschilderde klavecimbels uit de barok 

 Intonatie en dispositie. Veel mensen vinden een harmonium niet vitaal of sprankelend klinken. Het valt te 
betwijfelen of die mensen wel eens een goed harmonium beluisterd hebben. Je kunt wel stellen, dat ook de 
klank niet met zijn tijd meegegaan is. Elk harmoniums refereert ook in klank naar de Romantiek. Ik denk, dat 
wat dat aangaande het harmonium aansluiting moet vinden bij de intonatie van andere tongeninstrumenten als 
accordeon en bandoneon. Met het (laat ik het negatief benaderen:) neuzige, murmelende geluid van de 
psalmenpomp kom je er niet. Dat wil niet zeggen, dat alles overboord moet uit het verleden – integendeel! Het 
Franse drukwindharmonium van bijvoorbeeld Debain of Alexandre heeft helemaal geen murmelende klank; je 
kunt er fris en sprankelend op spelen. Niet alleen klassiek maar ook tango’s. Piazzola’s muziek, doorgebroken 
op het huwelijk van Willem Alexander en Maxima door Carel Kraayenhof, wordt sindsdien veel op 
harmoniumconcerten gespeeld. Vooral de heldere drukwindharmoniums uit het midden van de negentiende 
eeuw sluiten nauw aan bij accordeon en bandoneon. De rijke klank van vooral die instrumenten is een goed 
uitgangspunt, evenals de basisregisters (het z.g. Klassieke Vierspel). Dus niet het kind met het badwater 
weggooien, maar de verworven kwaliteiten van goede instrumenten uit het verleden als referentie toepassen. 
Wat dat aangaande vergelijkbaar met hoe het Utopa-orgel van het Orgelpark uitgaat van de klank van 
Barokorgels van Hildebrandt 

De naam is gevallen: het Utopa-
barokorgel van het Orgelpark. Dit 
instrument is een eigentijds orgel. 
Sterker: eigentijdser kan het 
(momenteel) niet! Dit instrument is 
dé inspiratiebron voor dit betoog! 
Laat ik dus beginnen iets over dit 
instrument te vertellen. Allereerst is 
het een nieuw instrument maar 
gebouwd naar de klankwereld van het 
Duitse Barokorgel uit de eerste helft 
van de achttiende eeuw, inclusief de 
esthetiek van die tijd (de ‘Scharfe 
Intonation’), waarbij niet alleen 
aandacht voor de ‘kale toon’ maar 
voor de hele toonbeleving. Iets wat 
elk register heel veel karakter geeft. 
Onderzoeksresultaten van het GoArt-
instituut uit Zweden zijn in dit orgel 
hoorbaar. Voorspelbaar zou zijn 
geweest, wanneer Arp Schnitger (de 
beroemdste Noord-Duitse 
orgelbouwer, waar bij GoArt veel 
onderzoek naar gedaan is) als 
inspirator zou zijn geweest, maar het 
Orgelpark heeft gekozen voor een 
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andere grote orgelbouwer namelijk Zacharias Hildebrandt met 
als (een van de) referentieorgels dat van Hettstedt uit 1749. 
Ruim een halve eeuw later dan het late werk van Schnitger, 
maar ideaal om bijvoorbeeld Bach op te spelen. Aan dit orgel 
is een normale speeltafel met gebruikelijke registertrekkers 
(afbeelding rechts). Op het oog: zoals een organist gewend is. 
De klank is door bovengenoemde esthetiek revolutionair 
anders, dan wat de laatste veertig jaar in de orgelbouw met 
historiserende ideeën gebruikelijk is geweest – ja, en daar mag 
je even aan wennen! – en als zodanig dus vernieuwend 
(eigentijds). Eenmaal gewend lijkt het of het orgel met de dag 
mooier wordt. 

Nu de andere kant van dit orgel. De meeste (vrijwel alle) 
orgels kennen een windlade volgens sleepladeprincipe.  Vergelijk 
het met een matrix met x- en y-as: de x-as betreft de toetsen, 
de y-as betreft de registers. Wordt een register opengetrokken 
dan kan de wind door het kanaal waar de pijpen van dat 
register op staan. Wanneer vervolgens een toets gedrukt wordt 
dan kan de wind naar de pijp die hoort bij dat register en bij 
die ingedrukte toets. Het is een opbouw, waarin registers aan 
een klavier gebonden zijn en waarbij steevast bepaald is, dat je 
met de getrokken registers op het hele klavier zal spelen. 
Praktisch en overzichtelijk. Maar ook met vele beperkingen 
voor combinaties en windbeïnvloedingen. In  het Utopa-orgel 
is dit op gelost met een windlade volgens het springladeprincipe 
(dus in plaats van een sleeplade). Hierbij is elke pijp 
onafhankelijk te kiezen; hoewel (uiteraard) in een register 
opgenomen, is de pijp er niet onlosmakelijk aan verbonden. Toppunt van muzikale  democratie. De bespeling en 

(vooral) de bediening daarvan gebeurt vanaf de vrijstaande 3-klaviersspeeltafel in de zaal, waar vanaf ook het Sauer-
orgel van het Orgelpark  te bespelen is (let ook op de voor een orgel veel grotere klavieren!) 
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Welke mogelijkheden ontstaan er nu met deze digitale speeltafel? Teveel om in een kort betoog als dit op te noemen! 
Het principe: Essentieel is, dat per toets, onafhankelijk van klavieren en vast gedefinieerde complete pijpensets (de registers) elke pijp 
vrij aangestuurd kan worden en op diverse manieren beïnvloed kan worden met tal van parameters betreffende windbeïnvloeding. Je kunt 
dus spreken van een akoestische synthesizer! Wat betekent dat concreet voor de toepasbare mogelijkheden (dus in 
praktijk)? Voor het Utopa-orgel met labiaalpijpen resulteert dit in verbluffende niet eerder gehoorde klanken. Dat 
komt, omdat een labiaalpijp in toonhoogte lager gaat klinken en steeds meer overgaat in ruis, wanneer er minder 
wind gegeven wordt (denk aan de blokfluit). Er kan geheel nieuwe muziek mee gemaakt worden en dat leidt tot 
experimentele mogelijkheden. Het Utopa-orgel is daarmee een uitermate boeiend instrument voor contemporaine 
muziek. Niks mis mee, integendeel, maar er zullen ook massa’s conservatieve mensen zijn, die zich afvragen of je 
daar ook een gewoon liedje mee kan spelen. Nee dus, wanneer je met windveranderingen gaat spelen (bij gewone 
winddruk natuurlijk wel). Die ongekende mogelijkheden leiden op het Utopa-orgel dus eerder tot nieuwe geluiden, 
dan waar het mainstream publiek op wacht en binnen de groep van behoudende organisten zal het ook niet 
aanspreken – hoe interessant ook.  

Het Utopa-orgel is dus een instrument, dat enerzijds een prachtig barokorgel is, waar Bach voortreffelijk op klinkt en 
anderzijds een klanklaboratorium. Wat is mooier? Dat is absoluut appelen met peren vergelijken: voor mij gaat er 
niets boven een prachtig werk van de grote Bach op een fantastisch barok-orgel. Het Utopa-orgel is zo’n fantastisch 
orgel – dus de barokke kant. Dat kan niet missen. O, is dat zo? Wat ik Ansgar Wallenhorst, David Franke en Jacob 
Lekkerkerker (om er maar een paar te noemen) met deze mogelijkheden heb horen doen, was niet alleen letterlijk 
ongehoord (beter: niet eerder gehoord!) maar het zette me op het puntje van mijn stoel, bracht me in extase: wauw, 
geweldig! 

Fijn, dat je dat Utopa-orgel mooi en interessant vindt, zult u zeggen. Maar wat heeft dat met een harmonium van 
doen? Tongen hebben een heel andere eigenschap dan labiaalpijpen: die veranderen niet of nauwelijks in toonhoogte. 
Het gevolg is, dat je er naast experimentele nieuwe muziek ook ‘conventioneel’ op kunt spelen. Daarmee is dus een 
heel interessante upgrade van het harmonium mogelijk. Ik zal dit hieronder uitgebreid toelichten, maar zal me in dit 
kader beperken tot de essentiële mogelijkheden en consequenties. Het Utopa-orgel wordt een hyperorgel genoemd. 
Laat ik mijn utopische harmonium een hyperharmonium noemen. 
Om dit mogelijk te maken is er speciale software benodigd, zoals het Utopa-orgel heeft. Sinua GmbH uit Düsseldorf 
heeft deze software ontwikkeld voor het Utopa-orgel. Met speciale elektronica in de springlade kan aan het ventiel bij 
elke pijp windbeïnvloedingen gerealiseerd worden. En dat kan alleen als ook het hyperharmonium voorzien is van 
het springladeprincipe. Daarmee is de klank die van elke tong komt tot in de kleinste details onafhankelijk te 
veranderen; door middel van de sturing van de windhoeveelheid naar de tong. En dat dus met het voordeel van de 
eigenschappen van tongen: zowel zacht als sterk te kunnen klinken zonder toonhoogteverandering, want het 
harmonium is het enige muziekinstrument naast het pijporgel met een durende toon, maar ook het enige 
muziekinstrument naast elektronische instrumenten met expressieve mogelijkheden! Ik ken geen klankbron voor 
muziekinstrumenten met toetsen, die zo veelzijdig moduleerbaar is. Nu kom je meteen op de kracht van het ‘gewone’ 
harmonium: het is een expressief instrument. Maar wel de expressieve mogelijkheden van een eeuw geleden – de nieuwe 
digitale techniek biedt de kans die expressiviteit tot grotere hoogte te brengen! 

Al die mogelijkheden en dan die speeltafel van dat orgel, die op een cockpit lijkt met een beeldscherm erin…hoe 
moet je die beheersen? Bedieningsgemak is het belangrijkste. Enerzijds moeten de registers meteen zichtbaar zijn en 
te bedienen zoals een organist gewend is, anderzijds zijn er presets2 om de registraties en instellingen3 mee af te 
roepen. Er zijn inmiddels heel veel concerten geweest en de organisten kunnen er behoorlijk snel mee overweg en 
hebben doorgaans geen registrant nodig. Dat zal dus ook in het hyperharmonium zo (moeten) zijn. 

  

                                                 
2 Voorkeuzeinstellingen, vrij instelbaar en op geheugenmedium (bijvoorbeeld USB-stick) op te slaan 
3 Onder registraties verstaan we de registercombinaties, dus van de klinkende registers met eventuele directe speelhulpen als een tremulant. 
Instellingen liggen dieper en betreffen vaak parameters om de klank mee te beïnvloeden, speelbereiken mee in te stellen enz.enz. 
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3 Expressiviteit en mogelijkheden, waar Mustèl van kon dromen 

 

Wanneer we de ontwikkelingen van het harmonium gedurende de negentiende en vroege twintigste eeuw wat nader 
bekijken, dan zie je dat er ongelooflijk veel patenten verstrekt werden voor allerhande technische verbeteringen. 
Verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid, speelgemak en bediening, kwaliteit van tongen, windvoorziening 
enzovoort. Opmerkelijk is ook verfijning van de mogelijkheden op het gebied van de expressiviteit en 
klankbeïnvloeding zoals fortekleppen en de Metaphone, waarmee de achterste tongen in klank gemanipuleerd werd. 
Als in het vorige hoofdstuk al genoemd zijn de technische mogelijkheden van vandaag de dag door digitale 
technieken vele malen verfijnder uit te werken. Ik wil op dit punt twee andere muziekinstrumentjes noemen, die met 
tongen werken. Dat zijn de mondharmonica en de melodica. Beide instrumenten worden met de mond aangeblazen. 
Dat blazen kun je heel geleidelijk op gang laten komen of juist af laten nemen, je kunt schoksgewijs of ‘schor’ blazen, 
met of zonder vibrato. Kortom: wat je met de mond aan genuanceerde klankbeïnvloeding kunt realiseren op deze 
eenvoudige instrumentjes is met de meest uitgebreide kunstharmoniums niet te verwezenlijken! De Rolls Royce 
onder de harmoniums van Mustèl heeft hier dus het nakijken. Deze genuanceerde klankbeïnvloedingen en 
expressieve mogelijkheden zijn met een hyperharmonium wel te bereiken. 

Naast de klankbeïnvloeding zocht men ook steeds naar nieuwe mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de zogenaamde 
prolongement om tonen in de bas door te laten klinken (tegenwoordig op keyboards ‘hold’ genoemd), waardoor de 
linkerhand even vrij komt om andere dingen te doen. Men zocht ook naar combinaties met andere instrumenten. 
Hybride-instrumenten met een piano of met een ingebouwd piano-achtig snaarinstrument (de Harmonicorde). Of 
met een orgel. Het huis Mustèl bouwde niet alleen harmoniums, hier is ook de Celesta uitgevonden. Dat is een 
toetsinstrument met metalen staven, die als klokkenspel klinken. Mustèl combineerde dit ook met het harmonium: de 
Orgue-celeste, waarvan er ook een in het Orgelpark staat. 
Het hyperharmonium overtreft op dergelijke punten al deze extra’s: naast een prolongement zijn nog veel meer 
mogelijkheden en speelhulpen realiseerbaar. We hoeven maar naar moderne keyboards te kijken en we zien in ieder 
geval vrij instelbare presets om eigen registraties (inclusief eventuele andere persoonlijke instellingen) snel op te 
kunnen roepen. Ook zijn aansluitingen met andere muziekinstrumenten, computers en tablets via een simpel MIDI-
kabeltje in een handomdraai doorgevoerd. Met een breath controller, waarop geblazen wordt, kun je dezelfde 
klanknuances maken als met een melodica, maar dan met warmere, vollere registraties – waar een melodica een nogal 
schel geluid oplevert en je een grote longcapaciteit moet hebben om akkoorden op het kleine klaviertje met maar één 
klank te spelen, kun je op een breath controller met MIDI aangesloten op het hyperharmonium ontspannen de grootste 
registraties en volle akkoorden spelen. Met een computer of met een ingebouwde sequencer zijn extreem snelle of 
extreem trage noten te spelen. Ook kun je de suggestie wekken of je 88 vingers hebt en vele klavieren. 
Het hyperharmonium heeft een klavier met elektronische kontakten voor digitale verwerking. Dat wil zeggen, dat 
een aparte kast voor tongen en windvoorziening, los van het klavier, eenvoudig te realiseren is. Een hybride-
instrument kan daardoor net zo simpel toegepast worden. Een ingewikkelde constructie, zoals het monstrueuze 
piano-harmonium van Franz Liszt hoeft er niet meer te komen, terwijl het hybride-instrument volledig betrouwbaar 
is en in geval van reparatie of service is het niet nodig, dat het hele apparaat grotendeels uit elkaar genomen moet 
worden, omdat er  geen sprake is van een complexe en ontoegankelijk gebouwd combi-instrument. Daarnaast kan 
ook het omgekeerde: omdat registers niet meer aan één klavier gebonden zijn, zou je met één hyperharmonium 
waarop verschillende losse klavieren aangesloten zijn met meerdere muzikanten kunnen spelen. Het zijn allemaal 
mogelijkheden, waar inventieve, grensverleggende muzikale uitvinders als Victor Mustèl hun vingers bij af zouden 
likken. 
 

Hoe moet dat hyperharmonium er uitzien? In de volgende hoofdstukken zal ik ingaan op alle aspecten van het 
muziekinstrument (windvoorziening, klavieren, tongen, intonatie, instelmogelijkheden, bediening en voorkeuzes). Ik 
zal de mogelijkheden niet alleen kaal benoemen, maar ook met voorbeelden voor de toepassing in de praktijk 
toelichten. Vooropgesteld moet ik aangeven, dat de mogelijkheden zo enorm groot zijn, dat er gemakkelijk gekozen 
kan worden voor andere instelmogelijkheden en dat er in de praktijk een heel ander instrument gerealiseerd zou 
kunnen worden. De behoefte en de invalshoek om dingen te maken gelden voor iedere ontwerper en fabrikant weer 
anders. Het neemt niet weg, dat zo een aardig beeld gegeven kan worden van een muziekinstrument, dat leeft en van 
deze tijd is…en morgen!  
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4 Het hyperharmonium, uitwerking van een idee 

4.1 De windvoorziening – variabel, ademend en flexibel 

 

Wind: De tongen kunnen alleen klinken als een luchtstroom de doorslaande tongen tot trillen gebracht worden. er is 
minimaal één windbalg nodig en die balg moet blazen of zuigen. Om dat mogelijk te maken kun je trappen met de 
voeten of een windmotor gebruiken. In de volksmond wordt het harmonium wat neerbuigend een traporgeltje 
genoemd. Of dat wat goeds kan zijn. Ik begrijp dat wel: veel harmoniums zijn slecht onderhouden en hebben vaak 
een lekke windbalg. Het resultaat is een zuchtend en kreunend instrument. Een astmatische patiënt. Maar 
harmoniumliefhebbers zien dat niet alleen anders, ze zien het ook genuanceerder: met een goede (eventueel dus 
gerepareerde) windvoorziening ontstaat bij handmatig (sorry: voetmatig) trappen een ademende windvoorziening, die een 
veel levendiger klankbeeld oplevert, dan een starre windmotor. Het is niet voor niets, dat ook in de (pijp)orgelbouw 
steeds vaker weer de mogelijkheid gecreëerd wordt om de wind met balgentreders te realiseren! 

Motor of trappen: Om bij orgels geen jengelend geluid te horen, moet wel heel egaal wind getrapt worden. Op 
harmoniums zal de beginneling ook moeten leren egaal te trappen, maar wanneer hij of zij die techniek goed 
beheerst, dan is het op een harmonium juist mooier om perfect gedoseerd meer of minder wind te geven! Op die 
traptechniek kom ik nog terug, als ik het over zuigwind en drukwind ga hebben. De conclusie zou dus zijn: trappen 
is natuurlijker dan een motor en dus zal het hyperharmonium ook trappers moeten hebben. Maar nee: toch ga ik uit 
van een windmotor. Ook op dit punt noem ik het Utopa-orgel als voorbeeld. 

Alternatief: Het Utopa-orgel heeft geen standaard windmotor, maar een windmotor, die een variabele 
windvoorziening biedt. De hoeveelheid wind is afhankelijk van de snelheid waarop de motor draait. En dat kan 
digitaal gecontroleerd en bestuurd worden. Vertaald naar het traporgel: harder of zachter trappen – het lijkt met deze 
motor dus op een fiets met trapondersteuning (hoe modern wil je het hebben). Nee, eerlijk is eerlijk: je trapt helemaal 
niet meer. Ik noem de volgende toepassingen: 

 Met een zwelpedaal kunt je de motor traploos tot nul toeren terug regelen. Zo zacht spelen dat er niets 
meer overblijft. Het zwelpedaal regelt dus het totaalvolume. Ook de harmoniumspeler, die de traptechniek 
nooit volledig onder de knie gekregen heeft kan nu goed expressief spelen 

 Met een draaiknop is een begrenzer (gain genoemd) voor het maximale toerental in te stellen: in een 
huiskamer wil je minder volume hebben dan in een kerk. En ’s avonds laat zou je nog zachter kunnen 
oefenen. Nee, een hoofdtelefoon blijft op een akoestisch instrument echt niet mogelijk. Omdat het hele 
totaalvolume anders verdeeld wordt, kun je ook op laag volume met dynamische verschillen spelen. 

 Je voeten zijn niet meer voor het trappen constant nodig en zijn dus (merendeels) vrij. Dat kan zijn om 
andere zwelpedalen of voetschakelaars te bedienen, maar ook om pedaalspel mogelijk te maken 

 Men kan de winddruk ook variabel laten repeteren. Zo is het mogelijk een tremulant te realiseren, waarbij 
de snelheid en de diepte instelbaar zijn. Maar ook de slag: van glad zwevend tot repeat (wat doet denken 
aan een mandoline-effect) 

 Een toevalsgenerator kan kleine schommelingen in de winddruk bieden. Het starre van een gewone 
windmotor wordt daarmee weggenomen. De mate waarin dat gebeurt kan ingesteld worden. Zelfs teveel! 
Dit levert bepaalde groezelige, bibberende effecten op 

Balgen: Hoe revolutionair de windmotor ook is, zonder windbalg(en) wordt het niks. Harmoniums kennen we 
als drukwind- en als zuigwindinstrumenten. Het drukwindharmonium werkt net als het pijporgel met wind, die 
geblazen wordt. Voor elke trapper is er een relatief kleine schepbalg. Daarboven ligt een magazijnbalg. De 
magazijnbalg zorgt er voor, dat je (ook als beginneling) heel egaal kunt spelen, omdat er voldoende 
‘gladgestreken’ lucht is (vandaar de naam magazijnbalg). De consequentie is, dat het klankbeeld zo strak is als op 
een pijporgel – er is dus maar weinig leven in de brouwerij. Een ervaren bespeler van een drukwindharmonium 
heeft daarom altijd het register Expression getrokken. In dat geval wordt de magazijnbalg overgeslagen en speel je 
uitsluitend op de schepbalgen. Wanneer je de traptechniek niet (goed) beheerst ontstaat een hijgerig allesbehalve 
muzikaal geluid, maar diegenen, die zich de traptechniek eigen gemaakt hebben, kunnen veel genuanceerder en 
dus muzikaler spelen dan op de magazijnbalg. Hoewel het aantal registers per drukwindharmonium best sterk 
kan verschillen, is van huis uit (dankzij Debain) van meet af aan gewerkt met een gestandaardiseerde basis. Het 
zogenaamde Klassieke Vierspel. Daar kom ik later op terug. Omdat het Grand Jeu (volle werk) natuurlijk veel meer 
wind vraagt dan een enkel register, is het spelen met de Expression op het Grand Jeu lastiger afhankelijk van het 
instrument (lees: de bouwer). 
Het zuigwindharmonium zit heel anders in elkaar. Hierin is geen magazijnbalg, maar zijn er verticaal geplaatste grote 
schepbalgen. In dit harmoniumtype is onderdruk: er wordt geen wind aangeblazen, maar aangezogen. Het heeft 
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enorme consequenties voor de expressiviteit: de toon is veel constanter. De leek hoeft zich nauwelijks een 
traptechniek aan te leren; trappen is net zo gemakkelijk als op de fiets (en je hoeft niet bang te zijn, dat je omvalt); 
maar snelle dynamische verschillen (zoals een sforzando) zijn niet of beperkt te realiseren. Wanneer je als 
(geoefend) speler dynamische verschillen wilt aanbrengen, dan moet je vroeg anticiperen door vooraf al harder te 
trappen of juist helemaal op te houden met trappen. Het verschil is minder sterk dan op een 
drukwindharmonium. Hierdoor tref je geen expression op een zuigwindharmonium aan. Helemaal niet? Toch: er 
zijn (in Duitsland aan het begin van de twintigste eeuw) harmoniums volgens het zuigwindprincipe gebouwd met 
een expression en zelfs met een double-expression. Ze zijn zeldzaam. 

 

 

 

 

 

Drukwindharmonium Zuigwindharmonium 

Drukwind en zuigwind zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan en hebben een heel eigen ontwikkeling 
doorgemaakt. De meeste drukwindharmoniums zijn van Europese makelij, het zuigwindharmonium werd wel 
American organ genoemd en kwam oorspronkelijk uit Amerika en Canada. De constructie is van de kast af te zien: 
een drukwind is door de magazijnbalg vrij diep en is vrij plat: boven de klavieren is niets meer. Het 
drukwindharmonium ziet er daardoor blokvormig tot plomp uit. Het zuigwindharmonium is door de verticaal 
geplaatste balgen veel ondieper, maar is juist weer hoger. Over ornamentverschillen, die het uiterlijk vaan de kast 
mede bepalen, heb ik het hier natuurlijk niet. Wat verder opvalt zijn de klavierverschillen (de omvang van het 
klavier, de laagste en hoogste toets, de klavierdeling) en verder heeft het zuigwindharmonium van huis uit geen 
basisregistratie (later is vanuit Duitsland wel regelmaat aangebracht met het zogenaamde Normalharmonium). 
Het zuigwindharmonium klinkt doorgaans veel zachter en ronder, dan het drukwindharmonium. Het 
drukwindharmonium ligt in toon dichter bij de accordeon, het zuigwindharmonium sluit eerder bij het orgel aan. 
Dat is niet omdat drukwindharmoniums nooit zo zouden kunnen klinken als zuigwindharmoniums of 
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omgekeerd; het heeft te maken met de separate ontwikkelingen door tientallen jaren en de herkomst. Het heeft 
geleid tot heel andere tongen, waardoor zuigwindtongen niet in een drukwindharmonium passen of omgekeerd. 
Door de mildere zachte toon en het meer orgelende geluid heeft het zuigwindharmonium ook in Europa grote 
opgang gemaakt: met scheepsladingen werden de Amerikaanse harmoniums geïmporteerd en dus schakelden 
veel harmoniumbouwers over van drukwind op zuigwind. Bovendien – heel belangrijk! – het 
zuigwindharmonium was vaak beduidend goedkoper. Hoewel er prachtige zuigwindharmoniums zijn, is er ook 
veel van mindere kwaliteit geleverd. Helaas. Anderzijds zou je het Kunstharmonium het summum van de 
harmoniumontwikkeling kunnen noemen en dat is een drukwindprincipe. De meeste professionele 
harmoniumspelers geven daarom de voorkeur aan het drukwindharmonium boven het zuigwindharmonium, 
mede omdat het een originelere, eigen klank heeft en daarom minder als orgelsurrogaat weggezet kan worden. 
Bovendien zijn de meeste interessante harmoniumwerken door bekende (Europese) componisten geschreven 
voor het drukwindharmonium. Voor muziek voor zuigwindharmoniums zijn er composities van Arthur Bird en 
enkele andere minder interessante componisten, maar meestal werden er transcripties op het instrument gespeeld. 

Ik geef toe, dat dit een lange inleiding is over de balgen, maar het is essentieel. Want welke keuze moet er 
gemaakt worden voor het hyperharmonium? Misschien zijn beide in één kast te realiseren, maar met een dubbele 
hoeveelheid balgen lijkt het me niet praktisch om twee systemen toe te passen en zal het veel ruimte in beslag 
nemen. Wanneer door de windmotor met variabele winddruk a) de traptechniek niet meer relevant is en b) het 
instrument ook op drukwind niet meer te hard voor de huiskamer hoeft te zijn, dan zijn er nauwelijks 
argumenten meer om niet voor drukwind te kiezen. Rest nog wel het heel andere timbre van het 
zuigwindharmonium. Want laten we wel zijn: de originele toon van het drukwindharmonium mag dan 
karakteristieker en op veel punten artistieker zijn, er bestaan wel degelijk ook hele mooie zuigwindregisters!  
Moet het ene het andere uitsluiten? Wanneer we uitgaan van de tongen van bestaande harmoniums helaas wel, 
doordat de instrumenten totaal verschillende ontwikkelingen ondergaan hebben. Maar in klank hoeven zuigen en 
blazen geen verschil op te leveren. Dat weten we van mondharmonica’s, maar ook van accordeons, die de ene 
keer opengetrokken en de andere keer dichtgeduwd worden. Wanneer je een totaal nieuw harmoniumconcept 
maakt, dan moeten er eigentijdse tongen in. Anders blijf je terugvallen op bestaand materiaal. Wanneer er nieuwe 
tongen gemaakt moeten worden, is het niet meer dan logisch, dat daarin nieuwe ontwikkelingen verwerkt worden. 
Daarbij moet je denken aan het beste van twee werelden. En misschien wel drie als je de intonatie van 
accordeons meetelt. Ik zal hier in een volgend hoofdstuk nog op terugkomen. 
Rest nog wel de vraag: hoe moeten de balgen er uit komen te zien en wat heb je nodig? Het lijkt me, dat de grote 
magazijnbalg van het drukwindharmonium niet meer relevant is, wanneer expressief spel gemakkelijker 
gerealiseerd kan worden: de motor kan voor stabiele wind zorgen in elke registratie, terwijl expressief spel niet 
aan professionals voorbehouden is. Grote schepbalgen als in het zuigwindharmonium zijn voor expressief spel 
niet interessant. Hoe groot moeten de balgen dan zijn? Binnen dit kader kan ik hier moeilijk op in gaan: er zullen 
wellicht metingen en berekeningen gedaan en vervolgens testen verricht moeten worden. Misschien zijn er vier 
kleine balgen wenselijk, waarmee gescheiden expressieve mogelijkheden ontstaan voor een serie registers of een 
specifiek klavier(deel) met een eigen zwelpedaal. Maar bij het onafhankelijk maken van registers van 
speelbereiken – een van de belangrijkste moderne eigenschappen van het Utopa-orgel – is dat misschien niet 
wenselijk. Immers: in het bekende harmonium gaat de lucht van de balg naar de windlade…gebaseerd op het 
sleepladeconcept; het hyperharmonium moet per toets in klank beïnvloedbaar zijn: bij elke tong is een ventiel, 
dat digitaal verteld wordt, wanneer op welk moment hoeveel wind naar de tong kan gaan. Opnieuw is het Utopa-
orgel het referentie-instrument!  
 

4.2 Toetsen? Wat voor toetsen? 

 

Het hyperharmonium kan in principe net als vroeger in een kast zitten compleet met klavier, zoals een pijporgel 
dat ook heeft. Maar dat hoeft niet. Onder het klavier komt elektronica als ook bekend van elektronische 
muziekinstrumenten. Het hyperharmonium kan evengoed bestaan uit een kast met tongen, ventielen, balgen en 
windmotor, dat via een MIDI-kabel aangesloten is met een MIDI-keyboard. een synthesizer of een elektronisch 
orgel. Of met een aantal losse klavieren. Of met een piano of pijporgel voorzien van een MIDI-aansluiting als 
het Utopa-orgel. Of met een pc of tablet. Of een breath controller. Overal waar MIDI op zit, alleen of met een 
aantal muzikanten. Ook zou je zoals het Utopa-orgel heeft een ingebouwd klavier met gewone registers kunnen 
hebben en een losse speeltafel met tal van instelmogelijkheden. De mogelijkheden zijn dus legio. Maar laat ik bij 
de kern blijven en uitgaan van een kompleet instrument. Zelf stel ik me drie basisversies voor – let wel: dit 
betreft alleen de (digitale) speeltafel, niet de registers of de mogelijkheden met de registers: 
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1. De eenvoudigste versie is gebaseerd op de omvang van een drukwindharmonium: één klavier van vijf 
oktaven vanaf groot C; het is een compact instrument, dat in elke ruimte (ook huiskamers) geplaatst kan 
worden en als zodanig te gebruiken. Afhankelijk van de dispositie/het aantal spels is het totale 
instrument niet of nauwelijks groter dan een huidig harmonium. Door de techniek is het wel mogelijk 
om de kast eventueel uit verschillende delen te laten bestaan, die met slechts enkele verbindingen aan 
elkaar kunnen zitten; het traditionele harmonium is niet bepaald licht bij transport; een dergelijke deling 
is daarvoor wel geschikt 

2. De meest aanbevolen versie is groter, omdat het een klavier van piano-omvang heeft, dus 88 toetsen met 
een overeenkomstig pianotoucher, zoals digitale piano’s ook hebben. In principe is daar dan alle pianoliteratuur 
op te spelen. Of je dat zou willen? Misschien wel, want het hyperharmonium biedt veel meer 
mogelijkheden, zoals uit volgende hoofdstukken nog zal blijken. Daarnaast is er nog de manuaaldeling: 
het gewone harmonium heeft een (vaste) manuaaldeling waarbij twee relatief kleine speelbereiken 
ontstaan. Dat hoeft geen probleem te zijn: in originele harmoniumwerken van componisten als Franck, 
Boëllmann, Karg-Elert en vele meer is rekening gehouden met die ‘beperkingen’. Maar die kenden de 
mogelijkheden van het hyperharmonium nog niet: bij 88 toetsen kun je zo delen, dat er (bijna) 2 
volledige klavieren overblijven! Door oktaaftransponeringen zijn de registers nog efficiënter toe te 
passen – ik kom daar nog op terug 

3. De meest uitgebreide versie is voor de meest veeleisende musicus en heeft 2 klavieren van 88 toetsen (wat 
overeenkomt met bijna 4 orgelklavieren). Overdreven? Een piano met twee klavieren zie je niet, omdat 
de piano één type klank (één ‘register’) heeft, het hyperharmonium met veel meer registers is wel 
praktisch met twee klavieren. Er zijn immers ook zelfs 3-klaviers harmoniums gebouwd evenals 
klavecimbels met enige registers die twee klavieren kunnen hebben 

Voor alle drie versies zou optioneel ook een (MIDI-)pedaal aangeboden kunnen worden. Er zijn op de markt vijf 
soorten pedalen voor elektronische orgels en MIDI-instrumenten: 13-, 17-, 25-, 30- of 32-toons. De 
toepassingen zijn afhankelijk of er populaire muziek of klassieke muziek op gespeeld wordt. Het harmonium is 
van huis uit breed inzetbaar – in het verleden niet alleen voor klassieke of religieuze muziek, maar ook voor jazz 
en volksmuziek; als zodanig is het zelfs een voorloper van het elektronisch orgel te noemen. Het 
hyperharmonium kan veel beter op de piano aansluiten en is dus ook in deze tijd in verschillende muziekstijlen 
toe te passen. De omvang van het pedaal (of geen pedaal) sluit aan bij de muziek, die er door de muzikant op 
gespeeld wordt. 

Een gewoon harmonium heeft registers en enkele speelhulpen. Het hyperharmonium heeft veel meer 
instelmogelijkheden. Die liggen in het vlak van keyboards en synthesizers: De registers zijn als tipschakelaars met 
led’s, er zijn draai- of schuifregelaars, er is een touchscreen, men kan gebruik maken van een sequencer, er zijn 
presets vast te leggen en de instellingen zijn bijvoorbeeld met een usb-stick op te slaan. Dit alles is opgenomen in 
het bedieningspaneel boven en naast de toetsen. Omgekeerd heeft het gewone harmonium bijzondere 
bedieningselementen, die je op andere toetsinstrumenten niet tegenkomt, zoals kniezwellen en hakschakelaars. 
Deze bedieningselementen zijn zo ingevoerd, omdat de voeten moeten trappen. Nu de voeten vrij zijn kunnen 
veel algemenere bedieningselementen ingezet worden, zoals voetschakelaars (pistons) met vrij instelbare functies 
en voetzwellen. Het is belangrijk, dat meer gezocht wordt naar bedieningsovereenkomst met elektronische 
muziekinstrumenten en orgels; voor behoudende harmoniumspelers is daar wellicht wat weerstand, maar het is 
wel heel praktisch: eenmaal aan de nieuwe bediening gewend wil je niet anders meer! Zowel orgels als uitgebreide 
keyboards als ook harmoniums zijn vaak vergeleken met een (eenmans)orkest – de bespeler speelt niet alleen de 
bladmuziek zoals een pianist doet, maar is tegelijk in de weer met alle geluiden en mogelijkheden, die hem ter 
beschikking gesteld worden. César Franck zei “Mon orgue c’est mon orchestre” en Sigfrid Karg-Elert wijst in zijn 
uitgebreide boek “Die Kunst des Registrierens” (op.91) op de orkestrale mogelijkheden van het harmonium. Het 
gebruik van toetsen, bedieningselementen alsmede het kunnen toepassen van een durende toon (die 
onderhouden moet worden, zo lang de toets ingedrukt is) leiden er toe, dat organist, keyboardspeler en 
harmoniumspeler relatief dicht bij elkaar zitten (het is niet voor niets, dat veel harmoniumbespelers ook organist 
zijn). Afgezien van het specialisme op hun terrein en of ze optimaal muziek maken vanachter een ander 
instrument, kunnen deze toetsenisten dus van instrument verwisselen. Als ieder instrument specifieke eigen 
bedieningen kent, zal dat tot onnodige ongemakken leiden. Gelukkig hoeft een instrument niet zo opgebouwd te 
worden, dat alle instellingen eerst verricht moeten worden: het is goed mogelijk een initiële configuratie te maken, 
waar de harmoniumspeler zich meteen mee thuis voelt en waarbij tevens onder presets registraties met 
instellingen al vast fabrieksmatig zijn ingegeven, waarmee specifieke mogelijkheden van het hyperharmonium op 
knopdruk zijn af te roepen. 
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Over de mogelijkheden die het hyperharmonium in klanken en klankbeïnvloedingen kent ga ik later in, maar ook 
met het klavier is van alles naar keuze in te stellen: 

 Een harmonium heeft een manuaalsplit. Op drukwindharmoniums is dat doorgaans op e1/f1, op 
zuigwindharmoniums op b/c1 of op e/f (dus een oktaaf lager). Maar de deling ligt vast. Met het 
hyperharmonium is de keysplit op elke gewenste plaats te leggen 

 Een geavanceerde vorm van een split is het afbakenen van een zone, waarop een register gespeeld kan 
worden: register a loopt van groot C tot f2, register b van klein e tot g4 enz. Je zou zelfs zover kunnen 
gaan, dat om de paar toetsen een andere register klinkt (Schönberg noemt het Klangfarbenmelodie) 

 Je zou layers op kunnen bouwen. Denk aan het unit-orgel, waar uit één pijpenrij meerdere registers in 
verschillende voetmaten afgeleid worden. Register a is van huis uit een 8’, maar kan ook als 4’ of als 2-
2/3’ verschoven en gecombineerd worden4 

 Uit bovenstaande blijkt het al: transponeren is heel simpel. Niet alleen om in een andere toonsoort te 
spelen, maar ook oktaven omhoog of omlaag. Op het bekende harmonium zie je regelmatig een Aeolien 
Harpe 2’ in de bas of een Baryton 32’ in de discant. Door een Aeolien Harpe 8’ die normaal doorlopend 
is een bereik in de bas toe te bedelen en dan 2 oktaven hoger te transponeren, krijg je hetzelfde resultaat. 
Zo kun je van een gewone 8’ voor de discant, die 2 oktaven naar beneden getransponeerd is een 32’ 
realiseren. Met een klavier van 88-toetsen is de verschuiving nog groter te maken, met vele perspectieven 
voor de klavierdelingen. 

 De klavieren zijn aanslaggevoelig (de velocity wordt doorgegeven aan de ventielen), wat pianospel mogelijk 
maakt. De mate van velocity is instelbaar per spel (=register). 

 Dit geldt ook voor de after touch: door een toets met iets meer kracht dieper in te drukken kan 
bijvoorbeeld tremolo gerealiseerd worden (vergelijk het met een clavichord, al wordt daar de toets wat 
bewogen) 

 Uit bovengenoemde mogelijkheden blijkt al, dat een klavier (of twee) met 88-toetsen heel zinvol is. 
Natuurlijk zullen de 16’-registers in de laagste oktaven heel zwaar klinken. Ik heb dergelijke lage klanken 
met een synthesizer gesimuleerd en dat was best heavy (je komt soms zelfs lager dan een 32’!) Door de 
boventoonrijkheid van tongen doet het aan de bombarde van een kathedraalorgel denken. Maar eerlijk is 
eerlijk: gebruik dat dan in volle registraties en niet te pas en te onpas. Uiteraard zul je bij (bestaand 
literatuur-)spel zonder split die hele lage tonen niet bereiken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor hogere 
registers in de discant. Zie hier a) het nut van zones en b) de voordelen van transponeren per bereik: 
bijvoorbeeld de bas twee oktaven hoger en de discant twee oktaven lager 

Het is dus duidelijk, dat je met de toetsen veel meer kunt doen, dan op het bekende harmonium.  
 

4.3 Tongen en intonatie 

4.3.1 Vanuit de geschiedenis 

Het hyperharmonium gaat uit van het historische harmonium met zijn mogelijkheden. Maar hoe ziet dat 
harmonium er uit? Elk harmonium is immers anders. Eerst geef ik een overzicht van de belangrijkste 
instrumenttypes en van daaruit zal ik aangeven hoe een en ander in het hyperharmonium geïntegreerd kan 
worden. 
Het Klassieke Vierspel (drukwindharmonium, van origine Frans): Dankzij Alexandre Debain heeft het 
Franse drukwindharmonium een gestandaardiseerde dispositie gekregen en heeft hij ook een genormaliseerde 
codering hiervan ingevoerd (getallen in cirkels) alsmede een gestandaardiseerde manuaaldeling (keysplit) op e1/f1. 
Dit harmoniumtype wordt wel het Klassieke Vierspel genoemd. Er zijn 4 basisregisters (eerst de benaming voor de 

bas, de tweede voor de discant):  Cor Anglais / Flûte,  Bourdon / Clarinette,  Clairon / Fifre,  Basson / 

Hautbois. De  en de  zijn 8’-registers, de  is een 16’, de  is een 4’. 
Als speelhulpen zien we een Grand Jeu (een preset voor het volle werk over deze registers), de Expression (als al 
besproken bij de balgen), de Forte (opent kleppen om het geluid van de tongen sterker naar buiten te laten 

                                                 
4 8’ betekent 8’ en staat voor de lengte van de grootste orgelpijp van een register met de toevoeging 8’ uitgedrukt in voet (voet=’); een 
voet is ca.30cm, dus is die pijp 240cm lang (vanaf het labium geteld, de voet van de pijp komt daar nog bij). Een 4’ klinkt een oktaaf hoger, 
een 16’ een oktaaf lager, een 2-2/3’ is een kwint en een oktaaf hoger dan de 8’. De 8’ is de toonhoogte waarop ook bijvoorbeeld een piano 
klinkt. Hoewel de pijplengte natuurlijk geen betrekkeing heeft op een harmoniumtong, is deze toonhoogteaanduiding van een register ook 
gebruikelijk op toetsinstrumenten, die geen pijpen bevatten, zoals klavecimbel, harmonium en hammond-orgel (drawbar-orgel) 
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klinken), er is een Sourdine (een afgeleid 8’-register, dat zachter klinkt, nuttig in de bas voor begeleiding, omdat 
tongen in de bas sterker klinken dan in de discant) en eventueel is er een Tremolo. Later werd ook nog de 
‘Percussion’ uitgevonden, waarmee de tong snel aanspreekt door een tikje op de tong (het is dus geen percussieve 
klank als piano of celesta, wat met het hyperharmonium wel mogelijk gemaakt wordt!) Hoewel er natuurlijk 
kleinere harmoniums zijn gemaakt, vinden we daar toch basiselementen zoals registerbenamingen in terug, die 
aan een ‘uitgekleed’ Klassiek Vierspel herinneren. Grotere harmoniums hebben hebben het Klassieke Vierspel 
altijd als uitgangspunt.  Deze dispositie ziet er dus als volgt uit: 

 

Ook buiten Frankrijk (vooral Duitsland) is deze standaardisatie voor drukwindharmoniums toegepast. Vanwege 
patenten van Debain gebruikten concurrenten namen als Orgue Expressif en dergelijke en pasten (daarom?) ook 
regelmatig kleine varianten in registerbenamingen toe. 
Het Klassieke Vierspel is onmiskenbaar het belangrijkste uitgangspunt en ik denk, dat harmoniumliefhebbers 
zullen beamen, dat je niet om dit instrument heen kunt. Het moet dus absoluut de basis zijn voor het 
hyperharmonium.  
De eerste harmoniums klonken net als physharmonikas en andere vroege tongeninstrumenten uit die tijd 
(ca.1830 tot 1850) zeer boventoonrijk – tot het grove aan. Gedurende de 19e eeuw werden de instrumenten 
steeds ronder in toon. Toen het veel mildere zuigwindharmonium vanaf rond 1880 in Europa het 
drukwindharmonium begon te verdringen, werden de instrumenten nog ronder. Gevolg was dan ook, dat niet 
zelden aan karakter ingeleverd werd. 

Het Kunstharmonium (drukwind, van origine Frans): De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en het 
summum van het drukwindharmonium werd gerealiseerd door Victor Mustèl met het Kunstharmonium 
(Harmonium d’Art) voor de meest veeleisende musicus. Dergelijke instrumenten waren geen massaproducten 
zoals de Amerikaanse instrumenten doorgaans waren en de Kunstharmoniums waren dan ook peperduur in hun 
tijd: in prijs niet veel anders dan een concertvleugel! Bij particulieren in huis kwamen ze dus weinig voor. Op 
concerten werden ze veel vaker ingezet en voor Karg-Elert (en niet alleen voor hem) was dit het ideale 
harmonium. Ook het Kunstharmonium heeft een gestandaardiseerde dispositie en werd ook buiten Frankrijk 
gemaakt, bijvoorbeeld door Schiedmayer (onder de naam Dominator) en Johannes Titz. Ik zal hier niet alle 
mogelijkheden beschrijven. Dit is de gebruikelijk dispositie (let wel: de codering is in vierkantjes i.p.v. in rondjes; 
pds = pieds = voet): 
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Het Normalharmonium (zuigwind, van origine Duits, gebaseerd op het Amerikaanse 
zuigwindharmonium): Als al vermeld kenden de Amerikaanse zuigwind eigenlijk geen standaard dispositie. De 
Melodia / Diapason zijn  de meest kenmerkende basisregisters. Verder zien we veelal registers als Seraphone, 
Cornettino,  Aeoline Harpe. Nadat het zuigwindharmonium Europa overspoelde en ook hier zuigwindharmoniums 
geproduceerd werden, ontstond in Duitsland de behoefte ook hierin standaardisatie aan te brengen. Door de 
totaal andere intonatie en constructie was die van het Klassieke Vierspel niet een op een over te nemen. Het 
harmonium werd Normalharmonium genoemd en kreeg in achtkantjes de volgende basisdispositie: 
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Tegen de tijd, dat het Normalharmonium goed en wel op de markt gezet kon worden, brak de Eerste 
Wereldoorlog uit en kwam een kentering in het succes van het harmonium. Het Normalharmonium is dan ook 
niet zo zegerijk geworden als verwacht was. 

Een paar toelichtingen om misverstanden te voorkomen:  

 Op een pijporgel is een Sub Bass 16’ een zachte ondersteunende bas, maar op een zuigwind is dit een van 
de stevigste registers. Uitgebreidere instrumenten hebben een Bourdon / Contra Bass 16’ combinatie. Die 
Bourdon is veel zachter, maar is in de bas wat groezelig, waar de discant juist vaak heel mooi kan zijn. 

 De Vox Humana is een tremulant en dus geen sprekend register. Het heeft dus geen enkele overeenkomst 
met de Vox Humana van kerkorgels. De Duitse harmoniums noemen deze Vox Humana ook regelmatig 
Vibrator – vandaag de dag zullen we deze omschrijving maar niet meer gebruiken. Op de 
drukwindharmoniums is de Tremolo vaak een afgeleid (sprekend!) register met een tremulant, waarin 
veel boventoonverandering voorkomt (een formantvibrato), de Vox Humana op een 
zuigwindharmonium biedt doorgaans een wat slappe tremulant 

 De Diapason Dolce wordt aangeduid met 1P; hier betekent P piano en dus niet Percussion, wat we 
bijvoorbeeld op de 1P van het Kunstharmonium zien. Dat geldt natuurlijk ook voor de Viola Dolce 3P. 
Soms (regelmatig zelfs op Amerikaanse harmoniums!) tref je op zuigwindharmoniums veel afleidingen 
aan: voor weinig geld kun je veel registers leveren 

Tot zover een inventarisatie van het tongenmateriaal van druk- en zuigwindharmoniums. Opgemerkt moet 
worden, dat lang niet alle registers benoemd zijn. Heel kenmerkend op zuigwindharmoniums zijn registers als 
Vox Jubilante (een rond zwevend 8’-register), de relatief heldere Schalmei en Horn (beide ook 8’ en zeer geschikt als 
uitkomende stem). Trademark van de Amerikaanse firma Packard is een hele mooie Pipe Diapason. 

In het hyperharmonium zullen een groot aantal van alle genoemde registers teruggevonden dienen te worden. 
Het instrument zal immers vooral ook herkenbaar moeten zijn als harmonium en het kind moet je niet met het 
badwater weggooien. Goed geïntoneerde registers moeten de basis vormen. Het Utopa-orgel is in de basis een 
prachtig barok-orgel en zo moet het hyperharmonium in zijn fundamenten teruggrijpen op wat bereikt is bij de 
beste harmoniums. Daarnaast zijn meer feller geïntoneerde tongen wenselijk die enerzijds ‘brassy’ in toon zijn, 
anderzijds accordeon-achtiger klinken. Ik denk aan tongen als in de Vocalion (een harmoniumtype met grote 
tongen in klankkastjes), maar dan scherper en met een zo snel mogelijke aanspraak; denk ook aan bepaalde 
Oostenrijkse accordeons met hoornresonatoren. 

 

 

Oostenrijkse accordeon 

 

 

Vocalion 
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4.3.2 Dispositieconfiguraties voor het hyperharmonium - inleiding 

Voor het hyperharmonium stel ik drie standaard dispositieconfiguraties voor. Steeds een stap groter. De 
dispositie staat los van de eerdere versies voor de toetsomvang: de grootste dispositie kan dus net zo goed op het 
kleinste keyboard als de kleinste dispositie op de grootste tweeklaviersuitvoering. 

Omdat het drukwindharmonium oorspronkelijk uit Frankrijk kwam (met Debain als uitvinder) en de meeste 
muziek van Franse componisten is, zijn de namen van de registers in het Frans vermeld. Dat geldt ook voor de 
namen van het Kunstharmonium gedeelte. Dit is van belang voor het praktisch registreren van muziek waarin 
aanwijzingen gegeven worden. De grootste configuratie vermeldt registers die bekend zijn van het 
zuigwindharmonium alsmede de hoge druk klanken in het Engels. Vermeld moet worden, dat in intonatie de 
zuigwindklanken wel aansluiting moeten krijgen. (Zelf vond ik een dergelijke aansluiting in de intonatie van een 
zuigwindharmonnium, dat in de eerste helft van de 20e eeuw gemaakt is in Frankrijk (onder de naam) van 
Cavaillé-Coll – bij orgelliefhebbers een van de grootste orgelmakers. Cavaillé-Coll leefde zelf al niet meer toen dit 
instrumentttype op de markt kwam, maar het klinkt zeer fraai met een eigen karakter.) 

Harmoniums zijn in het verleden meer niet dan wel op a=440Hz gestemd. Omdat vrijwel alle moderne 
instrumenten ook op 440Hz gestemd zijn, lijkt het me logisch, dat het hyperharmonium dat ook is. 

Elk register heeft een bepaald bereik van nature, de ambitus. De meeste 8’-registers hebben 88 tongen evenals 
sommige 16’-registers en sommige 4’-registers. Op een pianoklavier zijn die registers dus over het volle bereik te 
spelen. Maar ook op 5-oktaafs klavieren is de uitbouw tot 88 tongen zinvol voor afgeleide registers en layers (zie 
klavieren). Andere registers hebben een eigen (afwijkende) ambitus, zoals ook orkestinstrumenten dat hebben: 
een piccolo klinkt immers niet in het basgebied. 

Hieronder een overzicht van de ambitus van de piano, wat dus ook geldig is voor het hyperharmonium. (De h is 
Duits en wordt in de toetsinstrumentenbouw meestal gebruikt, de h is de b voor muzikanten): 

 

Afgezien van de ambitus van het register zelf is er sprake van de standaard registerconfiguratie. In het 
bedieningspaneel zijn registertiptoetsen opgenomen, met benaming van de registers inclusief de codering en 
plaatsing, zoals op het gewone drukwindharmonium geplaatst zou zijn. Zo kan het zijn, dat de Baryton een 8’ is, 
maar op het registerpaneel als een 32’ vermeld staat omdat het register in deze configuratie af e1 alleen in de discant 
2 oktaven omlaag getransponeerd bespeelbaar is. Vandaar de vermelding van de ambitus en het initiële 
speelbereik. De codering is niet meer in rondjes, vierkantjes of achtkantjes aangegeven, want het 
hyperharmonium is geen Klassiek Vierspel, Kunstharmonium of Normalharmonium. In onderstaande 

configuraties gebruik ik een ander (vet) lettertype, bijvoorbeeld 1. Ook in verwijzingen naar het (oorspronkelijke) 
spel wordt deze code gehanteerd. Dit is een idee van mij persoonlijk, maar de code kan natuurlijk anders zijn. 

Dat geldt niet voor de nummering binnen de code. In één geval is dat helaas wat onhandig, namelijk de 5b (de 

bas van 5), omdat deze codering van het oorspronkelijke harmonium is en die dus in partituren voorkomt! 

Overigens: De standaard registerconfiguratie (d.w.z. waar de directe schakelaars – registerknoppen – voor dienen 
op het bedieningspaneel) is de hoofdconfiguratie, waarin ook de manuaaldeling op e1/f1 ingesteld is. Maar er zijn 
er meer: bijvoorbeeld voor een 2-klaviersinstrument met andere verdelingen van de registers en er zijn natuurlijk 
enkele configuraties met verschillende instellingen van parameters om de bijzondere mogelijkheden van het 
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hyperharmonium te onderstrepen en natuurlijk kan de gebruiker zelf ook nieuwe configuraties maken (al dan niet 
uitgaande van de meegeleverde configuraties). 

4.3.3 Oorspronkelijke harmonium registers die niet meer relevant zijn en daarom vervallen 

 Het register Expression is overbodig geworden door de windmotor met variabel toerental, regelbaar met 
een voetzwel – spelen met expression is het uitgangspunt, dat er altijd is! 

 De Forte vervalt als vaste schakelaars, omdat bas- en discant (idem voor een tweede klavier) via zwellen de 
‘fortekleppen’ variabel benaderd worden; de Forte Fix is door de presets niet meer relevant 

 Het GJ (Grand Jeu) is al in een serie voorgeprogrammeerde presets opgenomen 

 Afgeleide registers (Dolce, Sourdine e.d.) vervallen niet direct; deze registers hebben geen aparte tongenrijen 
en komen ook niet voor in de standaard dispositie, maar zijn softwarematig gedefinieerd door een 
berekening op lagere winddruk op de ventielen 

4.3.4 Indicatie van mogelijke dispositieconfiguraties 

Natuurlijk zijn talloze disposities voor te stellen. Onderstaande is dus slechts een indicatie. Hoe modern het ook 
mag worden – het hyperharmonium is en blijft een harmonium, waarop de originele harmoniummuziek authentiek 
uitgevoerd dient te worden en de harmoniïst zich thuis voelt. Dit heeft mij gebracht tot de volgende drie 
dispositieconfiguraties: 

A. De eerste dispositieconfiguratie is de basis, die uit het Klassieke Vierspel bestaat: 
code spel ambitus configuratie 

1 Cor Anglais / Flûte (8’) A2…c5, 88-toetsen bas: Cor Anglais / discant: Flûte (8’) 

2 Bourdon / Clarinette (16’) A2…c5, 88-toetsen bas: Bourdon / discant: Clarinette (16’) 

3 Clairon / Fifre (4’)  A2…c5, 88-toetsen bas: Clairon / discant: Fifre (4’) 

4 Basson / Hautbois (8’) A2…c5, 88-toetsen bas: Basson / discant: Hautbois (8’) 

S   bas: afgeleid van 1 (8’) 

T   discant: Formanttremolo5 
 

B. De tweede dispositieconfiguratie bestaat uit bovengenoemde configuratie A aangevuld met onderstaande 
registers (totaal 10 spel en Celesta):  
code spel ambitus configuratie 

1P uit 1 met Versneller6 A2…c5, 88-toetsen bas: Cor Anglais / discant: Flûte (8’) 

5b Harpe Aeolienne (8’) A2…c5, 88-toetsen bas: Harpe Aeolienne (2’,  

         getransponeerd +2 oktaven uit 8, 2-korig) 

5d Musette (8’) A2…c5, 88-toetsen discant: Musette (16’, 

    (strak, iets hoger gestemd)        getransponeerd -1 oktaaf) 

6 Voix Céleste (8’) A2…c5, 88-toetsen bas/discant: Voix Céleste (16’, 
         getransponeerd -1 oktaaf, 2-korig) 

7 Baryton (8’)  A2…c5, 88-toetsen discant: Baryton (32’, 

         getransponeerd -2 oktaven) 

8 Harpe Aeolienne (8’) A2…c5, 88-toetsen discant: Harpe Aeolienne (8’, 3-korig) 

9 Musette (8’) A2…c5, 88-toetsen discant: Musette (16’, 
    (strak, iets lager gestemd)        getransponeerd -1 oktaaf) 

10 Unda Maris (8’) A2…c5, 88-toetsen bas: Unda Maris (4’, 
    (iets lager gestemd)        getransponeerd +1 oktaaf, 2-korig) 

M Metaphone  bas/discant: Metaphone 

C Celesta C…c5, 61-toetsen Glockenpiel (klinkt 1 oktaaf hoger) 

                                                 
5 de Formanttremolo is een formantvibrato met klank (8’) en is als de oude Tremolo van drukwindharmoniums, die doet denken aan de 
mondharmonica in ‘Once upon a time in the west’. Ik gebruik deze benaming, omdat met de ventielen en met de windmotor ook ‘gewone’ 
tremulanten mogelijk zijn en die buiten de harmoniumwereld bekender zijn 
6 de Versneller is een hier geïntroduceerde omschrijving voor de Percussion van de harmoniums om een directe aanspraak van het register 
mogelijk te maken (zelfde constructie, niets digitaals aan); dit is gedaan om verwarring met de echte Percussion te voorkomen; muzikanten 
buiten de harmoniumwereld zullen dat logischer vinden 
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C. De derde dispositieconfiguratie bestaat uit bovengenoemde configuratie B aangevuld met registers, die in 
klank aansluiten aan het zuigwindharmonium, dan wel een hoge druk hebben. Vanwege de herkomst en 
de vermeldingen in partituren dus in het Engels. De registers, die op het Amerikaanse harmonium 
aansluiten en ronder in toon zijn en/of zachter heb ik hier met een LP (low pressure) vermeld, de 
eigentijdse krachtiger klanken heb ik met HP (high pressure) aangegeven. Daarbij ook de krachtige Sub 
bass 16’ (totaal 17½ spel en Celesta): 
code spel ambitus configuratie 

11 Diapason / Melodia (8’) A2…c5, 88-toetsen bas: Diapason / discant: Melodia (8’) LP 

12 Contra bass / Cello (16’) A2…c5, 88-toetsen bas: Contra bass / discant: Cello (16’) LP 

13 Seraphone (8’)  A2…c5, 88-toetsen bas/discant: Seraphone (8’) LP 

14 Trombone / Trumpet (8’)  A2…c5, 88-toetsen bas: Trombone / discant: Trumpet (8’) HP 

15 Saxophone (8’)  A2…c5, 88-toetsen bas/discant: Saxophone (8’) HP 

16 Horn / Flugelhorn (8’)  A2…c5, 88-toetsen bas: Horn / discant: Flugelhorn (8’) HP 

17 Viola/Violin (4’)  A2…c5, 88-toetsen bas: Viola / discant: Violin (4’) LP 

18 Sub bass16’  A2…h, 38-toetsen bas: Sub bass (16’) – niet in de discant HP 
 

Optioneel - apart voor pedaal uitbreiding : 
code spel ambitus karakter 

P1 Bourdon 32’  C…f1, 30-toetsen drukwind 

P2 Bombarde 16’  C…f1, 30-toetsen drukwind 

P3 Sub bass16’  C…f1, 30-toetsen zuigwind HP 
 

4.3.5 Positionering: is dit nog wel dat delicate huisorgel? 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Vooral harmoniumliefhebbers willen deze opmerking nog wel eens 
plaatsen, wanneer zij hun instrument met ‘beperkte’ mogelijkheden afzetten tegen elektronische orgels met juist 
veel mogelijkheden. De opmerking op zich mag waar zijn, maar wanneer de ander vindt, dat zijn moderne 
digitale instrument nauwelijks van een prachtig historisch instrument te onderscheiden is en bovendien veel 
toeters en bellen heeft, dan kan hij dat vele wel eens heel goed vinden en wanneer hij niet van het harmoniumgeluid 
houdt, omdat hij dat maar neuzelig vindt klinken, tja dan… 

Natuurlijk gaat het hier niet om de discussie of een harmonium beter of minder is dan een elektronisch orgel. 
Ook wil ik hier het harmonium niet als ander orgelsurrogaat dan het elektronisch orgel plaatsen – het 
harmonium is een origineel instrument met een eigen karakter, waarvoor eigen muziek gemaakt is en wordt. Het 
hyperharmonium wil ik neerzetten als de eigentijdse, doorontwikkelde variant daarvan. Even origineel en met 
nog steeds dat eigen karakter. Maar wel om ermee buiten de kleine harmoniumwereld te treden en dus ook 
andere toetsenisten te enthousiasmeren. 

Laat ik me eerst op die laatste groep richten en eens vanuit dat perspectief redeneren. Over het algemeen kennen 
de meeste toetsenisten het harmonium niet. Als ze het al kennen, dan zijn er nog vooroordelen zoals oubollig, 
zeurderig enzovoort. Een negatief imago dus, dat nog eens versterkt wordt, omdat de meesten het instrument niet 
zonder gebreken kennen en waarschijnlijk nooit een topinstrument hebben aangeraakt. Een valse 
krakkemikkelige kroegpiano moet je ook niet vergelijken met een goede concertvleugel. Verder zijn er degenen, 
die onbevooroordeeld voor het eerst kennis met het (eenvoudige zuigwind)harmonium maken; zij vinden het 
vaak een curieus instrument, anders dan anders. Wanneer die mensen een goed harmonium horen, vinden zij de 
klank doorgaans wel degelijk mooi of op het hoogst niet tegenvallen, maar zouden ze niet weten hoe zij dit 
instrument met zo weinig klankvariatie in moeten passen in moderne muziek (in de breedste zin van het woord: 
van contemporain en fusion tot pop). De computergeneratie eist een instrument, dat zowel in klanksterkte als in 
klankdifferentiatie uiterst veelzijdig is. Dat wil zeggen: met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden tot 
klankmodulaties. Vandaar de ruime disposities en de nog te bespreken veranderingsmogelijkheden, die voor het 
hyperharmonium als akoestische synthesizer van cruciaal belang zijn. 

De harmoniumliefhebbers staan daar wat anders tegenover: waarom zoveel poespas, beperking siert toch de 
mens? Met mijn kleine instrument kan ik voldoende doen. Er is natuurlijk niets op tegen, wanneer je met weinig 
tevreden bent. Ik zeg niet, dat elke harmoniumliefhebber een hyperharmonium moet hebben. Want ik begrijp 
het wel vanuit de aard van het harmonium: de tongen. Het harmonium moet niet te luid in de huiskamer klinken. 
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Tongen hebben van nature veel boventonen, waardoor mixturen of hoge vulstemmen, die op orgels veel 
voorkomen, niet praktisch zijn. Harmoniums zijn dus vooral gebaat bij grondstemmen. Dus 8’-registers en 
eventueel enige 16’- en 4’-registers. Dat is niet alleen vanwege de boventoonstructuur, want het is wel degelijk 
goed mogelijk behoorlijk ronde klanken uit tongen te halen. Er zijn meer redenen: 

 Allereerst is het spelen met grondstemmen gericht op het kleuren van geluiden. Daar is het harmonium zeer 
goed in. In de hoogtijdagen van het harmonium (de late negentiende en vroege twintigste eeuw), was het 
mengen van klanken zeer geliefd. We zien dat in het grote symfonieorkest en we zien het in de romantische 
orgels (vooral de Duitse maar ook de Engelse kerkorgels en nog meer in de theaterorgels!): er zijn ook op 
die orgels dus veel registers op basis van 16’, 8’ en 4’ waarin de diverse registers vooral van zeer donker tot 
heel helder en van mild tot zeer krachtig verschillen. Er is een tijd geweest, dat die klankesthetiek niet 
gewaardeerd werd en verloren dreigde te gaan. Tegenwoordig is er weer begrip voor en herontdekt men 
muziek van Reger en Karg-Elert vanuit die filosofie en gaat er een klankwereld open. Dat kleurenspectrum 
wordt in het hyperharmonium uitvergroot: een zuigwindharmonium is (doorgaans) ronder en zachter in 
toon dan een drukwindharmonium. In het hyperharmonium wordt dat met een lagere winddruk ook bereikt. 
Met de high pressure tongen wordt echter ook de andere kant van het spectrum vergroot, waardoor de 
totale kleuring zo breed mogelijk wordt bepaald. En dat laatste sluit weer aan bij deze tijd 

 De 8’-ligging is de ‘standaard’ toonhoogte. Ideaal om over het volle gebied van 88-toetsen te gebruiken. Het 
hyperharmonium met een dergelijke klavieromvang kan dan aansluiten bij de piano. Hogere registers dan een 4’ 
of lager dan een 16’ zijn onbruikbaar over de volle omvang van een dergelijk klavier 

 Met 16’, 8’en 4’ kun je dus alle kanten op. Toch zijn hogere en lagere voetmaten wel degelijk realiseerbaar 
en zinvol mits je daar ook het speelbereik op het klavier op aanpast. Elk register is namelijk ook te 
transponeren (verschuiven) tot 4’, 2’ of 32’, of er kan een vulstem als een terts of een kwint mee gemaakt 
worden. Door de layers zijn oktaaf- of suboktaafkoppels niet relevant: je kunt dat per stem doen en nog 
veel meer. Daarnaast  is elk register in volume instelbaar door meer of minder wind toe te voeren. Het 
aantal registratiemogelijkheden is daardoor enorm; geheel conform de wensen van moderne mensen. Door 
deze nuances is de intonatie ter plekke beïnvloedbaar 

 

Dat alles biedt wel heel veel mogelijkheden…maar past dat wel bij het harmonium? Enerzijds wil ik het 
hyperharmonium in zijn basis zien als een harmonium en dus een instrument van de Romantiek, en ja: ook als 
een kamermuzikaal instrument (zoals het op zijn best is!) Maar anderzijds moeten we zonder het kind met het 
badwater weg te gooien verder kunnen kijken. We kennen het grote symfonieorkest. Mahler’s 8e symfonie met de 
bijnaam Sinfonie der Tausend is daarbij wel het summum…een werk uit dezelfde tijd als de gouden jaren van het 
harmonium noemen! We kennen ook de kolossale orgels uit die tijd. Het harmonium mag dan van origine een 
huiskamerinstrument zijn en daarmee bij uitstek kamermuzikaal zijn, het kan tegelijk meer ambiëren. Dat is altijd 
al zo geweest, blijkens ook de vele transcripties van grootschalige werken voor harmonium. Ik denk, dat 
harmonium en piano ook op dat punt even universeel zijn. Laat ik beginnen te vermelden, dat een reuzenorgel 
van Walcker of Sauer weliswaar stevig kan klinken, maar toch relatief mild klinkt in vergelijking met bijvoorbeeld 
het orgel van de Notre Dame. Toen ‘Neo barokke’ orgels in de mode raakten, is er wel gesteld, dat zo’n Walcker 
net een groot harmonium was! Maar omgekeerd: hoe kamermuzikaal het harmonium van nature ook is, een 
Klassiek Vierspel kan al vaak te luid klinken in een huiskamer! 
Met de motor met variabele windlevering is het zelfs mogelijk met 20 spel in een kleine ruimte te spelen. En dat 
is juist hier de kracht, want met al dat tongen-materiaal is het dan mogelijk beheerst en delicaat te kleuren. 

Daarbij ga ik nog een stap verder door het over zwevingen te hebben. Bekend is de Voix Céleste van het 
kerkorgel, waarmee een lieflijke zwevende klank ontstaat gevormd door een pijpenrij die een beetje vals gestemd 
is en met de Viola di gamba die mooie lieflijke toon vormt. Een musette-accordeon kent een sterkere klank en 
nog meer zweving door bijvoorbeeld drie tongen onderling te verstemmen (driekorig). Wanneer er vier- of 
vijfkorige zwevingen zijn, ontstaat een chorusklank, zoals ook in een strijkorkest te horen is. Ik heb dat in 
configuratie B opgenomen, die op dat punt daardoor een breder klankbeeld biedt dan bij Mustèl. Ik noem: 

 de hoeveelheid koren in de harp (meer dan bij Mustèl) 

 de lager en hoger gestemde Musette enkelkorig 

 en de Unda Maris (ronder dan de Voix Céleste, meer in de geest van de Vox Jubilante, bekend van 
zuigwindharmoniums) 

Ook bij de zwevende registers heeft men 16’, 8’en 4’ ter beschikking en zijn er ronde en heldere stemmen, zachte 
en harde klanken. 
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Al met al is het dus mogelijk, dat een volle, brede klank gerealiseerd kan worden, die op geen enkel harmonium 
te maken is, terwijl het volume beheerst kan blijven! Sterker: het is zelfs mogelijk die brede klank in de bas als 
begeleiding te gebruiken met in de discant een enkele solostem. En omgekeerd. Iets wat bij een 
Kunstharmonium alleen door gevorderde harmoniïsten en nog met moeite gerealiseerd kan worden met de double 
expression en wat nu door ook minder getalenteerde muzikanten toe te passen is! 

Natuurlijk is de Celesta (het “glockenspiel”) bekend van het orgue-celeste van Mustèl de kers op de taart. Maar 
ook met deze buisklokjes gaat het hyperharmonium veel verder. Hoewel ook de celesta na een kleine 
bloeiperiode rond 1900 geen furore gemaakt heeft bij een groot publiek en daardoor niet bepaald bij iedereen 
bekend is, heeft dit instrument wel enige verbeteringen en ontwikkelingen doorgemaakt en is het genuanceerder 
aanslag dynamisch te bespelen. De oorspronkelijke omvang is 4 oktaven, in het hyperharmonium is dat 5 
oktaven. Het is een instrument, dat op 4’-hoogte klinkt (een oktaaf hoger dus dan de 8’-registers). 
Vanzelfsprekend kan ook dit instrument met de mogelijkheden van zones, transponering, layers en meer 
bespeeld kunnen worden. Daarnaast zouden er twee verschillende hamertjes kunnen zijn: de bekende met vilten 
kop en daarnaast een houten kop voor een meer heldere toon. Het hoeft niet op een apart klavier gespeeld te 
worden op de orgue-celeste, maar is het instrument overal op te combineren. Het is een slaginstrument en dus 
gelden hierop niet de windbeïnvloedingen, die het hyperharmonium tot een akoestische synthesizer maken. Wel 
kan met een voetschakelaar de naklank gedempt worden. En natuurlijk kan de Celesta ook over MIDI 
aangestuurd worden. De Celesta is dus een apart instrument binnen het hyperharmonium. 

Ik denk, dat de behoudende harmoniumspeler er toch nog gereserveerd tegenover staat de hoeveelheid registers 
Een 17½-spels harmonium is extreem groot in de harmoniumwereld, maar kerkorgels geschikt voor concerten 
en digitale instrumenten kennen doorgaans nog veel meer registers en mogelijkheden. Ja maar, een orgel is vaak 
extravert. Noem het mannelijk. Terwijl een harmonium introvert en delicaat klinkt. Noem het vrouwelijk. Zal het 
hyperharmonium niet te pompeus klinken en daarmee een ‘manwijf’ worden? Uit bovenstaande blijkt, dat de 
registratiemogelijkheden vooral gericht zijn op kleuring; ‘delicatesse’ bij uitstek. Toegegeven: de moderne klanken 
en de akoestische synthesizermogelijkheden zullen ook klanken kunnen oproepen, die fel en dynamisch zijn. 
Maar wees eens eerlijk: het Grand Jeu van een drukwindharmonium is ook niet bepaald soft. Het 
hyperharmonium mag daarom net als het gewone harmonium gerust als vrouwelijk omschreven worden, maar 
dan wel eigentijds vrouwelijk. Geëmancipeerd! 

Hoe groot moet dat instrument wel niet zijn? Vanzelfsprekend zal een hyperharmonium met 2 klavieren van 88-
toetsen en 30-tonig pedaal met dispositieconfiguratie C niet in een doorzonwoonkamer te verwachten zijn… 
Toch hoeft men niet aan een gigantisch instrument te denken als een kerkorgel, dat een hele kerkwand beslaat. 
Een harmoniumtong is in omvang een fractie van de omvang van een orgelpijp. Er is markt genoeg om 
elektronische orgels voor de huiskamer aan te bieden met een meerkanaals luidsprekerfront. Ik denk, dat we in 
die orde van omvang kunnen denken. 

4.3.6 Overzicht van de registers qua sterkte en helderheid in een grafiek 

Een klank laat zich moeilijk omschrijven. Daar zal ik ook geen poging toe ondernemen. Ik kan wel een 
betrekkelijk subjectief beeld geven van hoe de registers zich onderling verhouden. Hierna volgt een grafiek, 
waarin timbre en volume gepositioneerd worden (de voetmaat tel ik even niet mee, doe net of alle registers 8’-
voetregisters zijn; ook de klankkleurverandering over het klavier vergeten we even). 

Als al vermeld: het is een subjectief beeld. Niet exact. Het geeft hooguit een indicatie. En zelfs die indicatie kan 
afwijken – een Debain uit 1860 is niet te vergelijken met een Trayser uit 1890 met eenzelfde dispositie en een 
Kunstharmonium van Titz klinkt heel anders dan één van Mustèl. 

De bedoeling van de grafiek is de plaats van de registers aan te geven in het totale klankbeeld. De kleuren geven 
de dispositieconfiguratie aan: oranje is A (het Klassieke Vierspel), groen is de aanvulling in B (het 
Kunstharmonium), paars is de aanvulling in C (met zuigwindregisters), blauw is de aanvulling in C (met high 
pressure klanken). Hieruit blijkt duidelijk, dat zowel in timbre als in volume het hyperharmonium de grenzen in 
klankkleuren verlegd. Let wel: alles wat in hoofdstuk 4.3 over de tongen verteld is, gaat over het 
hyperharmonium als uitgebreid harmonium. De klavieren bieden al wel meer combinatiemogelijkheden, maar 
vooral de windvoorziening is cruciaal om een dergelijk ‘superharmonium’ mogelijk te maken. De nieuwe 
mogelijkheden betreffende klankbeïnvloeding zijn nog niet eens ter sprake gekomen. Dat is voor het volgende 
hoofdstuk. 
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4.4 Parameters 

4.4.1 Inleiding tot nieuwe mogelijkheden 

Klanken hebben mij altijd gefascineerd. Hoewel mijn muzikale voorkeur uitgaat naar akoestische instrumenten – 
zo speel ik dagelijks op mijn eigen huispijporgel en op mijn 7-spels drukwindharmonium van Kasriel – stel ik mij 
geheel open voor de ontwikkelingen in de elektronica. Hauptwerk fascineert mij ook al gaat er niets boven mijn 
huisorgel – akoestische instrumenten vind ik natuurlijker klinken, hoe realistisch de sampling vandaag de dag ook 
is geworden. Ik zoek toch vooral een originele toon en daarom ook vind ik synthesizers boeiend. Dan bedoel ik 
niet die met ingeblikte presetklanken om strijkers, blazers en dergelijke mee te imiteren, maar de originele 
modulaire synthesizers, zoals Moog die in de jaren zestig presenteerde. Helaas zijn deze “dinosaurussen van de 
elektronische muziek” zo goed als uitgestorven – het is dan ook al weer heel wat jaren geleden, dat ik me daar 
mee bezig gehouden heb. Door met patch-cords in te prikken op VCO’s, VCF’s, ADSR’s enz. was een klank van 
de grond af op te bouwen. Je leert er mee luisteren: hoe boventoonstructuren die de karakteristieke klank van 
een instrument bepalen in elkaar steken, hoe je toonopbouw en toonafspraak kunt bepalen. Mijn grootste 
inspiratiebron in de jaren zeventig was Isao Tomita, die tot in de kleinste details klanken wist op te bouwen. In 
die tijd heb ik veel simulaties gemaakt van klanken. Voor de Duitse firma Böhm, die elektronische 
muziekinstrumenten met digitale technieken (PM en HDS) aanbood, heb ik tientallen softwarepakketten 
ontwikkeld om op die instrumenten kerkorgels, theaterorgels, eenmansorkesten enz. te kunnen bespelen. In die 
tijd heb ik ook simulaties gemaakt op klavieren met piano-omvang, boventoonreeksen tot 9-oktaven, de klanken 
van harmoniums nagebootst inclusief de ‘wat-als-situaties’: wat als een harmonium ook vulstemmen zou hebben, 
wat als een harmonium percussief als een piano zou klinken, wat als een 64’ door een luidspreker komt, 
enzovoort. Je kunt je dan goed een voorstelling gaan maken van een muziekinstrument, dat verder 
doorontwikkeld zou worden. De tijden zijn doorgegaan en ik maak er tegenwoordig minder tot nauwelijks 
gebruik van. Maar de fascinatie blijft! Evenals mijn interesse voor nieuwe muziek en nieuwe muziekinstrumenten. 
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Het Utopa-orgel in het Orgelpark is dan ook een enorme inspiratiebron. Nieuwe geluiden hoeven niet meer uit 
een elektronisch apparaat te komen. Ook op een akoestisch muziekinstrument zijn nu veranderingen te maken 
als op een synthesizer. Niet door dat geluid te samplen of door elektronische filters te laten lopen om het alsnog 
door luidsprekers te moeten laten weergeven, maar heel natuurlijk: met zijn eigen klankbron en zijn eigen unieke 
karakter. Dat is heel essentieel: een pijp of een tong of wat dan ook moet niet als een ander instrument klinken. 
De kracht van het harmonium is – als al enige malen vermeld – zijn expressiviteit. Die kracht kan vandaag de dag 
sterk verbeterd worden; de nieuwe mogelijkheden zijn daar dan ook sterk op gericht! Op zoek naar dergelijke 
eigenschappen heb ik in het verleden met elektronische hulpmiddelen geëxperimenteerd. De simulaties, die ik 
toen gemaakt heb, staan me helder genoeg voor de geest om op voorhand te weten, wat de gevolgen akoestisch 
zijn: ik kan als het ware het hyperharmonium al horen met zijn nieuwe mogelijkheden voor het gerealiseerd is! 

4.4.2 Het hyperharmonium een akoestische synthesizer? 

Wat gebeurt er nu daadwerkelijk met het geluid van de tong? De tong klinkt zoals hij van nature kan klinken 
afhankelijk van de hoeveelheid wind die de tong bereikt. Voor de tong is een ventiel en dat ventiel wordt 
gemanipuleerd door digitale techniek. Heel subtiel, heel gedetailleerd. Dat gegeven maakt het aantrekkelijk naar 
het hyperharmonium te kijken als een akoestische synthesizer. Het maakt het instrument een dubbelinstrument – een 
instrument met een Januskop, net als het Utopa-orgel. Is het Utopa-orgel aan de ene kant een barokorgel met 
‘gewone’ orgelmogelijkheden, aan de andere kant is het een complex instrument, dat zich met recht een 
akoestische synthesizer mag noemen; het hyperharmonium is aan de ene kant een zeer omvangrijk harmonium, 
waar alle harmoniummuziek op gespeeld kan worden, maar het is aan de andere kant een modern instrument 
met digitale mogelijkheden, dat zich ook akoestische synthesizer mag noemen. Kijk, dan heb je dus een 
instrument dat wel mogelijkheden van een synthesizer heeft, maar dat tegelijk een natuurlijk klinkend instrument 
is met zijn eigen kenmerkende boventoonstructuur. Uit wat ik zojuist over mijn interesses geschreven heb, is het 
duidelijk, dat ik enorm uitkijk naar een mogelijk hyperharmonium. 

Willen we dat we met het hyperharmonium een echte synthesizer nastreven? Letterlijk is een synthesizer een 
apparaat waar je synthetische klanken mee op kunt bouwen. Synthetisch is kunstmatig. En kunstmatig is niet 
natuurlijk. Dus: nee, ik geloof niet, dat we willen nastreven, dat onnatuurlijke klanken met tongen gemaakt 
moeten worden. Een instrument ‘voor gekke geluidjes’ of voor science fiction in een ver en afgelegen 
melkwegstelsel? Pak dan maar een elektronisch instrument. Bovendien hebben we dergelijke klanken al en 
hoeven die niet nog eens opnieuw gemaakt te worden. 
Met synthetisch kun je ook denken aan het woord synthese. Dan denk ik meer aan klankanalyse en opbouw. 
Ook dat is een gevaarlijk terrein: het heeft in het verleden maar tot één doel geleid, namelijk het nabootsen van 
bestaande klanken. De synthesizers, die langs elektronische weg een piano, trompet, viool, panfluit enz. kunnen 
nabootsen. In het verleden heb ik zelf die weg veel bewandeld. Ik moet zeggen: heel leerzaam en boeiend, maar 
– hoe aantrekkelijk dat commercieel ook mag zijn – het is ‘alles’…behalve artistiek. Hoeveel dat ‘alles’ ook mag 
zijn. Wat je ook met een instrument wilt doen, laat het alsjeblieft origineel blijven. Een harmonium is geen piano 
en dat moeten we er ook niet mee willen bereiken. Het is immers al kwalijk genoeg, dat het harmonium 
gedegradeerd werd tot een surrogaatorgel zonder de werkelijke kwaliteit ervan te herkennen! 

Gelukkig moet je je eerst afvragen, of een hyperharmonium wel een echte synthesizer kan zijn. Om dat te 
onderzoeken, moet je eerst weten wat een (elektronische) synthesizer is en wat die kan. Dan moet je eigenlijk nog 
een stapje verder terug in de tijd. Voor de komst van de synthesizer was er al elektronische muziek. Er is 
geëxperimenteerd met oscillatoren; (basis)golfvormen als zaagtand, blokgolf, driehoek en sinus, ruisgeneratoren, 
golfvormen die op elkaar moduleren, waardoor complexe boventoonstructuren als bijvoorbeeld van klokken 
ontstaan. Men heeft van alles uitgeprobeerd met filters. Van daaruit is de behoefte ontstaan om een (elektronisch) 
instrument te ontwikkelen waarin alles samenkomt, wat van belang is voor elektronische muziek. Er waren al 
diverse instrumenten als voorloper van de synthesizer, zoals de mysterieuze Theremin van de Rus Leon (Lev) 
Theremin, de Ondes Martenot uitgevonden door Maurice Martenot (waar o.a. Olivier Messiaen veel voor 
gecomponeerd heeft!) en het Trautonium van Friedrich Trautwein en (later) Oskar Sala7. Wat men wilde, was een 
instrument, dat in toonhoogte, timbreverloop (klankkleur) en volumeverloop (klanksterkte) volledig regelbaar 

                                                 
7 Misschien moeten we ook en passant het elektro-mechanische Hammond-orgel (met zijn toonwielen) noemen; hoewel dit instrument een 
volstrekt eigen geluid heeft met regelbare registers genaamd drawbars, is het instrument op de markt gezet als een surrogaatorgel; gelukkig 
is de echte Hammond-sound origineel en wordt het daarop beoordeeld. Daarnaast is in de elektronische muziek gewerkt met tapes – dat 
heeft geleid tot de ontwikkeling van de Mellotron, die met opgenomen klanken op banden de voorloper van de sampler genoemd mag 
worden. Opgenomen ofwel gesamplede klanken zijn alles behalve origineel; een sampler is heel practisch (vooral in studios en live in de 
popmuziek), maar valt buiten dit kader: Het hyperharmonium is, wil en kan geen sampler zijn. We richten ons dus uitsluitend op de synthesizer. 
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klanken zou kunnen produceren. En er dus in principe elk geluid mee te maken was, wat men wilde. Laat ik 
duidelijk zijn: dergelijke zaken zijn niet met tongen te realiseren. Elke tong heeft zijn eigen toonhoogte – een 
glissando is dus niet mogelijk. Elke tong heeft zijn eigen klankkleur – timbre of formantveranderingen als met 
filters zijn ook niet mogelijk. De karakteristieke tongenklank blijft ten allen tijde herkenbaar. Tongen kun je ook 
niet ‘op elkaar inprikken’, zoals dat met oscillatoren mogelijk is – daardoor zijn extreem andere formanten of 
boventoonreeksen niet denkbaar. Wat is dan wel mogelijk? 

4.4.3 Ventielen per tong digitaal gecontroleerd 

Het toverwoord is hier het ventiel. Ventielen zijn er in het hyperharmonium per tong. Door het springladeprincipe 
kunnen de tongen geheel onafhankelijk benaderd worden; een tong is dus niet gebonden aan een tongenrij (spel, 
register). Door elke tong onafhankelijk van lucht (wind) te voorzien en die wind heel gedoseerd in hoeveelheid 
tot de tong toe te laten ontstaan mogelijkheden, die tot de komst van een hyperorgel als het Utopa-orgel niet 
bekend waren voor welk akoestisch toetsinstrument ook! 

Al bij de windvoorziening is aangekaart, dat met de variabele windmotor over alles (ofwel generaal) de wind 
veranderd kan worden in sterkte. Als ook al bekend van het huidige harmonium is ook de wind op bepaalde 
bereiken te sturen. Maar dat gebeurt in het hyperharmonium al via de ventielen, omdat er geen sleepladesysteem 
is. Je zou kunnen spreken van een windbeïnvloeding over groepen ventielen, lees: een spel of een aantal spelen 
(bijvoorbeeld een speelbereik of een klavier). Met voetzwellen is de hoeveelheid wind te bepalen en daarmee de 
sterkte van het register of speelbereik; een vorm van double expression, maar met veel meer mogelijkheden. 
Uiteraard onafhankelijk van het totaalvolume van het harmonium, wat dus met de balgen en de variabele 
windmotor gebeurt. 

Om dit mogelijk te maken is dus een controle over die ventielen nodig. Dat gebeurt digitaal. De software bevat 
algoritmes, die dat nauwkeurig bepalen. Het zijn niet de enige algoritmes. Er zijn nog veel meer modulaties van 
de windvoorzieningen over de ventielen van toepassing en al die algoritmes werken over elkaar heen, waardoor 
zeer genuanceerd het volume van elke tong èn het volumeverloop over het klavier beheerd kan worden. Wat en hoe 
wordt ingesteld met parameters op het touchscreen van het bedieningspaneel. Ik zal de meest relevante 
mogelijkheden benoemen en toelichten. Er zijn meer parameters denkbaar, maar ik denk dat met de hieronder 
genoemde instelmogelijkheden en de toelichtingen daarop een aardig beeld gegeven wordt. Daarbij komen ook 
mogelijkheden naar voren, die niet op het Utopa-orgel aanwezig zijn, omdat ze kenmerkend voor het 
harmonium zijn. Dat is de digitale beheersing van de fortekleppen, die niet meer voor een hele tongenrij gelden 
maar per tongcel: de tongcel is eigenlijk een zwelkastje per tong. 

4.4.4 Parameters 

Voordat ik hiermee begin moet ik heel duidelijk stellen, dat ik het fijne van de software van het Utopa-orgel niet 
ken. Dit orgel is zo gloednieuw, dat het nog niet al zijn geheimen prijsgegeven heeft. Bovendien zullen er in de 
nabije toekomst nog software-aanpassingen plaatsvinden, waardoor al dan niet geplande instelmogelijkheden 
aangeboden kunnen worden. Iedere computer kent updates en dat valt dus ook van het Utopa-orgel te 
verwachten. Van het orgel zullen (in het Engels) brochures verschijnen. De eerste is er, maar gaat nog niet diep 
in op de parameters. Ik kijk reikhalzend uit naar de volgende! Door de concerten met moderne toepassingen 
(vanaf de digitale speeltafel) alsmede uitleg in Timbres, het (voormalig) orgaan van het Orgelpark, heb ik mij wel 
een goede voorstelling van het principe kunnen maken en heb ik Hans Fidom een (korte) interpretatie over dit 
principe voorgelegd. Ik dank hem voor zijn reactie met overwegend bevestigingen! Het is dus goed denkbaar, dat 
ik dingen beschrijf, die (nu nog) niet in het Utopa-orgel gerealiseerd zijn of überhaupt nog niet kunnen! Dat 
verandert echter niets aan wat ik hieronder beschrijf. 

Elke tong is dus apart in wind beïnvloedbaar, niet alleen generaal vanuit de motor en de balgen, maar ook per 
tongcel met de ventielen. 

 Er zijn beïnvloedingen per register denkbaar: de software vertelt alle ventielen van een register of van een 
registergroep (bijvoorbeeld de registers in de discant), dat de wind rustig moet golven: een tremulant dus. 
De snelheid en de sterkte zijn op het bedieningspaneel naar smaak instelbaar. Om te voorkomen, dat de 
gebruiker tientallen instellingen moet verrichten zijn er in de basis al voorinstellingen gemaakt, die snel 
opgeroepen kunnen worden en (uiteraard) in presets op te slaan zijn 

 Het is mogelijk om de tremulant een beetje vertraagd op gang te laten komen, zoals een violist doet 

 Wanneer we een orgel bespelen is duidelijk waar te nemen, dat een labiaalstem als een fluit sterk in de 
discant klinkt en zwak in de bas, terwijl dit bij een tongwerk net andersom is. Het harmonium heeft 
tongen en ook die klinken van nature in de bas krachtiger dan in de discant. Elke harmoniumbespeler, die 
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een uitkomende stem in de discant wil gebruiken, moet hier ook rekening mee houden. Op een 
drukwindharmonium is het verloop naar de bas meestal sterker dan op een zuigwindharmonium. Op het 
drukwindharmonium wordt gekozen voor een zachte klank als een Harpe Aeolienne of een afgeleide 
klank als de Sourdine. Op zuigwindharmoniums zijn vaak meer afgeleide stemmen (‘Dolce’ of registers 
met de toevoeging dolce). Toch blijft het wat behelpen. Met levelscaling kun je er voor zorgen, dat er 
minder wind naar de tongen gaat in de bas. Deze correcties zijn genuanceerd mogelijk en per register te 
realiseren. Het is niet praktisch, wanneer de harmoniumbespeler dit zelf per tong per register zou moeten 
bepalen. Er zijn enkele voorinstellingen (default instellingen) met afregelingen voor elke register, waaruit de 
gebruiker kan kiezen. Zonder levelscaling klinken de registers ‘naturel’ en is er dus wel een sterkere bas. 

 Het klavier is aanslag dynamisch te bespelen, zoals bekend van de piano. Het is al onder 4.2 beschreven, 
maar het klavier kan wel aanslaggevoelig zijn: je hebt er niets aan, wanneer er bij de tong niets gebeurt. De 
software bevat een algoritme wat zegt hoe snel de toets ingedrukt is (velocity) en de digitale elektronica bij 
het ventiel zorgt er voor, dat het ventiel een zekere hoeveelheid wind verstrekt, die er voor zorgt, dat de 
tong op een bepaald volume klinkt. Maar er is nog meer: de mate of gradatie van de velocity is instelbaar 
vanuit het touchscreen van niet of nauwelijks tot uiterst gevoelig 

 Het klavier kan met after touch bespeeld worden: door de toets dieper in te drukken kunnen andere 
opdrachten aan de ventielen gegeven worden. Meest aantrekkelijk is dat de wind herhalend wordt 
toegediend: er ontstaat dan een tremulant. De snelheid en de intensiteit kan ingesteld worden en 
toebedeeld aan een of meer registers; zo is een solostem met tremulant te spelen, terwijl de begeleiding 
strak klinkt (of omgekeerd) 

 Een andere toepassing van de after touch is de second touch. Er kan bepaald worden, dat een ventiel pas 
wind gaat doorlaten als een toets doorgedrukt wordt; op normale toetsdruk wordt normaal gespeeld met 
de gekozen registers, bij het doordrukken komt er een register (of een complete combinatie) bij 

 Het wordt pas echt interessant, wanneer het ventiel nadat de toets ingedrukt is de tong sterker of zwakker 
laat klinken door de toe te voegen wind. Dit laat zich het meest vergelijken met de ADSR op een 
synthesizer, maar dan dus door wind. Elke parameter van de ADSR is in verfijnde stappen in te stellen. 
ADSR, waar staat dat voor? Het volgende tekeningetje maakt al veel duidelijk: 

Dit is de meest primaire 
voorstelling, maar een ADSR kan geavanceerder zijn door toevoeging van extra verfijningen 

o Attack staat voor tooninzet. Als bekend spreekt een tong op een harmonium licht vertraagd aan. 
Een goede tong bij goede windvoorziening spreekt beter aan dan de tong van een oud 
ongerestaureerd instrument; maar de tooninzet kan ook moedwillig langzamer gemaakt worden 
voor bepaalde effecten of in combinaties met registers met een snelle tooninzet (daar kom ik later 
nog op terug). Geavanceerd is het mogelijk om de tong (met gewone of langzame tooninzet) 
vertraagd klinkt: d.w.z. met delay. Ook dat is in combinatie met een ander register met andere ADSR 
zinvol. Delay kan ook gecombineerd worden met een attack; de combinatie delay en attack zorgen 
dan voor een toonopbouw die in boven gegeven grafiekje bol of hol is  

o Decay (dus niet delay) zorgt er voor, dat de toon uitklinkt na het indrukken van de toets. Dus zoals 
piano en klavecimbel doen. Decay wordt op elektronische muziekinstrumenten ook wel percussion 
genoemd. Op een Hammond-orgel is een registratie met percussie op de 2-2/3’ heel populair. 
Dergelijke mogelijkheden zouden op het hyperharmonium ook hele mooie klanken op kunnen 
leveren, maar dan met de harmoniumsound, die erdoor een stuk puntiger kan worden. Er zijn veel 
akoestische percussieve instrumenten zoals slaginstrumenten, marimba en xylofoon, In het 
algemeen: elk instrument dat uitklinkt. De betekenis ‘percussion’ is dusdanig buiten het harmonium 
bekend, dat het begrip percussion op harmoniumregisters door een hamertje op de tong beter een 
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andere naam kan hebben (zie 4.3.4, waar ik het versneller genoemd heb) – helaas voor 
harmoniumliefhebbers, die daar aan gewend zijn; gelukkig laat ik de wel de code hiervoor overeind. 
De decay wordt veel in combinatie met de sustain gebruikt voor een verfijning van de omhullingscurve 
of envelope, zoals het hele verhaal van toonopbouw en afspraak ook wel genoemd wordt 

o Sustain (eigenlijk sustainlevel) zorgt er voor, dat de decay niet tot 0 terugvalt, maar er een 
restvolume (sustainlevel) blijft, maar geavanceerd kan dat restvolume weer verder terug vallen tot 0. 
In combinatie met de decay is zo de scherpte van de afvalhoek te bepalen. Een harp kan ongeveer 
even lang op een bepaalde toon uitklinken als een piano toets, maar de harp klinkt veel sneller in 
het begin uit (de piano klinkt egaler, ronder uit); in het grafiekje een helle of een bolle decay 

o Release zorgt voor het uitsterven van de toon, nadat de toets losgelaten is. De harmoniïst of organist 
kan zich misschien niet voorstellen, dat de toon nog klinkt, wanneer de toets losgelaten is, maar het 
is heel goed mogelijk. Geavanceerd is een hold mogelijk: de toon blijft gewoon doorklinken. Dat 
laatste klinkt zinloos: moet het instrument uitgezet worden om van de ‘hanger’ af te komen? 
Handiger is het om de hold te sturen: op het moment, dat een nieuw akkoord gedrukt wordt, 
moeten de oude tonen ophouden. Dat kennen de harmoniumspelers wellicht als prolongement. Met 
dat verschil, dat de hold op verschillende manieren te automatiseren valt, waardoor je geen 
kunstgrepen hoeft uit te halen en er meer toepassingen gecreëerd kunnen worden (het 
‘prolongement’ is immers niet aan het klavier gebonden, maar kan op een enkel register toegepast 
worden) 

 Met de geavanceerde (uitgebreide) ADSR met Delay, Sustain(level) en Hold zou je eigenlijk van 
DADSSRH moeten spreken voor de complete envelope. Maar laten we het bij het ingeburgerde ADSR 
houden. Het wordt nog complex genoeg. Instellingen van de ADSR zijn namelijk ook weer te bewerken. 
Als bekend klinkt een pianotoets in de bas veel langer uit, dan in de discant en is een Subbies 32’ in de bas 
trager in inzet dan een Fluit 4’. De curvescaling is dus een zeer belangrijke parameter 

 De omhullingscurve is ook in een loop te leggen. Dit werkt vooral interessant op attack en decay. Ook op 
deze manier kan zo een soort tremolo gemaakt worden, maar ook kan een repeterend plokje gemaakt 
worden, zoals een hartmonitor een bliepje laat horen (zolang de patiënt tenminste leeft!) of een radar. Een 
dergelijke repeat op hogere snelheid refereert aan het spelen op een mandoline 

 Op synthesizers is een ADSR ook op de klankkleur toe te passen. Dat gaat niet op een harmonium: de 
tong levert immers maar één geluid op. Nu komt om de hoek kijken hoe zinvol veel 8’-registers zijn. 
Wanneer meerdere registers met verschillende omhullingscurven klinken ontstaat wel degelijk een klankverandering 

tijdens de ingedrukte toets. Bijvoorbeeld: a) een scherpe, krachtige klank (14) met een korte decay in 

combinatie met een ronde, milde klank (11) met een lange decay levert een verandering van formant van 

A naar U op; b) een vrij snelle attack op een donkere klank met een O-formant (7) gecombineerd met een 

heldere klank met een A-formant (4) die traag inzet, terwijl gelijktijdig de klank met O-formant door decay 
wegvalt, de klank verandert dan van O naar A. Op eenzelfde wijze is een strakke klank om te buigen naar 
een zwevende klank. Dergelijke veranderingen zijn heel muzikaal inzetbaar zoals synthesizergebruikers 
met succes aangetoond hebben; voor gitaristen biedt een wahwah-pedaal een van de belangrijkste effecten. 
Het spreekt vooral muzikanten in de popmuziek aan, maar het is natuurlijk net zo goed inzetbaar in 
nieuwe contemporaine muziek 

Vele mogelijkheden als boven beschreven zijn realiseerbaar met het Utopa-orgel, maar bieden een totaal ander 
resultaat, omdat een orgelpijp (labiaal) bij veranderende winddruk ook in toonhoogte verandert en bij heel weinig 
wind alleen ruis overblijft. Het hyperharmonium gedraagt zich dus heel anders. 
Maar ook op een ander gebied is het harmonium anders dan een orgel. Er zijn diverse manieren om de tong naar 
buiten te laten klinken en dat gebeurt met fortekleppen. Een tong is van nature heel boventoonrijk en juist bij 
boventoonrijke klanken verandert het timbre wanneer de toon afgedekt wordt. Probeer het zelf maar eens uit: 
neurie mmm en houd dan je hand voor je mond terwijl je doorneuriet. Het verschil is nihil. Zing iii of èèè en doe 
weer de hand voor de mond. Nu hoor je de klank beduidend donkerder en zachter. Daar is heel wat mee te 
manipuleren. Zo eenvoudig als in een harmonium, waar een houten klep simpel open en dicht gaat, kan het niet 
in het hyperharmonium werken: de klep moet per tong werken wil volledige en onafhankelijke toonbeïnvloeding 
mogelijk worden. Elke tong moet dus in een eigen ‘kastje’ zitten, de tongcel, die genuanceerd open gemaakt kan 
worden. Even genuanceerd als de windtoevoer van het ventiel. Het moet ook snel open en dicht kunnen. 
Dergelijke aansturingen zijn digitaal mogelijk. 
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Een ADSR op de kleppen is niet alleen complex, maar biedt maar betrekkelijk weinig klankverandering. De 
verandering in timbre is op een tong weliswaar behoorlijk groot, maar niet zo groot als met filters in 
elektronische instrumenten en al helemaal niet over het hele formantbereik. Toonbeïnvloedingen als Forte 
expressief en Metaphone zijn echter beslist mogelijk en wel in een veel geavanceerdere vorm, namelijk per register. De 
Forte-klep (al dan niet expressief bedienbaar) is bij elke harmoniumbezitter wel bekend. De Metaphone laat ook 
klanken direct uit spreken, maar dan op de heldere registers achter in de kast, wat een heel andere klankbalans 
tussen de registers oplevert. In het hyperharmonium zou dit dus op elke register gerealiseerd kunnen worden. 
Belangrijk is wel de plaats van de tongenrij in de tongenkast. Ik kom hier nog op terug in het hoofdstuk over het 
uiterlijk. 

De belangrijkste parameters voor de sturing van het timbre middels de klep in de tongcel zijn: 

 Realisatie van de Formanttremolo, waarbij intensiteit en snelheid instelbaar zijn 

 Formanttremolo vertraagd op gang 

 Levelscaling op het gebied van de Forte c.q. Metaphone, waardoor het timbreverloop over het klavier per 
register aangepast kan worden 

 Forte op after touch 

Na de uitleg over wat bepaalde parameters zoal doen, is wel duidelijk wat bedoeld is en is een gedetailleerde 
beschrijving niet meer nodig. 

Enerzijds bieden de parameters heel veel mogelijkheden om de klanken van de tongen te beïnvloeden, anderzijds 
moet je wel gewoon kunnen blijven spelen. Een synthesizer heeft doorgaans nog veel meer parameters, maar 
gelukkig hoef je die niet eerst allemaal te bedienen om een klank te hebben (uitgezonderd de modulaire 
synthesizersystemen met patch-cords). Er kunnen in een preset-lijst honderden klanken vooraf opgebouwd zijn, 
waardoor je wel degelijk met één druk op de knop met een bijzondere klank kunt gaan spelen. Veel hangt af van 
wat standaard al meegeleverd wordt, maar het is even goed mogelijk, dat er klanken op usb-stick aangeboden 
worden. De standaard klanken kunnen echter wel naar eigen smaak aangepast en opgeslagen worden. Dat is de 
moderne manier van werken en dat moet de kracht zijn van het hyperharmonium. 

4.5 Bediening, presets 

De mogelijkheden zijn dus bijzonder groot, zoals ook al wel blijkt uit de 3-klaviers digitale speeltafel van het 
Utopa-orgel op bladzijde 4. We leven niet meer in de tijd van de modulaire synthesizers, waar geen spat geluid uit 

komt, wanneer er geen patch-chords 
ingestoken zijn (als afgebeeld). 

Het gevaar bestaat, dat veel 
mogelijkheden leiden tot meer aan de 
knoppen zitten dan muziek maken. 
De moderne techniek zorgt er voor, 
dat dat niet hoeft. De bediening moet 
simpel, snel en logisch zijn. En dat kan 
gerealiseerd worden met software, 
die ergonomisch en op een natural feeling 
gebaseerd is. Van tablets en mobiele 
telefoontjes is dat inmiddels bekend 
– ook zonder uitgebreide handleiding 
kan iedereen er direct mee aan de 
slag. Het Utopa-orgel kan ook met 
zijn moderne speeltafel snel gebruikt 
worden door organisten die er op 
concerteren en kunnen dat doen 
zonder registranten. Het 
hyperharmonium laat zich zelf 

gemakkelijker bedienen dan een harmonium, waar je tijdens het spel snel nog registerknoppen in en uit moet 
zien te schakelen. Als speler moet je je volledig kunnen concentreren op de muziek, voor de rest moet je je 
nergens meer druk over maken. Toch: Wat je wilt doen is niet alleen een kwestie van presets drukken. Vooraf 
registraties uitzoeken, speelhulpen zoeken en vinden – ook die dingen moeten geen uren in beslag nemen. Hoe? 
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Daar zijn verschillende oplossingen voor te bedenken, net zo goed als er verschillende mogelijkheden 
aangeboden kunnen worden. Het bedieningsgemak zit allereerst in wat de leverancier daaronder verstaat èn wat 
hij in default-instellingen aanbiedt; evenals op mobiele telefoons en tv’s (en natuurlijk ook keyboards en synthesizers) 
houdt elke leverancier er zijn eigen filosofie en zijn eigen logica op na. Vervolgens wordt bedieningsgemak ook 
gericht op persoonlijke voorkeur: het hyperharmonium kan een persoonlijk instrument zijn, op eigen maat ingesteld. Ik 
noem een aantal aspecten betreffende het bedieningsgemak: 

 Registerconfiguraties moeten er zijn om in één oogopslag te zien, hoe het bedieningspaneel ingericht is. In 
4.3.4 heb ik 3 niveaus van dispositieconfiguraties genoemd. Die zijn vooraf al als registerconfiguraties 
ingesteld. Een registerknop kan daarop ingericht zijn: kleine displays vertellen de naam van de registers of 
functies van speelhulpen. Er zijn ook schakelaars met zogenaamde elektronische inkt denkbaar. Zodra 
gekozen wordt voor een andere registerconfiguratie lees je dus ook andere registers en functies. Als al in 
de dispositieconfiguraties (4.3.4) aangegeven is, hebben veel registers een bereik van 88 toetsen. Een 
Baryton 32’ in de discant als bekend van het kunstharmonium kan net zo goed een mooi 8’-register zijn. 
Een Musette kan ook een 8’ zijn…over het hele klavier. Er zouden tientallen vooraf ingestelde 
registerconfiguraties opgenomen kunnen zijn. Niet alleen met varianten op de registerverdeling al dan niet 
met andere keysplitplaatsen, waarmee je meer een Duits of Amerikaans harmonium type kunt realiseren, 
maar ook met aanpassingen van bijvoorbeeld de intonatie. Zoals: er is een andere levelscaling, registers 
zijn voorzien van een bepaalde metaphone, er zijn andere tremulanten opgenomen, andere 
volumeverhoudingen, disposities met aanslagdynamiek, noem maar op. En dan noem ik nu alleen nog 
maar registerconfiguraties op met het harmonium als uitgangspunt. Er zijn natuurlijk nog legio meer 
registerconfiguraties mogelijk gebaseerd op de nieuwe moderne ‘akoestische synthesizer’ mogelijkheden 
van het hyperharmonium. Al die configuraties zijn natuurlijk ook nog eens naar eigen smaak en behoeftes 
aan te passen; of men zou wel vanuit het niets wat kunnen bedenken. Het resultaat is: een puur 
persoonlijk harmonium, dat bovendien optimaal klinkt in de ruimte waarin het staat 

 Het is belangrijk, dat schakelaars en regelaars herkenbaar en logisch geplaatst zijn: Er zijn gewone registers 
(maar dan wel met moderne knoppen met led-indicatie) en hand- en voetschakelaars (bijvoorbeeld splits, 
koppels, transpose, hold) die vrij instelbaar zijn. Ook zijn er pedalen als op de piano en voetzwellen voor 
diverse expressieve mogelijkheden, die eveneens anders gedefinieerd kunnen worden – zowel in functies 
als in mate van bereik. Alles zo ingedeeld, dat een adequate bediening naar persoonlijke behoefte gerealiseerd 
wordt 

 Boven elk register is een regelaar8. Standaard is die ingesteld op het volume (dus de windtoevoer), waardoor 
een register (ofwel de balans in de dispositie!) naar persoonlijke smaak afgeregeld kan worden. Deze 
regelaar kan middels het touchscreen ook voor andere functies gebruikt worden. Als eenmaal het volume 
op smaak staat, kan de regelaar bijvoorbeeld ook toegepast worden om de attack in te stellen, of een hold, 
of… 

 Er zijn als al beschreven layers mogelijk. In het Utopa-orgel zijn vier layers direct toegankelijk, via het 
touchscreen of met computers zijn daar nog meer layers mogelijk. Iedere layer heeft eigen al dan niet 
getransponeerde of op andere manieren bewerkte registers (een harmonium op zich); de layers zijn over 
elkaar te leggen (te combineren); de enige beperking is wanneer een tong vanuit verschillende layers 
tegenstrijdige informatie voor ventiel of forteklep krijgt: de tong kan immers niet tegelijk met percussie 
klinken en tegelijk met tooninzet: layer 1 is dan belangrijker dan 2 (enzovoort). Voor elk (directe) layer is 
er een eigen knop 

 Alle specifieke instellingen zijn instelbaar via het touchscreen. Denk aan alle parameters, het instellen van de 
zones en de layers, het instellen van (afwijkende) keysplits, de verdeling van registers over klavieren, 
instellingen voor klavieren of andere MIDI-kanalen enzovoort 

 Alle bovengenoemde instellingen kunnen in presets opgeslagen worden9 

 Naast de (lege) presets zijn er een aantal ‘vaste’ combinaties als GJ (het volle werk van het Klassieke Vierspel 

1…4), presets van pp (=1) tot ff (=Tutti, het GJ+ of wel: aangevuld met overige 16’, 8’ en 4’) en er 

zouden tevens al – zoals bij de registerconfiguraties – standaardpresets gevuld kunnen zijn, bijvoorbeeld met 

                                                 
8 dit kan een draaiknop of een schuifregelaar (drawbar) zijn. 
9 voor degenen, die hier nog niet mee vertrouwd zijn: een preset is een voorinstelling, die snel oproepbaar is. Tegenwoordig zijn 1000 
presets gebruikelijk; deze worden ergonomisch ingedeeld in banken en met steppers is praktisch vooruit en achteruit te schakelen – een 
muziekstuk of een compleet concert is zo vooraf te registreren – dat betekent dat tijdens het spel zonder registranten snel omgeregistreerd 
kan worden. 
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percussiemogelijkheden; zowel de vaste combinaties als de standaardpresets zijn ook weer naar eigen 
smaak te veranderen 

 Daarnaast zijn er ook andere instel- en gebruiksmogelijkheden, die over het touchscreen instelbaar zijn: er 
zijn tal van MIDI-parameters en er is een sequencer (waarbij de registraties natuurlijk per kanaal instelbaar zijn 
en ook die registraties in presets opgenomen kunnen worden als boven al vermeld) 

 Er zijn informatie- en hulpprogramma’s. Bijvoorbeeld: klik op vraagteken in het touchscreen, kies de knop of 
functie en het touchscreen vertelt wat het doet. Dat kan een puur technische verklaring zijn, zoals de 
uitleg van een parameter (als in 4.4.4 genoemd), maar er is ook andere uitleg mogelijk. Denk aan de 
herkomst of toepassing van een register of speelhulp in de vorm van historische informatie (bijvoorbeeld 
uitgevonden door Mustèl). Ook kan optische duidelijkheid gegeven worden met een grafiekje, zoals bij de 
envelope of de levelscaling 

 Accessoires. Bij moderne elektronische toetsinstrumenten zijn tal van accessoires denkbaar. Van het 
harmonium is een (evt. verstelbaar) bankje (al dan niet met bergruimte) een bekende accessoire, wat 
natuurlijk voor alle instrumenten denkbaar is. Maar er zijn ook diverse elektronische accessoires denkbaar. 
De meeste beïnvloeden de elektronisch opgewekte klanken, die naar versterkers gaan, zoals equalizers, 
chorus- echo-, nagalm-apparaten en dergelijke. Die zijn voor akoestische muziekinstrumenten niet 
mogelijk. Tablets/laptops/mobieltjes kunnen wel als accessoire ingezet worden. Daarbij zou ook een 
voetschakelaar ingesteld kunnen worden op het omslaan van digitale bladmuziek; steeds meer wordt 
gebruik gemaakt van de tablet voor partituren. 

  



 

 28 

5 Uiterlijk 

 

Het mag duidelijk zijn, dat het hyperharmonium in geen enkel opzicht op het oude harmonium lijkt. Niet alleen 
vanwege het bedieningspaneel met zijn touchscreen, regelaars en led-indicaties of het ontbreken van trappers 
voor de lucht. Maar ook in design moet de behuizing van het hyperharmonium van deze tijd zijn. 
Het is in principe mogelijk om het hele instrument in één kast onder te brengen. Met windmotor, balgen, 
windlade en tongcellen. Uitgaande van de grootste versie: een instrument met twee klavieren van 88 toetsen en 
pedaal met 17½ spel zijn er bijna 1700 tongen (het Klassieke Vierspel heeft 4x61 tongen), die door de tongcellen 
met ventielen en forteklepjes meer ruimte vragen dan in een conventioneel tongenraam. Het is zogezegd een 
blikvanger, waar best wat aandacht aan besteed zou mogen worden. Persoonlijk vind ik, dat een instrument zich 
zelf moet zijn. Niet iets moet tonen wat het niet is. Er zijn vooral onder de Amerikaanse zuigwindharmoniums 
verschillende instrumenten die een (loos) pijpenfront hebben. Dan suggereer je al, dat het een pijporgel zou zijn. 
Ook grote elektronische orgels met een luidsprekeropbouw hebben of een pijpenfront of een lattenfront, dat aan 
een pijporgel doet denken (dat laatste vind ik wel origineler, maar dat ter zijde). De commercie zal ongetwijfeld 
het verzoek van de klant honoreren, dus verwacht ik niet, dat mijn persoonlijke opvatting er iets toe doet. Dat 
neemt niet weg, dat ik wel eens naar een alternatief dan een pijpenfront zou willen kijken. Het klavecimbel is 
doorgaans een voorbeeld van een instrument met een vaak fraai beschilderde kast. Dat hoeft niet barok te zijn. 
Kijk eens naar het design en schilderwerk van klavecimbels, bekend van Annelie de Man: 

  
Voorbeelden van hoe een klavecimbel er ook uit kan zien 

Wanneer je een galerie met moderne kunst ingaat, dan kun je veel inspiratie opdoen. Een kast kan, maar hoeft 
niet, van hout te zijn. Metaal en kunststof zijn ook toe te passen, hoewel ik om akoestische redenen (een warmer 
geluid) de voorkeur zou geven aan een houten kast voor de tongen. Maar goed: ook een accordeon heeft meer 
niet dan wel een houten kast en kan toch prima klinken. Het hyperharmonium is een nieuw instrument te 
noemen, geef het ook een nieuw uiterlijk en het wordt een blikvanger, waar je ook met plezier je blik op richt! 
Los van oubolligheid, los van orgelsimulatie, los van fantasieloosheid. 

Uiteraard kan ook gekozen worden voor een praktisch gebruik. Ik ken harmoniumbespelers, die een prachtig 
harmonium hebben, maar waar de kast na veel transport van ellende uit elkaar valt. (Eigenlijk zonde, maar je 
moet wat.) In zo’n geval is een los MIDI-keyboard veel handiger. Windvoorziening en tongenkast apart (dus drie 
‘colli’ om mee te nemen) voorzien van beschermhoeken als muzikanten in de popmuziek gewend zijn en je bent 
klaar. 

Bij een losse kast voor de tongen is er vanzelfsprekend een andere klankuitstraling, dan in het (gewone) 
harmonium, waar de tongen doorgaans onder het klavier liggen. Door de digitale techniek is de plaats van de 
tongen niet vast bepaald en zijn andere opstellingen mogelijk voor de beste klankpresentatie. Dit biedt meteen 
perspectieven voor de fortekleppen, die bij de bestaande harmoniums slechts op enkele tongenrijen echt directe 
uitstraling geven. 
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6 Toepassingsmogelijkheden: nieuwe en bestaande muziek 

 

Voor wie is het hyperharmonium interessant? Gezien de uitgangspunten met de tongen is het duidelijk: de 
harmoniïst. Elke muzikant, die harmonium wil spelen in de traditionele betekenis. Frans romantische 
harmoniummuziek van Franck, Guilmant of Boëllmann voor het Klassieke Vierspel. Complexe 
harmoniumwerken van Karg-Elert voor het Kunstharmonium. Scandinavische volksmuziek of Psalmen op een 
zuigwindharmonium. En zoveel meer… Het is maar een greep. 

Uiteraard kan het instrument dienst doen als alternatief voor een kerkorgel in huis of alternatief zijn voor een 
elektronisch orgel dat ook als zodanig dienst doet. Door de layers en het pedaal zijn er meer 
registratiemogelijkheden dan op een gewoon harmonium, zelfs als het bij dispositieconfiguratie A (het Klassieke 
Vierspel) blijft, maar dan wel op twee klavieren en pedaal; ik kan het gebruik als surrogaat-orgel niet aanbevelen 
– puur principieel om niet nogmaals het predicaat ‘orgelalternatief’ op het hyperharmonium geplakt te krijgen ten 
koste van het eigen karakter en waar het voor bedoeld is (dus niet omdat het die taak niet aan zou kunnen). Maar 
voor studiedoeleinden is het zeer geschikt. Er is sprake van een akoestische (mag ik stellen: natuurlijk klinkende) 
geluidsbron, dat voor veel organisten te prefereren is boven een weergave door luidsprekers. Omdat een 
harmoniumtong vele malen kleiner is dan een orgelpijp is een hyperharmonium in dispositieconfiguraties A en B 
in de meeste huiskamers te plaatsen. 

Bovengenoemde toepassingen zijn al bekend van het (conventionele) harmonium, maar het hyperharmonium 
kan veel meer doelgroepen hebben: 

Door de klavieromvang en de percussiemogelijkheden (inclusief pianopedalen) zijn alle pianowerken in principe 
speelbaar, maar dan met een heel ander geluid. Dus ook pianisten zouden er mee overweg kunnen. Misschien 
denkt u (als u harmonium speelt, maar van huis uit organist bent), of een pianist wel de juiste toetsenist is voor 
een harmonium. Wist u, dat het harmonium rond 1900 veel in salons bespeeld werd samen met een piano? En 
dat vanuit haar expressieve eigenschappen het harmonium beter op de piano aansluit dan op het orgel? Uit 
commercieel oogpunt werden weliswaar harmoniumwerken uitgegeven met als toevoeging ‘voor orgel en 
harmonium’ of werden de organisten als doelgroep gezocht, zoals met ‘L’Organiste’ van César Franck, omdat ook 
toen al het harmonium in kleine kerken  geplaatst werd en gezien werd als een (goedkoop) alternatief voor het 
orgel. Maar in tijdschriften werd er ook toen al regelmatig op gewezen, dat het harmonium een eigen karakter 
heeft, dat in eigenschappen dichter bij de piano dan bij het (starre) orgel ligt! Klaas Hoek wijst hier ook op in zijn 
artikelserie over het Duitse harmonium in de Vox Humana van de Harmonium Vereniging Nederland. Als het 
gewone harmonium al goed aan kan sluiten bij de piano, dan zal het hyperharmonium met 88 aanslagdynamische 
toetsen en percussieve mogelijkheden dat nog veel meer doen. Omgekeerd kan ook de organist, die voor studie 
mede aangewezen is op de piano voor zijn studie het piano-toucher ook vanaf het hyperharmonium kunnen 
toepassen. Het hyperharmonium kan dus een verbinding tussen orgel en harmonium vormen. 

Goed: het hyperharmonium is er dus vooral voor harmoniïsten, pianisten en organisten dus. Nee: het is een 
prima instrument…ook voor hen. Maar het is in eerste instantie een instrument voor toetsenisten, die nieuwe muziek 
willen maken! Toetsenisten, die misschien uit de wereld van de popmuziek komen. Muzikanten, die op synthesizers 
en keyboards spelen. Of op een elektronisch orgel voor populaire muziek. De moderne geïntoneerde tongen, de 
nieuwe mogelijkheden, de eigentijdse speeltafel met moderne bedieningselementen, de designkast – het zijn 
allemaal voorbeelden die het hyperharmonium actueel maken, los van een voor hen stoffig imago. Een trage 
inzet op register a, terwijl register b percussief is, levert een klank op die overvloeit. Een klank, die donker begint 
en helder eindigt, een klank die strak begint en zwevend eindigt enzovoort. Dat zijn nieuwe expressievormen, die 
ook een groot publiek aan kunnen spreken. Niet alleen het grote publiek van de popmuziek, maar ook 
muzikanten uit een klassieke hoek. 

Het hyperharmonium is tegelijk een uitdaging voor componisten om zich door de (ver)nieuw(d)e klank van tongen 
te laten inspireren. Componisten, die vandaag de dag gewend zijn aan muziekinstrumenten, die vele 
mogelijkheden bieden en meer willen dan vier basisregisters. Natuurlijk schrijven die componisten ook voor een 
piano, een viool of andere instrumenten, die maar één geluid leveren, maar er is meer en meer een verschuiving 
naar componisten, die vanuit een privéstudio met daarin de nodige elektronica componeren. Voor hen is het 
hyperharmonium een verbinding tussen de wereld van traditionele akoestische muziekinstrumenten en de wereld 
van studio’s met sequencers en MIDI-apparatuur. Componisten, die via hun studio vaak ook uitvoerend musicus 
zijn. 

Moderne (klassieke) muziek, jazz, world en pop haken in deze tijd veel op elkaar in. Fusion is tegenwoordig een 
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modewoord in de muziekwereld. De componisten kunnen uit elke hoek komen of bij verschillende stijlen 
aansluiten. Met als meest extreem de groep muzikanten en componisten, die steeds de grenzen willen verleggen. 
Kunstenaars, die steeds op zoek zijn naar iets anders. Met tablets/computers verkennen zij als in een 
klanklaboratorium wat nog niet eerder gedaan is. De baanbrekers kunnen net zo goed als de ervoor genoemde 
componisten geïnspireerd raken door het hyperharmonium. Ook zullen zij gebruik maken van elektronische 
modulatiemogelijkheden (dus elektronische muziek), zoals Jacob Lekkerkerker dat doet met elektronica 
gecombineerd met (historische) pijporgels. 

Het woord computer is al gevallen. Een van de digitale mogelijkheden van het hyperharmonium is de 
aanwezigheid van een sequencer. Daarmee of met een computer met een uitgebreid sequenceprogramma zijn 
MIDI-files te maken en af te spelen. Daar waar de mens tien vingers en twee voeten kan toepassen en het snelste 
presto bepaald wordt door de vingervlugheid van de speler, kan de sequencer zo snel spelen als een uzi kan 
schieten met 88 vingers aan tientallen handen. Het hyperharmonium als virtuoos automatisch muziekinstrument. 
Heel aardig voor een gezellig muziekje als uit een draaiorgel, een dansorgel of een orchestrion, maar dan digitaal 
aangestuurd. Er zijn geen gestanste kartonnen boeken meer, maar bestanden, die niet slijten en veel 
nauwkeuriger informatie kunnen verwerken. Aan de andere kant kunnen ook hier componisten hun hart op 
halen, door composities te schrijven, die voor een normaal mens onuitvoerbaar zijn. Ik refereer weer aan het 
Orgelpark, waar enige tijd geleden een cd verscheen met moderne composities uitgevoerd door het ‘draaiorgel’ 
van het Orgelpark: de Busy Drone. Inmiddels heb ik ook bij concerten de vergaande opties hiervan meegemaakt. 
Uitermate boeiend! Wanneer ook instellingen (parameters) opgenomen worden, waardoor onzichtbare handen 
aan de knoppen draaien, kan men met het hyperharmonium nog veel meer doen dan met de Busy Drone. 

Daarnaast is het hyperharmonium niet gebonden aan het al dan niet meegeleverde klavier. Naast het genoemde 
gebruik met pc of tablet kan het hyperharmonium natuurlijk ook bespeeld worden vanaf synthesizers, keyboards 
en akoestische instrumenten die over een MIDI-interface beschikken, zoals een orgel, piano of een accordeon. 
Maar ook instrumenten zonder toetsen zoals een elektrische gitaar. Met realtime sampling zijn loops te spelen, als 
ware er niet één musicus, maar meerdere. Risico is, dat zoiets overdreven of te snel toegepast wordt: de meest 
luie muzikant kan zonder veel moeite wat lijken te presteren. Het is nog een techniek, die in de kinderschoenen 
staat, maar waar wel rekening mee gehouden moet worden voor de toekomst. 

Een aparte toepassing over MIDI is het gebruik van het hyperharmonium met een breath controller. Blazen op een 
apparaat, dat elke ademstoot zeer gedetailleerd overzet in MIDI-codes. Hier is volgens mij momenteel de ultieme 
aansluiting tussen mens en muziekinstrument mee te realiseren. De organist, die subtiel met zijn vingers een 
mechanisch pijporgel bespeelt voelt een direct contact tussen hem en de orgelpijp. Maar de toonbeïnvloeding is 
zeer gering. De fluitist kan veel meer zijn toon op- en afbouwen. Hoewel uiterst subtiel spel maar voor weinige 
zeer getalenteerde fluitisten weggelegd is, zijn zelfs de net iets mindere goden toch al behoorlijk in het voordeel 
ten opzichte van bijvoorbeeld een goede organist met een subtiel toucher. 
Ik zou twee typen breath controllers kunnen noemen. De ene is amper meer dan alleen een mondstuk met een 
interface (MIDI of USB), zoals het Controller Station van Hornberg.  
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Laat de computer of de toetsenist (aan de klavieren) hier maar het werk opknappen. Of omgekeerd in de praktijk: 
de harmoniïst, die gelijk een mondstuk tussen de tanden gekneld heeft: toetsenist en blazer tegelijk. 

In het andere geval hebben we te maken met een digitaal instrument, waar ook in geblazen moet worden, maar 
waarop toetsen of kleppen zitten, waardoor bijvoorbeeld een klarinettist op dit instrument kan spelen. Hier is 
dus meer gedacht vanuit een bepaald type muzikant. Hier als voorbeeld een breath controller van Yamaha. 

In beide gevallen is de eigen aangeblazen lucht alleen voor het maken van 
digitale codes. Het hyperharmonium krijgt de codes en kan ermee 
bespeeld worden. De tongen krijgen uiteraard de wind uit de balgen, 
aangedreven door de windmotor. Zelfs met 17½ spel op volle windsterkte 
bij grote akkoorden is de breath controller licht aan te blazen – blauw 
aanlopen met een opgezwollen hoofd is er niet meer bij. 

Zelf maak ik graag gebruik van een melodica, die ik bespeel, terwijl ik met 
een andere hand bijvoorbeeld op het orgel of op de piano speel. Een 
dergelijke toepassing is ook met een breath controller goed mogelijk. 
Omdat ik geen fluitist of hoboïst bent, is de eerste optie voor mij veel 
interessanter. Nog interessanter is dat, wanneer ik die optie combineer met 
een zojuist al aangekaarte toepassing van het hyperharmonium, bespeeld 
vanaf een orgel of piano met MIDI-aansluiting. 

Het hyperharmonium als hybride-instrument heb ik al genoemd in hoofdstuk 4.2…en zojuist hierboven. Dat 
levert in de praktijk muzikale mogelijkheden op, die nu niet te benoemen zijn. Orgel met MIDI en 
hyperharmonium betekent nieuwe combinaties vanaf het orgel te bespelen. Piano met hyperharmonium. 
Omgekeerd zou ook kunnen. Uitgaande van een tweeklaviers hyperharmonium kun je op het ondermanuaal een 
akoestische piano aansturen, terwijl je op het bovenmanuaal een harmoniumregistratie bespeelt, die met een 
breath controller extra levendig in toon wordt gemaakt. 

Ik heb aangekaart welke doelgroepen geïnteresseerd zouden kunnen zijn voor het hyperharmonium en 
constateer, dat ik geen enkele ‘gebruiker’ hoef uit te sluiten! Ik heb er op gewezen, dat het hyperharmonium 
toepasbaar is als solo-instrument, maar evenzeer in combinatie met computers en andere al dan niet akoestische 
muziekinstrumenten – ook daarin mag geconstateerd worden, dat hierin een veel grotere toepasbaarheid is, dan 
welk bestaand harmonium ook. Tenslotte wil ik in de toepasbaarheid nog een keer wijzen op de dispositie en 
bijbehorende intonatie. Voor het huidige harmonium geldt, dat je moet accepteren hoe het klinkt met de tongen, 
die al meer dan een eeuw geleden gemaakt zijn. Hoe fraai ze ook mogen klinken: de moderne muzikant, voor in 
de lichte muziek, eist een persoonlijke sound. Een sound, die je zelf kunt kneden. Die mogelijkheid is uitermate 
belangrijk in deze tijd. Dat die sound verder ook percussief kan zijn en steviger ofwel pittiger is minstens net zo 
belangrijk, vooral in de popmuziek. 

Het hyperharmonium kan dus een overtuigende rol gaan spelen in diverse stijlen muziek en ontstijgt daarmee op 
alle fronten het (conventionele) harmonium. Uiteraard: een muziekinstrument moet je horen en als de basis niet 
goed klinkt, dan kom je er natuurlijk niet ook al heb je een miljard mogelijkheden. 
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7 Realiseerbaar in de praktijk? 

 

Aan de slag dus maar? Liever vandaag gerealiseerd dan morgen? Zo simpel is het niet. Op papier mag het er 
interessant uitzien, maar is het ook in de praktijk te realiseren? Technisch kan dat: het Utopa-orgel is het bewijs 
en het hyperharmonium is daarop terug te voeren. Het principe van de springlade in dit geval met tongcellen is 
daarbij het uitgangspunt. Wat het Utopa-orgel niet bevat en wat kenmerkend voor een harmonium is, zijn de 
fortekleppen, die nu in kleine vorm per tongcel aanwezig moeten zijn. Er bestaan al kleine elektromotoren, die 
de kleppen digitaal gecontroleerd worden en razendsnel kunnen openen en sluiten. 

De praktijk levert echter een aantal probleemstellingen op en die moeten onder ogen gezien worden. En in 
hoeverre zijn die oplosbaar! Ook nu noem ik het Utopa-orgel als voorbeeld: dat dit instrument er is gekomen, is 
het bewijs, dat zoiets haalbaar is. Want ook hier zijn de belangrijkste vergelijkbare probleemstellingen (zo blijkt!) 
opgelost. Ik benoem de volgende punten als praktijkobstakels voor het hyperharmonium: 

1) De eerste vraag is natuurlijk: hoeveel moet het wel niet kosten? Geld, dat is altijd het eerste en grootste issue: 
Het hyperharmonium zal niet als een oud harmonium voor een habbekrats te koop aangeboden worden. 
Integendeel: het zal geen goedkoop instrument worden. Helaas ja, maar het hyperharmonium heeft niet 
dezelfde doelgroep als de koopjesjager. Maar in welke grootte moet gedacht worden? Het Utopa-orgel 
kostte 2,4 miljoen. Dat is een orgel met 33 registers, dat ook zonder de moderne elektronica (dus 
uitsluitend als barokorgel) beslist een peperduur orgel zou zijn geweest gezien de research aangaande 
orgels van Zacharias Hildebrandt. Er is echter heel veel onderzoek gedaan, uitgeprobeerd met 
proefopstellingen enz. enz. want het moest allemaal uitgevonden worden. De allereerste Moog-synthesizer 
kostte ook een fortuin, vijftien jaar later was een van de laatste modulaire synthesizers, de Böhm Soundlab, 
een fractie van het bedrag. De eerste sampler was van Fairlight en alleen aan studios en succesvolle 
artiesten voorbehouden. Dat instrument is in geen verhouding in prijs en in kwaliteit met de huidige 
samplers, die jan-en-alleman thuis kan hebben. De eerste hyperharmoniums zullen dus ook niet voor de 
gewone huis-tuin-en-keuken-harmoniumbespeler zijn, omdat ook hier veel ontwikkeld en getest moet 
worden, maar met de opgedane kennis met het Utopa-orgel hoeft niet ieder wiel opnieuw uitgevonden te 
worden. Daarnaast is een tong veel goedkoper dan een orgelpijp en omdat een tong veel kleiner is dan een 
orgelpijp is veel aan materiaalkosten op de kast te besparen. Ook in vroeger tijden waren harmoniums veel 
goedkoper dan pijporgels. De eerstelingen zullen dus het nodige kosten, voorbehouden aan stichtingen of 
investeerders, die initiatieven willen ondersteunen. Ik stel, dat dispositieconfiguratie A met het Klassieke 
Vierspel beslist een volwaardig instrument is, maar ik zet hoog in met configuratie C. Als al vermeld doe ik 
dat niet om het vele, maar om de breedte van het tongenpallet om genuanceerde klankkleurschakeringen 
mogelijk te maken. Bij de realisatie van een hyperharmonium, denk ik dat een kosten/batenverhouding bij 
een groot instrument gunstiger is. Een hyperharmonium gebaseerd op één spel zal relatief veel duurder 
zijn en hooguit interessant in de testfase. Wanneer er een dusdanige interesse voor het hyperharmonium is, 
dat het de moeite loont om het in productie te nemen voor particulieren, dan zullen na verloop van 
betrekkelijk korte tijd de prijzen aantrekkelijker worden. Ik schat een prijs in, die aansluit bij die van een 
vleugel 

2) Technisch is het hyperharmonium te realiseren, stelde ik hierboven. O ja? Dat mag dan voor de moderne 
digitale techniek gelden, maar hoe staat het met het hart van het harmonium: de tongen? Vroeger waren er 
harmoniumfabrieken, vooral in Amerika, waar in grote massa tongen geproduceerd werden met behulp 
van – voor toen! – geavanceerde machines. Maar die machines zijn er niet meer. Een brok kennis op dat 
gebied is ook verloren gegaan. Bij het herstellen van een harmonium maken restaurateurs gebruik van 
tongen uit oude harmoniums. Tweedehands voor tweedehands. Want er zijn geen fabrieken meer met 
machines, die nieuwe harmoniumtongen (kunnen) produceren. De oplossing moet gezocht worden bij 
fabrikanten, die nu tongen produceren voor andere tongeninstrumenten, zoals accordeons. Een 
accordeontong klinkt echter wezenlijk anders dan een harmoniumtong10. Om nog maar te zwijgen van het 
verschil tussen zuigwind en drukwind tongen! De kennis en knowhow bij accordeonfabrikanten is op hun 
gebied ruimschoots aanwezig en is in tegenstelling tot die van harmoniums doorgegroeid naar onze tijd. 
Het ontbreken van de know how aangaande harmoniumtongen moet wel bij die fabrikanten overbrugbaar 
zijn; Debain en zijn voorlopers moesten immers handmatig van alles maken en uitvinden. Een belangrijk 
deel van de harmoniumtongen is echter volledig te automatiseren. Een orgelpijp vraagt per definitie 
handwerk (platen walsen uit orgelmetaal, vormgeving volgens bepaalde mensuren, die per orgelpijp 

                                                 
10 hoewel: de bandoneon voor een tango van Piazzolla niet veel verschilt met de klank van  of + uit een drukwindharmonium! 
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verschillen, labium, opsnedes, het vele timmermanswerk in abstracten enz.), maar een tong is relatief 
uniform en simpel. Daardoor zijn ze op de duur misschien voor een groot deel met 3D-printers te maken 
en daarmee kunnen de kosten ook gedrukt worden. Hoe de tongen ook gemaakt worden en door wie: in 
alle gevallen zullen ze toch handmatig afgeïntoneerd moeten worden. Momenteel is er alleen een Louis 
Huivenaar, die daartoe in staat is. Hij is van onschatbare waarde voor de huidige harmoniumwereld, maar 
er komt een dag dat hij zal stoppen en wie zijn er dan nog voor de bestaande harmoniums? Intoneren van 
een harmoniumtong is een vak op de vierkante millimeter en vraagt mensen met vele jaren ervaring. Ook 
dat is een kennis die nagenoeg verloren gegaan is. Professionele harmoniumrestaurateurs en -intonateurs 
zijn er over de hele wereld maar mondjesmaat. De enige hoop: ze zijn er nog wel! Dit verhaal heet 
Nadenken over een nieuwe toekomst voor het harmonium. Wanneer we dat doen, moeten we zeker aan 
toekomstige intonateurs en producenten van tongen denken: het is van groot belang, dat de kennis, die er 
nu is bij mensen als een Louis Huivenaar, (mondiaal!) overgedragen wordt aan een nieuwe generatie. Dat 
is een belangrijke zaak, waar apart aandacht aan gegeven moet worden, maar dat buiten deze uiteenzetting 
valt 

3) De realisatie vraagt een onbevangen, toekomstgerichte visie. In de harmoniumwereld zijn de meeste 
mensen conservatief en op leeftijd. Het hyperharmonium zal het vooral moeten hebben van een nieuwe 
generatie. Die generatie is niet bekend met het harmonium. Er ontstaat wellicht een kip-ei-situatie met als 
bijkomstigheid onbekend is onbemind. Maar als dat het uitgangspunt is, dan was er nooit een uitvinding 
gedaan. Er zullen mensen nodig zijn die out of the box willen denken en mensen en instanties, die dat met 
passie en overtuiging financieel willen ondersteunen – die geloven in de kracht van de nieuwe ontwikkeling! 

4) Het Utopa-orgel is een uniek instrument, zoals eigenlijk elk orgel een uniek instrument is. Een Utopa-
orgel voor een grotere (particuliere) markt is even moeilijk voor te stellen als dat er in elk gebouw een 
orgel geplaatst zal worden. Het hyperharmonium kan in het verlengde van een piano of een keyboard 
gezien worden en daardoor wel voor relatief grote afname door particulieren geschikt zijn. Dat is een 
belangrijk pluspunt van het hyperharmonium ten aanzien van het pijporgel, maar afgezet tegen andere 
muziekinstrumenten zal het een behoorlijk duur instrument blijven. Het vraagt veel moeite om het 
hyperharmonium op de markt te lanceren en te positioneren – het heeft (nog) niet de reputatie van de 
gevestigde piano11. Reclame maken is daarbij helaas nauwelijks een optie: ook synthesizers, keyboards, 
elektronische orgels en akoestische muziekinstrumenten moeten het niet hebben van radio of tv reclame 
en ten aanzien van veertig jaar geleden zijn er veel minder winkels voor muziekinstrumenten. 
Bekendmaking via vaktijdschriften is voor het hyperharmonium ook beperkt, omdat er nog geen 
gebruikers(groepen) zijn. De oplossingen op dit gebied moeten gezocht worden in concerten en 
muziekaanbieders (Spotify, Youtube, potcasts enz.) enerzijds en anderzijds moeten musici (toetsenisten) 
en muziekscholen benaderd worden om dit instrument in te zetten voor studie en promotie 

5) Tenslotte moeten de traditionele media (kranten, radio en tv) bereid zijn om meerdere keren positief 
aandacht te besteden aan deze ontwikkeling. Als dat enthousiast te realiseren valt, zullen er componisten 
komen die nieuwe muziek schrijven voor dit instrument en zullen toekomstige bespelers geïnteresseerd 
raken en wellicht opgeleid op de scholen of bij musici als hierboven genoemd. De wereld zit vandaag de 
dag anders in elkaar dan 80 jaar geleden, toen een bijvoorbeeld een Ondes Martenot nog bekendheid kon 
krijgen zonder veel poeha. De tijd van ‘goede wijn behoeft geen krans’ gaat tegenwoordig niet helemaal 
meer op 

Al die haken en ogen: wanneer je er niet aan denkt, is een realisatie niet mogelijk. Door ze te benoemen, kunnen 
oplossingen voor de problemen bedacht worden.  

                                                 
11 Marktpositionering, dat klinkt commercieel en is het oog. Zonder commercie is het onmogelijk een hyperharmonium bekendheid te 
geven 
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8 Résumé 

 

Het harmonium, zoals we dat nu kennen, roept bij veel mensen nog een oubollige tot nostalgische associatie op. 
Dat is niet terecht: een goed harmonium is een prachtig muziekinstrument. Dat geldt zowel voor het 
drukwindharmonium als het zuigwindharmonium. Dat weten de harmoniumliefhebbers, maar buiten hun 
wereldje is dat onbekend. Een van de redenen daarvoor is, dat al tientallen jaren geen nieuwe instrumenten 
geemaakt worden en de ontwikkeling van het harmonium al een kleine eeuw stilgestaan. Helaas dreigt het 
harmonium daardoor een fossiel te worden: oude instrumenten zullen na het slijten van de tongen op de duur 
verdwijnen, terwijl er geen nieuwe gemaakt worden. Het harmonium is dan ten dode opgeschreven! 
Wil het harmonium een permanente plaats in de muziekwereld krijgen, dan zal het drastisch gemoderniseerd 
moeten worden. Een reïncarnatie tot een harmonium 2.0 zogezegd. Geïnspireerd door het Utopa-orgel in het 
Orgelpark ben ik gaan nadenken hoe dat nieuwe harmonium er uit zou moeten zien. Het hyperharmonium (zoals 
ik het ben gaan noemen) zou evenals het Utopa-orgel een akoestische synthesizer moeten worden met elementen, 
die bekend zijn uit keyboards en synthesizers, inclusief MIDI en computertoepassingen en eenvoudig middels 
MIDI te gebruiken als hybride instrument in combinatie met bijvoorbeeld een piano. Het valt te realiseren met 
een toon- en windvorming per toets middels een zogenaamde springlade. Er zijn oneindig veel nieuwe moderne 
toepassingsmogelijkheden, terwijl het authentieke harmoniumgebruik ook gebruikt kan blijven worden, maar dan 
nog veel uitgebreider en verfijnder. Net als het Utopa-orgel: een harmonium met een Januskop. De intonatie zal 
echter ook eigentijdse wensen moeten vervullen. Door tongen van zeer rond tot heel helder en van zeer zacht tot 
zeer krachtig te gebruiken, kunnen subtielere klankkleurnuances gemaakt worden, die vooral voor de nieuwe 
mogelijkheden zeer belangrijk zijn. 
Er zijn weliswaar een aantal problemen, maar die zijn overbrugbaar al zullen er de nodige hobbels zijn vooral op 
het gebied van het maken van nieuwe tongen en de intonatie daarvan alsmede het aanboren van nieuwe 
doelgroepen en het financieren van de realisatie van (met name) de eerste instrumenten.  
Voor diegenen, die vinden, dat elektronica niet in een harmonium thuishoort, wil ik stellen, dat 
computertechniek tegenwoordig in alles voorkomt: van de wasmachine tot de koelkast, van de fiets tot de auto, 
van het koffiezetapparaat tot de strijkbout. En ja: ook in akoestische muziekinstrumenten. Digitale techniek zal 
onmisbaar zijn, wanneer we denken aan een harmonium 2.0 – ik hoop, dat u die mening deelt, als u mijn 
uiteenzetting gelezen hebt. 
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