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Het nieuwe elan van onze nieuwe 
voorzitter, Wim Rhebergen, is direct 

voelbaar in deze editie van de Vox Huma‐
na. In zijn voorwoord wijst hij op de zeer 
rijke historie van de HVN, die ons en de 
harmoniumcultuur in Nederland reeds 
zeer veel heeft gebracht. Het is nu aan ons 
om dit bijzondere erfgoed aan toekomstige 
generaties door te geven. Dit kan alleen 
met vereende krachten en een gezamenlij‐
ke visie. We dienen de vereniging, maar 
vooral ook het culturele gedachtegoed dat 
wij zo omarmen, een gezond en levendig 
perspectief te bieden.

Verschillende auteurs richten hun blik op 
de toekomst en dagen ons uit om na te 
denken over oude en nieuwe ontwikkelin‐
gen die om ons heen gebeur(d)en en waar 
we het harmonium een dienst mee kunnen 
bewijzen. Peter Herkemij laat zien hoe 
destijds Karg-Elert al heeft getracht de be‐
langstelling van het harmonium te vergro‐
ten, door de introductie van het 
Reform-harmonium. Hoewel geen com‐
mercieel succes, kunnen we misschien wel 
leren van deze ervaringen. Kok van Nood 
laat zien hoe oude instrumenten, zoals die 
van Debain’s Harmonina nog steeds kun‐
nen inspireren om moderne instrumenten, 
zoals de Indiase harmoniums, uitgebreide‐
re mogelijkheden te bieden. Gerard Zwart 
prikkelt ons met de technische mogelijk‐
heden die in het splinternieuwe Utopa-
orgel in het Orgelpark te Amsterdam 
worden gebruikt, en ter inspiratie zouden 
kunnen dienen voor een hernieuwde blik 
op het harmonium. 

Wim Rhebergen mijmert met Dick 
Sanderman over de toekomst van het har‐
monium en reikt richtingen aan waarin we 
met elkaar aan de slag zouden kunnen 
gaan om aan te sluiten bij de huidige gene‐
ratie muziekliefhebbers. Maarten en Mar‐
jan van den Bosch doen daar in hun 
recensie van het jaardagconcert nog een 
schepje bovenop, en stellen dat we mis‐
schien maar eens moeten ophouden om te 
spreken over “harmoniumcultuur” omdat 
we onszelf daarmee feitelijk isoleren van 

de muziekcultuur als 
geheel. 

Kortom, er is deze 
keer meer dan ge‐
noeg inspiratie op te 
doen om na te den‐
ken over de toe‐
komst van het 
harmonium. Veel 
plezier en wijsheid 
daarbij gewenst.

Hans van Breugel 
Hoofdredacteur Vox Humana

Toekomstmuziek
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Met voldoening kunnen we vaststellen 
dat er in al die jaren na de oprichting 

van de Harmonium Vereniging Nederland 
in 1990 veel tot stand is gebracht. Ik noem 
de kleurrijke en steeds weer boeiende Vox 
Humana’s die al jarenlang elk kwartaal 
verschijnen. De laatste Vox Humana was 
een echt juweeltje. Voorts de vernieuwde 
website die op de laatste jaardag door 
Willem van Tuijl geïntroduceerd werd en 
zeker in het nieuwe jaar op uw scherm te 
zien zal zijn. Wat velen misschien niet 
kennen is het door Wim Olthof rijk opge‐
bouwde archief, een onzichtbare schat, 
waar de redactie van de Vox Humana 
gretig gebruik van maakt. In onze HVN-
winkel kunt u cd’s en eigen uitgaven ver‐
krijgen, mooie muziek en boeiende in‐
formatie. 

De vereniging heeft inmiddels een rijke 
traditie van jaardagen, regiodagen, har‐
moniumbeurzen en concerten. Het con‐
cert op de laatste jaardag met Dirk Luijmes 
(harmonium) en Ellen Corver (piano) in de 
volle Edesche Concertzaal past gloedvol in 
de mooie reeks van jaardagconcerten. Her‐
innert u nog het concert bij ons 25-jarig 
jubileum, nu al weer drie jaar geleden? Jo‐
ris Verdin (harmonium) speelde met 
Cameron Millar (saxofoon) een nieuwe 
compositie van Andreas van Zoelen, een 
Zweeds intermezzo, speciaal voor ons ge‐
schreven, en vervolgens speelde Joris met 
Annelies Focquaert zijn eigen compositie 
Falses en Zambomba, Spaans vuur in een 
Belgische opsmuk. De partituren staan in 
de Jubileumalbum, waaraan maar liefst 33 

componisten meewerkten. Herinnert u 
zich ook Klaas Hoek met harmonium en 
sirene en kunnen we zijn bijdrage aan het 
jubileum zonder overdrijving een fantas-
tisch, spectaculair experiment noemen. 
Dit jaar verscheen de bundel Petite Suite 
van Erik-Jan van der Hel, nieuwe muziek 
voor het harmonium. Tommy van Doorn 
speelde de compositie al op de jaardag 
2017. In de Tremblant kunt u de activitei‐
ten van onze vereniging volgen. U zult het 
met ons eens zijn: de HVN is een mooie 
vereniging die niet stil placht te zitten. 

Het harmoniumspel is inmiddels dankzij 
de vereniging als ‘cultureel bezit’ erkend en 
in de toekomst zullen we zeker deze 
erkenning handen en voeten geven. Een 
nieuwe toekomst breekt aan. We blijven 
goed op het oude instrument passen, maar 
we zijn ook vernieuwend en staan open 
voor nieuwe ontwikkelingen. Inspiratie ge‐
noeg. We zijn een kleurrijk gezelschap  dat 
elkaar heeft gevonden in de promotie van 
dat oude eerbiedwaardig muziekinstru‐
ment: harmoniumrestaurateurs en har‐
moniumverzamelaars, componisten en 
uitvoerende musici, professionele har‐
moniumspelers en amateurs. En niet te 
vergeten mensen die helemaal geen har‐
monium bespelen, maar wel het instru‐
ment en zijn muziek een warm hart 
toedragen en de vereniging willen steunen. 
Wij zien u in het nieuwe jaar! Veel plezier 
met deze Vox Humana.

Wim Rhebergen
Voorzitter Harmonium Vereniging Nederland

Inspiratie
Woord van de voorzitter
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Hij haalt herinneringen op. De 
correspondentie verliep in 
die dagen nog niet digitaal, 

maar met brieven en telefoontjes. Hij 
zag de brieven van de Harmoni‐
umvereniging in oprichting zijn brie‐
venbus binnenglijden en het zette 
hem aan het denken. Hij was niet bij 
de oprichtingsvergadering, maar kort 
daarna nam hij het initiatief om in 
het kader van de festiviteiten rond de 
viering van 750 jaar Stad Rijssen een 
expositie van harmoniums in de 
stadhuishal te organiseren. Hij zocht 
contact en zo kwamen de harmoni‐
ums van Wim Olthof naar het jubile‐
rende stadje. Een opmerking 
tussendoor: “Wist je dat Rijssen 
vroeger een Hanzestad was, die zich 
onder de vleugels van Deventer ont‐
wikkelde!” Tijdens de harmoniumex‐
positie in 1993 verzorgden 
plaatselijke amateurorganisten een 
integrale uitvoering van ‘l’Organiste’ 
van César Franck. Het slotconcert 
werd gegeven door Piet Wiersma, een 
kleurrijk man die organist was in 
Monnickendam, maar in het 
Groningse Haren woonde en elke 
zondag in zijn grote Amerikaanse slee 
over de Afsluitdijk naar Monnicken‐
dam reed om daar de kerkdienst te 
begeleiden. De Rijssense harmoni‐
umexpositie plus de concerten waren 
een groot succes, maar wat Dick 
Sanderman vooral is bijgebleven is de 
imponerende klankkwaliteit van de 
geëxposeerde harmoniums. Als 
stadsorganist had hij de sleutel van 
de stadhuishal waar de instrumenten 
stonden opgesteld en in de nachtelij‐
ke uren onderzocht hij de klank- en 
spelmogelijkheden van de oude in‐
strumenten. Hij zegt: “Ik speelde de 

muziek die voor het drukwindhar‐
monium geschreven was en ineens 
viel alles op zijn plek; ik begreep hoe 
de componist de muziek bedoelde en 
waarom de voorgeschreven registra‐
ties zo essentieel zijn. Het werd mij 
duidelijk dat de juiste muziek op het 
juiste instrument gespeeld moet 
worden, wil je recht doen aan de in‐
tenties van de componist.” 

Beroepskeuzetest
Muziek speelt vanaf zijn kinderjaren 
een centrale rol in zijn leven. Zijn va‐
der was een verdienstelijk amateur-

kerkorganist. uis stond een pedaal‐
harmonium. Een bijzonder 
instrument, want het was een combi‐
natie van twee zuigwindharmoniums 
die door een knutselaar waren 
samengevoegd. Er bestaat een foto 
waarin hij als pakweg driejarige 
achter dit pedaalharmonium zit. Al 

jong schreef hij eigen composities. Er 
liggen nog enkele begincomposities 
bij hem thuis. Maar moest hij voor 
zijn verdere ontwikkeling de muziek 
in? Hij wist het niet en deed in de 
hoogste klas van de lagere school een 
beroepskeuzetest. “Wat zou je willen 
worden”, werd hem gevraagd. “Jour‐
nalist!” apte hij er uit. Want taal in‐
trigeerde hem. Op school schreef hij 
graag opstellen. Toen de testafnemer 
hem er op wees dat je als journalist 
toch overal met de neus vooraan 
moet staan, deinsde hij terug. Toch 
maar geen journalist. De liefde voor 

taal is overigens nooit bij hem opge‐
houden. Binnenkort doet hij weer 
mee aan het Rijssens Dictee en hij 
bereidt zich daar al op voor. Op het 
bijzettafeltje ligt het boekje ‘5000 
Venijnige Dicteewoorden’. Hoewel hij 
geen journalist is geworden, schrijft 
hij nog steeds. Hij zit in de redactie 

Interview met Dick Sanderman
Worp van de Biblebelt 

door Wim Rhebergen

Hij is kerkorganist en stadsorganist van de gemeente Rijssen-Holten, componist, schrijver en directeur van de plaatselij‐
ke Muziekschool, een veelzijdig mens die houdt van het harmonium. Hij is al vanaf de beginjaren van de Harmonium 

Vereniging Nederland lid  en verzorgde tal van concerten, schreef artikelen voor de Vox Humana en de brochure met de 
titel:  ‘Grand Jeu en Expression, een problematisch paar. Traptechniek en Expression. Registratie en traptechniek’. De 
brochure is nog altijd in de HVN-winkel te koop voor het schamele bedrag van vier euro. Hij was in de loop van de tijd 

betrokken bij tal van projecten, o.a. bij de uitgave van de muziekbundel van Harry Mayer waarover hij later minder 
tevreden was dan bij de aanvang omdat de composities toch meer voor orgel leken geschreven dan voor harmonium. 

We zoeken hem op in Rijssen en spreken met Dick Sanderman.

Dick Sanderman aan het harmonium
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van de Orgelvriend en schrijft regel-
matig bijdragen voor het Reforma-
torisch Dagblad. 

Muziek
Hij koos voor een carrière in de 
muziek. Hij schreef zich in voor het 
Stedelijk Conservatorium te Zwolle 
en studeerde orgel bij Jaap Dragt, die 
zijn leerlingen een brede oriëntatie 
op kunst en cultuur voorhield. “Kijk 
alsjeblieft een beetje verder dan je 
orgelneus lang is. Verdiep je in litera‐
tuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, 
architectuur en sluit je niet af voor 

andere muzikale stromingen dan die 
je gewend bent.” Sanderman: “Muziek 
bestaat niet alleen maar uit barok en 
romantiek.” In zijn conservatorium‐
tijd maakte hij kennis met jazz‐
akkoorden en hield hij zich bezig met 
‘lichte muziek’. Zijn theoriedocent 
had gespeeld in Cuby and the Bliz‐
zards, een bluesband uit de jaren zes‐
tig. Hij ging met z’n studenten zo snel 
mogelijk door de traditionele har‐
monieleer, om vervolgens nieuwe 
samenklanken te ontdekken en te ex‐
perimenteren. Het was een andere 
manier om met muziek om te gaan. 

Het heeft zijn stempel gezet op bij‐
voorbeeld de concerten die Dick 
Sanderman geeft. Naast klassieke 
werken agendeert hij ook popachtige 
composities. In de Vox Humana vo‐
lume 96 heeft al eens een recensie ge‐
staan van het concert in de Edesche 
Concertzaal op 6 juli 2013, waarin 
Dick Sanderman concerteerde met 
Keep Cool van de Duitse componist 
Michael Schütz, Holy Blues van Barba‐
ra Dennerlein, Toccata alla jazz van 
Johann Simon Kreuzpointner en 
tenslotte Variants on "De wereld is ge‐
wonnen” van Simon Whalley. De con‐
clusie van de Vox Humana was: “Het 
concert in Ede toonde aan hoe de 
muziek zich steeds blijft ontwikkelen 
en dat het helemaal niet vreemd is 
om de Franse negentiende-eeuwers 
te programmeren naast de compo‐
nisten uit de 21e eeuw.” Zoon Le‐
onard, die ook meewerkte aan het 
concert in Ede, trad in de voetsporen 
van zijn vader en werkt als kerkmusi‐
cus en muziekwetenschapper in 
Engeland, waar hij in 2020 hoopt te 
promoveren op een kerkmuzikaal on‐
derwerp.

Worp van de Biblebelt
Dick Sanderman is als kerkorganist 
verbonden aan de Schildkerk in Rijs‐
sen en in d’ Oale Grieze in Hellen‐
doorn (PKN) en voorheen aan de 
Zuiderkerk van de Gereformeerde 
Gemeente in Rijssen. De typering van 
Dick als ‘de Worp van de Biblebelt’ is 
van prof. dr. Fred van Lieburg, in 
diens boek “Orgelcultuur in de bible‐
belt” (2017). Johannes Worp (1821-
1891) publiceerde ’De Melodieën der 
Psalmen en Lof- en Bedezangen’, een 
koraalboek met vierstemmige zettin‐
gen bij de melodieën van de Geneefse 
Psalmen, plus voor-, tussen- en na‐
spelen. Decennialang hebben vooral 
gereformeerde  organisten een dank‐
baar gebruik gemaakt van het ko‐
raalboek van Worp, waardoor deze 
een icoon van de protestante kerk‐
muziek is geworden. De typering ‘de 
Worp van de Biblebelt’ verwijst naar 
het vele compositiewerk van Dick 
Sanderman dat vooral gericht is op de 
kerkelijke liturgie. Hij componeerde 
o.m. twee koraalboeken bij de Psal‐
men, één niet-ritmische versie en een 
ritmische versie. Nog immer wordt in 

Dick Sanderman aan het harmonium
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sommige kerken niet-ritmisch gezongen, legt hij uit. De 
composities van Dick Sanderman worden tegenwoordig 
veelvuldig gebruikt door kerkorganisten. Hij zegt: “Er is 
behoefte aan speelbare, niet al te moeilijke muziek voor de 
eredienst. Een vereiste die men toch aan kerkmuziek mag 
stellen – en wellicht aan alle muziek – is dat het kwaliteit 
heeft en ambachtelijk goed in elkaar zit. Binnenkort ver‐
schijnt een omvangrijk boek met voorspelen en intonaties 
bij de liedbundel Weerklank. Tussen haakjes: De Jubileum‐
bundel van de HVN  beschouwt hij als zeer geslaagd. Het 
niveau is goed. Er staan geen zwakke stukken in. De bun‐
del bevat composities divers in stijl en is verrassend.

Stadsorganist en muziekschooldirecteur
Dick Sanderman is in 1978 aangesteld als de stadsorganist 
van de gemeente Rijssen. Rijssen was toen na de gemeente 
Rotterdam en Haarlem de derde stad waar deze functie in 
het leven werd geroepen. Dit jaar vierde hij zijn 40-jarig ju‐
bileum als stadsorganist. Hoewel hij in het ziekenhuis in 
Almelo is geboren, voelt hij zich Rijssenaar. Zijn ouders 
woonden er en hij is er opgegroeid en altijd gebleven. 
Naast stadsorganist is hij directeur van de plaatselijke 
Muziekschool. Vraag: “Doet de Muziekschool wat met het 
harmonium?” Hij schudt het hoofd: er is geen instrument 
voorhanden. Hij zou wel graag willen. Toen na het over‐
lijden van Jaap Spaans een nieuwe bestemming voor Jaaps 
harmoniums gevonden moest worden, werd hij ook door 
de curator benaderd. Zou zo’n instrument beschikbaar zijn 
gesteld aan de Muziekschool, dan had de Rijssense jeugd 
kennis kunnen maken met het harmonium. Van beschik‐
baar stellen was echter geen sprake, en voor aankoop had 
de Muziekschool geen budget. En dus kwam er geen har‐
monium naar Rijssen.  

De toekomst van het harmonium
We losoferen over de toekomst van het harmonium. 
Moeten we het harmonium beschouwen als een historisch 

instrument, dat ooit eens belangrijk was en populair, maar 
dat in onze tijd geen rol meer speelt. Er worden geen har‐
moniums meer gemaakt. Het eigen repertoire, waaraan 
grote componisten hebben bijgedragen, is afgesloten. Al‐
leen specialisten bespelen het instrument nog in de con‐
certzaal. De kwaliteitsinstrumenten die er nog zijn, 
worden museumstukken. Of gloort er een nieuwe toe‐
komst voor het oude instrument? Hij wijst op Dirk Luij‐
mes die moderne componisten uitnodigt om nieuw 
repertoire voor het instrument te schrijven. Nieuwe 
muziek maakt het instrument weer van onze tijd. Hij wijst 
op de inspanningen van het Orgelpark om het orgel buiten 
de kerkelijke context te plaatsen en in verbinding te bren‐
gen met jazz en dans. Maar zouden we deze weg ook met 
het harmoniumspel moeten inslaan? Een nieuwe context 
voor het harmonium, bijvoorbeeld van musical, popmusici 
en singer-songwriters? Of moeten we denken aan nieuwe 
technieken en bijvoorbeeld aan digitalisering. De oude har‐
moniumbouwers waren ook steeds bezig om nieuwe 
vindingen te doen en die te integreren in het instrument? 
Digitalisering van de harmoniumklank (als sample sets 
voor Hauptwerk) lijkt hem een doodlopend spoor. De ziel 
van het harmonium is toch de Expression en die expressi‐
viteit kun je niet digitaliseren. We stellen ons tevens de 
vraag wie behalve de HVN-leden nog weet wat het har‐
monium is. Het is in onze dagen voor velen een vrij 
onbekend instrument. De generatie die nog weet dat er 
vroeger een ‘orgeltje’ in de huiskamer stond, wordt steeds 
kleiner. Ook jonge organisten kennen het harmonium niet 
meer, een observatie van Gé de Vin, onze secretaris. Op de 
conservatoria lijkt er weinig belangstelling voor harmoni‐
um te zijn, al komen er hoopgevende berichten uit onder 
meer Tilburg en Amsterdam. Dick Sanderman stelt de 
vraag: Hoe brengen we het publiek weer in contact met het 
harmonium? Een taak voor de HVN? Gemakkelijk zal het 
niet zijn.

“Dat mij dit moest overkomen” bracht de stand op 1-1

Het zal u niet onbekend zijn dat penningmeesters vaak alle registers open trekken om de contributie te innen. Ze 
beschouwen dit als één van hun primaire taken. Ze proberen dan  artikelen te schrijven die de leden moeten 

opwekken om de contributie te betalen. Verwijzende naar mijn vorige artikelen (denk aan de “C”) komt het ook 
binnen onze vereniging voor dat de betaling van de Contributie bij diverse leden aan de aandacht ontsnapt. Een 
oproep in ons blad levert doorgaans niet het gewenste resultaat op. Enkele weken nadat de oproep in ons blad is 
verschenen volgt dan een herinnering.
In een blad waarop ik geabonneerd ben las ik van die penningmeester “dat mij dit moest overkomen”. Die 
penningmeester was namelijk ook lid van onze vereniging (Klavar Vereniging Nederland) en ook de betaling van de 
contributie was dit jaar aan zijn aandacht ontsnapt, zodat hij een aanmaning kreeg.
Laat nu  jullie penningmeester ook lid zijn van zijn vereniging (HVN), en vorig jaar is mij dit ook overkomen. De nota 
wel ontvangen, maar onder een stapeltje post terecht gekomen en ook ik kreeg van hem een herinnering. Ja, het 
kan gebeuren. In ieder geval is de stand nu 1-1.

Uw penningmeester,
Henk Last

Uit Toon en Teken (orgaan van Klavar Vereniging Nederland) - december 2017 
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Vele, zo niet de meeste, lezers 
van Vox Humana zullen we‐
ten wat een sera ne-orgel is, 

of er op zijn minst enig idee bij 
hebben. Schrijver dezes - kerkor‐
ganist, (oratorium)koordirigent, 
workshopleider kerkelijk orgelspel en 
gemeentezang, publicist op muziek‐
gebied , 64 jaar oud – is aan het Lie‐
bigharmonium opgegroeid en heeft 
nu een Worcesterpedaalharmonium 
in huis  staan. Hij heeft de afgelopen 
pakweg 10 jaren  meerdere concerten 
met drukwindharmonium en een 
concert met twee kofferharmoniums 
bijgewoond. En natuurlijk gelezen 
over het drieklaviers van de grote or‐
ganist uit zijn jeugdjaren: Piet van 
Egmond! Toch was hij niet vertrouwd 
met het begrip sera ne-orgel. Zo’n 
twee jaar geleden werd hij door PKN 
Brandwijk (Alblasserwaard) gevraagd 
er gastorganist te worden bij - helaas 
ook daar - ‘gebrek aan eigen per‐
soneel’. Hij las de historieparagraaf 
van de site van die gemeente en trof 

daar het begrip sea neorgel aan. Ja, 
inderdaad, zonder ‘r’. Nooit van ge‐
hoord. Dus daar moest hij het zijne 
van weten! Op onderzoek uit!

Onder andere Google is tegenwoor‐
dig dé snelle vindplaats voor een eers‐
te oriëntatie. Wel, hier volgen zomaar 
drie vondsten. De website van 
Hervormd Brandwijk: ’In 1888 werd 
er een Seaphine orgel geschonken 
[…]. Dit zal wel een huisorgel geweest 
zijn’. Op www.orgelsite.nl lezen we 
betreffende de Hervormde kerk te 
Papendrecht, welke gebouwd is in 
1891: ’[…] tot aan het einde van de 
19e eeuw, toen de gemeentezang 
werd begeleid door een seraphine-
orgel, een soort harmonium’. Van 
PKN Leersum lezen we dat de Mi‐
chaëlkerk in 1866 haar eerste orgel 
kreeg: ’Het was een ‘sera neorgel’, 
een harmonium met metalen tongen’.

De lezer begrijpt de eerste in‐
drukken van de leek, die nog van 
geen kant is ingelezen in de literatuur 
over harmoniums. Is het nou ‘seaphi‐

ne’, of ‘seraphine’, of ‘serafine? Is het 
geen écht harmonium, maar een 
soort? Zijn er dan ook harmoniums 
met houten of toen al met kunststof 
tongen? ‘Een huisorgel? ah, zo’n trap‐
geval van vroeger, zo’n psalmenpomp 
zal wel bedoeld zijn’. Of bedoelt men 
met ‘huisorgel’ een kleine pijpenkast 
en heet zo’n speeltuig dan een sera ‐
ne-orgel? Je hebt tenslotte ook 
studiepiano’s en concertvleugels.

Onlangs bezocht ik een gelegenheid 
in het kader van de herdenking van 
de Dordtse synode. Ik liep er een 
hoogleraar kerkgeschiedenis (die ook 
van orgelcultuur houdt) en twee vak‐
organisten tegen het lijf, een 30-er, 
een 50-er en een 80-er, alle drie zeer 
vertrouwd met het kerkelijk milieu 
waarin het sera ne-orgel in de 19e en 
begin 20e eeuw heeft gefunctioneerd. 
Ik vroeg hen of zij wisten wat een se‐
ra ne-orgel is. Geen van hen wist het. 
Zelfs zij niet.  Dat bevestigde dus 
mijn gevoelen dat het bepaald geen 
overbodige luxe is om helderheid 

door Piet den Uil

Dit artikel is het resultaat van een 
uiterst interessante tocht. Het gaat 
nauwelijks over wat het sera ne-
orgel in bouwtechnische zin is. En al 
helemaal niet over de wijze van 
bespelen. Het gaat heel speci ek in 
op de begripskant van de zaak, het 
functioneren in het taalgebruik van 
destijds. Met een moeilijk woord: dit 
artikel is etymologisch van aard. 
Elke lezer heeft het recht dat 
taalaspect niet interessant te 
vinden. Die moet dit artikel dus 
gewoon overslaan! Maar hij of zij 
moet wel weten dat velen uit de top 
van de harmoniumwereld of uit de 
kring van afgestudeerden 
conservatorium orgel het jne er ook 
niet van wisten, of er zelfs niets van 
wisten. In deze editie van de Vox 
Humana vindt u een eerste deel over 
dit onderwerp.

Een etymologisch perspectief
Het sera ne-orgel (1)
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hierover te scheppen.

Vier stromen
Dit artikel zal blijken de rivier te zijn 
die de samenloop van vier stromen is. 
De eerste is die van de etymologie: het 
systematisch onderzoek naar de 
herkomst van woorden en van de 
(mogelijk door de tijd heen opschui‐
vende) woordbetekenis. De tweede is 
die van de geschiedenis van het 
tongenorgel, lees harmonium. De 
derde is het begrip merkverwatering, 
het verschijnsel waarbij de merknaam 
in de plaats komt van de soortnaam. 
De vierde is die van gewoon logica, 
zeg maar het puzzelen met je ge‐
gevens, met je informatie uit diverse 
bronnen.

In het vervolg van dit artikel zal ik, 
puur voor het gemak, in mijn eigen 
woordgebruik kiezen voor de spelling 
‘sera ne’ met een ‘f’. 

Er staan twee vragen centraal. De 
eerste is: waar duidt het begrip sera ‐
ne op? Wat was het voor een ding? En 
de tweede: waarom heet zo’n muziek‐
instrument dan ‘sera ne’ en bij‐
voorbeeld niet  -  ik roep in mijn  
fantasie maar wat - een ‘emotiano’, 
of  een ‘tongentaler’ ? Die naamge‐
ving ‘sera ne’ moet toch érgens 
vandaan komen? 

Misschien is het daarbij wel zo leuk 
dat ik de lezer ook meeneem in mijn 
jacht op informatie en me niet beperk 
tot alleen het tonen van de buit. Er 
zal blijken dat mijn weg soms dood‐
loopt.  Maar misschien is er wel een 
lezer, die dat ziet gebeuren en weet 
aan te wijzen waar dan de doorgaan‐
de ligt. Twee weten meer dan één, 
nietwaar? 

Overigens lopen we ook buiten ons 
onderzoek erg vaak tegen uiteenlo‐
pende taalbetekenissen aan. Neem 
nu het woord ‘soort’. Hierboven werd 
melding gemaakt van een ‘soort’ har‐
monium: bedoelt de schrijver nu een 
harmonium van een bepaald type, 
zoals de Elsanta een ras  binnen de 
soort aardbeien is, of bedoelt hij een 

soortement? In het laatste geval zegt 
hij: het was niet echt een harmonium, 
maar het leek er op. Dat maakt veel 
uit! Overigens, dit roept natuurlijk 
meteen een vervolgvraag op. Want 
wat is dan een écht harmonium pre‐
cies? Zo komen we van het één in het 
ander! Kortom, wat moet ik me nu 
voorstellen bij een instrument in de 
kerk rond de vorige eeuwwisseling 
dat geen pijporgel is, ook geen har‐
monium, máár… een sera ne-orgel?

Hoe één en hetzelfde woord ver‐
schillende betekenissen kan hebben 
blijkt ook al bij het woord ‘orgel’ als 
zodanig. Kerkmensen denken meteen 
aan een kerkorgel. Vele Amsterdam‐
mers denken echter meteen aan een 
straatorgel, een draaiorgel. Dat lees je 
af aan het gebruik van het woord 
‘orgel’ in krantenverslagen of in ro‐
mans. ‘De orgelman’ is echt niet de 
orgelist Jan Zwart hoor! Maar ook 

onder kerkvolk is er nog verschil in 
betekenis. De preciezen verstaan er 
uitsluitend een pijporgel onder. An‐
deren bedoelen er elk begeleidingsin‐
strument met klavier mee voor de 
samenzang, anders dan de piano: een 
pijporgel , of een Hauptwerk, of een 
(analoog) electronisch orgel, of wel‐
licht nog een harmonium. Met ‘huis‐
orgel’ hetzelfde verhaal: de kenner 
bedoelt een pijporgel voor in huis, de 
goegemeente een harmonium of 
electronicum. En wat iemand ‘pijp‐
orgel’ noemt, hangt maar al te vaak 
samen met diens eigen mate van of 
gebrek aan kennis. Het is me vele 
malen overkomen dat ik iemand 
vroeg wat voor soort orgel er in de 
kerk stond, welke hij of zij met 
vakantie of in een doopdienst elders 
bezocht. ‘Een pijporgel’, luidde het 
antwoord. De realiteit in veel gevallen 
is dat mijn gesprekspartner echte pij‐
pen had gezien. Maar zie, het was 
Lea. Electronica als klankbron er‐
achter. Ik ken een kerkelijke 
gemeente waarin tegen vele duizen‐
den euro’s een echt en volledig drie‐
klaviers pijpenfront is opgetrokken 

als esthetisch bedrog voor het 
werkelijke instrument: toetsen die 
een computer met boxen bedienen op 
Hauptwerkbasis. We zullen zien dat 
we rond ‘sera ne-orgel’ dezelfde 
waarnemingskwesties tegenkomen, 
verband houdend met algemeen 
taalgebruik of met mate van kennis 
van de schrijver.

Logica
We lopen maar al te gemakkelijk het 
risico dat wij bepaalde zaken duiden 
vanuit onze huidige kennis over het 
verleden. Terugblikkend dus. Het 
kost ons daarbij  moeite ons te ver‐
plaatsen in de tijd van toen, zónder 
de kennis van nu. Kunnen wij ons in 
deze tijd van wereldkampioen‐
schappende en daarvoor betaalde 
raceladies voorstellen dat ooit serieus 
is beweerd dat etsende vrouwen een 
hachelijke en dus verwerpelijke com‐

binatie zouden zijn? Maar, let wel: de 
ets was toen een vehikel met een 

heel groot voorwiel en een klein 
achterwiel, alle vrouwen droegen 
lange rokken, en de medische weten‐
schap in die dagen was ervan over‐
tuigd dat vrouwen psychisch 
zwakkere wezens waren, die bij‐
voorbeeld ook de zwaarte van weten‐
schappelijk denken niet aan zouden 
kunnen, op risico van zenuwziek 
worden! Kunnen wij ons wérkelijk 
voorstellen hoe je een gevleugeld ding 
in de lucht zou ervaren, als je nog 
nooit met de ontwikkelde wereld 
hebt kennis gemaakt? Je bent papoea 
in de jaren 1950. Je kunt lezen noch 
schrijven. En ineens scheert daar een 
vliegtuigje met daarin een zendeling 
over je nederzetting van hutjes heen, 
al dan niet nog door verschrompelde 
menseneters bewoond. Je schreeuwt 
het uit dat je een enorme en rare luid 
brommende vogel hebt gezien. Mis‐
schien heb je het mannetje erin niet 
eens onderscheiden, hoewel wel 
gezien. Laat een ander, terugblik‐
kend, nu niet zeggen dat hij, papoea, 
zich slechts bediende van beeld‐

Wat iemand ‘pijporgel’ noemt hangt maar al te vaak samen 
met diens eigen mate van - of gebrek aan - kennis

”
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spraak. Want dat was het niet! Per‐
tinent niet. Onze papoea kón geen 
vliegtuig onderscheiden en dus wás 
het voor hem een vogel, omdat hij 
daar wél mee vertrouwd was. Zo zit 
het ook met drukwindharmoniums 
en zuigwindharmoniums  en sera‐

entjes. Wij kunnen die on‐
derscheiden omdat we áchter de 
uitvindingen staan en over toege‐
nomen kennis beschikken. Maar toen 
het zuigwind nog niet was uitgevon‐
den kón het drukwind als begrip niet 
eens bestaan: immers, wat voor on‐
derscheidends zou het woord ‘druk‐
wind’ hebben? Ténzij de bouwer van 
het drukwind wel van zuigwindtech‐
niek afwist, maar bewust koos voor 
de toepassing van drukwind. Ofwel: 
als we de term sera ne-orgel tegen‐
komen in een tijd dat het zuigwind‐
harmonium nog niet is uitgevonden, 
zegt de logica dat het dús een druk‐
windinstrument geweest moet zijn. 
Komen we het woord ‘sera ne’ echter 
tegen in een tijd dat het zuigwind‐
harmonium reeds is uitgevonden, 
dan kán het, in theorie,  om een leve‐
ranciersmerk gaan voor een zuigwind, 
het kán een drukwind uit vroeger da‐
gen zijn dat dan kennelijk nog rond‐
gaat en het kán een nog steeds 
bestaande volksuitdrukking uit vroeger 
dagen zijn voor álles wat tongen‐
klavier is. Weet een niet-kenner veel? 
De ‘Hauptwerk-kerkgangers’ van nu 
spreken toch ook over hun kerkorgel 
of zelfs hun pijporgel, al heeft het he‐
lemaal geen sprekende pijpen en ligt 
nu een eerdere en reeds lang bestaan‐
de term ‘orgel’ in de mond, met vol‐
strekt andere inhoud? Welnu, zo zou 
een zuigwindharmonium in de volks‐
mond nog best en tot in lengte van 
jaren een sera entje genoemd kun‐
nen zijn. Het zou van ‘tunnelvisie’ 

kunnen getuigen, als je als harmoni‐
umspecialist bij hoog en bij laag vol‐
houdt dat een sera ne-orgel absoluut 
en alleen maar op een drukwindhar‐
monium kan slaan. Taal gaat ook nog 
een keer haar eigen gang. In het ver‐
volg van dit artikel zullen we de pun‐
ten ‘logica’ en ‘waarneming’ nog wel 
eens  terug zien keren.

Maar nu wordt het hoog tijd om in 
de verscheidenheid van mogelijk nut‐
tige  taalbronnen te duiken. 
Woordenboeken, muziekencyclope‐
dieën, muziekboeken, krantenadver‐
tenties, romans. Noem maar op.

Woordenboeken
Woordenboeken geven in elk geval de 
betekenis van een woord aan. Dat is 
nog niet hetzelfde als de herkomst 
ervan. Uitdrukkelijk onderzoek naar 
de taalkundige herkomst van een 
woord heet etymologie. 

Laten we eerst maar eens in de 
simpele taalbronnen duiken, de 
woordenboeken. Het meest nabij is 
‘de dikke Van Dale’, officieel ‘Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal’, 
waarvan de eerste uitgave in de jaren 
1870 verscheen. Maar laten we wel 
kritisch blijven! Het kán zijn dat de  
woordverklaarder, hoe groot en dik 
ook, er toch echt naast zit.  Ja hoor, 
‘sera ne’ komt erin voor: ’sera ne, 
klein huisorgel met registers, sera‐

entje, sera neorgel’. Aha!...orgel, 
registers….je zou toch haast denken 
dat het een synoniem is voor een  pij‐
peninstrument van kleine omvang? 
En kennelijk voor in huis, niet voor in 
een kerkzaal. 

Maar we hebben nog een tweede 
bron, namelijk het WNT, 
Woordenboek der Nederlandsche 
Taal, gestart in 1864 en doorontwik‐
keld tot in 2001, 43 banden beslaand 

en in 2007 toegankelijk gemaakt op 
internet. Daar betekent ‘sera ne-
orgel’ (volgens omschrijving in 1926): 
‘Zeker klein orgel van laag model 
voor huiselijk gebruik; Amerikaansch 
orgel. Uit eng. seraphine en Orgel. 
Daarnaast sera ne, dat echter als af‐
korting wordt gevoeld’.  Grote vraag 
is meteen wat die puntkomma nu wil 
zeggen. Gaat het om een betekenis 1, 
gevolgd door een betekenis 2? Het in‐
teressante van het WNT is dat het de 
gegeven betekenis illustreert met 
tekstfragmenten. Hier zijn dat er 
twee. Het eerste komt uit het 
Leerboek der Natuurkunde uit 1875 
van de natuurkundige Joh. Bosscha: 
‘Men heeft zelfs in den laatsten tijd 
aan zoogenaamde seraphine-orgels 
registers aangebracht, waarin elke 
toets twee tonen doet spreken, welke 
zeer weinig in hoogte verschillen, en 
zoodoende zwevingen voortbrengen, 
die een trillend of bevend geluid 
geven.’  Het tweede komt uit het boek 
Landlooperij van M.J. Brusse in 
1906: ‘Kraak-stappend gingen die re‐
soluut af op 't tot jankens gemartelde 
sera entje, om 't volk stichtend te 
vermaken met asthmatisch gepsal‐
modieer.’
(wordt vervolgd)

Met dank aan, in alfabetische volgorde, 
hetzij voor hun eigen informatie hetzij 
voor hun nuttige doorverwijzing: Ulrich 
Averesch (Duitsland), Klaas van Bogge‐
len, Henk Braad, Anton Doornhein, 
Barry de Frel, Anton Hendriks, Louis 
Huivenaar, Wim Lindhout, Dirk Luij‐
mes, Wim Olthof, Joop Rodenburg, Dick 
Sanderman, Don Swett (U.S.), Willem 
van Tuijl, Joris Verdin (België), Gé de 
Vin, Jan Vos, Gerard Zwart.
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Voor u gelezen
Harmoniumnieuws uit de bladen

 

door Klaas van Boggelen  

Quarterly, no. 2, 2018
Kwartaalblad van e Reed Organ Society.
Hieruit een samenvatting van een interessant artikel van 
Allen C. Myers met de titel “An Estey JJ on a Mission”. Het 
gaat over `Portable reed organs`. Dit soort inklapbare har‐
moniums werden ontwikkeld na de Amerikaanse burger‐
oorlog. Missionarissen en rondtrekkende muzikanten 
hebben er na 1870 veel gebruik van gemaakt. Aan de hand 
van 33 afbeeldingen worden allerlei details beschreven. De 
in 1990 gekochte Estey style JJ is door dhr. Myers ge‐
restaureerd, een uitgebreid restauratieverslag hierover is te 
lezen. Na de restauratie ging de JJ op tournee. Van het in‐
strument werd veelvuldig gebruikt gemaakt bij verschillen‐
de uitvoeringen. Op de laatste lokatie, een kerkje op het 
eiland Isle au Haut, is de JJ opnieuw in dienst gesteld 
waarvoor het werd gebouwd. Daar kan deze meer dan 100 
jaar oude JJ muziek maken voor iedereen die er naar wil 
luisteren.

De Orgelvriend nr. 9, november 2018
Maandblad met orgelnieuws.
In de rubriek “Nieuwe muziekuitgaven”  bespreekt Dick 
Sanderman het nieuwe orgelalbum  met acht karakter‐
stukken van Andreas Willscher. Het betreft orgelmuziek 
met een thema. De titel is Dschungelarium, de acht stukken 
gaan over jungledieren, Willscher publiceerde al eerder cy‐
cli met titels als Aquarium, Vogelarium en Terrarium, welke 
ook voor harmonium geschikt zijn. Andreas Willscher is 
een productief componist, actief als kerkmusicus in Ham‐
burg, maar heeft ook keyboard gespeeld in verschillende 
jazz-en rockformaties. Van Duitse kerkmusici wordt zo'n 
brede oriëntatie dikwijls gevraagd. Willscher is er opnieuw 
in geslaagd een aantrekkelijke serie karakterstukken te 
componeren, prima bruikbaar wanneer het orgel moet 
worden gepresenteerd aan bijvoorbeeld een schoolklas, en 
je de jeugd toch wil laten horen hoeveel kleurig en fascine‐
rend een orgel kan klinken. Het eerste deel, Der Orang-
Utan, vraagt om een forse klank. Het stuk kan zonder 
pedaal worden gespeeld. Deel 2 Termiten, heeft een aparte 
sfeer doordat de melodielijn in parallelle secundes wordt 
gespeeld. Die schwarze Mamba gaat over een gifslang en is 
getoonzet met gebruikmaking van oriëntaalse toonreek‐
sen. Das Faultier is een langzame, melancholieke wals als 
portret van de luiaard. Die Elefanten uit de cyclus heeft laag 

liggende akkoorden als begeleiding van een éénstemmige 
solo. Die Ritter der Schnabel schildert de luidruchtige toe‐
kans. De papegaaien kregen een karakteristieke blues, 
waarna het laatste deel is gewijd aan de Plumploris, bij ons 
bekend als plompelori's. Voor speci eke doeleinden, een 
educatief moment of gewoon een luchtige presentatie lijkt 
me dit bundeltje van Willscher buitengewoon geschikt. 
Tiere in der Orgelmusik is te bestellen via 
www.butz-verlag.de 

Pianobulletin, september 2018
Kwartaalblad van de Nederlandse Pianola Vereniging.
Een verslag van de Global Pianoroll Meeting in Leipzig. 
Marcel Veel verhaalt van een bezoek aan het Muziekin‐
strumenten Grassi Museum in Leipzig. (ook harmoniums 
behoren bij de collectie) In het museum was een bijeen‐
komst met veel bekenden uit de pianolawereld. Het doel 
van de meeting is om een begin te maken aan een netwerk 
van mensen die zich bezig houden met pianolarollen. 
Langzaamaan beginnen musea en universiteiten het histo‐
risch belang van pianolarollen in te zien. Maar ze werken 
allen op hun eigen manier. Verstandiger zou zijn als ze 
samen gingen werken of sterker nog als ze een wereldwijde 
database zouden maken voor pianolarollen. Er zijn aan‐
wezigen die  een ongelofelijke ervaring hebben met rollen 
en met alles wat er mogelijk is op dit gebied. Tijdens de 
meeting wordt de Feurich Triphonola vleugel gedemon‐
streerd en laat iemand zien hoe het Welte bioscooporgel 
speelt op midi.

Nieuwe muziekuitgave door Andreas Willscher
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De compositie met als titel Luther 500, is de laatste 
die Schnebel geschreven heeft. De componist over‐
leed in 2018. Ze kreeg in november vorig jaar haar 

première in een theatrale uitvoering van ruim anderhalf 
uur. De scenes vonden plaats op een vierkant podium 
midden in de kerk, waarbij het begeleidend instrumentaal 
ensemble (waaronder het harmonium van die kerk) ge‐
plaatst werd in het open gedeelte in het midden ervan en 
het publiek rondom dat vierkant. De compositie is ge‐
baseerd op gebeurtenissen in het leven van Luther. Die ge‐

beurtenissen worden door middel van muziek, geluid en 
acties geplaatst in het heden. Ze worden doorsneden door 
koralen. De première werd een groot succes, mede ook 
doordat de ouders de muziek “schräg” (raar, merkwaardig) 
vonden en bijna verbijsterd waren dat desondanks de 

jeugd in expressie met volle overtuiging de uitvoering 
vorm gaf. 

Utopie Jetzt!
Die karaktervolle uitvoering is geen incident. Ze is slechts 
mogelijk doordat de muzikale basis in die kerk bloeiend en 
divers is. Die basis wordt niet alleen gevormd door het 
kinderkoor, de jeugdcantorij en de cantorij voor volwasse‐
nen; koren die wekelijks een rol vervullen in de liturgie. 
Die basis wordt mede gevormd door de maandelijks con‐

certen, doordat er jaar‐
lijks een kinderopera 
plaatsvindt, door een 
jaarlijks orgelfestival en 
een tweejaarlijks festival 
genaamd Utopie Jetzt!. 
Hiernaast is de kerk rij‐
kelijk voorzien van 
muziekinstrumenten: 
een beroemd orgel, ge‐
bouwd door de rma 
Schucke naar ideeën van 
Siegfried Reda, koor‐
orgel, vleugel, piano en 
een harmonium van de 

rma Krewitz. Vanwege 
de bloeiende kerk‐
muziekpraktijk en de rol 
die de jeugd daarin 
speelt is onlangs een ge‐
bouw naast de kerk ge‐
plaatst, het zogenaamde 
Petrikirchenhaus (zie 
ook www.stiftung-
petrikirchenhaus.de). 

De compositieopdracht aan Dieter Schnebel is een directe 
uitvloeisel van het hiervoor genoemde festival Utopie 
Jetzt!. Het is een festival dat ruim twintig jaar geleden geï‐
nitieerd werd door Gijs Burger vanuit de wens om nieuwe 
muziek uit voeren in een kerkelijke ruimte om daarmee de 

Utopie Jetzt! 
Schnebel - Mülheim - Harmonium

door Klaas Hoek

In 2017 en 2018 is in Duitsland op veel manieren de Reformatie herdacht die manifest werd in 1517 met ondermeer de 
publicatie door Luther van zijn 95 stellingen. In 2016 gaf de (aankomende) herdenking de kerkmusicus van de 
Petrikirche in Mülheim a.d. Ruhr, Gijs Buger, aanleiding om de componist Dieter Schnebel (1930 – 2018) te vragen een 
oratorium te schrijven over het leven van Luther; een compositie geschikt om uitgevoerd te worden door het kinderkoor 
en de jeugdcantorij van de Petrikirche. 

Uitvoering in Mülheim (2008) van Dieter Schnebel's "HD" in een versie voor acht Harley Davidsons, 
trompet en harmonium, gedirigeerd door Gijs Burger. De componist (links naast de tent) kijkt toe.
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kerkmuziek te betrekken 
op die nieuwe muziek. 
Zijn initiatief is te be‐
schouwen als een 
voortzetting van discus‐
sies in de zeventiger en 
tachtiger jaren in de vorige 
eeuw over de relatie nieu‐
we muziek – kerkmuziek 
en van de daaraan gekop‐
pelde vormgevingen van 
nieuwe muziek binnen 
een liturgisch kader; 
ideeën die in Nederland 
slechts sporadisch zijn op‐
gepakt en geleid hebben 
tot een aantal vespers in 
Harlingen met nieuwe 
muziek in het begin van 
de negentiger jaren. 

Schnebel
In Duitsland heeft Schnebel hierin een speciale rol ge‐
speeld. Hij studeerde naast loso e ook theologie en was 
naast een hoogleraarschap ook werkzaam als Pfarrer (een 
term overigens die in dit geval niet te vertalen is met pas‐

tor of dominee). Zijn belangstelling voor de relatie nieuwe 
muziek en wat voor hem de essentie is van kerk-zijn, resul‐
teerde in composities als Glossolalie (het spreken in 
tongen), Für Stimmen (…missa est), Choralvorspiele, Dah‐

Werkbespreking met Dieter Schnebel (middenvoor) in de Petrikirche te Mülheim tijdens 
het festival Utopie Jetzt! in 2016, met dirigent Gijs Burger (links op de foto)

Fragment uit "Glossolalie" (1959/60) van Dieter Schnebel
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lemer Messe, Magni cat, Behüte. De componeerwijze van 
Schnebel is te beschouwen als ‘open’. Hetgeen inhoudt dat 
niet zozeer een gesloten en gesystematiseerd bouwwerk 
wordt opgetrokken als wel dat de compositie bestaat uit 
een verzameling van heterogene levende elementen die 
samen een eenheid vormen. Dat samenspel van die hetero‐
gene elementen heeft aansluiting bij de werkwijze aan het 
einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw binnen de 
Fluxus-beweging: een radicale kunststroming waarbij door 
middel van verzelfstandiging van materiaal het levende in 
de kunst opgaat in het dagelijks leven en daarmee dat da‐
gelijks leven ondergraaft of om de term van de dichter No‐
valis rond 1800 te hanteren “poëtiseert”. Die poëtisering is 
niet een “erheben und erbauen” van het dagelijks leven; 
dat is een werkwijze van bijvoorbeeld Mendelssohn of 
Strawinsky. Poëtisering is een proces, is een uitkris‐
tallisering. Dat proces kan zich binden aan zeer uiteenlo‐
pend materiaal. 

Glossolalie
Ter illustratie hiervan Schnebels Glossolalie (het spreken in 
tongen). Het instrumentarium van deze in 1959/60 ge‐
schreven compositie (zie afbeelding) bestaat uit stem, pia‐

no, harmonium, slagwerk aangevuld met zeer veel 
‘neveninstrumenten’: instrumenten die het klankpalet 
aanvullen van de traditionele muziekinstrumenten zodat 
er een vloeiende overgang gevormd kan worden tussen 

toevallige geluiden die ontstaan in het dagelijks leven en 
het spelen op die traditionele instrumenten. Hetzelfde 
geldt voor de keuze van de teksten en de behandeling 
ervan. Teksten met een verheven strekking worden ge‐
plaatst naast die teksten, die die strekking ondergraven. 
Daarnaast worden teksten uit elkaar gehaald zodat naast 
teksten die grammaticaal samenhang vertonen, er een 
klankopeenvolging kan ontstaan als het ware voort‐
komend uit iemand die spreekt in tongentaal. Veel van 
Schnebels ‘kerkmuzikale’ composities zijn in de loop der 
jaren in het festival Utopie Jetzt! uitgevoerd. Vaak is daar‐
in ook het harmonium betrokken, ook al heeft de compo‐
nist dat niet voorgeschreven. 

Sinnzusammenhang
Die toepassingsmogelijkheid ontstaat doordat in de 
benadering van de uitvoering de Sinnzusammenhang van 
een compositie centraal staat. Die benadering geeft ruimte 
tot interpretatie van de notentekst en kan onder meer 
leiden tot aanpassing van het instrumentarium, zoals in de 
uitvoering van Luther 500. Op grond van nanciële en 
praktische overwegingen (ruimtegebrek in het vierkant)  is 
het aantal strijkers gereduceerd tot een violist en cellist 

met harmoni‐
um als ver‐
vanger van de 
overige strij‐
kers. Het kan 
ook leiden tot 
vervanging van 
de  synthesizer 
in de composi‐
tie HD door een 
harmonium 
waardoor het 
heterogene in 
die compositie 
versterkt wordt 
en meer toepas‐
baar is in het 
festival Utopie 
Jetzt!.  
Die benadering 
geldt overigens 
niet alleen voor 
de actuele 
muziek maar 
evenzeer voor 
muziek uit 
voorbije peri‐
odes. In de 
benadering van 
Sinnzusam‐
menhang staat 
enerzijds de 

wijze waarop een compositie in het verleden een levende 
verschijning is geweest centraal en anderzijds onderzoek 
naar de wijze waarop in de huidige tijd die compositie een 
levende verschijning kan zijn. In die benadering spelen ge‐

Het eindresultaat van de uitvoering van Variations 3 van John Cage tijdens het Festival Utopie Jetzt! 2012, 
toegepast op een harmonium.  Na a oop van deze ‘Zerlegung’ werd Lux Aeterna (Gyorgy Ligeti) gezongen
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gevens verkregen uit historisch onderzoek (zoals articula‐
tie, registratie, orkestratie, speelmanieren) een rol. Die rol 
dient echter te leiden tot een verschijning van de composi‐
tie die samenhang heeft en betekenis heeft in het nu. Op 
grond daarvan kunnen die gegevens omgezet worden in 
andere. Ook vanuit deze benadering ontstaat ruimte voor 

toepassing van het harmonium in het festival zoals onder‐
steuning bij de uitvoering van Schönbergs Friede auf 
Erden op. 13, het Stabat Mater van Palestrina in een versie 
van Richard Wagner, de Kindertotenlieder van Gustav 
Mahler (in een versie voor stem, strijkkwartet, harmonium 
en harp).

Een Mustel-harmonium, geprepareerd voor de uitvoering van een compositie voor harmonium en orgel tijdens het festival Utopie Jetzt! 2012
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Nog niet eerder had ik zo’n embleem of medaillon 
van Debain gezien. In de loop der jaren heb ik er 
meer dan 40 in huis gehad en altijd met een ander 

embleem. Toch kwam het Debain embleem me ook weer 
niet helemaal onbekend voor, want ik had al eens een 
dergelijk beeld gezien van een Christophe et Etienne met 
een soortgelijke tekst.

Wel had ik nog meer vragen, want de kast die op de foto 
op Marktplaats stond was totaal afwijkend van Debain 
harmoniums die ik ooit gezien had. Nooit eerder had ik er 
een gezien met een hoge ombouw of schuine klep. Ik ben 
vervolgens op zoek gegaan op internet en tot mijn grote 
verwondering vond ik bij Gellerman, de grote  en bekende 
Amerikaanse autoriteit op dit gebied een afbeelding die 
identiek is aan de Marktplaatsfoto en wel bij de serie af‐
beeldingen van Debains (# 21). Alleen de kniehevel voor 
een grand jeu kon ik niet ontdekken.

Omdat ik zeer gefascineerd ben door instrumenten van 
Debain kon ik het niet laten om dit bijzondere instrument 
dan toch maar aan te schaffen. Eenmaal in huis en openge‐
klapt zodat ik het binnenwerk goed kon bekijken, bleek er 
nergens ook maar een spoor te vinden van een Debain 

handtekening of een kenmerkend nummer. Bovendien za‐
ten er in de windlade ventielklepjes die alles behalve 
Debain-achtig waren en stond er op de registerplank ook 
nog een totaal ander nummer en was er een register bij 
met de naam Coupler. Die naam was ik helemaal nog nooit 
tegen gekomen en was voor mij totaal onbekend.

Ja en toen werd de grote vraag, maar wat is dit dan voor 
instrument? Op de prachtige glimmende tongetjes van het 
3,5 spel stond ook nergens een naam voor houvast. Het 
was in ieder geval een Frans drukwind harmonium, dat 
stond trouwens ook met potlood binnenin in het Neder‐
lands ergens opgeschreven, maar van welk merk? Na veel 
zoeken op internet vond ik uiteindelijk op een Franse Fo‐
rum Site een idee. Het was een catalogus uit 1927 van het 
bedrijf Kasriel. Er stonden foto’s op van harmoniumkasten 
die erg veel leken op mijn “Debain” kast, en de mededeling 
in de catalogus dat deze instrumenten niet alleen met een 
Expression werden geleverd maar ook met een Coupler 
register.

Weliswaar zijn de pedalen op deze foto afwijkend en 
staan er twee kniehevels op, maar verder is de gelijkenis 
dermate groot dat ik dacht dat mijn nieuwe Debain een 

Een fake Debain?
door Kok van Nood

Tot zijn verbazing zag Kok van Nood onlangs op 
Marktplaats een Debain harmonium uit 1832 aan 

geboden. Omdat Alexandre Debain pas in 1842 het 
patent voor Harmonium heeft aangevraagd heeft hij de 

toenmalige eigenares laten weten dat dit niet kon, omdat 
Debain in 1832 pas 22 jaar oud was en beslist nog geen 

harmonium had gebouwd. Als antwoord kreeg hij een 
foto met het embleem dat op het harmonium vast zat.

Orgles debain paris harmonium 1832. In mooie staat. Heeft stem bijstelling nodig. T.e.a.b. 

Een fake Debain Debain #21
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Kasriel was. Ook de klankkleur lijkt 
erg veel op een Kasriel , maar het em‐
bleem zegt dus iets anders: Debain.

Op dat embleem staat trouwens 
wel een juist jaartal van 1832, want er 
staat in geschreven Debain maison 
fondée en1832, en we weten dat De‐
bain in 1832 zijn loopbaan begonnen 
is bij een zekere Johan Pape Piano 
Factory op 87 rue de Charonne in Pa‐
rijs en vervolgens in 1834 voor zich 
zelf begonnen is om in 1842 het pa‐
tent aan te vragen voor zijn zoge‐
naamde harmonium. Overigens is de 
catalogus van Kasriel uit 1927 dus ver 
na de dood van Debain die in 1877 
overleed. Blijft dus de vraag "waar 
komt dit embleem vandaan en wie 
heeft het er op gezet en waarom?" Na 
lang zoeken vond ik toch het ant‐
woord.

Het zijn namelijk de gebroeders A. 
en N. Chaperon uit Parijs die in 1909 
de zogenaamde opvolgers geworden 
zijn van Christophe et Etienne en Ro‐
dolphe en Debain; oftewel zij hebben 
hun boedel overgenomen en waar‐
schijnlijk ook hun rechten en pa‐
tenten. Toen zijn ze zelf harmoniums 
gaan bouwen met een eigen kast, net 
zoiets als Kasriel toen ook bouwde en 
hebben daar embleems of medaillons 
op bevestigd. De ene keer een nieuw 
Christophe et Etienne embleem en 
een andere keer een nieuw Debain 
embleem. Het antwoord op de vraag 
"waar komt het embleem vandaan en 
wie heeft het er op geplakt?" is opge‐
lost. De gebroeders Chaperon hebben 
dit gedaan en hadden ook het recht 
om hun instrumenten deze namen te 
geven. En dus is het vraagteken in 

mijn titel van " Een Fake Debain" zeer 
terecht en is mijn instrument ook 
geen oorspronkelijke Kasriel, ook al 
lijkt hij er nog zo op. En Gellerman 
had gelijk met zijn afbeelding van een 
bijzonder instrument in zijn rubriek 
onder de naam Debain.

Debain medaillons

Christophe et Etienne medaillon

Catalogus van de rma Kasriel uit 1927
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Het instrument is klein, in de eerste plaats vanwege 
zijn afmetingen: 83 cm breed, en gemeten aan de 
achterkant 119 cm hoog. Het instrument heeft 

een traditioneel zuigwindsysteem: twee schepbalgen aan 
de voorzijde en een vertikale magazijnbalg.  Het klavier 
heeft een omvang van vier octaven: C – c’’’. 

Direct midden achter het klavier bevindt zich het rolme‐
chanisme: een houder waarin een rol vastgezet kan 
worden, met links en rechts registerknoppen: links Tempo 
en rechts Re-Roll en achter in het instrument een me‐
chanisme met kleine balgjes waarmee de rol in beweging 
gebracht kan worden. 

Achter de rolhouder bevindt zich een houten blok met 

46 gaten, waardoor bij het trappen lucht ingezogen wordt. 
Dit blok kan aan de bovenkant afgedicht worden met een 
deksel, waardoor de openingen afgesloten zijn. 

Om een papierrol in de houder vast te zetten dient het 
ringetje dat aan het begin van de (papier)rol zit op de haak 
van de vaste rol bevestigd te worden.

Door te trappen gaat, als het register Tempo uitgetrok‐

ken is, de rol draaien en wordt de geperforeerde papier‐
strook over het houten blok getrokken. Als er een 
perforatie boven een van de aanzuigopeningen komt, kan 
er lucht aangezogen worden en komt de bijbehorende tong 
tot klinken. Met het register Re-Roll wordt de rol weer op‐
gerold. 

Bij het trappen wordt via een drietal balgjes achter in het 
instrument gezorgd voor een constante draaibeweging van 
de rol. In het hout voor het 
rolmechanisme is de naam 
van de importeur aange‐
geven: de rma Bender in 
Leiden en Amsterdam. 
Tevens is een naamplaatje 
bevestigd van de leverancier:

           Wm. MEINIGER
       PIANO’S & ORGELS
             ROTTERDAM

Aan de binnenzijde van de klep staat de merkaanduiding. 

Harmonium van het kwartaal
The Princess Aeolian
Joop Rodenburg

 
Een van onze leden, Cor Trouwborst, is in het bezit van 
een fraai en interessant instrument, een Aeolian 
Princess. Een boeiend instrument om als harmonium van 
het kwartaal te bespreken.

Klavier met rolmechanisme en registers; merkaanduiding op de klep.

Rolmechanisme met haak voor bevestiging
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Het instrument is door Mannes Welleweerd grondig na‐
gezien, zodat het rolmechanisme weer volledig functi‐
oneert. Bij deze reparatie werd op een van de balgen van 
het speelmechanisme de tekst gevonden: Nieuwe blaasbalg‐
jes ingemeten, 8 Nov 1907, A.R. Het lijkt er dus op dat het 
instrument eind 90-er jaren door Bender geïmporteerd is, 
en enkele jaren later door iemand onder handen genomen 
is, waarbij de balgjes vervangen zijn. 

Dit instrument heeft nòg iets bijzonders. Bij het instru‐
ment is een verzameling van ruim 60 muziekrollen 
waarvan een groot aantal met zettingen van psalmen, ge‐
zangen en Nederlandse volksliederen. Sommigen voorzien 
van voorspel, tussenspel en naspel, duidelijk gericht om 
hiermee zang te begeleiden. Daarnaast ook verschillende 
rollen met bekende muziekstukken. 

Een deel van de rollen draagt het label van e Aeolian 
Company in New York. Soms is hier het merklabel van 
Geo. Whight & Co uit Londen (UK) overheen geplakt. 

Een groot aantal labels is voorzien van een nummering 
die door Aeolian is vastgelegd. Totaal had Aeolian voor dit 

systeem zo’n 10.000 rollen beschikbaar, met diverse titels. 
Enkele voorbeelden van rollen bij dit instrument zijn: 

   4516 – Psalm 25
   4520 – Psalm 73
   4525 – Evangelisch Gezang 49
   4527 – Evangelisch Gezang 83
   3775 – Wagner Götterdämmerung Trauermarsch
   8699 – Vlaggenlied O’ schitterende kleuren
   9600 – Volkslied van de Orange Vrijstaat
   9604 – Het lied van Chassé

Aeolian heeft dus van een aantal bekende liederen speci‐
ek voor de Nederlandse markt een rol uitgebracht. Blijk‐

Aanhaking van het papier aan de rol

Achterzijde met aansturingsmechanisme

Registers voor terugrollen en snel/langzaam afspelen

Enkele muziekrollen voor e Princess Aeolian
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baar was deze markt voldoende groot om dit te kunnen 
doen!

Dat een deel van de rollen voorzien is van een extra label 
is verklaarbaar: Geo. Whight in Londen is enige tijd actief 
geweest als importeur van zelfspelende instrumenten en 
bijbehorende rollen, en verkocht deze, soms voorzien van 
zijn eigen naam. 

In Nederland werden de instrumenten van Aeolian 
geïmporteerd door de rma C.C. Bender in Leiden en vanaf 
1896 ook gevestigd in Amsterdam. Vanaf 1900 tot 1914 
adverteert Bender met zelfspelende instrumenten: de Pi‐
anola en de Orchestrelle. Het verschijnsel “zelfspelende in‐
strumenten" is dan erg nieuw en nog onbekend voor de 
Nederlandse markt. In 1901 komt een musicus/verkoper 
van de Aeolian Company naar Europa en doet dan ook 
Nederland aan, om op verschillende plaatsen met de Pi‐
anola en de Aeolian demonstraties te geven.

Van Bender vinden we vanaf 1901 advertenties waarin 
de Aeolian aangeprezen wordt: zelfspelende orgels, waarbij 
volgens de advertenties de opzet is “mensen toegang te 
geven tot alle muziek geschreven voor orkest en orgel”. De 
Aeolians zijn meestal grote instrumenten, waarbij de 
prijzen oplopen tot . 8.000! Vergeleken hiermee is de 
Princess een bijzonder eenvoudig en klein model. Bo‐
vendien had de koper van dit instrument duidelijk een an‐

dere belangstelling dan alleen maar orkestrale muziek. Van 
de 64 rollen zijn er 14 met psalmen, 29 met gezangen en 6 
met volksliederen. Dit instrument lijkt gebruikt te zijn in 
een omgeving waarbij geen geschoolde organist aanwezig 
was maar waar wel gezongen werd. Helaas is niet bekend 
in welke omgeving hij gebruikt is, maar dit zou heel goed 
een zondagschool of kleine gemeente geweest kunnen zijn.

Van de Princess heb ik alleen van rond 1914 een paar 
advertenties kunnen vinden, waarbij deze door Bender 
compleet  met 25 rollen verkocht werd voor de prijs van 

. 550, voor die tijd nog steeds een fors bedrag!

Zijaanzicht

Fraai gevormd handvat

Advertentie Aeolian Princess met rollen (1914)

Advertentie
in de

Telegraaf
(april 1900)
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Hij was vanaf zijn twaalfde al actief als pianist en 
organist, en bleek een bijzonder grote aanleg te 
hebben voor deze instrumenten. Enige tijd was hij 

organist aan de kathedraal van Angers. In 1895 vertrok hij 
naar Parijs, waar hij al snel opgemerkt werd door de grote 
namen uit de muziekwereld. Hij kwam in contact met or‐
ganist Charles-Marie Widor en componist Charles Koech‐
lin, die hem met klem adviseerden om een opleiding te 
gaan volgen aan het Parijse conservatorium. Huré verkoos 
echter een meer zelfstandig en onafhankelijk bestaan, en 
volgde dit advies niet op. Zijn basisopleiding bleef in feite 
beperkt tot die kloosterschool ‘in de regio’ en de modeste 
mais savant religieux, maar als autodidact en op karakter 
kon hij zich toch opwerken tot een musicus van faam, en 
een veel gelezen guur. 

Tijdens zijn leven ondernam hij meerdere concerttour‐
nees door Europa als pianist en organist, en had daarmee 
aanzienlijk succes. Hij gaf talrijke concerten in Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, maar ook 
Turkije. Ook als orkestdirigent was hij werkzaam. 

In Parijs had hij als organist enkele posities van aanzien; 
hij werkte tussen 1911 en 1914 in de Notre-Dame-des-
Blancs-Manteaux, de Saint-Martin-des-Champs en de 
Saint-Séverin. Vanaf 1924 was hij organist in de Sacré-
Coeur, en in 1926 volgde hij Eugène Gigout op als titularis 
van de Saint-Augustin.

Ook buiten de concertpodia was hij actief. Vanaf 1910 
ging hij doceren aan de École Normale Supérieure, een 
prestigieuze universiteit in Parijs, dat nog altijd geken‐
merkt wordt door de grote vrijheid in het curriculum dat 
studenten kunnen volgen. Een jaar later was hij medeop‐
richter van de Parijse Mozartvereniging, en in 1924 begon 
hij het tijdschrift L’Orgue et les organistes. Hij publiceerde 
ook zelf diverse werken over de techniek van pianospel, 
orgelspel en instrumentenbouw. Hij stierf in Parijs op 27 
januari 1930 aan de gevolgen van een longontsteking. 

De componist
Van Huré verscheen een aanzienlijk aantal composities; 
naast enkele orgel- en pianostukken diverse kamermuziek‐
werken (strijkkwartetten, pianokwintetten), vocale com‐
posities, enkele grote orkestwerken (waaronder 
symfonieën en een Concertstuck voor saxofoon en orkest), 
een ballet, een operette en nog diverse theaterwerken. Veel 
composities zijn alleen in manuscriptvorm overgeleverd.

Dat Huré in een tijd en omgeving leefde waarin steeds 
verder de grenzen van de muziek opgezocht en opgerekt 
werden, is soms in zijn werk terug te zien – zonder dat hij 

daarbij als een avant-garde artiest gezien moet worden. De 
Amerikaanse muziekcriticus en auteur Alex Ross beschrijft 
op zijn blog (www.therestisnoise.com) ‘een Jean Huré-
moment’; een opmerkelijke passage uit het theaterwerk La 
Cathédrale, dat, gecomponeerd in 1910-1912, nooit voorbij 
het manuscriptstadium gekomen is. 

We zien een fragment uit dit werk, zoals het besproken 
werd in een verder niet genoemd muziek- of muziektheo‐
retisch werk. Interessant is het eerste akkoord, waarin 
Huré alle twaalf noten van de chromatische toonladder 
gelijktijdig gebruikt. 

Dit enorme cluster is echter niet toonaangevend voor 
het oeuvre van Huré en een geïsoleerd voorbeeld; zijn idi‐
oom past over het algemeen goed in de voor de Fransen 
typerende laat-Romantische, symfonische stijl van de 
vroege twintigste eeuw, vol modale invloeden, kleurrijke 
modulaties en rijk aan melodie. Maar ergens past dit 
akkoord wel in het beeld van deze eigenzinnige, individu‐
alistische Franse toonkunstenaar.

Het harmonium
In het oeuvre van Huré neemt het harmonium geen 
prominente rol in. De compositie in deze muziekbespre‐
king, de Interlude-Elévation, werd gepubliceerd in het eerste 
deel van de grote anthologie van orgel/harmoniumwerken 
(Maîtres contemporains de l’orgue) die Joseph Joubert publi‐
ceerde tussen 1912 en 1914. Huré droeg het werk aan 
Joubert op. Het is effectief geschreven zodat het op beide 
instrumenten uitgevoerd kan worden, en binnen de klank‐
wereld van het harmonium komt het volledig tot zijn 

Jean Huré (1877-1930)
Interlude-Elévation

door Tommy van Doorn

Jean Huré behoort tot de vele intrigerende guren die in het " n de siècle" actief waren in Parijs. Hij werd geboren op 17 
september 1877 in Gien, een stad in de Loire-regio. Zijn vooropleiding genoot hij in het verder naar het westen gelegen 

Angers. Op een kloosterschool studeerde hij antropologie, compositie, improvisatie en middeleeuwse muziek. Zijn 
muziekdocent daar is niet bekend, maar wordt beschreven door Joseph Joubert als “un modeste mais savant religieux.”
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recht.
Huré is echter geen uitgesproken 

promotor van ‘het harmonium’ als 
dusdanig. In Huré’s publicatie 
L’Esthétique de l’Orgue gaat hij op de 
bouw en klank van het instrument in. 
Dit boek werd gepubliceerd in 1923 
door Éditions Maurice Senart, en op‐
gedragen aan Charles Tournemire. 
Widor schreef een voorwoord. Zoals 
in zijn andere publicaties, gaat Huré 
op uitvoerige en geleerde wijze in op 
het te bespreken onderwerp. De 
hoofdmoot van het boek gaat over 
orgelbouw en orgelcultuur: hij geeft 
beschrijvingen van de registers, 
klankkleur, speltechniek, en licht er 
enkele grote orgels uit die hij nader 
beschrijft. Hij kiest hierbij voor in‐
strumenten die hij zelf goed kent; zo 
zien we het orgel van de kathedraal in 

Angers langskomen, van de Saint-Au‐
gustin en de Saint-Séverin, maar ook 
het Müller-orgel van de Bavo in Haar‐
lem, waar hij een concert had gegeven 
en dat een grote indruk op hem had 
gemaakt. Hij neemt steeds een 
nuchtere en kritische kijk op de in‐
strumenten; beschrijft de grote kwali‐
teiten maar plaatst ook 
kanttekeningen. 

Dit doet hij ook zeker wanneer hij 
het harmonium, als orgel-gerelateerd 
instrument, gaat beschrijven. Hij be‐
gint als volgt: “Het harmonium is een 
klein, verplaatsbaar orgel met door‐
slaande tongen – zonder pijpwerk. 
Haar klank heeft weinig draagkracht; 
het is dun en nasaal.  Het harmonium 
is, in werkelijkheid, een groot ac‐
cordeon. Wat over het algemeen aan‐
trekkelijk is aan het harmonium, is de 

mogelijkheid voor de uitvoerder om 
zelf de windvoorziening te bedienen. 
Dit wordt gedaan door het betreden 
van twee pedalen die, als men enige 
ervaring met deze kunst heeft opge‐
daan, kan zorgen voor zeer delicate 
nuances in crescendo, diminuendo en 
het geven van accenten. Vanuit dit 
oogpunt is het harmonium op meer 
‘menselijke’ wijze expressief dan de 
grote orgels.” Het grootste probleem 
aan het harmonium vindt Huré de 
traagheid van de aanspraak. De bas‐
sen kunnen log zijn, de discant kan 
soms nauwelijks hoorbaar zijn. Hij 
beschrijft hoe percussion dit probleem 
poogt op te lossen.

Hij laat een korte beschrijving 
volgen van de registers van het har‐
monium. Hij is daarbij kritisch: “Ieder 
spel wordt bediend door twee 
registers – één voor de discant, de an‐
dere voor de bas – die gefantaseerde 
benamingen dragen. De cor anglais 
heeft niets te maken met het timbre 
van het gelijknamige instrument in 
het orkest, de ûte klinkt als een 
slechte salicionaal, de bourdon lijkt op 
een bleke saxofoon en spreekt slecht 
aan, de hautbois en basson doen in 
niets denken aan de gelijknamige or‐
kestinstrumenten of zelfs de 
gelijknamige orgelregisters, de clari‐
nette doet vaag denken aan een klei‐
ne, slecht geïntoneerde prestant van 
het orgel. Deze registers kunnen 
echter een zekere charme verkrijgen 
door het gebruik van het register 
expression, waarmee een handige spe‐
ler door de druk op de pedalen de 
wind kan vermeerderen en ver‐
minderen, en zo expressiviteit kan 
brengen in het spel.”

Huré geeft een tabel van de dispo‐
sitie van een klassiek 4½-spels har‐
monium, waaraan hij toevoegt: “Bij 
deze stemmen komen nog de 
registers: (E) Expression, (GJ) Grand 
Jeu, en een belachelijke trémolo (T). 
Zonder twijfel kan dit imperfecte in‐
strument enige diensten verrichten 
op de plaatsen waar, om wat voor 
reden dan ook, geen echt orgel aan‐
wezig is. Het is echter desastreus in 
de kerken waar deze moet alterneren 
met het grand orgue, en dat is niet al‐
leen maar door het nasale en weinig 
draagkrachtige timbre, maar zeker 
ook doordat de temperatuur de toon‐Portret van Jean Huré door de Franse kunstschilder Alexis Mérodack-Jeanneau (1873-1919)
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hoogte van beide instrumenten kan 
ontstemmen. In de kamermuziek kan 
een harmonium, goed gebouwd en 
goed bespeeld, ondanks zijn 
mankementen, een goed effect 
hebben.”

Er volgt dan een korte beschrijving 
van het Amerikaanse harmonium: 
“Ingenieuze Amerikaanse bouwers 
hebben geprobeerd, door middel van 
een zuigwind systeem, om in het har‐
monium de pure klank van de grond‐
stemmen van een orgel te imiteren. 
Het is een imitatie die vaak op een 
karikatuur lijkt. Desondanks zijn 
deze klanken soms zeer fraai en kun‐
nen ze op een heerlijke manier zich 
mengen met de registers van het 
Franse harmonium. Ze spreken een 
stuk sneller aan en met meer gelijk‐
heid dan de meerderheid van de 
laatstgenoemde, maar de klank is 
koud en weinig expressief, de draag‐
kracht onvoldoende.”

Orgue-Mustel
Wanneer we bovenstaand lezen lijkt 
Huré geen fan van het harmonium. 
We horen veel van de klachten over 
de klank van het instrument die cri‐
ticasters al zo lang ventileren als het 
instrument bestaat (niet altijd ont‐
erecht, natuurlijk). De toon wordt 
echter onverminderd enthousiast als 
Huré van wal steekt over de harmoni‐
ums van Mustel, die hij niet tot de 
harmoniums rekent maar, als orgue-
Mustel, ziet als een volledige categorie 
apart. Hij beschrijft uitvoerig de 
klankkwaliteit van de registers van 
Mustel. Daar waar hij in de boven 
aangehaalde beschrijving van ‘een 
klassiek 4½-spels’ instrument nauwe‐
lijks warm lijkt te lopen voor enige 
klankkwaliteit, zo struikelt hij nu 
over de superlatieven. Over de Cor 
anglais/Flûte (register 1): “8-voets‐
register. Zeer prettige klank en zo 
puur als een tongwerk maar kan zijn.” 
Bourdon/Clarinette (register 2): “16-
voetsregister met een zachte en wat 
sombere klank. Kan als een zeer deli‐
caat solotimbre gebruikt worden.” 
Clairon/Fifre (register 3): “4-voets‐
register. Een beetje zwak in de 
discant; is van groot nut in de grote 
combinaties. Samen met de 16-voet 
geeft het een wat hol maar zeer 
smaakvol effect. De bas-kant is uit‐

stekend als solo.” Basson/Hautbois 
(register 4): “8-voetsregister. De bas‐
sen van dit register zijn het beste in 
hun pittigheid, zonder daarbij veel te 
hard te worden. Ze kunnen, beter nog 
dan de discant, gebruikt worden als 
solo.” Over de Harpe éolienne (bas‐
register 5): “Half spel op 2-voetsbasis, 
met een ideaal timbre dat qua mys‐
terieuze charme, nesse, poëzie, 
emotie en individualiteit superieur is 
aan de grote meerderheid van Voix 
céleste-registers op het orgel.” Zo gaat 
hij nog even door, met een aanzienlijk 
mildere toon dan zijn eerdere be‐
schrijving van een generiek harmoni‐
um. Het functioneren van Expression 
bij Mustel acht hij als de grootste per‐
fectie en nooit geëvenaard. “Deze 
perfectie, gecombineerd met die van 
de tongen die al goed tot klinken ge‐
bracht worden door de minste wind, 
maken van dit harmonium een in‐
strument met een gevoeligheid zon‐
der evenbeeld. Het streeft zelfs die 
van de beste piano’s en de meest per‐
fecte snaarinstrumenten voorbij. Het 
is hét instrument voor gevoeligheid 
en jnzinnigheid.” Het vervolgens be‐
schreven systeem van Double Expres‐
sion doet daar nog een schepje 
bovenop; het verleent een 
“onvergelijkbare schoonheid aan een 
instrument dat al zo perfect is.”

Wat een verschil in toon – Mustel is 
als het aan Huré ligt de enige die er 
iets van kan op harmoniumgebied. 
Hij geeft nog een korte beschrijving 
van harmoniumcelesta’s en wijst erop 
dat de instrumenten van Mustel nog 
veel beter samen kunnen spelen met 
orkest dan een orgel, en eveneens uit‐
stekend dienst doet in samenspel met 
piano, harp of welk instrument dan 
ook. Hij beschouwt het Mustel-har‐
monium als een perfect, jnzinnig in‐
strument dat geen imitatie van het 
orgel is, maar daadwerkelijk een we‐
reld apart. Hij betreurt het daarom 
dat er nauwelijks speci ek repertoire 
geschreven is, dat alle klankmogelijk‐
heden van de Mustel ten volle benut. 
“Dit instrument, net als alle andere, 
zou speciaal repertoire moeten 
hebben. Het is door de afwezigheid 
hiervan dat het orgue-Mustel niet 
bekender is. De meesten van onze 
meesters, en zowat allen van de 
meest opmerkelijke componisten van 

de nieuwe Franse school, kennen 
Mustel alleen van naam; zij weten ge‐
heel niet welke mogelijkheden deze 
instrumenten bieden aan hun im‐
pressionistische talenten. Het is niet 
zonder melancholie te constateren 
dat, met het bestaan van zo’n instru‐
ment, de maîtres Debussy, Ravel, 
Enesco of Stravinsky geen enkele 
bladzijde ervoor geschreven hebben.” 
… “Ik kan niet genoeg de verbazing‐
wekkende perfectie van dit instru‐
ment benadrukken. Ik heb nog nooit 
een orgel, een piano of een klavecim‐
bel kunnen ontdekken dat me volle‐
dig tevreden kon stellen. En 
harmoniums hebben me altijd al te‐
gengestaan. Sinds mijn jeugd ken ik 
echter het orgue-Mustel al en ik heb er 
altijd met veel zorg op gestudeerd; ik 
heb er nog niet het kleinste gebrek in 
kunnen ontdekken. Het is voor mij 
een voortdurende verbazing, en te‐
gelijkertijd “une grande joie esthétique.”

Het is duidelijk – Jean Huré hield 
alleen van harmoniums als Mustel ze 
gemaakt had. En gezien de uitgebrei‐
de, jnzinnige klankmogelijkheden 
en de door hem zo geprezen directe 
aanspraak en mogelijkheden tot Dou‐
ble Expression, is dat goed voor te 
stellen. Het is precies voor en door 

guren als Huré, maar ook bij‐
voorbeeld een Karg-Elert, dat de har‐
moniumbouw en kunst zich veel 
verder ontwikkelde vanaf het klas‐
sieke 4-spels model. Jammer genoeg 
is er geen groot Mustel-repertorium 
van Huré bekend, en lijkt hij er zich 
ook niet aan gewaagd te hebben. 

Interlude-Elévation
De Interlude-Elévation is niet speci ek 
voor een harmonium, orgel of orgue-
Mustel geschreven. Het heeft een 
kalm en ingetogen, modaal karakter 
dat duidelijk geïnspireerd is door de 
katholieke eredienst. Het ‘engelachti‐
ge’ einde klinkt prachtig op door‐
slaande tongen – een céleste-achtige 
klank is daar zeer gepast. Ondanks 
dat Huré in zijn geschreven woord 
wat eenkennig is in zijn voorkeuren 
voor harmoniums kleurt dit werk uit‐
stekend op ieder type harmonium, en 
hoeven we zelf niet per se een Mustel 
te hebben staan om hier wat moois 
van te maken.
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In het kort: het Reformharmonium was een verkleinde 
uitvoering van het kunstharmonium , dat was ontwik‐
keld door Victor Mustel. Nu werden in Frankrijk en 

België al  vereenvoudigde versies van het kunstharmonium 
gemaakt, overigens zonder het woord Reformharmonium 
te gebruiken. Een voorbeeld daarvan is een harmonium 
van een Balthasar Florence van 2,5 spel uit circa 1910. In 
dit relatief bescheiden instrument wordt in grote lijnen al 
duidelijk wat Karg-Elert voor ogen had. De dispositie van 
dit instrument is als volgt:

Gescheiden speelhelften
Bij het  kunstharmonium liepen niet alle registers over de 
hele breedte van het instrument door. Opvallend waren 
vooral de vele lage registers, in dit geval 16 voet, aan 
rechterhelft van het instrument, de discant. Deze kwamen 
vooral tot hun recht als er met de rechterhand een octaaf 
hoger werd gespeeld, het zogenaamde octaveren. De 
registers van 16 voet klonken dan als 8 voet, maar hadden 
een bredere klank en waren ook een beetje luider dan de 
registers van 8 voet. Voordeel van dit octaveren was dat 
door een aantal factoren de beide speelhelften veel meer 
los van elkaar kwamen te staan. Het werd nu zinvol om 
beide speelhelften anders te registreren. De speelhelften 
konden nu ook een andere functie krijgen. De ene speel‐
helft, meestal de bas, had een begeleidende functie en was 
zacht en mild van toon. Op de andere speelhelft werd dan 
met een uitkomende stem de solopartij gespeeld op basis 
van een register van een geoctaveerde 16 voet. Gevolg van 
deze taakverdeling was dat de registers anders werden 

geïntoneerd. De registers van acht voet dienden als bege‐
leiding en klonken veelal bescheiden. Die van zestien voet 
waren krachtige solostemmen. Dit onderscheid tussen be‐
geleidingsregisters en soloregisters ontbrak bij het klas‐

De modernisering van het harmonium rond 1900
Reform!
door Peter Herkemij

Rond 1900 bestond het drukwindharmonium al meer 
dan vijftig jaar. De standaard was al die tijd het klassieke 
vierspel. Dit was een harmonium met doorlopende 
registers waarbij dan overwegend links en rechts 
hetzelfde werd geregistreerd . Kleinere harmoniums 
waren hiervan afgeleid.  In 1908 schreef Sigfrid Karg-
Elert een brochure waarin hij pleitte om kleinere 
harmoniums een heel andere indeling te geven en 
daarmee een basis te scheppen voor een heel andere 
speelpraktijk: Reform!  Peter Herkemij zocht uit wat hij 
precies beoogde.

F Forté
1 Cor Anglais 8’
2 Bourdon 16’
 
T Tremolo 8’
S Sourdine 8’
                              E Expression

F Forté
1 Flûte 8’
2 Clarinette 16’
C Voix Céleste 16’
T Tremolo 8’
S Sourdine 16’

Balthasar Florence met 2,5 spel
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sieke harmonium. Daar  waren alle 
stemmen met elkaar in evenwicht. 
Maar bij het Reformharmonium be‐
geleide het harmonium als het ware 
zichzelf.

Kon dit ook op een klein harmoni‐
um? Aan de rechterkant van de Bal‐
thasar Florence bevinden zich drie 
registers van 16 voet (twee klinkende 
registers en één afgeleide). Aan de 
linkerzijde zijn vooral zachte registers 
van 8 voet aanwezig (één klinkend 
register en twee afgeleiden); typische 
begeleidingsregisters. Het is duidelijk 
dat hier onderscheid wordt gemaakt 
tussen begeleidende en uitkomende 
registers en dat er moet worden geoc‐
taveerd! 

Double expression
Een ander  kenmerk van het Kunst‐
harmonium is de double expression. 
Daarmee kan op één speelhelft de ge‐
luidssterkte en de expressie worden 
getemperd, terwijl die op de andere 
speelhelft maximaal kunnen worden 
benut. Op de grotere kunstharmoni‐
ums wordt dit met een technisch 
complex systeem geregeld, vaak via 
de kniezwellen.  Op de  kleinere har‐
moniums probeerde men dit effect te 
bereiken met het gebruik van de 
Sourdine, een register waarmee de 
windtoevoer van een register tot het 
minimum wordt beperkt. Het geluid 
werd zacht en vlak. Maar op de ande‐
re speelhelft van het harmonium wa‐
ren de windtoevoer en expression 
nog in volle omvang en sterkte aan‐
wezig.  Het verschil tussen begelei‐
ding en uitkomende stem werd zo  
maximaal. Bij de Balthasar Florence 
was de sourdine alleen aanwezig op 
de hoofdregisters: Aan de baszijde op 
de Cor Anglais en aan de diskant op 
de Clarinette. Rechts op de Balthasar 
Florence bevindt zich ook  een 
Sourdine. Het was dus mogelijk de 
solo in de bas te plaatsen, begeleid 
door de Sourdine in de discant. Deze 
omdraaiing van spelen is de uiterste 
consequentie van het zelfstandig ma‐
ken van de speelhelften. 

Het klassiek twee-spel omvat
Het gaat hier niet om een klassiek 
twee-spel waaraan  een half spel aan 
de discant is toegevoegd. Er wordt 
een duidelijk verschil gemaakt tussen 

begeleidingsregisters en soloregisters. 
Verder is er aan de diskant een 
overvloed van 16 voet registers. De 
afgeleide registers hebben een vol‐
waardige plaats in de registratie en 
versterken zo het reformkarakter van 
het harmonium. Het klassieke twee-
spel wordt hier “omvat”.

Orkestklank
Wij komen terug bij de brochure van 
Karg-Elert. Het is interessant om te 
zien in welke volgorde hij registers in‐
voegde in de familie van het Reform‐
harmonium. De belangrijkste 
registers kwamen immers als eerste. 

Het was Karg-Elert’s  doel om met 
het harmonium een orkestklank te 
benaderen. Dat betekende dat hij 
orgeleffecten zo lang mogelijk uitstel‐

de. Bourdon 16’ in de bas deed teveel 
aan het orgelpedaal denken en kreeg 
pas zijn plaats in het harmonium van 
4,5 spel of groter. Ook de Fifre en de 
Hautbois  werden relatief laat inge‐
voegd. De reden was dat zij door het 
octaveren relatief hoog en schel 
klonken en daarmee deden denken 
aan het mixtuur op het orgel. Ook 
zwevende registers en vibrato’s 
werden met enige voorzichtigheid be‐
handeld omdat zij immers niet in een 
orkest voor komen. Aan de andere 
kant beschouwde hij de Clairon 4’als 
het hoofdregister van de bas. Dit be‐
geleidingsregister had als eigenschap 
dat zij even hoog klonk als de solo‐
stem en daarmee dicht aansloot bij de 

orkestklank. Hij sprak in dit geval van 
“dekking”. Deze dekking trad ook op 
bij het gebruik van Harpe éolienne 2’ 
en in zekere zin bij Baryton 32’. Karg-
Elert beschouwde dekking als de basis 
van het moderne harmoniumspel.

Sourdine
Het Reformharmonium was een kost-
baar instrument.  Karg-Elert wilde 
dat er al vanaf het kleinste exemplaar 
een Percussion en een Prolongement 
aanwezig zou zijn, alsmede een knie‐
zwel om de fortekleppen mee te be‐
dienen. Nogal opvallend was zijn 
voorstel bij kleinere disposities op ie‐
der register een ook een sourdine te 
plaatsen. Dit als aanloop naar de dou‐
ble expression, die vanaf 3,5 spel aan‐
wezig zou zijn. 

Teleurstellend einde
Maar wat is er gebeurd met het Re‐
formharmonium? Het lukte Karg-
Elert niet om fabrikanten geïnteres‐
seerd te krijgen voor zijn inzichten. 
Het Reformharmonium kwam er 
daarom niet. Dat is natuurlijk jam‐
mer. Maar de brochure was wel een 
eerste stap in een andere benadering 
van het instrument en leidde uit‐
eindelijk  naar de delen van “Die 
Kunst des Registrierens” die hij een 
paar jaar later schreef. Vooralsnog 
geeft het boekje een inzicht in een 
droom die nooit werkelijkheid werd.  
U kunt het vinden op de website van 
IMSLP.
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De Harmoniumvereniging 
Nederland is al een kleine 
dertig jaar druk doende om 

het harmonium opnieuw op de 
muzikale kaart te zetten. Vele 
enthousiaste musici, verzamelaars en 
andere harmoniumliefhebbers 
hebben er voor gezorgd, dat er tal van 
concerten plaatsvinden met ons ge‐
liefde instrument. Er verschijnt 
regelmatig nieuwe harmonium‐
muziek en ook onder popmuzikanten 
wordt het harmonium voorzichtig 
herontdekt. Het is een hele goede 
zaak, dat het harmonium – zowel het 
zuigwind- als het drukwind-harmoni‐
um – bekend blijft en wordt bij nieu‐
we generaties en van groot belang, 
dat voorkomen wordt, dat harmoni‐
ums op de vuilnisbelt belanden. 
Natuurlijk geldt dat vooral voor his‐
torisch belangrijke instrumenten van 
Mustel, Debain, Trayser, Mason & 
Hamlin enz., maar net zo goed voor 
kleine harmoniums.
U voelt de maar al aankomen. Ik wil 
meteen de knuppel in het hoender‐
hok gooien, waar vele (conservatieve) 
harmoniumliefhebbers op voorhand 

negatief over zullen denken, maar het 
is belangrijk voor de toekomst van dit 
prachtige instrument goed over het 
volgende na te denken: wil het har‐
monium een permanente plaats in de 
muziekwereld krijgen, dan zal het 
drastisch gemoderniseerd moeten 
worden. Een reïncarnatie tot een har‐
monium 2.0 zogezegd. Met nadruk 
stel ik, dat dit nieuwe harmonium 

niet het oude harmonium moet ver‐
vangen: blijf verzamelen, blijf 
conserveren, blijf repareren en res‐
taureren, blijf je inzetten voor de his‐
torische instrumenten en blijf vooral 
spelen op de prachtige harmoniums 
die er nog zijn.
Ik heb in de jaren zeventig en tachtig 
– toen het harmonium verguisd werd 
en door elektronische orgels wegge‐
drukt werd – voor de Duitse rma 
(Dr.) Böhm gewerkt. Voor die digitale 

muziekinstrumenten heb ik kerk‐
orgel- en theaterorgel-programma’s 
gemaakt, die over heel Europa ver‐
kocht zijn. Ik heb nooit een afkeer 
van het harmonium gehad en heb 
zelfs digitale harmoniumklanken ge‐
programmeerd, die als toetje bij de 
andere programma’s geleverd zijn! 
Deze programma’s kon ik mede ont‐
wikkelen door studies en klankanaly‐

ses (boventoonstructuren 
determineren, toonopbouw en af‐
spraak enz.) die ik middels een mo‐
dulaire synthesizer heb kunnen 
realiseren. Uitermate boeiende 
materie waar ik veel ervaring in heb 
opgebouwd. Mijn persoonlijke 
muzikale voorkeur is bij akoestische 
muziekinstrumenten gebleven: thuis 
speel ik op een prachtig 
huis(pijp)orgel en beschik ik over een 
uitgebreid Frans drukwindharmoni‐

Harmonium 2.0
door Gerard Zwart

Het ons bekende harmonium roept nog steeds bij de meeste mensen een oubollige en nostalgische associatie op. U en ik 
weten beter, maar we moeten verder kijken dan ons wereldje en ook naar een oorzaak zoeken. Misschien is een van de 
belangrijkste oorzaken, dat er al tientallen jaren geen nieuwe instrumenten gemaakt worden en de ontwikkeling van het 
harmonium al een kleine eeuw heeft stilgestaan. Het harmonium dreigt daarmee een fossiel te worden: oude 
instrumenten zullen na het slijten van de tongen op den duur verdwijnen. Wanneer er geen nieuwe harmoniums 
gemaakt worden, is het ten dode opgeschreven. Gerard Zwart pleit daarom voor een nieuw te ontwikkelen harmonium, 
dat een nieuw publiek kan inspireren.

Net als het Utopa-orgel zal het hyperharmonium 
een muziekinstrument met een Januskop zijn

Digitale speeltafel van het Utopa-orgel

”
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um. Toch wil ik wel weten wat er op 
de markt gebeurt en blijf ik me vooral 
uit interesse voor nieuwe techno‐
logieën met synthesizers e.d. bezig‐
houden, al speel ik er niet meer op.
Het orgel is tegenwoordig net als het 
harmonium helaas een alles behalve 
“sexy” instrument en wordt gewoon 
verguisd of geboycot – luister maar 
naar b.v. Radio 4. Er zijn wel voor het 
orgel steeds andere ontwikkelingen 
geweest: het barokorgel is niet te ver‐
gelijken met een romantisch orgel. 
Oké, dat is bekend, maar ook de afge‐
lopen tientallen jaren is dat doorge‐
gaan. Veel prachtige orgels zijn 
gebouwd naar historische maat‐
staven, maar de laatste jaren is men 
ook in de orgelwereld gaan ontdek‐
ken, dat digitale technieken bijzonde‐
re mogelijkheden bieden. Nee, niet 
voor de klankgeneratie: die blijft ge‐
lukkig uit orgelpijpen komen, maar 
wel op het gebied van bediening en 
nieuwe eigenschappen. In Nederland 
is dit jaar zo het nieuwe Utopa-orgel 
in het Orgelpark als hyperorgel gepre‐
senteerd. Dit orgel bevat de nieuwste 
digitale technieken, maar het kind is 
niet met het badwater weggegooid: 
tegelijk is het een fantastisch barok‐
orgel gebouwd in de geest van Hilde‐
brandt. Inmiddels heb ik het orgel 
vele keren gehoord en – geïnteres‐

seerd in de nieuwe digitale techniek – 
heb ik mij laten informeren over de 
muzikale mogelijkheden en toepas‐
singen. Geïnspireerd door dit Utopa-
orgel ben ik gaan nadenken, hoe het 
nieuwe harmonium er uit zou moeten 
zien. Het hyperharmonium (zoals ik 
het ben gaan noemen) zou evenals 
het Utopa-orgel een akoestische syn‐
thesizer moeten worden met elemen‐
ten, die bekend zijn uit keyboards en 
synthesizers, inclusief MIDI en com‐
putertoepassingen en eenvoudig 
middels MIDI te gebruiken als hybri‐
de-instrument in combinatie met bij‐
voorbeeld een piano. Er zijn oneindig 
veel nieuwe moderne toepassings‐
mogelijkheden, terwijl het au‐
thentieke harmonium ook gebruikt 
kan blijven worden, maar dan nog 
veel uitgebreider en ver jnder; met 
een expressiviteit, waar Mustel zijn 
vingers bij af zou likken. En dat is nou 
juist waar moderne muzikanten en 
componisten in geïnteresseerd zijn! 
Net als het Utopa-orgel zal dat har‐
monium een muziekinstrument met 
een Januskop zijn. De intonatie zal 
echter ook eigentijdse wensen moe‐
ten vervullen. Door tongen van zeer 
rond tot heel helder en van zeer zacht 
tot zeer krachtig te gebruiken, kun‐
nen subtielere klankkleurnuances ge‐
maakt worden, die vooral voor de 

nieuwe mogelijkheden zeer belangrijk 
zijn. Op de website van de Harmoni‐
umvereniging Nederland heb ik een 
uitgebreid artikel geplaatst van hoe 
een hyperharmonium er uit zou kun‐
nen zien en welke klankmogelijkhe‐
den gerealiseerd zouden kunnen 
worden. 
Natuurlijk zijn er een aantal prakti‐
sche uitdagingen, maar die zijn over‐
brugbaar al zullen er de nodige 
hobbels zijn vooral op het gebied van 
het maken van nieuwe tongen en de 
intonatie daarvan alsmede het aan‐
boren van nieuwe doelgroepen (een 
brok PR en netwerken) en het nan‐
cieren van de realisatie van (met 
name) de eerste instrumenten. 
Voor diegenen, die vinden, dat elek‐
tronica niet in een harmonium thuis‐
hoort, wil ik stellen, dat 
computertechniek tegenwoordig in 
alles voorkomt: van de wasmachine 
tot de koelkast, van de ets tot de au‐
to, van het koffiezetapparaat tot de 
strijkbout. En ja: ook in akoestische 
muziekinstrumenten. Digitale tech‐
niek zal onmisbaar zijn, wanneer we 
denken aan een harmonium 2.0 – ik 
hoop, dat u die mening deelt, als u 
mijn uiteenzetting gelezen hebt. 
Denk er eens over na. Ik ben be‐
nieuwd naar uw meningen.

Het nieuwe Utopa-orgel in het Amsterdamse Orgelpark
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Het programma begon met 
een ver jnd dromerig stukje 
voor het harmonium van 

Carl Czerny (1791-1857), Prelude, 
teer gespeeld door Dirk Luijmes. 
Daarmee was de toon van deze 
middag gezet. Het werd muisstil in de 
zaal. Het programma werd vervolgd 
met werk van Friedrich Wieck (1785-
1873), het romantische Notturno en 
twee door August Reinhardt gear‐
rangeerde werkjes van Robert Schu‐
mann: Nicht schnell uit de 3e 
symfonie en het krachtige In‐
termezzo. 
Hierna volgden twee verschillende 
muziekwerkjes, eveneens gespeeld op 

harmonium en vleugel, achter‐
eenvolgens een arrangement  voor pi‐
ano en harmonium van Mendelssohn 
door César Franck (1822-1890), An‐
dante du 1er Concerto de Mendelssohn 
en een boeiend arrangement voor pi‐
ano en  harmonium door August 
Reinhardt van Allegro Aimabile uit de 
vioolsonate in A, op. 100 van Johan‐
nes Brahms (1833-1897). Vervolgens 
volgden nog drie composities voor pi‐
ano en harmonium van Sigfrid Karg-
Elert (1877-1933), het ver jnde, ge‐
voelige Sommerfäden, Cantilena en het 
gecompliceerde, met veel expressie 
gespeelde Humoresque. Alle mogelijk‐
heden van het harmonium werden in 

deze composities benut.
Het klapstuk van deze middag was 
een reconstructie van de Ouverture zu 
Robert Griepenkerls “Maximilian Robe‐
spierre” van Johannes Brahms naar 
Henry Littolff. Hiervan is de har‐
moniumpartituur teruggevonden, 
maar die voor de piano is zoek. Deze 
is door Dirk Luijmes met zorg gere‐
construeerd en door Ellen Corver 
prachtig uitgevoerd. Deze rechtlijni‐
ge, niets ontziende Robespierre, voor 
scheiding van kerk en staat en vrij‐
heid van godsdienst, was een belang‐
rijk guur tijdens de Franse Revolutie 
aan de kant van de revolutionairen. 
Dankzij hem werden met de guilloti‐
ne overuren gemaakt… Johannes 
Brahms heeft dit in een zeer emoti‐
oneel muziekwerk als een soort 
requiem willen vertellen. We werden 
in de muziek meegezogen als een 

lm. Het is dramatisch, je hoort de 
mensen gillen, achtervolging, kreten 
om hulp…  en het ontroerende allons 
enfants de la patrië… (uit het Franse 
volkslied). Deze fantastische uitvoe‐
ring van deze orkestrale ouverture 
door Ellen Corver en Dick Luijmes 
kreeg een staande ovatie, geweldig!
Gelukkig kwam er nog een toegift, 
een stukje van Karg-Elert om weer 
tot rust te komen. Dat was wel no‐
dig... Wat een geweldige middag! Wat 
een belevenis! Dit concert had 
natuurlijk in veel bredere kring 
bekend gemaakt moeten worden, het 
was tenslotte het begin van een reeks 
uitvoeringen. En hier had in onze 
plaats een recensent van één van de 
grote landelijke dagbladen moeten 
zitten! 

Harmoniumcultuur?
De middag heeft tussen ons nogal 

Jaardagconcert
Dirk Luijmes en Ellen Corver
door Maarten en Marjan van den Bosch

Een kleine 30 HVN-leden en zo’n 40 overige geïnteresseerden waren aanwezig bij een bijzonder concert met een hoog 
artistiek gehalte, uitgevoerd door Ellen Corver op een Bösendorfer vleugel en Dirk Luijmes op een Mustel 
drukwindharmonium. De twee instrumenten vormden deze middag een goed huwelijk. Het thema was 19e-eeuwse 
(vergeten) kamermuziek voor harmonium en piano, zoals dat te horen moet zijn geweest in de salons van destijds. Zowel 
muzikaal als historisch buitengewoon interessant en door de uitvoerende muziekkunstenaars met veel passie uitgevoerd, 
af en toe onderbroken door een aardige en instructieve uitleg door Dirk Luijmes.

Johan van Markesteijn als uitstekende gastheer van het Jaardagconcert
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wat discussie opgeroepen. Harmoni‐
umcultuur? Wat is dat eigenlijk? In de 
tweede helft van de 19e eeuw was een 
drukwindharmonium een normaal 
instrument, evenals andere instru‐
menten. We spreken toch ook niet 
van een piano-, vleugel, viool- of 
blok uitcultuur, etc. Naar onze me‐
ning bestaat er geen harmoniumcul‐
tuur in de zin die we deze middag 
hebben mogen meemaken. Voor ons 
was het klassieke muziek. Wat is har‐
moniumcultuur dan wel? Is dat het 
eenvoudige zuigwindharmonium in 
de huiskamer waarop geestelijke lie‐
deren werden begeleid? Dat is verle‐
den tijd, een andere wereld, maar 
heeft er wel toe geleid dat als je ver‐
klapt tegen kennissen dat we een 
harmonium hebben staan, een soort 
weerzin, afkeer, duidelijk zichtbaar 
wordt. Zou het niet beter zijn het 
woord harmonium in aankondigin‐
gen te vermijden, maar het over de 
muziek te hebben? Dat die prachtige 
muziek alleen dankzij een harmoni‐
um gerealiseerd kan worden is dan 
misschien een volslagen verassing. 
Van afkeer zal dan geen sprake meer 
zijn.
Het roept nóg een vraag op. Waar-

door is het drukwindharmonium in 
het begin van de 20e eeuw verdwe‐
nen? Van concurrentie met elektroni‐
sche instrumenten was nog lang geen 
sprake en ontkerkelijking was niet 
van toepassing. Veranderde de 
muziekkeuze, of verdween het instru‐
ment door bijvoorbeeld te hoge kos‐
ten en werd daardoor de muziek 
hierdoor moeilijker te realiseren? Het 

is zeker voorstelbaar dat rond de 
eeuwwisseling en daarna veel 19e 
eeuwse drukwindharmoniums aan 
groot onderhoud toe waren, zoals 
nieuwe balgen plakken. Dat is kost-
baar, wellicht voor veel eigenaren té 
kostbaar? De verwoestende eerste 
wereldoorlog en de aanloop daartoe 
zal ook zeker geen positieve uitwer‐
king gehad hebben.

Ellen Corver en Dirk Luijmes aan het werk tijdens het Jaardagconcert

Een goed bezocht Jaardagconcert
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Voor de bekende organist in 
Oosterhout, Jan Willems, heb 
ik een hele tijd geleden een 

Hofberg-pedaalharmonium gerestau‐
reerd. Met instemming van de or‐
ganist heb ik het hele balgensysteem 
verwijderd en een nieuwe regulateur‐
balg gemaakt, die ik aan de discant 
van de windlade heb aangesloten. De 
motor zit dan aan de bas. In die regu‐
lateurbalg wordt de wind geregeld 
met een klepje. Dat klepje wordt zo 
laag mogelijk aangestuurd in de balg, 
omdat daar de uitslag van het be‐
weegbare balgblad het grootst is. Ook 
heb ik voor deze organist een druk‐
windharmonium in orde gemaakt. 
Echter, nu heeft hij uit een erfenis 
een huispijporgel gekregen. De wind‐
voorziening was een ramp, want als 
hij speelde en een bastoon indrukte, 
klapte de klank volledig in. Op de een 
of andere manier kreeg het instru‐
ment dan te weinig wind. De organist 
vroeg mij of ik daar een oplossing 
voor wist.
Nu ben ik natuurlijk helemaal geen 
orgelbouwer, maar ik ben wel in het 
bezit van ook een huispijporgel. Ook 
daar was de wind veel te levendig en 
door een stotenbreker-regulateur on‐
der de windlade te monteren, heb ik 
een zeer stabiele wind gekregen. On‐
der de windlade in Oosterhout zat 
een aanblaaskanaal en de wind werd 
geregeld met behulp van een rol‐
gordijn. Dat gordijn werd aange‐
stuurd door een balgje onder de 
windlade. Onder het balgje zaten 
harmoniumveren (zie foto).
Om te beginnen vond ik de 
Westa ex-windkanalen veel te dun. 
Het was een wirwar van buizen. De 
opening achter het rolgordijn was ook 
veel te klein. De Westa ex-buizen heb 
ik vervangen door een dikkere pvc-
buis. Inderdaad niet des orgels maar 
wel zeer doeltreffend! En heel dat rol‐

Windvoorziening huisorgel
door Mannes Welleweerd

Deze keer deelt Mannes Welleweerd zijn ervaringen met het stabiliseren van de windvoorziening in een huispijporgel, 
met gebruikmaking van de techniek die hij ook in pedaalharmoniums toepast.

Schematische weergave van de regulatorbak met de volgende onderdelen:
   1. windlade orgel
   2. regulateurbak 
   3. beweegbare bodem
   4. leren verbinding tussen bodem en raamwerk
   5. harmoniumveer
   6. steunlat voor harmoniumveer
   7. reguleerklepje
   8. touwtje tussen het reguleerklepje en de beweegbare bodem
   9. steunlat voor de beweegbare bodem
 10. windkanaal vanaf de motor

Oorspronkelijke situatie van de windvoorziening
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gordijn heb ik vervangen door een regelklep. Daardoor had 
ik al een veel betere wind. Maar als een bastoon mee ging 
spelen, kreeg het hele systeem toch nog te weinig wind. 
Het klepje reageerde dan te weinig op het balgje. Er moest 
dus nog een probleem zijn. En dat klopte. Het balgje onder 
de windlade scharnierde aan de lange kant. Daardoor be‐
woog de korte kant en de uitslag is dan natuurlijk veel 
minder dan als de lange kant zou bewegen. Ik moest dus 
op de een of andere manier de uitslag zien te vergroten.
Om een rustige, stabiele wind te krijgen, is het dus erg be‐
langrijk, dat het klepje op de juiste manier wordt aange‐
stuurd. In feite moet, als je harmoniumveren gebruikt, het 
balgblad zo min mogelijk bewegen, maar klepje juist veel. 
Voor een regulateurbalg van een harmonium geldt precies 
hetzelfde, zij het dat je dan met zuigwind en bij een pijp‐
orgel met drukwind te maken hebt. Maar het principe blijft 
dus gelijk. Ik heb eerst op verschillende manieren gepro‐
beerd om de huidige situatie te verbeteren, maar steeds 
zonder het gewenste resultaat. Toen heb ik het bestaande 
balgje met toestemming van de organist verwijderd en on‐
der de windlade (1) een nieuwe regulateurbak (2) geplaatst. 
Zo heb ik het bij mijn eigen pijporgel indertijd ook gedaan 
(zie tekening). In de bak (2) zit rechts het reguleerklepje (7) 
boven het aanblaaskanaal (10) .

De bak heeft een grote beweegbare bodem (3), die dus 
scharniert aan de korte zijde. Het reguleerklepje is met een 
touwtje (8) verbonden met die beweegbare bodem (3).
Onder deze bodem zit een harmoniumveer van 8 pond (5). 
Door het touwtje langer of korter te maken is de winddruk 
te regelen: de veer wordt dan verder of minder ver inge‐
drukt.

Toen we het allemaal hadden aangesloten – de organist 
heeft ink meegewerkt – kwam het spannende moment. 
Zou het werken? We hebben de motor aangezet, de be‐
weegbare bodem ging naar beneden tot hij niet verder kon, 
omdat het klepje werd dichtgetrokken en de windtoevoer 
dus werd afgesloten. De organist ging spelen en tot mijn 
grote opluchting en dankbaarheid bleek de klank zeer 
stabiel te zijn geworden. We hebben de winddruk afge‐
regeld op ongeveer 40 mm. Nu kan de organist spelen op 
een huispijporgel met een zeer stabiele wind.
In het boek “Orgelbouwkunde” van Oosterhof en Bouw‐
man staat op blz. 71: “Een in de windlade opgenomen sto‐
tenbreker heeft een zeer stabiele werking op de wind.” En 
dat is maar weer eens gebleken! Nu heb ik al bezig zijnde 
met dit windprobleem nog weer iets ontdekt. Ik monteer‐
de het reguleerklepje altijd vlak boven de windopening in 
de balg. Maar als ik die klep langer maak, kan ik hem veel 
hoger vastzetten. Als het beweegbare balgblad dan door 
middel van het touwtje de reguleerklep opentrekt, komt de 
hele klep vrij en dus ook de hele windopening. Daardoor 
hoeft het balgblad minder uit te wijken en blijft de druk 
nog meer constant. Bij deze regulateurbak voor Ooster‐
hout heb ik dat voor het eerst nu toegepast.Nieuwe regulatorbak

Nieuwe situatie van de windvoorziening
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Ik had wel eens eerder zo’n Indiaas harmonium in huis 
gehad en o.a. ervaren dat het heel anders getoonzet is 
dan het gebruikelijke Franse drukwindharmonium en 

het zuigwindharmonium. Daardoor is het niet zo 
makkelijk te combineren met andere muziek instrumen‐
ten. Toen ik echter onlangs op Marktplaats een wat kleiner 

Indiaas harmonium zag staan, d.w.z. kleiner en smaller 
dan de gebruikelijke Indiase instrumenten, deed me dat 
een beetje denken aan de Franse Harmonina van Debain 
uit 1860. 

Op de website van Louis Huivenaar had ik eens de uitge‐
breide fotoreportage bewonderd van de restauratie van 
dergelijke Debain-instrumenten, die oorspronkelijk waar‐
schijnlijk ondermeer bedoeld waren voor de boudoirs van 
de Franse adel uit de 19e eeuw. Ook had ik wel eens in 
Amsterdam, in de hal van een hotel aan de Amstel, een 
echte Harmonina zien staan. Helaas was die niet te koop.

Wat schetst echter mijn verbazing toen ik het Indiase 
harmoniumpje open ging maken? Het binnenwerk en de 
techniek van deze Harmonium Dulcetina is geheel gelijk 
aan de oude Debain Harmonina, zoals ik op de foto’s van 
Louis duidelijk kon zien. Tot in de kleine details en met 

twee balgen, aan beide kanten één. Alleen ontbreken bij dit 
nieuwe, hedendaagse instrument de registerknopjes en 
hun werking.

Wel is er een groot verschil tussen beide instrumenten 
als het gaat om de vraag hoe je het moet bedienen en be‐
spelen: de oude Harmonina kent namelijk een onderstel 

terwijl de nieuwe Dulcetina deze niet heeft, en dus met 
één hand bediend en bespeeld moet worden. Daarbij is het 
bekende onderstel van de Harmonina ook nog eens een 
zeer vernuftig metalen voorwerp.

Zoekend op internet vond ik tot mijn verrassing nog een 
foto van een ander, eenvoudiger houten onderstel, dat 
bleek te zijn nagemaakt door de musicus Alexander Rosen‐
blatt en thans te vinden in een muziekmuseum in Israël. 
Bij het verder herstellen van mijn Dulcetina ontdekte ik 
ook dat hij gewoon op 440 Hz gestemd is en dus prima te 
combineren is met andere muziekinstrumenten.

Door dit alles ben ik er steeds meer van overtuigd ge‐
raakt dat de oorsprong van de Indiase harmoniums echt in 
Frankrijk gezocht moet worden. Zoals de instrumenten 
van o.a. Kasriel het prototype zijn geweest van de nu 
meest gebruikelijke Indiase harmoniums, zo heeft volgens 

Harmonina (1860) werd Harmonium Dulcetina (2018)
door Kok van Nood

Vorig jaar op de HVN-Jaardag werden we verrast met het spel op een Indiaas harmonium. In de Vox Humana daaraan 
voorafgaand was een zeer uitgebreid artikel verschenen over de geschiedenis van het Indiaas harmonium, over hoe het 
nog steeds nieuw gemaakt wordt en ook veel wordt gebruikt  als begeleidingsinstrument bij mantra-zang. Kok van Nood 
deelt zijn ervaringen met dit instrument.

Meest voorkomende type
Indiaas harmonium

Smal Indiaas harmonium 
(Dulcetina)

Debain's Harmonina

Binnenwerk van een Harmonina
(in restauratie bij Louis huivenaar)

Binnenwerk van een eigentijds Indiaas harmonium (Dulcetina)
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mij de Harmonina van Debain aan de wieg van de Har‐
monium Dulcetina gestaan. Vandaar de titel van dit ver‐
haaltje. En heden ten dage kun je voor 250 dollar overal op 
internet zo’n instrument nieuw bestellen en zelfs ook nog 
wel meer uitgebreid en duurder.

Nadat ik dit alles ontdekt had leek het me wel een uitda‐
ging om zelf ook een onderstel te gaan maken voor mijn  
Indiaas harmonium en het dus van een systeem te 
voorzien om het met beide handen te kunnen bespelen. 
Bovendien bleek het instrument twee rijen tongetjes te 
hebben met een 8 voet en een 4 voet, die ook nog eens ge‐
scheiden konden worden. De afbeelding van Alexander Ro‐
senblatt’s instrument heeft me daarbij als voorbeeld 
gediend.

Ik wil niet zeggen dat er sprake is van de wedergeboorte 
van de Harmonina, want de klank van de mooie Franse 

tongetjes hoor je niet in de Indiase exemplaren, maar uit‐
erlijk is het toch wel heel bijzonder.

Voor het gebruik van dit nieuwe instrument verwijs ik 
tenslotte ook graag naar onderstaande omschrijving van 
de Harmonina in Dictionnaire des instruments de musi‐
que (1886) door Albert Jacquot:

Petit harmonium portatif s'adaptant à volonté sous le clavier 
du piano et servant à taire un chant soutenu avec la main 
droite, pendant que la gauche peut faire l'accompagnement au 
piano. M. Debain est l'inventeur de l'Harmonina.
[Klein draagbaar harmonium dat zich naar believen aanpast on‐
der het klavier van de piano en dient om een met de rechterhand 
gespeelde melodie te ondersteunen, terwijl links de begeleiding 
op de piano plaatsvindt. Mr. Debain is de uitvinder van de
Harmonina].

Harmonina met het 
gebruikelijke onderstel

Harmonina met een 
houten onderstel

Harmonina van 
Alexander Rosenblatt

Een Indiaas harmonium (Dulcetina) voorzien van een onderstel volgens het voorbeeld van Alexander Rosenblatt
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Hans van Breugel opent de 
vergadering en heet de aan‐
wezigen hartelijk welkom. 

Hans licht kort toe  dat hij in deze 
vergadering woordvoerder namens 
het bestuur zal zijn in plaats van de 
voortijdig afgetreden voorzitter 
Willem van Loenen Martinet.

Harmoniumbespeling 
De harmoniumbespeling wordt deze 
keer verzorgd door Klaas van Bogge‐
len. Het programma vermeldt drie 
delen uit Petite Suite van Erik-Jan 
van der Hel: Prélude, Méditation en 
Valse. Klaas bespeelde hierbij het Ro‐
dolphe drukwindharmonium van 
Johan van Markesteijn. Na a oop 
was er een warm applaus.

Interim-opdracht
Hans van Breugel geeft toelichting bij 
het aftreden van Willem van Loenen 
Martinet als voorzitter. Gezien de ge‐
beurtenissen binnen het bestuur in 
het afgelopen jaar, stelt het bestuur 
voor om pas op de plaats te maken. 
Voorgesteld wordt om het komende 
jaar met elkaar uit te zoeken wat de 
HVN op dit moment aan beleid nodig 
heeft en wat er daarvoor van leden en 
bestuur wordt gevraagd, om een goe‐
de toekomst voor de vereniging te 
borgen. Het bestuur stelt voor om 
hiervoor een opdracht te formuleren 
waar het bestuur de komende tijd 
mee aan de slag gaat. Deze opdracht 
bestaat uit vier onderdelen:
 

1. Een toekomstgerichte visie ont‐
wikkelen voor de HVN. Wat voor 
beeld hebben de leden bij de HVN 
over 10 jaar en hoe zien zij zichzelf 
hierin? Wat is het bestaansrecht van 
de vereniging en hoe wordt de conti‐
nuïteit van de vereniging zo goed 
mogelijk geborgd? 

2. Een meerjarig beleidsplan op‐
stellen dat inhoud geeft aan deze vi‐
sie. Hoe kan de visie vertaald worden 
in concrete doelen, inclusief beoogde 
tijdspaden? Welke randvoorwaarden 
zijn nodig om ervoor te zorgen dat 
deze doelen kunnen worden gereali‐
seerd?
 
3. Een (eerste) actieplan opstellen dat 
het beleid handen en voeten geeft. 
Welke acties dienen er te worden on‐
dernomen om de gestelde doelen ook 
daadwerkelijk te realiseren? Wie gaat 
voor elk van deze acties verantwoor-
delijk zijn (bestuur, commissies, le‐
den)? 

4. Een voorstel maken voor de 
samenstelling en werkwijze van een 
de nitief bestuur. Hoe gaan we met 
elkaar werken aan de toekomst van 
de HVN? Welke verenigings- en be‐
stuursstructuur is hiervoor nodig en 
welke bijdrage verwachten we van le‐
den en bestuur? Wie is een geschikte 
voorzitter om de nieuwe visie intern 
en extern uit te dragen? 

Het bestuur stelt aan de leden voor 
om bovenstaande opdracht uit te 
gaan voeren onder leiding van Wim 
Rhebergen. Wim zal hiervoor dan 
tijdelijk onderdeel van het bestuur 
uitmaken en de rol van interim-
voorzitter bekleden. Het bestuur 
krijgt een jaar de tijd om deze op‐
dracht te voltooien. Hierbij zullen ook 
de leden worden betrokken. Tijdens 
de volgende ledenvergadering (in 

Verslag Algemene Ledenvergadering  2018
door Klaas van Boggelen

Op zaterdag 20 oktober 2018 werd in de Edesche Concertzaal (v.m. Noorderkerk) in Ede de 28e jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden, waarbij ongeveer 40 leden aanwezig waren. Bijgaand het verslag van deze vergadering.

Klaas van Boggelen bespeelt aan het begin van de vergadering een Rodolphe
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2019) zal het resultaat van de op‐
dracht worden gepresenteerd. De le‐
denvergadering gaat door middel van 
met instemmend applaus akkoord 
met de benoeming van Wim Rheber‐
gen als interim-voorzitter en de voor‐
gestelde opdracht. Wim Rhebergen 
geeft vervolgens te kennen dat hij 
graag de rol van interim-voorzitter 
wil vervullen voor een jaar en kan 
zich geheel vinden in de genoemde 
opdracht. Wim Rhebergen hanteert 
vanaf dat moment de voorzitters-
hamer. De inmiddels gearriveerde 
Willem van Loenen Martinet vraagt 
ruimte voor enkele woorden, waarin 
hij aangeeft dat zijn aftreden geen ge‐
makkelijk proces is geweest maar dat 
aanblijven geen optie was omdat de 
chemie met het bestuur ontbrak. 
Willem ontvangt uit handen van de 
nieuwe interim-voorzitter, voor zijn 
diensten als voorzitter van de HVN, 
een es wijn.

Jaarverslag 
Het verslag van de Algemene Le‐
denvergadering 2017 wordt ver‐
volgens zonder aanpassingen 
goedgekeurd. Daarna doet secretaris 
Gé de Vin verslag van het werk dat 
door veel leden binnen de vereniging 
in de periode van 4 november 2017 
tot en met 20 oktober 2018 is ge‐
daan. Januari 2018 verscheen een 
vernieuwde Vox Humana. Zoals de 

hoofdredacteur al in zijn column van 
dit eerste nieuwe nummer schreef: 
'We kunnen ons als redactie voor‐
stellen dat u even moet wennen aan 
de nieuwe uitstraling van het blad na‐
dat tien jaar lang harmoniums op de 
voorkant hebben geprijkt'. De secre‐
taris is er na vier edities nog enthou‐
siaster over geworden. Niet alleen de 
omslag maar ook de inhoud, alles in 
kleur, goed vormgegeven en bladzij‐
de-voor-bladzijde bijzonder lezens‐
waardig. 

In de vorige Vox Humana heeft u 
ook kunnen lezen dat na het succes‐
volle 'Van der Tak project' het Har‐
monium Museum Nederland in 2019 
een Mason & Hamlin tentoonstelling 
gaat organiseren. De Harmonium 
Vereniging Nederland ondersteunt 
dit initiatief van harte met raad én 
daad. Daar getuigt ook die editie van 
de Vox Humana van. 

In de vorige Algemene Ledenverga-
dering is het plan rond de “Canon van 
het Harmonium” uitvoerig toegelicht. 
Eerlijk gezegd heeft dit initiatief van 
het bestuur door allerlei omstandig‐
heden  stilgelegen, maar nog steeds is 
het plan om de Canon zowel in ge‐
drukte vorm als online in 2020 – ons 
volgende lustrumjaar – gereed te 
hebben. Nog steeds geldt dat, als u 
belangstelling heeft om mee te den‐
ken over alle onderwerpen ten behoe‐
ve van de inhoud van de Canon, u van 

harte welkom bent. U kunt zich daar‐
toe melden bij ons bestuurslid Hans 
van Breugel of via de HVN-website. 
Om uw geheugen op te frissen: zowel 
Harmonium Vereniging Nederland 
als Harmonium Museum Nederland 
willen gezamenlijk de harmoniumcul‐
tuur onderdeel laten uitmaken van 
het immaterieel erfgoed van Neder‐
land. Immaterieel erfgoed omvat alles 
wat te maken heeft met sociale ge‐
woonten, voorstellingen, rituelen, ge‐
bruiken en tradities, uitdrukkingen, 
bijzondere kennis en/of vaardighe‐
den die gemeenschappen en groepen 
erkennen als een vorm van cultureel 
erfgoed. Essentieel hierin is, dat dit 
erfgoed wordt overgedragen van ge‐
neratie op generatie en van persoon 
op persoon. 

Als het gaat om het harmonium als 
materieel erfgoed, de belangstelling 
voor het harmoniumspelen en het 
voortbestaan daarvan, is al eens 
gezegd dat met enige jaloezie wordt 
gekeken naar de ontwikkelingen op 
het gebied van pijporgels, waar 
schoolkinderen via het project 'Orgel‐
kids' geïnformeerd en vertrouwd 
worden gemaakt met het pijporgel. 
Zou zoiets ook kunnen met harmoni‐
ums?, vraagt de secretaris zich af. 
Tijdens het tweede Europese Har‐
moniumfestival in 2017 in Brüggen 
Duitsland, was ook een speciaal 
kinderprogramma georganiseerd, dat 
spelenderwijs inging op de werking 
en de mogelijkheden van het har‐
monium. Dit zou toch ook in Neder‐
land moeten kunnen? Wie van de 
leden ziet het als een uitdaging om 
een klein demontabel harmonium te 
maken en een educatief programma 
daarbij te schrijven? 

Sinds 25 mei 2018 moet iedere ver‐
eniging in Nederland – groot én klein 
– voldoen aan strenge privacyregels, 
voortkomend uit de Algemene Veror‐
dening Gegevensbescherming (AVG). 
Ons scheidende bestuurslid Willem 
van Tuijl heeft de consequenties hier‐
van voor onze vereniging onderzocht. 
Ofschoon een en ander nog in het be‐
stuur moet worden besproken is de 
voorlopige versie al op de website van 
onze vereniging gepubliceerd. 

Op 26 mei jl. organiseerden we als 
HVN een regionale dag; dit keer met 
als doel een bezoek aan het harmoni‐

De ledenvergadering in de foyer van de Edesche Concertzaal
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ummuseum van Henk Braad in Paas‐
loo. Maar liefst 50 zuig- en drukwind 
harmoniums staan permanent opge‐
steld. En niet te vergeten een heus 
kerkorgel. Een verrassingsoptreden 
door niemand minder dan Klaas 
Hoek maakte deze warme zomerse 
dag compleet. 

Een particulier initiatief was een 
ontmoetingsconcert met harmonium 
expositie op 21 april in de Immanu‐
elkerk te Ermelo. Harmoniumspel, 
koorzang en speeldag. Diverse har‐
moniums werden gedemonstreerd en 
bespeeld. Initiatiefnemers waren 
Jelle Wiersma en Erik-Jan van der 
Hel. Medewerking werd ook verleend 
door Tommy van Doorn. Er werd ge‐
zongen door een mannen-ensemble 
maar er was ook gelegenheid voor 
samenzang. Een prachtig initiatief 
dat vraagt om meer. 

De HVN heeft er weer een uitgave 
bij. Deze wordt u vandaag gepresen‐
teerd en is ook vanaf vandaag te 
koop. Het betreft Petite Suite van 
Erik-Jan van der Hel die op de Jaar‐
dag van vorig jaar zijn première 
kreeg, gespeeld door Tommy van 
Doorn. De componist heeft zijn com‐
positie aan onze vereniging aange‐
boden waarop we er een keurig 
boekje van hebben laten maken. Het 
is te koop in de HVN-stand voor 
slechts € 8,00. 

Normaliter houden wij als HVN 
onze jaardagen eind oktober of begin 
november. Aanvankelijk stond deze 
Jaardag al gepland op 3 november dit 
jaar. Van de Bethelkerk kregen we het 
bericht dat de kerk en de zalen in de 
loop van 2018 verbouwd zouden gaan 
worden. In verband hiermee hebben 
we voor deze Jaardag uit moeten kij‐
ken naar een andere dan naar onze 
vertrouwde locatie in Barneveld. 
Vandaar dat we nu te gast zijn in dit 
fraaie gebouw, de Edesche Concert‐
zaal. Inmiddels is gebleken dat de 
Bethelkerk dit jaar nog helemaal niet 
verbouwd gaat worden en op z'n 
vroegst volgend jaar. 'Wait and see', 
zullen we maar zeggen. 

Op 1 januari dit jaar bedroeg het 
aantal verenigingsleden 237. In 2018 
zijn er 8 opzeggingen geweest en 3 
aanmeldingen. Reeds aangekondigde 
opzeggingen per 31 december zijn er 

nog 4 waarmee we op een eindstand 
komen van 228 leden. Per saldo dus 
een verlies van 9 leden. Dat blijft een 
zorgelijke ontwikkeling. 

Financiën
De penningmeester, Jaap Stulp, geeft 
een toelichting bij de balans 
2017/2018, de exploitatie jaar‐
rekening 2017 en de begroting 2019. 
De begroting voor 2019 ziet er in 
hoofdlijnen hetzelfde uit als de be‐
groting van 2018. Opgemerkt wordt 
dat de drukkosten van het 1e 
kwartaal 2019 van het  blad Vox 
Humana begroot zijn op het jaar 
2018. De penningmeester licht toe 
dat het een kwestie is van verschui‐
ven van onkosten. De vergadering 
gaat akkoord met de begroting voor 
2019.

De heer Gerard van Reenen en de 
heer Marco Roepers hebben op ver‐
zoek van de penningmeester als kas‐

controlecommissie de nanciële 
administratie onderzocht en hebben 
alles in orde bevonden. Wel heeft de 
kascontrolecommissie één opmerking 
gemaakt over een abonnement van 
Voys met een 085 nummer. De 
penningmeester geeft uitleg over  het 
genoemde servicenummer. Voorge‐
steld wordt om het bestuur decharge 
te verlenen, hetgeen door de leden 
wordt bekrachtigd. Voor de nieuwe 

kascontrolecommissie stelt de heer 
Henk Last zich volgend jaar beschik‐
baar. Aan Gerard van Reenen en Mar‐
co Roepers zal worden gevraagd wie 
van hen voor volgend jaar wederom 
beschikbaar is voor de kascontrole‐
commissie.

Vox Humana
Hoofdredacteur Hans van Breugel 
geeft verslag over het kwartaalblad 
Vox Humana van de HVN. Dit jaar is 
een wijziging doorgevoerd in de 
samenstelling van de redactie. Door‐
dat we een goede integratie van de 
Vox Humana met de website willen 
creëren, en daarnaast ook het beheer 
van de elektronische nieuwsbrief 
formeel moest worden ingebed, is be‐
sloten om alle communicatie binnen 
eenzelfde redactie onder te brengen. 
Klaas van Boggelen was reeds aan‐
spreekpunt voor de Vox Humana, en 
is dat nu tevens voor de website en de 

nieuwsbrief. De webmaster, Willem 
van Tuijl, is toegevoegd aan de 
centrale redactie. Joop Rodenburg is 
uit de dagelijkse redactie gegaan, 
maar is nog wel redactiemedewerker 
en levert in die rol vaste bijdragen 
aan de inhoud van de Vox Humana. 

Na 12 jaar heeft de Vox Humana 
weer een nieuwe voorkant gekregen. 
In plaats van de gebruikelijke har‐
moniums, wordt er nu op basis van 

Ria van Boggelen (l) en Joke de Vin (r) verzorgden de koffie, stroopwafels en lunch
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de inhoud van een editie gekeken 
welke afbeelding hieruit kan worden 
gebruikt als voorkant. De kleuren van 
de titels en teksten worden hier dan 
steeds bij aangepast. 

Zoals gebruikelijk zijn er in het af‐
gelopen jaar vier edities verschenen, 
die elke keer weer boordevol artikelen 
van uiteenlopende auteurs stonden. 

Naast de vaste rubrieken, zoals die 
worden verzorgd door Joop Roden‐
burg (harmonium van het kwartaal), 
Klaas Hoek (Duits harmonium), 
Tommy van Doorn (muziekbespre‐
king), Klaas van Boggelen (nieuws uit 
de bladen), Wim Olthof (archief‐
materiaal), Wim Rhebergen (inter‐
views), Johan van Markesteijn 
(cd-besprekingen) en Mannes Welle‐
weerd (museumnieuws), hebben er in 
het afgelopen jaar ook veel andere 
auteurs bijgedragen. Zo zijn er artike‐
len geschreven door onze leden Ge‐
rard Zwart, Kok van Nood, Maarten 
en Marjan van den Bosch, Arjen 
Stolk, Rinus van Doeland, Chris Nij‐
meijer en door niet-leden zoals Jan 
Borger en dagbladjournalisten Gert 
de Looze en Jasper van Everdingen. 
Bovendien mochten we ons dit jaar 
verheugen in bijdragen van internati‐
onale auteurs zoals Patrick-Alain Fau‐
re, Klaus Langer, Olivier Schmitt en 
Artis Wodehouse. Juist deze auteurs 
maken het blad tot wat het nu is. Zij 
bepalen voor het grootste deel de in‐
houd en de richting van de Vox 
Humana. Hoewel de redactie thema‐
nummers bedenkt en hiervoor ook 
auteurs uitnodigt, krijgen auteurs alle 
ruimte om een onderwerp op eigen 
wijze te belichten en inhoud te geven. 
Op deze manier houdt de Vox Huma‐

na zowel haar breedte (als in afwisse‐
ling in onderwerpen) als haar diepte 
(in de zin van inhoud en kwaliteit). 

Bij de totstandkoming van een edi‐
tie is er ook een aantal meelezers, die 
elke keer weer de moeite nemen om 
zich minutieus door het concept te 
worstelen, op zoek naar onvolkomen‐
heden in de tekst en inhoud. De 

hoofdredacteur spreekt zijn grote 
dank en respect uit voor Johan van 
Markesteijn, Wim Olthof, Arie Schül‐
ler en Klaas van Boggelen die deze 
tijdrovende klus elke keer weer klaren 
en hiermee een belangrijke bijdrage 
aan de kwaliteit van de Vox Humana 
leveren. 

De redactie is zelf van mening dat 
zij beleidsmatig op de goede weg is 
met de verhoudingen in het soort 
artikelen dat verschijnt, waarbij ze in 
de gaten proberen te houden dat er 
zowel voldoende over het instru‐
ment, de historie als over de actuele 
harmoniumcultuur wordt ge‐
schreven. Mocht u daar anders over 
denken, dan wordt u van harte uitge‐
nodigd om dat kenbaar te maken en 
mee te denken over dit beleid. 

Bovendien roept de hoofdredacteur 
alle leden op om zo mogelijk bij te 
dragen aan de verdere ontwikkeling 
van de Vox Humana, door ook zelf 
eens een artikel te schrijven. De 
redactie staat open voor artikelen op 
elk harmoniumgerelateerd on‐
derwerp. Daarnaast is de redactie ook 
op zoek naar extra vaste redactieme‐
dewerkers die bereid zijn om met eni‐
ge regelmaat bijdragen te leveren aan 
de inhoud van de Vox Humana. 
Mocht u meer willen weten over de 
inspanningen die daarvoor van u 

worden verwacht, dan kunt u daar‐
voor Klaas van Boggelen of Hans van 
Breugel aanspreken.  Hans bedankt 
tot slot iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan de Vox Humana. 

Verschillende leden geven na dit 
verslag hun blijk van waardering over 
de kwaliteit van de Vox Humana.

Website 
Webmaster Willem van Tuijl presen‐
teert de vernieuwde HVN-website 
aan de leden via een beamer. Daarbij 
demonstreert Willem de mogelijkhe‐
den van de nieuwe website en kunnen 
de leden vragen stellen. De homepage 
van de nieuwe website zal actuele 
zaken gaan vermelden. Willem roept 
tot slot leden op om de webredactie te 
ondersteunen met deelactiviteiten 
voor de website.

Bestuursverkiezing
Volgens rooster is Jaap Stulp af‐
tredend. Hij stelt zich herkiesbaar. 
Voorgesteld wordt om hem te herbe‐
noemen. Door het tussentijds af‐
treden van Willem van Loenen 
Martinet is er een vacature ontstaan 
voor de functie van voorzitter, maar 
deze is reeds aan het begin van de 
vergadering vervuld door het aan‐
treden van Wim Rhebergen als 
interim-voorzitter. Daarnaast treedt 
ook Willem van Tuijl af als bestuurs‐
lid. Ook hij ontvangt uit handen van 
Wim Rhebergen een es wijn voor 
zijn bestuurlijke inspanningen van de 
afgelopen jaren. Piet Bron treedt 
daarnaast af als adviseur van het be‐
stuur.

Plannen 2019
De plannen voor 2019 worden pri‐
mair bepaald door de interim-op‐
dracht, zoals deze aan het begin van 
de vergadering is gepresenteerd. Na 
deze mededeling sluit Wim Rheber‐
gen de vergadering.
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De eerste maatregel is, dat je een hygrometer aan‐
schaft. Zo’n hygrometer geeft de luchtvochtigheid 
aan in procenten. Een goede regel is, dat de 

luchtvochtigheid rond de 50 à 60 % zit. In de zomer en in 
de herfst kom je daar vaak boven, maar dat is minder een 
probleem. In de winter met vorst gaat het vaak mis. Dan ga 
je in huis stoken, want we willen niet in de kou zitten. 
Daardoor komt de luchtvochtigheid bij vorst zo onder de 
50 %. 40 of 30 % vormt dan geen uitzondering! De lucht 
wordt dan zo droog, dat je het meestal ook wel aan je huid 
merkt.

Het hout van onze meubels, kasten en harmoniums 
krijgt er dan ook last van en gaat krimpen. Ik weet nog, dat 
we vroeger thuis centrale verwarming kregen en dat het 
kabinet bij de lijmnaden scheuren ging vertonen door de 
droogte. En we kennen dat ook van harmoniums. In de zij‐
panelen ontstaan vaak scheuren. Ook het hout van de 
toetsen krimpt en ze gaan moeilijker bewegen langs de ge‐
leidestiften onder de voorkant. Soms blijven ze dan vast‐
zitten. Door die geleidestiften met een tang iets te 
verdraaien, komen de toetsen weer los. Maar ook kunnen 
er - en dat is veel ernstiger - scheuren ontstaan in de wind‐
lade.

O, zei iemand laatst, het is vanzelf gekomen, dus het zal 
ook wel vanzelf verdwijnen. Die toetsen zullen,  als de 
vorst voorbij is, wel weer los komen. En je kunt de ge‐
leidestiften ietsje terugdraaien, omdat ze ovaal van 
doorsnede zijn en dan het probleem ook opgelost. Maar de 
scheur in de windlade blijft helaas. Die moet eerst worden 
gedicht.

Om in de winter tijdens een vorstperiode,  als we ons 
huis lekker warm stoken, problemen te voorkomen, zullen 
we vocht aan de lucht toe moeten voegen. Dat kan door 
natte doeken over de radiatoren te hangen. Alleen dat is 
nogal omslachtig, want je zult die doeken steeds weer nat 
moeten maken en vervangen. Het handigst is om een 
luchtbevochtiger te kopen. Daar moet je dan wel steeds 
water bijvullen, maar dan is het probleem ook opgelost. En 
zo’n luchtbevochtiger zal goedkoper zijn dan om de 
problemen – scheuren – van onze harmoniums weer dicht 
te krijgen. En het is ook erg jammer van onze instrumen‐
ten, als ze zo beschadigd raken.

Luchtbevochtiging
door Mannes Welleweerd

Afgelopen winter was het weer raak. Bij diverse collega’s 
uit het harmoniummuseum waren er door de vorst en de 
daardoor ontstane droogte problemen met hun 
harmoniums thuis. Ook een toporganist  belde Mannes 
Welleweerd over problemen. Hij heeft al vaker 
meegemaakt dat mensen bij een vorstperiode zijn hulp 
inriepen omdat opeens toetsen vast bleven zitten. Dan is 
er dus paniek in de tent. Maar die paniek is helemaal niet 
nodig, als je voorzorgsmaatregelen neemt.

Scheuren in de windlade van een drukwindharmonium Scheur in de kast van een zuigwindharmonium
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B. SNIJDER
Het adres voor stemmen, 

repareren en restaureren van harmoniums 

Gerestaureerde harmoniums in voorraad

Merwedestraat 31, 7442 ET NIJVERDAL 
Tel. 0548 - 612 574

G. VAN DEN DIKKENBERG

houtsnijwerk
Munnikenweg 11

3905 MD VEENENDAAL
Tel./fax 0318 - 540 252

prijs: 8 euro
Te bestellen via het secretariaat: 

e-mail g.a.de.vin@freeler.nl of tel. 0850656130

PER DIRECT GEZOCHT

REDACTIE
MEDEWERKERS

Er is momenteel binnen de HVN-redactie plaats 
voor nieuwe redactiemedewerkers, die bereid zijn 
om van tijd tot tijd een bijdrage aan de Vox 
Humana, de website of de nieuwsbrief te leveren. 
Belangrijkste voorwaarde is dat je het vooral leuk 
vindt om te doen. De hoeveel tijd die je er in wilt 
stoppen bepaal je helemaal zelf, zolang je maar in 
staat bent om tenminste enkele malen per jaar een 
bijdrage te leveren.

Voor meer informatie: 
Klaas van Boggelen (redactiesecretariaat) via 
klaasvanboggelen@hotmail.com of 
tel. 030 2817389 / 06 42415214
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Cd’s

Dutch Airlines - A Century of Dutch Harmonium Music Dirk 
Luijmes, Mustel-harmonium 1878 en 1901, Francine van 
der Heijden, sopraan, Rémy Baudet, viool. Prijs € 15,00
  
Souvenir de Noël Bianca Lenssen (sopraan) zingt en Arno 
Kerkhof bespeelt zijn Alexandre harmonium en zijn 
Gebauhr vleugel. Prijs € 15,00
  
Duo’s for harmonium & piano Scott brothers duo met Jona- 
than Scott op harmonium (Victor Mustel, 1880) en Tom 
Scott op piano (Steinway & Sons – model ‘D’). Prijs € 15,00
  
César Franck – L’Organiste for harmonium Anne Page op Mustel 
(1878/1888, Alexandre (1850) en Mason & Hamlin model 
1400 (1880), dubbel-cd. Prijs € 22,00
 
“Komm’ und Schau” - Liederen en dansen van Franz Schubert Klaas 
Hoek op zuigwindharmonium (Mannborg uit 1911 en 
Hörügel uit 1915). Prijs € 15,00
  
Divertissement - Arno Kerkhof speelt o.a. Lefébure-Wély, 
Guilmant en Vierne op physharmonica  (1845), Debain 
1852 en 1859, Mustel 1897. Prijs € 15,00
  
Noël au Salon Parisien Ensemble Alexandre: Ulrich Cordes 
(tenor), Christoph Lahme (harmonium) en Ralph T. Misch 
(vleugel). Live-opname 2012 Mühlheim. Prijs: € 7,50

Reger & de Variatiekunst Piet van der Steen op het 
Maarschalkerweerd-orgel O.L.V. Basiliek Zwolle en Debain 
harmonium (1859), met Reger's Romanze. Prijs: € 15,00

Arthur Bird - Music for the American harmonium Artis 
Wodehouse op een Mason & Hamlin Normal-Harmonium 
(1916). Prijs € 20,00   

Bladmuziek

HVN Jubileumalbum 2015 - Nieuwe muziek voor harmonium. 
Prijs € 20,00

Drei Sonatinen, A. Reinhard - Een door de HVN verzorgde 
uitgave van Drie Sonatines van August Reinhard. 
Prijs € 2,50
 
Alexandre Guilmant Muziekbijlage Vox Humana 2008. 
Prijs € 2,50

Charles-Victor Dubois en Charles Liesenhof Muziekbijlage Vox 
Humana 2009. Prijs € 1,50.
 
Harry Mayer Muziekbijlage Vox Humana 2010. Prijs € 1,50

Petite Suite - HVN-uitgave van nieuwe muziek door Erik-
Jan van der Hel 2018. Prijs € 8,00

  
Brochures

Onderhoud, reparatie en restauratie van het zuigwindharmonium 
door Louis Huivenaar. Prijs € 4,50

De constructie van het drukwind kunst-harmonium door Louis 
Huivenaar; Percussion, de uitvinding en de verwezenlijking door 
Klaas Trapman. Prijs € 3,50

Grand Jeu en Expression, een problematisch paar. Traptechniek en 
Expression. Registratie en traptechniek door Dick Sanderman. 
Prijs € 4,00

Toon en klankvorming bij het harmonium door A. Visser. 
Prijs € 4,00

Hulp bij het stemmen en intoneren van harmoniumtongen en het 
verhelpen van problemen door A. Visser. Prijs € 4,50

Harmoniumtechniek en restauratie door Hans de Louter. Aan 
de hand van duidelijke tekeningen wordt de werking van 
het zuigwind harmonium uitgelegd en wordt ingegaan op 
de reparatie van de verschillende onderdelen van het 
instrument. Prijs € 4,50
  
Bij afname van de complete set van bovenstaande zes brochures 
betaalt u slechts € 22,50.

Boeken

Harmoniums en Architectuur door Maarten en Marjan van 
den Bosch en Joop Rodenburg. Prijs € 18,00
  
Harmoniumfabriek J. van der Tak & Co door Joop Rodenburg. 
Prijs € 17,50

Gustav Liebig door Wim Olthof. Prijs € 7,50
 
Harmonium Handboek door Joris Verdin. Prijs € 38,00
 

Vox Humana

Oude exemplaren van de Vox Humana zijn los verkrijgbaar, 
voor zover nog voorradig. Prijs € 2,50

Alle genoemde prijzen zijn exclusief verpakking en 
verzendkosten.

U kunt al uw bestellingen richten aan:

Gé de Vin,
Prins Hendrikweg 12
3962 EL Wijk bij Duurstede
Telefoon:  0850 656130
E-mail: g.a.de.vin@freeler.nl

HVN-winkel
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Op de omslag

Voorzijde

Dick Sanderman aan het harmonium
Hij is kerkorganist en stadsorganist van de gemeente Rijssen-Holten, 
componist, schrijver en directeur van de plaatselijke Muziekschool, een 
veelzijdig mens die houdt van het harmonium. Hij is al vanaf de 
beginjaren van de Harmonium Vereniging Nederland lid  en verzorgde tal 
van concerten. Wim Rhebergen zocht Dick Sanderman op voor een 
interview dat u in deze editie kunt lezen.

 

Achterzijde

Alexandre Père et Fils kunstharmonium
Deze Alexandre Père et Fils heeft drie verschillende serienummers, te 
weten #96475, #96014-12244. Het instrument is gebouwd in de periode 
1885 – 1888. Het betreft een kunstharmonium met Double Expression 
en registernummers 1 t/m 7. Het instrument heeft een grondige 
restauratie ondergaan, waarbij de Percussion, het trapgedeelte, de 
overbrengingen, de balanzen en de registerplaat zijn gerestaureerd. 
Daarnaast hebben nieuwe afstellingen plaatsgevonden van alle registers 
en het klavier. Het instrument is correct afgestemd op 442 Herz.

Eigenaar
P. K. Schober (Duitsland)

Foto
Louis Huivenaar

Kopij voor de volgende editie van
vox humana in april 2019

 kan worden aangeleverd
vóór 1 maart 2019
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Vereniging Nederland (HVN) en verschijnt vier maal per jaar. 
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aangeleverde teksten zo mogelijk in overleg met de auteur te 
redigeren of in te korten.

Advertenties Particuliere advertenties kunt u aanleveren bij 
de redactie. Een prijsopgave hiervoor is op aanvraag te 
verkrijgen bij de redactie van Vox Humana. De inkomsten uit 
advertenties dragen bij aan de nanciering en verspreiding 
van de Vox Humana en ondersteunen daarmee het werk van 
Harmonium Vereniging Nederland. De redactie van de Vox 
Humana en Harmonium Vereniging Nederland zijn niet 
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van 
geplaatste advertenties. 

Harmonium Vereniging Nederland Harmonium 
Vereniging Nederland is officieel opgericht op 14 mei 1991 te 
Woudenberg. Naast het uitgeven van een kwartaalblad en het 
onderhouden van een verenigingswebsite met o.a. een digitaal 
harmoniumregister, richt de HVN zich op het organiseren van 
harmoniumbijeenkomsten, de verkoop van cd’s, boeken en 
bladmuziek, en op het onderhouden van contacten met 
soortgelijke buitenlandse organisaties.

Verenigingsbestuur Wim Rhebergen (voorzitter), Gé de Vin 
(secretaris), Jaap Stulp (penningmeester), Johan van 
Markesteijn (publiciteit), Klaas van Boggelen (redactie), Hans 
van Breugel (Vox Humana), Wim Olthof (archivaris)

Lidmaatschap Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een 
heel kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het 
secretariaat gemeld te worden, uiterlijk op 15 november van 
het lopende kalenderjaar. De contributie voor het jaar 2019 
bedraagt € 40,- per kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding 
geldt een bedrag naar evenredigheid, afgerond op hele 
maanden. Afmelding gebeurt bij het ingaan van een nieuw 
kalenderjaar. Mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
gegevens kunt u melden bij het secretariaat.

Secretariaat
Gé de Vin
Prins Hendrikweg 12, 
3962 EL Wijk bij Duurstede
Tel. 0850 656130
E-mail: g.a.de.vin@freeler.nl

Penningmeester
Jaap Stulp 
E-mail: jnestulp@ziggo.nl
Postbank NL29 INGB 0000 6539 57 
BIC: INGBNL2A  
t.n.v. Harmonium Vereniging Nederland

Omslagontwerp Hans van Breugel

Drukwerk Stimio-De Meerpaal Tiel
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