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De verrassende wereld van het orgel
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Het harmonium of ‘orgue expressif’

Het harmonium werd omstreeks 1840 ontwikkeld door Alexandre Debain. Hoewel sommige 
onderdelen aan het orgel verwant zijn, wijkt het principe van de werking op een aantal 
punten af. Bij het harmonium ontstaat de klank doordat messing tongen in trilling worden 
gebracht middels stroming van lucht. De wind wordt met blaasbalgen gegenereerd die door 
pedalen bediend worden. Bij het harmonium kunnen de verschillende reeksen tongen, net 
als bij het orgel de reeksen pijpen, met behulp van registers afzonderlijk bediend worden 
zodat variatie in klankkleur en volume mogelijk is.
Men onderscheidt drukwind- en zuigwindharmoniums: Bij de eerste groep wordt de wind 
met overdruk (drukwind) langs de (doorslaande) tongen geleid, terwijl bij zuigwind de wind 
met onderdruk langs de tongen gezogen wordt. Instrumenten van het drukwindprincipe 
hebben over het algemeen een meer extraverte klank en bovendien is het mogelijk het vo-
lume van de klank met de druk van de wind te variëren. Zuigwindharmoniums hebben een 
meer introverte klank met een statisch volume. Vanwege de expressiemogelijkheden werd 
het drukwindharmonium in Frankrijk ook wel als ‘orgue expressif’ aangeduid.
In Frankrijk en België verwierf het harmonium een belangrijke rol als saloninstrument. Het 
werd daarnaast ook wel ter vervanging van het orgel in kerken gebruikt. 
In tegenstelling tot Frankrijk vond het zuigwindharmonium in Duitsland en Nederland vooral 
toepassing in de huiskamer. Ook in de Verenigde Staten werd het zuigwindharmonium on-
der de naam van ‘reed organ’ of ‘cottage organ’ populair.
Componisten als Jacques-Nicolas Lemmens, Alexandre Guilmant, César Franck en Sigfrid 
Karg-Elert componeerden vaak specifiek voor solistisch gebruik van het drukwindharmo-
nium. Daarnaast werd het instrument ook voor begeleiding en samenspel gebruikt (o.m. 
August Reinhardt, Gioacchino Rossini).
Bij de concerten in de orgelweek zijn een vroeg instrument van Debain (ca. 1850), de 
‘uitvinder’ van het harmonium, en een harmonium-celesta van Mustel (ca. 1900) te be-
luisteren. Het Debain-harmonium is van de standdaarddispositie met vier tongenreeksen 
voorzien; het Mustel-harmonium beschikt over meer registers en klankschakeringen. Het 
tweede klavier van dit instrument bedient een celesta; van dit onderdeel van het instru-
ment komt de klank tot stand met behulp van metalen staven die met beklede hamertjes 
aangeslagen worden. De celesta is een vinding Mustel en vond zowel toepassing als zelf-
standig instrument als in het harmonium.
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Het orgel in de Grote Kerk te Vlaardingen werd in 1763 door Pieter van Peteghem gebouwd 
voor de abdij van Boudelo in Gent. In het begin van de 19de eeuw werd het instrument over-
geplaatst naar Vlaardingen door de Utrechtse orgelmaker Abraham Meere.
In de publicatie ‘Het orgel in de Grote Kerk te Vlaardingen’ (Vlaardingen, 2005) wordt in-
gegaan op de geschiedenis en het gebruik van dit bijzondere orgel. Ook is een hoofdstuk 
gewijd aan het in vroeger eeuwen in Vlaanderen gebruikelijke repertoire en wordt een beeld 
geschetst van de activiteiten die de afgelopen decennia rond het orgel ontplooid zijn.
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