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Harmonium Atlas
A journey through the golden age of the harmonium
After Alexandre Debain introduced the first ‘official’ harmonium in about 1840, a considerable
amount of music was written for the instrument. For numerous romantic composers the harmonium –
with its little metal reeds, keyboard, bellows and pedals – became an effective medium, with its own
sonority, specific tonal colour and unique expressivity. Its dynamic range in particular, thanks to the
Expression stop, greatly appealed to the romantic spirit of the age.

Choice of repertoire
My selection from the instrument’s rich repertoire has been determined by the following criteria. Almost all
the works recorded were originally written and/or published for harmonium solo. All composers featured were
born before 1900, and most contributed to the lustre of the instrument’s ‘golden age’; among them are many wellknown composers who in one way or another were attracted to the harmonium. I have also included less famous
or forgotten composers who distinguished themselves particularly in writing for the harmonium, and who through
their intimate knowledge of its potential were able to exploit it in an exceptional manner. Some selected pieces
have a certain curiosity value, while others have a clear link with the harmonium. I also thought it worthwhile
to present music from different parts of the world. Last but not least, my personal taste has played a decisive
role. Harmonium enthusiasts will search in vain for pieces from the countless volumes of (often uninteresting)
utility music, or for the many arrangements once played on the instrument. Likewise, interesting contemporary
repertoire – which I am keen to advocate elsewhere – is absent from my selection. It has not been my aim to offer
a comprehensive overview of the repertoire. Rather, I wish to demonstrate that the harmonium was widely popular,
that it has specific (tonal) possibilities, and moreover boasts a wide-ranging repertoire created by composers of no
little importance.
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From physharmonica to ‘art’ harmonium
Having chosen my repertoire, the next question was: what instruments will do most justice to the music?
Connoisseurs know that the harmonium does not exist. There are huge differences between a so-called pressure
harmonium – where the air is pumped outwards – and the more intimate suction harmonium – where the air is
sucked inwards. Within these two categories there is also considerable variation, since each builder had his own
predilections. Here again, my choices have been guided primarily by my own preferences. I have played most of
the pieces on one of the available Mustel pressure harmoniums, even though some composers could only have
dreamed of such a complete instrument. I have borne in mind here that pressure instruments were not only customary in France, Belgium, southern Europe and elsewhere, but were also available in the remainder of Europe and
in North America, even though suction harmoniums generally enjoyed great popularity. The question of instrument
choice was much less relevant one hundred years ago than it is today, when many players are ridden with the
‘authenticity bug’ of the late twentieth century. Besides the properties of several pressure instruments, these
recordings also demonstrate the specific tonal colours of suction harmoniums. The tonal world of a ‘predecessor’ of
the harmonium, the physharmonica, is relived in a prelude by Carl Czerny. Finally, my choices were also influenced
by the availability of well-functioning and well-tuned instruments.

Harmonium atlas
Reed instruments are found almost all over the world. In the Far East wind instruments with reeds were
known many centuries ago: the sheng and sho may be considered akin to the harmonium. Thanks to western
missionaries and travellers, in countries like Pakistan, India and Afghanistan a small portable harmonium made its
entry into improvised music in the nineteenth century.
In this harmonium atlas we travel only across the world of western culture. A map of the world looked quite
different in the nineteenth century to how it is today. Some countries did not yet exist as independent states,
or belonged to monarchies that have long since disappeared. My geographical organisation of the recordings is
based on a number of larger areas: Eastern Europe (Bohemia, Moravia, Slovakia, Hungary, Russia, Lithuania),
Central E urope (Germany, Austria), Northern Europe (Scandinavia), English-speaking countries (England, Australia,
America), the Low Countries (the Netherlands and Belgium) and Southern Europe (Spain and Italy). Each of the
four CDs ends with music from France, the birthplace of the pressure harmonium. Composers are arranged accor2

ding to their place of birth and the country in which that place was then situated. This implies that the ‘Frenchman’
César Franck (born in Liège), for instance, is in the Belgian block; a composer like George Templeton Strong (who
worked for most of his life in Switzerland) is present as a musical ambassador of his native country America.

Bohemia • Moravia • Slovakia
Our journey begins in Eastern Europe. In the countries now known as the Czech Republic and Slovakia
a number of harmonium makers or dealers were active, and in the nineteenth century various volumes of utility
music were written. The most familiar Czech composition featuring the instrument is Antonín Dvořák’s opus 47, the
Bagatelles for two violins, cello and harmonium. Interesting solo pieces from the region are found particularly in the
series Slovanské melodie for harmonium, edited by Emil Kolář and published at the beginning of the twentieth century.
The most captivating contributions to these seven volumes are five pieces by the famous and idiosynchratic Czech
Leoš Janáček (born in Hukvaldy in Moravia). He later included them – in slightly revised form – in his piano volume
On the overgrown path, in which the pieces recorded here had the following titles: Our evenings, A blown-away
leaf, The little owl continues screeching (tracks 1-3 resp.), Good night and The virgin of Fry´dek (tracks 7 and 8).
Janáček owned a harmonium which is still to be found in his house in Hukvaldy, and he employed the instrument
in other music too (including an early version of Otce Nash). In Kolář’s series we also find two pieces by Janáček’s
pupil Jan Nepomuk Polášek (likewise from Moravia). Polášek collected Czech folk songs, and in these harmonium
pieces, dedicated to Janáček, Czech folklore is clearly present. Ján Levoslav Bella was born in Liptovský Mikuláš (in
Slovakia). He was a priest, composer and organist, and from his hand a short and expressive Song without words for
harmonium survives.

Hungary
Franz Liszt (born in Doborján in the Austrian-Hungarian Empire) spent most of his working life outside his
native country, though he did not betray his Hungarian origins. Renowned primarily as a piano virtuoso and composer, he was also interested in the harmonium and owned several instruments, including an Alexandre (pressure
harmonium) and a Mason & Hamlin (suction). While he composed countless virtuosic showpieces for the piano,
the meditative side of this Hungarian – who was also an ordained priest – comes to the fore in his harmonium
music. Am Grabe Richard Wagners (1883) is a homage to Liszt’s celebrated son-in-law, and in it we hear motifs
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from Wagner’s Parsifal. In certain pieces for piano or organ Liszt indicated the harmonium as an alternative, as in
Angelus! (1887), the first piece in the third volume of his Années de pélerinage, where the composer wrote ‘Piano
ou Harmonium’.
In the oeuvre of Zoltán Kodály, born in the central Hungarian town of Kecskemét and one of the foremost
twentieth-century composers of his country, the harmonium would seem to be absent. He nonetheless knew the
instrument well. During the Second World War he wrote a Mass for organ solo, which he adapted for choir and accompaniment towards the end of the war. He gave the first performance in the cellar of the Budapest opera house
(with the sounds of war in the background), playing on... a harmonium. This Mass ‘in tempore belli’ (‘in times of
war’) is known today in versions for solo organ and for choir with organ. In performing the first two movements as
a harmonium solo I have followed the first printed edition, where the part is notated on two staves.

Russia • Lithuania
Since instrumental music is not deemed desirable in the Russian Orthodox Church, and organs are therefore
lacking, little Russian music for organ was written in past centuries. The harmonium was equally unpopular, and little
harmonium music of note seems to survive from Russia and the Baltic States. A handful of pieces was written thanks
to the exertions of the French priest Joseph Joubert, who at the beginning of the last century requested composers
worldwide to contribute harmonium and/or organ music to eight anthologies entitled Maîtres contemporains de l’orgue
(1912-1914). Among those who reacted positively was César Cui (born in Vilnius), a Russian army officer who, as a
composer, was a member of the nationalist ‘Mighty handful’. Cui wrote two preludes for Joubert’s publications. Whether
the harmonium played a role in the life of Sergey Rakhmaninoff (Novgorod), I do not know. But in the first edition of
his Trio élégiaque, op. 9 he indicated that the theme of the second movement was to be played on a harmonium – a
direction absent in later prints. On the present recording this theme, which is further worked out in the Trio, is heard as
an independent piece. The cosmopolitan Igor Stravinsky (from Oranienbaum) was certainly familiar with the harmonium
during his French years. In one of the (unfinished) versions of Les noces – that for vocalists, pianola, two cimbaloms,
percussion and harmonium – he gave precise registrations for a French pressure instrument. Sketches by Stravinsky
for a harmonium piece also survive, but in the end he incorporated the material in his Symphonies of wind instruments.
In 1920 the chorale prominent in this work was published separately as a homage to Claude Debussy in the journal La Revue Musicale, without further indication of the instrument for which it was intended. A performance on the harmonium
does not seem inappropriate.
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Germany • Austria
In nineteenth-century Germany harmonium production boomed. Composers grasped the opportunity to
supply this market with a large amount of simple music for domestic use, most of which lacked originality. A
notable exception was Sigfrid Karg-Elert (from Oberndorf am Neckar), who wrote many pieces for the instrument
in a characteristic idiom, and, as a performing musician, demonstrated its many facets; he was familiar with both
the suction and pressure variants, and prescribed specific registrations for both. Karg-Elert viewed the harmonium
as a richly filled paint box, with which, in expressive and sometimes capricious pieces, he created unheard-op
(performance) effects and tonal combinations. The two works from his fascinating opus 102 are played here on a
German suction instrument, the others on French ‘art’ harmoniums. His tone poem Totentanz [Dance of death] is
an ‘orchestral study’, in which the composer sketches a musical image of death, who plays on a ‘bone harmonica’,
while dancers make their grotesque movements. In the middle section we hear respectively a lonely child, a girl,
a boy and a man lamenting, then the dance begins again, only to be cut off by a thunderbolt. The two pieces
selected from opus 26 were dedicated to Karg-Elert’s friend Max Reger (from Brand, Opper-Palts) who was also
familiar with the harmonium. Reger’s Romanze is one of his most successful pieces for the instrument.
The harmonium also made its way into the musical metropolis of Vienna. We find early examples of a harmonium-like instrument in the music of the piano virtuoso Carl Czerny, a pupil of Beethoven and teacher of Liszt. His
Preludia, opus 627 were published for piano, organ or physharmonica, and they are performed here on the latter.
The world-famous Anton Bruckner (from Ansfelden) had a harmonium at home, on which he is said to have improvised on themes from his own symphonies. The so-called ‘Perger Preludium’, the first version of which was notated
on two staves, may originally have been conceived for the harmonium. In early twentieth-century Vienna the
instrument drew the attention of Arnold Schönberg and his pupils. In the arrangements made by these members of
the Second Viennese School for the ‘Verein für musikalische Privataufführungen’ the harmonium proved particularly
suitable in the alternating role of wind and string instruments. Original works by these progressive Austrians too
sometimes include a (modest) role for the harmonium. Another Viennese composer of the early twentieth century,
Josef Hauer (born in Wiener Neustadt), also made use of the instrument. Hauer – who claimed that he (rather
than Schönberg) stood at the cradle of twelve-note music – wrote a number of pieces for the piano (solo and
duet) in which one or more harmoniums could double the piano part. For this box I chose four pieces from Hauer’s
opus 3 that also come over well on the harmonium alone.
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Spain • Italy
In Spain and Italy, as in France, pressure harmoniums were fashionable, almost to the exclusion of suction
instruments. The Spanish composer Antonio Lopez-Almagro (from Murcia) was an advocate of the ‘art’ harmonium,
for which he wrote a number of tutors full of illustrative (salon) pieces from his own hand. While Lopez-Almagro
is now almost forgotten, Joaquín Turina (from Seville) remains among the better-known Spanish composers. For
Joubert’s anthologies, mentioned above, he wrote a short prelude (for organ or harmonium). In my search for
interesting Spanish music I also came across the colourful and rather mystical pieces by the priest Eduardo Torres
(born in Albaida), who was choirmaster at Seville Cathedral. His Impressionistic Saetas are fine examples of his
music for ‘órgano o armonio’. The ‘saetas’ are religious songs that were often performed in Holy Week, and, in this
case, were inspired by the mystical folklore of Andalusia. In these pieces Torres portrays images respectively of the
pallid, suffering Christ, with ‘eyes like fountains’, the painful encounter with Mary and Jesus’ solitude.
At one stage or another almost all classical music lovers inevitably make acquaintance with the harmonium,
thanks to a religious work by Gioachino Rossini, the Petite Messe Solennelle. After the ‘Swan of Pesaro’ had
achieved such enormous success with his operas, he rested on his laurels for decades and hardly composed at all.
His ‘Little Mass’ for solo voices, choir, two pianos and harmonium is one of his later works. The prelude – which
can also be performed on piano alone – is played here on the harmonium, with the introductory and concluding
bars on a Pleyel grand piano, played by Leo van Doeselaar.

Belgium • The Netherlands
In the Calvinist Netherlands, perhaps more than anywhere else in Europe, the harmonium has a long history as
a religious instrument in the home. Unfortunately, there are but few masterpieces to be found in the piles of Dutch
harmonium books. The most interesting music was written by Cor Kint (of Enkhuizen), who was a viola player in
the Concertgebouw Orchestra. He wrote for a range of international harmonium editions in a chromatic idiom of his
own, which he also employed in pieces for violin and harmonium. Jan Brandts Buys was born into a musical family in
Zutphen but made his career in Austria, and his music is clearly inspired by his German contemporaries. His Toccata
and Fugue in G minor, published in 1891 in the anthology Karakterstukken [Character pieces] for organ or harmonium,
is sometimes reminiscent of Brahms. Unpublished and undated is a piece by Henri Zagwijn (from Nieuwe Amstel),
who also made use of the harmonium in ‘anthroposophical’ stage works. Zeer gedragen [Very solemn] is a colourful
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harmonium piece, possibly once part of a larger work, preserved in manuscript in the Netherlands Music Institute in
The Hague.
Unlike the Netherlands, where the suction harmonium was preferred, pressure instruments prevailed in Belgium.
There, almost all composers felt the influence of France – where the Belgian César Franck (born in Liège) achieved
such great success. He wrote numerous pieces for the harmonium, exploiting the specific properties of the instrument
including the possibility to create different colours in the treble and bass. His volume L’ Organiste, which remained
unfinished at the end of his life, is particularly well known. It contains a series of suites in different keys, each comprising six short pieces and a longer concluding one in which material from the preceding movements is incorporated
in an improvisatory manner. Jacques Lemmens (from Zoerle-Parwijs) became one of the leading organ teachers of
his country. He possessed a Mustel harmonium, for which he wrote various pieces. Joseph Jongen (whose cradle was
in Liège) also gave the instrument a place in his oeuvre. In 1919 he wrote his Quatre improvisations pour harmonium
for a volume in commemoration of the First World War. As a curiosity in this box I have chosen a little piece by James
Ensor of Ostend. A famous painter at home and abroad, Ensor had a pressure harmonium which still stands in his
house. He often improvised on it, preferably on the sharps, and he was so convinced of his own musical qualities that
he wrote a ballet and submitted it to Sergey Diaghilev, requesting him to create a choreography. Diaghilev did not pick
up the gauntlet. I have included two short movements from Ensor’s simple ballet music – published for the piano and
entitled La Gamme d’ Amour [The gamut of love] – played here on his favourite instrument.

Sweden • Denmark • Finland
In many Scandinavian living rooms or churches, as elsewhere in western Europe, a harmonium was to be
found. The godfather of Finnish music, Jean Sibelius (from Hameenlinna), employed the instrument a number of
times in his chamber music (often in dialogue with piano and strings). The two pieces included here are taken
from a volume that he wrote for his brothers at the Freemasons’ lodge in Suomi, where he frequently played
the harmonium himself. The most famous Danish composer is undoubtedly Carl Nielsen (born in Sortelung),
who achieved international recognition primarily through his orchestral works. I have chosen two of his surviving
twenty-seven preludes, short and often rather neo-classical intonations for organ or harmonium. A manuscript
containing unpublished music by Bror Beckman (from Kristinehamn), a Swedish insurance agent and music
teacher, is to be found in the Musik- och teaterbiblioteket in Stockholm. In his Wolkengedichte [Clouds poems] in
particular he paints effectively with the characteristic tonal colours of the ‘art’ harmonium.
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England • Australia • America
In various European countries, experiments to develop fully fledged reed instruments were already
taking place before 1840. In the 1830s, for example, the so-called ‘royal seraphine’ was invented in England, a
harmonium-like instrument whose wind pressure was to some extent variable. A volume of music published for it
includes some airs by the well-known British composer Samuel Wesley, which are among the last pieces he wrote.
Well-preserved instruments of this type are rare, so I have used a ‘conventional’ harmonium and have tried to
somewhat imitate the sound and possibilities of the seraphine.
In the course of the century the new ‘reed organ’ – as the suction harmonium was usually called in
English-speaking countries – was produced in large quantities in the UK and USA. Countless books of ‘church
voluntaries’ appeared in England, but most of the pieces hardly surpass simple utility music. In 1890 the British
composer Sir Edward Elgar (Broadheath) wrote eleven voluntaries for organ, reed organ or harmonium, and I
have included six varied examples. The Australian composer and virtuoso pianist Percy Grainger (Melbourne) was
very fond of the harmonium and considered it ideal for chamber music. The ‘gusty, swelling emotionality’ of the
harmonium, Grainger said, ‘resembles so closely the tides of feeling of the human heart.’ Grainger prescribed the
harmonium in a number of compositions. It is said that The Immovable Do was written after a key stuck on his
instrument; the piece with a ‘cyphering C’ survives in different instrumentations and is played here in what may
have been the first version. In the large quantity of North American harmonium music I found little that stood out
from the crowd. The most interesting music was probably written by Arthur Bird, a pupil of Liszt from Cambridge
(Massachusetts). He wrote a number of pieces to a commission from Mason & Hamlin, the American harmonium
company, and prescribed specific stop combinations for suction instruments. George Templeton Strong, born in
New York and active in Switzerland, also devoted himself to the harmonium; some of his work remains unpublished,
but the Two pieces for harmonium or manual organ (1899) form an exception.

(one of the names given to instruments of the harmonium family) in his orchestration manual (1839) and wrote
three pieces for it in 1845. The Parisian Georges Bizet was also charmed by the possibilities of the new instrument:
his colourful Trois esquisses musicales (1858) are now among the best-known French harmonium pieces. The
piano virtuoso Charles-Valentin Alkan (likewise from Paris) went his own way in French musical life; he wrote his
11 Pièces dans le style religieux, op. 72 (1867) for piano, organ or harmonium. A miniature by Jules Massenet,
widely famous as an opera composer, was included in a French harmonium volume.
In the nineteenth century a new type of pipe organ was developed by Artiste Cavaillé-Coll. Many French
organists composed music for this symphonic instrument, which, thanks to its swell box, possessed considerable
dynamic possibilities. In smaller organ pieces, or ones without pedal, composers and publishers often indicated
that they could also be played on the harmonium. This is also the case in the 24 Pièces en style libre by the blind
composer Louis Vierne (born in Poitiers). Charles Tournemire (Bordeaux) – a pupil of Franck – wrote in various
musical genres but became known primarily for his (mystical) organ music. Two volumes, one of which is entitled
Petites fleures musicales – contain short pieces for liturgical use which can be played on organ or harmonium.
Alexandre Guilmant (born in Boulonge-sur-Mer) studied together with Tournemire under Lemmens. Unlike many of
his colleague organists, Guilmant composed various pieces (including the Scherzo) specially for the harmonium.
Dirk Luijmes (tr. Stephen Taylor)

France
Each CD in this box concludes with music from France, where the harmonium was more or less invented and
where it aroused the interest of numerous prominent composers. Camille Saint-Saëns (from Paris) commenced his
career as a composer at the harmonium, writing three varied pieces (1852) and later often using the instrument
in solo and chamber music. Hector Berlioz (born in Côte-Saint-André) sang the praises of the ‘orgue melodium’
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Harmonium Atlas
Een reis door de gouden eeuw van het harmonium
Nadat Alexandre Debain rond 1840 het eerste ‘officiële’ harmonium introduceerde, is er veel
muziek geschreven voor het instrument. Het harmonium – uitgerust met metalen tongetjes, toetsen,
balgen en pedalen – bleek voor tal van romantische componisten een expressief medium, met een
eigen sonoriteit, specifieke klankkleur en een unieke expressiviteit. Vooral de dynamische verschillen
die dankzij het expression-register gemaakt kunnen worden, sloten aan bij de behoeften van de
romantische tijdgeest.

Repertoirekeuze
Mijn keuze uit het rijke repertoire heb ik laten bepalen door de volgende criteria. Vrijwel alle werken op
de cd’s zijn oorspronkelijk voor harmoniumsolo geschreven en/of uitgegeven. Alle geselecteerde componisten
zijn geboren vóór 1900; de meesten bepaalden mede de glans van de ‘gouden eeuw’ van het harmonium. Onder
hen bevinden zich tal van bekende toondichters, die zich op de een of andere manier aangetrokken voelden tot
het instrument. Daarnaast ruimde ik plaats in voor vergeten of minder vermaarde componisten die zich vooral
op harmoniumgebied onderscheidden, het instrument door en door kenden en de mogelijkheden ervan op een
bijzondere wijze wisten uit te buiten. Deze selectie vulde ik aan met werken met een zekere curiositeitswaarde en werken die een duidelijke link hebben met het harmonium. Verder vond ik het interessant werken uit
verschillende windstreken te laten horen. Uiteindelijk was bij de repertoirekeuze vooral mijn persoonlijke smaak
doorslaggevend. Harmoniumliefhebbers zullen tevergeefs zoeken naar de noten uit de talloze bundels met (veelal
oninteressante) gebruiksmuziek, of naar de vele bewerkingen die destijds op het instrument werden gespeeld. Ook
het interessante hedendaagse repertoire – waarvoor ik me elders graag inzet – viel buiten de selectiegrenzen.
Een compleet overzicht geven, was niet mijn doel. Wél wilde ik laten horen dat het harmonium wijdverbreid was,
specifieke (klank)-mogelijkheden heeft én kan roemen op een gevarieerd repertoire, van bepaald niet de minste
toonmeesters.

10

Van physharmonica tot kunstharmonium
Nadat ik mijn repertoirekeuze had vastgesteld, kwam een volgende vraag aan de orde: op welke instrumenten komt deze muziek het best tot haar recht? Kenners weten: hét harmonium bestaat niet. Er zijn grote
verschillen tussen een zogenaamd drukwindharmonium – waarbij de lucht naar buiten wordt geblazen – en het
intiemere zuigwindharmonium, waarbij de lucht wordt aangezogen. Ook binnen beide categorieën zijn aanzienlijke
verschillen: elke bouwer legde zijn eigen accenten. Bij mijn keuze heb ik me, ook in dit geval, in de eerste plaats
laten leiden door mijn persoonlijke voorkeur. Ik speelde het leeuwendeel van de werken op een van de beschikbare
Mustel-drukwindharmoniums, ook al zullen sommige componisten alleen maar van zo’n compleet instrument
gedroomd hebben. Daarbij hield ik in het achterhoofd dat drukwindinstrumenten gangbaar waren in landen als
Frankrijk, België en in Zuid-Europa, maar ook voorhanden waren in de rest van Europa en in Noord-Amerika, waar
zuigwindinstrumenten doorgaans een grote populariteit genoten. De vraag welk harmoniumtype een speler koos,
was een eeuw geleden veel minder relevant dan in deze tijd, nu veel uitvoerenden behept zijn met het laat-20steeeuwse ‘authenticiteitsvirus’. Behalve de mogelijkheden van verschillende drukwindinstrumenten hoort u op deze
cd’s specifieke klankkleuren van zuigwindinstrumenten. De klankwereld van een ‘voorloper’ van het harmonium,
de physharmonica, herleeft in een preludium van Carl Czerny. De beschikbaarheid van goed werkende en zuiver
gestemde instrumenten bepaalde mede mijn keuze.

Harmoniumatlas
Tongeninstrumenten komen over vrijwel de hele wereld voor. In het Verre Oosten klonken veel eeuwen
geleden al blaasinstrumenten met tongen: de sheng en sho kunnen als familieleden van het harmonium worden
beschouwd. In landen als Pakistan, India en Afghanistan maakte – dankzij westerse zendelingen en reizigers –
in de 19de eeuw een klein draagbaar harmonium zijn entree in de geïmproviseerde muziek.
In deze harmoniumatlas doorkruisen we alleen de westerse kunstwereld. In de 19de eeuw zag de wereldkaart
er heel anders uit dan tegenwoordig. Sommige landen bestonden nog niet als zelfstandige staten, of maakten
deel uit van een niet meer bestaande monarchie. Bij de geografische indeling van de box ben ik uitgegaan van
een aantal grotere landstreken: Oost-Europa (Tsjechië, Hongarije, Rusland, Litouwen), Midden-Europa (Duitsland,
Oostenrijk), Noord-Europa (de Scandinavische landen), de Engelstalige landen (Engeland, Australië, Amerika), de
Lage landen (Nederland en België) en Zuid-Europa (Spanje en Italië). Muziek uit Frankrijk – de bakermat van het
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drukwindharmonium – sluit elk van de vier cd’s af. De componisten heb ik ingedeeld op grond van hun geboorteplaats en het land waarin die plaats zich destijds bevond. Dat betekent dat iemand als de ‘Fransman’ César Franck
(geboren in Luik), in het Belgische blok is ingedeeld; een componist als George Templeton Strong (die het grootste
deel van zijn leven in Zwitserland werkte) is present als muzikaal ambassadeur van zijn geboorteland Amerika.

Bohemen • Moravië • Slowakije
We starten onze reis in Oost-Europa. In de landen die we tegenwoordig kennen als Tsjechië en Slowakije
waren verschillende harmoniumbouwers en –handelaren actief en werden in de 19de eeuw verscheidene bundels
met gebruiksmuziek voor harmonium geschreven. Het bekendste Tsjechische werk waarin een harmonium opduikt
is opus 47 van Antonín Dvořák: de Bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. Interessante solomuziek uit
deze contreien is vooral te vinden in de serie Slovanské melodie voor harmonium, die in het begin van de vorige
eeuw onder redactie van Emil Kolář in druk verscheen. De boeiendste bijdragen uit deze zeven boeken zijn vijf
stukken van de befaamde en eigenzinnige Tsjech Leoš Janáček (geboren in Hukvaldy in Moravië). Zijn stukken gaf
hij naderhand – in een licht gewijzigde vorm – ook een plaats in zijn pianobundel Op een overgroeid pad. De hier
opgenomen werken kregen daar de volgende titels: Onze avonden, Een weggewaaid blad, Het uiltje is nog niet
weggevlogen (respectievelijk track 1-3) en Goede nacht en De Madonna van Frydek (track 7 en 8). Janáček was
zelf in het bezit van een harmonium, dat nog aanwezig is in zijn huis in Hukvaldy. Ook in andere werken (waaronder een vroege versie van zijn Otce Nash) maakte hij gebruik van het harmonium. In Kolářs bundels bevinden zich
ook twee werken van Janáčeks pupil Jan Nepomuk Polášek (eveneens uit Moravië). Polášek verzamelde Tsjechische volksliederen en in deze harmoniumwerken, die zijn opgedragen aan Janáček, klinkt de Tsjechische folklore
duidelijk door. Ján Levoslav Bella werd geboren in Liptovský Mikuláš (in Slowakije). Hij was werkzaam als priester,
componist en organist. Van hem bleef een kort en expressief Lied ohne Worte voor harmonium bewaard.

Hongarije
Franz Liszt (geboren in Doborján, dat in de Oostenrijks-Hongaarse monarchie lag) bracht het grootste deel
van zijn werkzame leven door buiten zijn vaderland, maar verloochende zijn Hongaarse afkomst niet. Hij profileerde
zich met name als pianovirtuoos en als componist. Liszt interesseerde zich voor het harmonium en bezat
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verschillende instrumenten, waaronder een Alexandre (drukwind) en een Mason & Hamlin (zuigwind). Schreef hij
voor piano tal van virtuoze showstukken, in zijn harmoniummuziek laat de Hongaar, die ook als geestelijke was
gewijd, vooral zijn meditatieve kant zien. Am Grabe Richard Wagners (1883) is een eerbetoon aan Liszts beroemde
schoonzoon. Het werk bevat onder meer motieven uit Wagners Parsifal. Bij verschillende van zijn klavier- en orgelwerken gaf Liszt het harmonium als alternatief instrument aan. Zo ook bij het in 1887 gecomponeerde Angelus!,
het eerste werk uit de derde bundel van zijn Années de Pélerinage, waarbij als instrument ‘Piano ou Harmonium’
staat vermeld.
In het oeuvre van Zoltán Kodály, geboren in de Midden-Hongaarse stad Kecskemét, lijkt het harmonium te
ontbreken. Toch kende Kodály – een van de belangrijkste 20ste-eeuwse componisten van zijn land – het instrument
wel degelijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef Kodály een mis voor orgelsolo, die hij tegen het einde van
de oorlog bewerkte voor koor met begeleiding. In de kelder van het operahuis in Budapest hield hij het werk (met
oorlogsgeluiden op de achtergrond) ten doop, spelend op… een harmonium. Deze Missa ‘in tempori belli’ (in
tijden van oorlog) kennen we nu in versies voor orgelsolo en voor koor met orgel. Bij de uitvoering van de eerste
twee delen voor harmoniumsolo, maakte ik gebruikt van de eerste druk, waarin de partij op twee notenbalken
is genoteerd.

Rusland • Litouwen
Omdat in de Russisch-Orthodoxe Kerk instrumentale muziek ongewenst is en een orgel ontbreekt, is er
in vroegere eeuwen weinig Russische orgelmuziek geschreven. Het harmonium was al evenmin populair. Veel
opvallende harmoniummuziek uit Rusland en de Baltische staten lijkt er niet te zijn overgeleverd. Een handjevol
stukken ontstond dankzij de inspanningen van de Franse geestelijke Joseph Joubert, die in het begin van
de vorige eeuw wereldwijd componisten aanzocht om harmonium- en/of orgelmuziek te schrijven voor acht
verzamelbundels met de titel: Maîtres contemporains de l’orgue (1912-1914). Een van de componisten die
positief reageerde was César Cui (geboren in Vilnius), die officier was in het Russische leger en als componist
deel uitmaakte van het nationalistische ‘machtige hoopje’. Cui schreef twee preludia voor Jouberts bundels. Of
het harmonium een rol speelde in het leven van Sergej Rachmaninoff (Novgorod) is mij niet bekend. Wél dat
hij in de eerste uitgave van zijn Trio élégiaque, op. 9 aangaf dat het thema uit het tweede deel op harmonium
gespeeld diende te worden, een aanwijzing die in latere edities verdween. Het thema – dat in het trio verder
wordt gevarieerd – klinkt hier als een zelfstandig werk. Wereldburger Igor Stravinsky (uit Oranienbaum) kende
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het harmonium in elk geval in zijn Franse jaren. In een van de (onvoltooide) versies van Les Noces – die voor
vocalisten, pianola, twee cimbalons, slagwerk én harmonium – noteert hij nauwgezet registraties voor een Frans
drukwindinstrument. Van Stravinsky zijn tevens schetsen voor een harmoniumstuk bekend; het materiaal ervan
gebruikte hij uiteindelijk voor zijn Symphonie à vents. Het belangrijke koraal daaruit werd in 1920 apart uit
gegeven in het tijdschrift La Revue Musicale als een hommage aan Claude Debussy, zonder nadere instrument
aanduiding. Een uitvoering op harmonium ligt voor de hand.

Duitsland • Oostenrijk
In het 19de–eeuwse Duitsland nam de harmoniumbouw een hoge vlucht. Componisten bleven niet achter
en zorgden voor een grote hoeveelheid eenvoudige huismuziek, die meestal niet uitblonk door originaliteit. Een
uitzondering was de muziek van Sigfrid Karg-Elert (uit Oberndorf am Neckar), die in een karakteristiek idioom
veel harmoniummuziek schreef en als uitvoerend musicus het instrument in tal van facetten liet horen. Karg-Elert
kende zowel het zuigwind- als het drukwindharmonium, en schreef voor beide typen specifieke registraties voor.
Het harmonium was voor hem een rijk gevulde kleurdoos, waarmee hij in expressieve en soms grillige werken ongehoorde (speel)effecten en klankcombinaties kon laten horen. De twee werken uit zijn boeiende opus 102 klinken
hier op een Duits zuigwindharmonium, de overige werken op Franse kunstharmoniums. Zijn Tondichtung Totentanz
is een ‘orkestrale studie’. Karg-Elert schetst een muzikaal beeld van de dood, die speelt op een ‘Knochenharmonika’,
terwijl dansers hun groteske bewegingen maken. In het middendeel horen we respectievelijk een eenzaam kind,
een meisje, een jongen en een man klagen. De dans begint weer, tot een donderslag er een eind aan maakt. De
twee hier uitgekozen werken uit opus 26 droeg Karg-Elert op aan zijn toenmalige vriend Max Reger – uit Brand
(Opper-Palts) – die ook vertrouwd was met het harmonium. Regers Romanze is een van zijn meest geslaagde
werken voor het instrument.
Ook in de muziekmetropool Wenen raakte het harmonium ingeburgerd. Vroege voorbeelden van een
harmoniumachtig instrument vinden we in het werk van pianovirtuoos Carl Czerny, leerling van Beethoven en
leraar van Liszt. Czerny’s Preludia, opus 627 zijn uitgegeven voor piano, orgel óf physharmonica; hier klinken ze
op laatstgenoemde instrument. De wereldvermaarde Anton Bruckner (uit Ansfelden) had thuis een harmonium,
waarop hij – naar verluidt – improviseerde op melodieën uit zijn eigen symfonieën. Het zogenoemde ‘Perger
Preludium’ is mogelijk oorspronkelijk voor harmonium gedacht: de eerste versie genoteerd op twee balken.
In het vroeg-20ste-eeuwse Wenen trok het harmonium de aandacht van Arnold Schönberg en zijn leerlingen.
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Met name in de bewerkingen die deze leden van de Tweede Weense School maakten voor de ‘Verein für musikalische Privataufführungen’, bleek het harmonium geschikt om afwisselend de rol van blaas- en strijkinstrumenten
op zich te nemen. Ook in originele werken van deze vooruitstrevende Oostenrijkers is af en toe een (bescheiden)
rol voor het harmonium weggelegd. Een andere Weense componist uit het begin van de 20ste eeuw, Josef Hauer
(geboren in Wiener Neustadt), gebruikte het harmonium eveneens. Hauer – die pretendeerde dat hij (en niet
Schönberg) aan de wieg stond van de twaalftoonsmuziek – schreef een aantal werken voor piano (al dan niet
vierhandig), waarbij een of meerdere harmoniums de pianonoten konden verdubbelden. Voor deze box koos ik een
viertal stukken uit Hauers opus 3, die ook op harmonium alleen goed tot hun recht komen.

Spanje • Italië
In Spanje en Italië waren, net als in Frankrijk, bijna uitsluitend drukwindharmoniums in zwang. De Spaanse
componist Antonio Lopez-Almagro uit Murcia was een voorvechter van het (kunst)harmonium. Hij schreef verschillende methodes voor het instrument, vol met illustratieve (salon)composities van eigen hand. Is Lopez-Almagro
nu nagenoeg vergeten, Joaquín Turina uit Sevilla behoort nog tot de bekendere Spaanse componisten. Voor de
eerder genoemde bundels van Joubert schreef hij een kort preludium (voor orgel of harmonium). In mijn zoektocht
naar interessante Spaanse muziek stuitte ik verder op de kleurrijke en mystiek aandoende werken van de priester
Eduardo Torres (geboren in Albaida), die als koorleider werkzaam was aan de kathedraal van Sevilla. Zijn impressionistische Saetas zijn fraaie voorbeelden van zijn muziek voor ‘órgano o armonio’. De ‘saetas’ zijn religieuze liederen
die veelal tijdens de Goede Week klonken en in dit geval geïnspireerd zijn door de mystieke folkore van Andalusie.
In de werken vertoont Torres beelden van respectievelijk de bleke, lijdende Christus, met ‘ogen als fonteinen’, van
de pijnlijke ontmoeting met Maria en van Jezus’ eenzaamheid.
Vroeg of laat komt vrijwel elke klassieke muziekliefhebber tijdens een concertbezoek wel in aanraking met
het harmonium dankzij een religieuze compositie van Gioachino Rossini: de Petite Messe Solennelle. Nadat de
‘zwaan van Pesaro’ enorme furore had gemaakt in de opera, rustte hij decennia op zijn lauweren en schreef hij
nog maar weinig muziek. Zijn ‘kleine mis’ voor solostemmen, koor, twee piano’s én harmonium is een van zijn
latere werken. Het preludium – dat ook alleen op piano kan worden gespeeld – klinkt hier op harmonium, mét de
in- en uitleidende maten op een Pleyel-vleugel, gespeeld door Leo van Doeselaar.
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België • Nederland
In het calvinistische Nederland is het harmonium – misschien nog wel meer dan elders in Europa – lange
tijd vooral als religieus huisinstrument gebruikt. In de stapels Nederlandse harmoniumbundels zijn helaas
niet veel meesterwerken te vinden. De meest interessante harmoniummuziek staat op naam van Cor Kint (uit
Enkhuizen), die onder meer altist was in het Concertgebouworkest. Voor diverse internationale harmonium
bundels leverde hij stukken aan, waarin hij een eigen, chromatische taal liet horen. In dat idioom schreef hij
ook werken voor viool en harmonium. Jan Brandts Buys werd geboren in een muzikaal gezin in Zutphen.
Hij maakte carrière in Oostenrijk en zijn muziek is duidelijk door die van zijn Duitse tijdgenoten geïnspireerd.
Zijn Toccata en Fuga in g-klein – gepubliceerd in 1891 in de verzamelbundel Karakterstukken voor orgel
óf h armonium – doet af en toe aan Brahms denken. Niet uitgegeven is een ongedateerd werk van Henri
Zagwijn (uit Nieuwe Amstel), die het harmonium onder meer gebruikte in ‘antroposofische’ toneelwerken.
Zeer gedragen voor harmonium is een kleurrijk stuk dat in handschrift is overgeleverd – in het Nederlands
Muziekinstituut in Den Haag – en maakt mogelijk deel uit van een groter werk.
Was in Nederland met name het zuigwindinstrument bekend, in België bespeelde men voornamelijk
drukwindinstrumenten. De componisten uit dit land oriënteerden zich vrijwel zonder uitzondering op hun
zuiderburen. César Franck, geboren in Luik, maakte furore in Frankrijk. Voor harmonium schreef hij tal van
werken, gebruikmakend van specifieke eigenschappen van het instrument waaronder de mogelijkheid de
bas en discant ten opzichte van elkaar verschillend in te kleuren. Vooral de bundel L’Organiste, die hij aan
het eind van zijn leven niet kon voltooien, geniet grote bekendheid. L’Organiste bevat een aantal suites in
verschillende toonsoorten, die uit zes korte stukken bestaan en worden afgesloten met een langer stuk
waarin materiaal uit de voorgaande delen improvisatorisch is verwerkt. Jacques Lemmens (uit Zoerle-
Parwijs) werd een van de belangrijkste orgelpedagogen van zijn land. Lemmens bezat een Mustel-harmonium
waarvoor hij verschillende werken schreef. Joseph Jongen (wiens wieg in Luik stond) gaf het instrument
eveneens een plaats in zijn oeuvre. In 1919 schreef hij voor een bundel met herdenkingsmuziek bij de Eerste
Wereldoorlog zijn Quatre improvisations pour harmonium. Als curiositeit nam ik voor deze box een kleine
compositie van James Ensor uit Oostende op. Ensor, die in binnen- en buitenland beroemd werd als schilder,
bezat een drukwindharmonium, dat nog in zijn huis in Oostende te zien is. Op dit instrument improviseerde
hij regelmatig, waarbij hij vooral gebruik maakte van de boventoetsen. Ensor was zo overtuigd van zijn
muzikale kwaliteiten dat hij een ballet schreef dat hij aan Sergej Diaghilev opstuurde, met de vraag of die er
een choreografie bij wilde maken. Diaghilev nam de handschoen niet op. Uit Ensors eenvoudige balletmuziek
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– uitgegeven voor piano met de titel La Gamme d’Amour – klinken hier twee korte delen op Ensors favoriete
instrument.

Zweden • Denemarken • Finland
Net als elders in West-Europa was in veel Scandinavische huiskamers of kerken een harmonium te vinden.
De peetvader van de Finse muziek, Jean Sibelius uit Hameenlinna gebruikte het instrument diverse keren in zijn
kamermuziek, onder meer in dialoog met piano en strijkers. De twee hier opgenomen werken komen uit een
bundel die hij schreef voor zijn broeders uit de Vrijmetselaarsloge Suomi Lodge, waar Sibelius regelmatig zelf
harmonium speelde. De bekendste Deense componist is ongetwijfeld Carl Nielsen (geboren in Sortelung), die
internationaal vooral met zijn orkestrale werk hoge ogen gooide. Van hem bleven zeventwintig preludia bewaard:
korte, vaak neoclassicistisch aandoende intonaties voor orgel of harmonium, waarvan ik er twee uitkoos. In de
Musik- och teaterbiblioteket van Stockholm is het manuscript te vinden van niet uitgegeven muziek van Bror
Beckman uit de Zweedse stad Kristinehamn, die als verzekeringsagent en muziekdocent werkzaam was. Vooral in
zijn Wolkengedichte schildert hij effectief met de bijzondere klankkleuren van het kunstharmonium.

Engeland • Australië • Noord-Amerika
Al vóór 1840 waren er in verschillende Europese landen experimenten om volwaardige tongeninstrumenten
te ontwikkelen. In de jaren dertig van de 19de eeuw ontstond in Engeland, bijvoorbeeld, de zogenaamde ‘Royal
Seraphine’, een harmoniumachtig instrument, waarop de luchtdruk enigszins gevarieerd kon worden. In een bundel
die voor dit instrument op de markt kwam, staan een aantal airs van de bekende Brit Samuel Wesley; ze behoren
tot zijn laatste werken. Omdat goed bespeelbare instrumenten van dit type schaars zijn, speel ik ze hier op een
‘gewoon’ harmonium, waarbij ik enigszins de klank en mogelijkheden van de seraphine probeer te imiteren.
In de loop van de eeuw werd het nieuwe ‘reed organ’ in de Engelstalige landen in grote hoeveelheden geproduceerd. In Engeland zagen tal van boeken met ‘church voluntaries’ het licht, maar de meeste werken uit deze
bundels overstijgen nauwelijks het niveau van eenvoudige gebruiksmuziek. De Brit Sir Edward Elgar (Broadheath)
schreef in 1890 een elftal voluntaries voor orgel, reed organ of harmonium, waaruit u hier zes afwisselende
voorbeelden hoort.
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De Australische componist en meesterpianist Percy Grainger uit Melbourne was een groot liefhebber van
het harmonium en vond het instrument ideaal voor kamermuziek. De ‘smakelijke, zwellende emotionaliteit’ van het
harmonium, aldus Grainger, ‘toont grote gelijkenis met de gevoelsstromen van het menselijke hart.’ Grainger schreef
het harmonium voor in verschillende werken. Naar verluidt ontstond The Immovable Do nadat er een toon bleef
hangen op Graingers harmonium. Het werk, met een ‘cyphering C’, is in verschillende bezettingen overgeleverd en
klinkt hier in de mogelijk eerste versie.
In de hoeveelheid Amerikaanse harmoniumliteratuur vond ik weinig werken die boven het maaiveld
uitsteken. Het meest interessant zijn waarschijnlijk de werken van Liszt-leerling Arthur Bird uit Cambridge
(Massachusetts). Bird schreef een aantal werken in opdracht van de Amerikaanse harmoniumfirma Mason &
Hamlin, waarin hij specifieke klankcombinaties van de Amerikaanse zuigwindharmoniums voorschreef. George
Templeton Strong, geboren in New York en werkzaam in Zwitserland, wijdde zich ook aan het harmonium.
Verschillende van zijn harmoniumwerken zijn niet uitgegeven; de Two pieces for harmonium or manual organ
uit 1899 wel.

gespeeld konden worden. Dat is tevens het geval bij de 24 Pièces en style libre van de blinde componist Louis
Vierne (geboren in Poitiers). Charles Tournemire (Bordeaux) – leerling van Franck - schreef in diverse muzikale
genres, maar werd vooral bekend als componist van (mystieke) orgelmuziek. Twee bundels – waaronder Petites
fleures musicales – bevatten korte stukken voor de eredienst, die op orgel óf harmonium kunnen worden gespeeld.
Alexandre Guilmant (geboren in Boulonge-sur-Mer) studeerde samen met Tournemire bij Lemmens. Anders dan veel
van zijn orgelcollegae componeerde Guilmant diverse werken (waaronder het Scherzo) speciaal voor harmonium.
Dirk Luijmes

Frankrijk
Iedere cd in deze box wordt afgesloten met werken uit Frankrijk, het land waar het harmonium min of meer
werd uitgevonden en op belangstelling kon rekenen van tal van vooraanstaande componisten. Camille Saint-Saëns
(uit Parijs) begon zijn compositorische loopbaan op het harmonium, met drie afwisselende werken (1852) en zou
ook later het instrument nog regelmatig inzetten in solo- en kamermuziek. Hector Berlioz (geboren in Côte-SaintAndré) stak in zijn instrumentatieleer uit 1839 de loftrompet op het ‘orgue melodium’ – een van de namen van
harmoniumachtige instrumenten. In 1845 schreef hij er een drietal werken voor. De Parijzenaar Georges Bizet bleek
ook gecharmeerd van de mogelijkheden van het nieuwe instrument: zijn gevarieerde Trois Esquisses Musicales
(1858) behoren inmiddels tot de bekendste Franse harmoniumstukken. Pianovirtuoos Charles-Valentin Alkan (ook
uit Parijs) liet in het Franse muziekleven een eigen stem horen. Zijn 11 Pièces dans le style religieux, op. 72 uit
1867 zijn zowel op piano, orgel als harmonium uitvoerbaar. Van Jules Massenet, alom bekend vanwege zijn opera’s,
werd een klein miniatuurtje opgenomen in een Franse harmoniumbundel.
In de 19de eeuw ontwikkelde orgelbouwer Artiste Cavaillé-Coll een nieuw orgeltype. Vele Franse organisten
schreven werken voor dit symfonische instrument, dat dankzij een zwelkast grote dynamische mogelijkheden had.
Bij kleinschalige of pedaalloze orgelwerken gaven de auteurs of uitgevers vaak aan dat ze op harmonium
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Instruments
Ph.J.Trayser & Co (Stuttgart) 1859

Forte • Expression • Forte
Collection: Harmonium Museum Barger Compascuum
2 4

Debain (Paris) 1867-68

Sourdine • Saxophone • Forte • Basson • Clairon • Bourdon • Cor Anglais • Grandjeu • Celeste • Flute •
Clarinette • Fifre • Hautbois • Forte • Soprano • Tremblant
Collection: Louis Huivenaar
1 15,16 2 19-21 3 1,17,18

Victor Mustel (Paris) 1878

Forte Expressif • Harp Eolienne 2’ • Basson 8’ • Clairon 4’ • Bourdon 16’ • Cor Anglais 8’ • Percussion ou Cor
Anglais • Expression • Percussion ou Flute • Flute 8’ • Clarinette 16’ • Fifre 4’ • Hautbois 8’ • Musette 16’ •
Voix Celeste 16’ • Baryton 32’ • Forte Expressif • Metaphone • Prolongement • Double Expression
Collection: Dirk Luijmes
1 1-8, 10-13, 17 2 1,3, 5-8. 13-18 3 2-14,16, 19,20 4 4-8, 10-15, 18-22

Mason & Hamlin (Boston) ca. 1900

Diapason Dolce 8’ • Subbass 16’ • Aeoline Harp 2’ • Diapason 8’ • Viola 4’ • Viola dolce 4’ • Vox Humana •
Seraphone 8’ • Flute 4’ • Melodia 8’ • Vox Celeste 8’ • Octave Couplet • Melodia Dolce 8’ • Clarinet 16’
Collection: Gert de Looze
1 9 4 16,17

Victor Mustel (Paris) 1901
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Forte Expressif • Basson 8’ • Clairon 4’ • Bourdon 16’ • Percussion ou Cor Anglais • Expression • Percussion
ou Flute • Clarinette 16’ • Hautbois 8’ • Musette 16’ • Voix Celeste 16’ • Harp Eolienne 8’ • Forte Expressif •
Metaphone • Double Expression
Collection: Dirk Luijmes
1 14 4 9

Carl Stock (Leipzig) ca. 1920

Bass Forte • Subbass 16’ • Aeols-Harfe 2’ • Aeoline 2’- Bourdon 16’ • Viola dolce 4’ • Viola 4’ • Diapason 8’
• Dulcet 8’ • Oktav-Koppel • Vox Humana • Piano 8’ • Melodia 8’ • Vox Celeste 8’ • Oboe 8’ • Schalmei 8’ •
Flöte 4’ • Cello 16’ • Bariton 32’ • Diskant Forte • Expression
Collection: Dick Snijders
2 2,11

Victor Mustel (Paris) 1925

Forte Expressif • Harp Eolienne 2’ • Basson 8’ • Clairon 4’ • Bourdon 16’ • Cor Anglais 8’ • Percussion ou Cor
Anglais • Expression • Percussion ou Flute • Flute 8’ • Clarinette 16’ • Fifre 4’ • Hautbois 8’ • Musette 16’
• Voix Celeste 16’ • Baryton 32’ • Harp Eolienne 8’ • Forte Expressif • Metaphone • Prolongement • Double
Expression
Collection: Louis Huivenaar
1 18 2 10,12 4 1

Vestre (Haramsoy Ålesund) 1952

Bass Koppel • Viola 4’- Violadolce 4’ • Aolusharpe 8’ • Cello 8’ • Diapason 8’ • Diapasondolce 8’ • Vox
Humana • Hohlfleyte 8’ • Melodia 8’- Vox Coelestis 8’ • Violin 8’ Aolsharfe 8’ • Diskantkoppel
Collection: Harmonium Museum Barger Compascum
4 2,3

Pleyel piano (Paris) 1858
Collection: Edwin Beunk
2 18
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Carl Stock (Leipzig) ca. 1920

Debain (Paris) 1867-68

Ph.J.Trayser & Co (Stuttgart) 1859

Victor Mustel (Paris) 1878

Victor Mustel (Paris) 1925

Victor Mustel (Paris) 1901

Vestre (Haramsoy Ålesund) 1952

Mason & Hamlin (Boston) ca. 1900
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Dirk Luijmes
Dirk Luijmes, who took conservatory degrees in organ, harpsichord and church music and a university degree
in musicology, is active in various fields in the music world. He won prizes at a number of (inter)national organ
contests, including the European Organ Improvisation Competition. In recent decades he has come to the fore
as one of very few musicians in the world who perform professionally on the harmonium. More than twenty-five
composers have written works for him, including Willem Breuker, Daan Manneke and Guus Janssen. As a
performing musician he has appeared from New York to Vilnius (Lithuania) and from Santiago de Chile to Bergen
(Norway). He has worked with the Royal Concertgebouw Orchestra, the RIAS Chamber Choir, the N etherlands
Chamber Choir, the Orchestre des Champs-Elysées and ensembles including Amsterdam Sinfonietta, the ASKO-
Schönberg Ensemble and Oxalys.
Luijmes has collaborated in various special productions, including the world premiere of the 1919 version of
Stravinsky’s Les Noces, performed for the Dutch royal family. He has played in the Concertgebouw (Amsterdam),
the Musikverein (Vienna) and the Teatro Colon (Buenos Aires). In 2010 he gave the American premiere in New
York’s Carnegie Hall of Martijn Padding’s First Harmonium Concerto, written specially for him, accompanied by the
ASKO-Schönberg Ensemble under Reinbert de Leeuw. Luijmes is artistic director of Stichting Longen & Tongen, is
active as a text writer (for the Amsterdam Concertgebouw) and for many years produced programmes for Dutch
radio. He has recorded various CDs, including a suite by Froberger that he discovered himself. His recording
of Padding’s Harmonium Concerto received an Edison Award in 2011. The CD on which he accompanies Capella
Amsterdam in Janacek’s Otce nas was likewise crowned with an Edison. www.dirkluijmes.nl.
Na zijn conservatoriumopleiding (orgel, klavecimbel, kerkmuziek) en universiteitsstudie (muziekwetenschap)
is Dirk Luijmes op diverse terreinen in de muziekwereld actief. Hij won prijzen bij verschillende (inter)nationale
orgelconcoursen – waaronder de European Organ Improvisation Competition. De laatste decennia profileert Luijmes
zich als een van de weinigen ter wereld als professioneel harmoniumspeler. Meer dan vijfentwintig componisten
(onder wie Willem Breuker, Daan Manneke en Guus Janssen) schreven werken voor hem. Als uitvoerend musicus
trad hij op van New York tot Vilnius (Litouwen) en van Santiago de Chile tot Bergen (Noorwegen). Zo was hij te
horen met het Koninklijk Concertgebouworkest, het RIAS Kammerchor, het Nederlands Kamerkoor, het Orchestre
des Champs-Elysées en ensembles als Amsterdam Sinfonietta, het ASKO-Schönberg Ensemble en Oxalys.
Luijmes speelde mee in diverse speciale producties, waaronder de wereldpremière van de 1919-versie van
Stravinsky’s Les Noces, die als Koninginnedagconcert ook in Paleis Noordeinde werd opgevoerd. Hij speelde in het
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Concertgebouw te Amsterdam, de Musikverein in Wenen en Teatro Colon in Buenos Aires. In 2010 verzorgde hij
in Carnegie Hall (New York) de Amerikaanse première van het voor hem geschreven First Harmonium Concerto
van Martijn Padding, begeleid door het ASKO-Schönberg Ensemble o.l.v. Reinbert de Leeuw. Hij is artistiek leider
van Stichting Longen & Tongen, werkt als tekstschrijver (voor het Concertgebouw) en was jaren radiomaker (bij
de NCRV en IKON). Daarnaast nam hij diverse cd’s op, o.a. met een door hem ontdekte suite van Froberger. Zijn
opname van Paddings Harmoniumconcerto kreeg in 2011 een Edison. Ook de cd waarop hij Capella Amsterdam in
Janaceks Otce Nas begeleidt, werd bekroond met een Edison. www.dirkluijmes.nl.

Special thanks to:
Jean van Cleef; Albert van Houwelingen (Quintone); SENA; all benefactors of the crowdfunding campaign ‘Voor
de Kunst’; Louis Huivenaar; Gert de Looze; Dick Snijders; Jan Vos and Harmonium Museum Barger Compascum;
PKN Brummen and Theo Meurs; Challenge Records and Leo van Doeselaar (www.leovandoeselaar.com); Kodály
Archivum, Budapest; Moravské zemské muzeum, Brno;. Musik- och Teaterbiblioteket, Stockholm; Nederlands
Muziek Instituut, Den Haag.
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Protestant Church Brummen, 26 May 2017; 15, 16, 29, 30 May 2018. Harmonium Museum, 17 April 2018.
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