
De Geschiedenis van de Harp 
door Carla Bos 

De harp is een snaarinstrument, één van de oudste 
muziekinstrumenten ter wereld, maar heeft een lange tijd nodig 
gehad om te komen tot zijn huidige vorm. Het is een instrument 
dat al eeuwen tot ieders verbeelding spreekt, denk maar aan 
Koning David uit de bijbel, harp spelende engelen of harpende 
troubadours uit de Middeleeuwen. 

De harp was er al in de prehistorie, ontstaan uit de pijl en boog. 
Een muzikale jager hoorde een toon op het moment dat hij zijn 
pijl wegschoot. Zo werd de jachtboog tot muziekboog en had 
(uiteraard) 1 snaar. Voor meerdere tonen zette men meerdere 
muziekbogen naast elkaar. De oudste vondsten zijn 
rotstekeningen uit 16.000 - 10.000 v.Chr. 

 grot bij Lascaux grot bij Ariège 

NB: De harp wordt nogal eens verward met de lier. Er is echter 
een elementair verschil wat betreft de bevestiging van de snaren: 
bij de harp (l) vormen de snaren een vlak dat iets schuin op de 
klankkast staat, bij de lier (r) lopen de snaren parallel deels over 
de klankkast heen. 



 

Om meer volume te krijgen voegde men een klankkast toe en 
werd de muziekboog een harp. Er zijn drie basisvormen: de 
boogharp (A), hoekharp (B) en lijst- of raamharp (C). 

(A) De boogharp is de oudste vorm en ontstond door meerdere 
snaren op de muziekboog te zetten. Dit instrument werd bespeeld 
in Afrika (o.m. Egypte), ook nu nog in Gabon en Cameroen, en 
West-Azië (o.m. Mesopotamië). Het raam bestond uit één 
gebogen deel, de eventueel aangehechte klankkast bestond uit 
een raamwerk van hout of twijgen dat met een dierenvacht werd 
bespannen. 

Egyptische harpspelers, ca. 1500 v.Chr. 



 

Harpen uit Mesopotamië (moderne reconstructies) 



(B) De hoekharp werd bespeeld in onder andere Babylonië, 
Assyrië en Israël. Het raam bestaat uit twée delen. 

Harpspeler in Babylonië 

Koning David, Israël 

In het Oude Testament in de Bijbel staat in 1 Samuël 16:23 te 
lezen: ‘En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, 
nam David zijn harp en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul 
op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor 
even met rust.’ De harp spelende Koning David heeft door de 
eeuwen heen vele kunstenaars geïnspireerd. 

Rubens (ca. 1616)  Rembrandt (ca. 1657) 



(C) Rond 1100 brachten de Feniciërs, de belangrijkste 
zeevaarders en handelaars van de Middellandse Zee, de harp naar 
Europa. Voor net name stabiliteit van de stemming alsook meer 
stevigheid en een hogere spaarspanning werd een zuil 
toegevoegd waardoor de raamharp ontstond. Met name in 
Griekenland werd die veel bespeeld. Pythagoras hield zich in de 
6e eeuw v.Chr. bezig met muziektheorie en natuurkundige 
aspecten van muziek. In die tijd was muziek een exacte 
wetenschap. Het oudst overgeleverde hele muziekstuk ter wereld 
is het Seikilos lied. Ene Seikilos liet het op de grafsteen van zijn 
vrouw beitelen. In moderne notatie ziet het er zo uit: 
 

Onder invloed van Plato en Aristoteles, die de harp een immoreel 
instrument vonden, verdwijnt de harp uit Griekenland. 

Keros harpist, Cycladen, 2700-2300 v.Chr. 



Een tijd lang is er weinig harp nieuws. In de middeleeuwen gaan 
we naar West-Europa en wel naar Groot-Brittannië en Ierland 
omdat hier de revolutionaire ontwikkeling van de Keltische harp 
begint. 
De oudste afbeeldingen dateren uit de 8e-11e eeuw.  

In Ierland en Schotland hadden de oudste nog bewaarde harpen 
ca. 30 metalen snaren, de harp werd op de linkerschouder en met 
de nagels bespeeld. De klankkast bestond uit een uitgeholde 
boomstam. De drie oudste instrumenten die bewaard zijn 
gebleven zijn v.l.n.r. Brian Boru (Ierland, late 14e of 15e eeuw); 
Lamont en Queen Mary (Schotland, 15e eeuw).  



Brian Boru (ca 940-1014) was een Ierse koning die stierf in de 
slag bij Clontarf. Er is een beroemd lied naar hem vernoemd: de 
Brian Boru’s March.  

In Engeland en Wales hadden de harpen aanvankelijk ca. 12 
snaren van paardenhaar of schapendarm, die met de 
vingertoppen werden bespeeld. 

Een beroemde blinde harpist en componist was Turlough O' 
Carolan (1670-1738). Hij schreef 214 melodieën die van 
onschatbare waarde zijn voor de Ierse traditionele muziek. Op het 
Ierse paspoort en de Ierse munt staat een harp afgebeeld. 

 



In het middeleeuwse Europa waren veel rondreizende musici: 
bard (Groot-Brittannië), minstreel (Nederlanden), troubadour 
(Zuid-Frankrijk), trouvère (Noord-Frankrijk), Minnesänger 
(Duitsland). 

Wartburg - Gotische Harfe 

De harp van de late Middeleeuwen en Renaissance wordt 
tegenwoordig Gotische harp genoemd en verschijnt aan het einde 
van de 14e eeuw. De harp is klein en licht dus gemakkelijk om 
mee te reizen. 
Deze harp had meestal 24 tot 26 diatonisch gestemde snaren en 
was voorzien van L-vormige houten haken onderaan de snaren, 
de zogenaamde Schnarrhaken (Duits), bray-pins (Engels) of 
harpions (Frans) en werd tot in de 18e eeuw in Duitsland 
bespeeld. 



Wanneer de snaar werd getokkeld trilde deze tegen de brays en 
bracht een subtiel zoemende klank voort. De harp kon ook zonder 
brays bespeeld worden door deze iets uit de klankkast te trekken 
om ze van de snaar weg te tillen. Het instrument werd in de 
toonaard van het te spelen muziekstuk gestemd. Halve tonen 
konden incidenteel gemaakt worden door de snaar met de duim 
of wijsvinger tegen het hout van de nek aan te drukken om zo de 
snaar een halve toon te verhogen. 

Jheronimus Bosch, 1510 
detail uit De tuin der lusten 

De eerste sporen van snaarverdubbeling dateren reeds uit de 14e 
eeuw. Een schilderij uit het klooster van Piedra, Spanje, van ca. 
1390 (afbeelding op de volgende pagina) toont ons een klein 
harpje met twee parallelle rijen snaren. 

Het is gissen naar het doel van deze tweede rij. Misschien diende 
deze om het klankvolume te vergroten of om stemkruisingen te 
kunnen spelen binnen dezelfde omvang. Het is onwaarschijnlijk 
dat deze tweede rij chromatisch werd gestemd, daarvoor staan 
de twee rijen te ver uit elkaar en bovendien volledig parallel. De 
omvang is ongeveer twee octaven. Het is noodzakelijk dit 
Spaanse precedent te vermelden, omdat de naam arpa doble zou 
kunnen worden verward met arpa de dos ordenes, die twee 
eeuwen later op het toneel verschijnt. 



 
De term doble slaat hier dus op een dubbele rij snaren met dien 
verstande, dat het om een louter diatonisch instrument gaat. 

Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw werden er in Italië en 
Spanje chromatische harpen gebouwd, die een tweede rij snaren 
hadden voor de kruisen en mollen. Deze tweede rij was 
aanvankelijk niet altijd compleet (semi-chromatisch, zie Luis 
Venegas de Henestrosa, 1557). Bij de Spaanse harpen 
doorkruisen de chromatische snaren de diatonische rij, bij de 
Italiaanse lopen de beide rijen parallel. Deze chromatische harpen 
werden tot in de baroktijd gebruikt en verder ontwikkeld, ook al 
bleven ‘simpele’ diatonische harpen in de meerderheid. 

De Italiaanse harpist Giobernardi kwam vanuit Napels naar 
Spanje in 1632, alwaar hij in 1633 werd benoemd tot harpist aan 
de Koninklijke kapel in Madrid. In 1634 schreef hij zijn Tratado de 
Musica, opgedragen aan Philips IV. Hij beschrijft hierin duidelijk 
het verschil tussen de Italiaanse en Spaanse barokharpen en doet 
niet geheimzinnig over zijn voorkeur voor de Italiaanse! 

In Spanje werd de arpa de dos ordenes ontwikkeld, een 
instrument met twee gekruiste rijen snaren. De eerste harp 
methode uit Europa stamt uit deze periode en is geschreven door 
Lucas Ruiz de Ribayaz in 1677. 



L: detail schilderij Jezus in de tempel, 1e helft 17e eeuw, 
waarschijnlijk door Diego Valentin Diaz 
M: authentieke harp gebouwd door Pere Elias, Barcelona 1704 
R: het systeem van 2 elkaar kruisende rijen snaren 

Spaanse arpa de dos ordenes 



In Italië ontstond de arpa doppia, een instrument met twee 
parallelle rijen snaren. In de 17e eeuw werden harpen van een 
groter formaat gebouwd, die drie parallelle rijen snaren hadden 
en o.m. arpa a tre registri werden genoemd. Het hoogtepunt van 
de bloeiperiode van deze barokharp vormt de Orfeo van Claudio 
Monteverdi, die in Mantua in 1607 in première ging. 

De term arpa doppia is verwarrend, omdat doppia hier niet alleen 
betekent dubbelbesnaard, maar ook ‘in het bezit van een 
basregister’, zoals in double bass. Een arpa doppia is dus een 
groot formaat harp, en dat kan zowel met twee als met drie rijen 
snaren zijn. 

boven: Schilderij van Zampieri, 
ca. 1619 

rechts: Arpa a tre file, 1625 



De laatste jaren beleeft de barokharp (zowel de Spaanse als de 
Italiaanse) een ware renaissance door vernieuwde interesse van 
de kant van specialisten oude muziek, denk aan Andrew 
Lawrence-King, ensemble L’Arpeggiata en de Frans-Nederlandse 
Constance Allanic. Er zijn steeds meer bouwers van historische 
instrumenten, zoals Rainer Thurau, Claus Hüttel, Eric Kleinmann, 
Simon Capp en Dario Pontiggia. Ook zijn er opleidingen barokharp 
aan diverse conservatoria. Het instrument wordt steeds vaker 
opgenomen in de continuogroep, naast chittarone (theorbe), 
klavecimbel en luit. 

       Barberini harp, 17e eeuw 



De harp speelde een belangrijke rol in Wales: koning Hywel Dda, 
Howell de Goede (ca. 880-948) schreef al in zijn wetboek dat er 
drie dingen onmisbaar waren voor een edelman: een deugdzame 
vrouw, een kussen op zijn stoel, en een goed gestemde harp. 

In 1629 werd de Franse harpist Jean le Flelle benoemd aan het 
hof van koning Charles I. Flelle bespeelde een Italiaanse arpa 
doppia. Zo’n 50 jaar later werd door Elis Sion Siamas de eerste 
Welsh triple harp gebouwd die door harpisten uit Wales werd 
omarmd en zich ontwikkelde tot een veel bespeeld 
volksinstrument. Deze harp is veel groter dan welke harp ook uit 
die tijd en heeft 75-110 snaren in drie parallelle rijen. Het 
instrument werd op de linkerschouder bespeeld. 

  1750    Evan Jones, ca. 1865 

blinde harpist John Parry (1710-1783) 



In 1889 speelde vader John Roberts met zijn zoons voor Queen 
Victoria tijdens haar bezoek aan Palé Hall bij Llandderfel, 
Merioneth. 

Georg Friedrich Händel kende bespelers van de Welsh triple harp 
en componeerde voor dit instrument. In zijn oratoria Saul en 
Esther alsook in zijn opera Giulio Cesare zitten harp-soli en ook 
het Harpconcert in Bes is geschreven voor de Welsh triple harp.  



Uit de rest van Europa verdween de triple harp. Men bleef tot ver 
in de 18e eeuw chromatische harp spelen, de Duitse Davidsharfe 
had altijd twee rijen snaren, nooit drie. Daarnaast ontwikkelde 
men in 17e eeuws Duitsland de Hakenharfe: bij een harp met één 
rij snaren werden bovenaan de hals haakjes gemonteerd die 
handmatig konden worden omgezet om zo de bijbehorende snaar 
een halve toon te verkorten / verhogen. 

Van deze Hakenharfe bestaan moderne versies die tegenwoordig 
over de hele wereld worden bespeeld. In de 19e eeuw is deze 
moderne hakenharp of Keltische harp ontstaan door de oude 
Ierse harp opnieuw uit te vinden maar dan aangepast aan het 
toen gangbare klankideaal: mer darmsnaren, een samengestelde 
halfronde klankkast en (tegenwoordig) mechanieken die 
doorontwikkeld zijn vanuit de historische haken. 

Rond 1720 bouwde Jacob Hochbrucker een harp waarbij hij de 
haakjes bovenaan de hals van de harp verbond met pedalen die 
met de voeten konden worden bediend en zo ontstond de 
enkelvoudige pedaalharp. De harp werd gestemd in Es-gr. of As-
gr. Door middel van uiteindelijk zeven pedalen, die elk 
correspondeerden met een toon uit de toonladder, kon men alle 
tonen eenmalig een halve toon verhogen.  



Zijn zoon Simon Hochbrucker reisde met deze nieuwe uitvinding 
door Europa en de harp werd een doorslaand succes. In Frankrijk 
werd dit systeem verder uitgewerkt. 

Vanaf de tweede helft van 18e eeuw krijgt Frankrijk wereldfaam 
op harp-gebied door enkele geniale bouwers van pedaalharpen 
zoals Naderman, Erard en Cousineau. Deze harpen waren frêle 
gebouwd. Het was 'in' om harp te spelen onder de adel, als je als 
adellijke dochter geen harp speelde had je mindere kansen op de 
huwelijksmarkt. Beroemde dames die harp speelden waren Marie-
Antoinette, vrouw van Lodewijk XVI, en Joséphine de 
Beauharnais, vrouw van Napoleon. 



harp van Marie-Antoinette         harp van Joséphine 

Marie-Antoinette in 
Versailles 



 

Lady Eliza Ridgely,     met glas om de nieuwe 
Door Thomas Sully     uitvinding te bewonderen 

Sébastien Erard vond rond 1810 de dubbelpedaalharp uit. Elk 
pedaal kreeg drie i.p.v. twee standen. 



De harpist kon nu elke noot twee keer een halve toon verhogen, 
d.w.z. dat het mogelijk werd om in alle toonsoorten te spelen. 
Erard vond ook de draaischijfjes uit waarmee het pedaal 
mechaniek minder rammelde en zuiverder werd. 

De harp was klaar om een volwaardige plaats in het orkest op te 
eisen. Componisten als Berlioz, Franck, Tchaikovsky en Wagner 
begonnen harp partijen te schrijven. Sindsdien neemt de harp 
een vaste plaats in in het symfonie orkest. 

Internationaal transport kwam op gang. De fragiele Franse 
harpen werden naar Amerika verscheept maar leden onder de 
extreme temperatuursverschillen. Daarom gingen twee 
Amerikaanse bouwers, Lyon & Healy en Wurlitzer, stevigere 
instrumenten bouwen. In 1910 vond Lyon & Healy de 
uitgebouwde klankbodem uit, waarmee het instrument meer 
volume kreeg en nog beter kon worden geïntegreerd in het 
orkest. 

De moderne pedaalharp heeft met haar 47 snaren op de piano na 
het grootste bereik van alle orkestinstrumenten namelijk 6 1/2 
octaaf. 



Als houvast om de juiste snaren te vinden zijn alle C-snaren rood 
en alle F-snaren blauw. De hogere snaren zijn gemaakt van darm, 
de bassnaren van metaal. Aan de bovenkant van het instrument 
zitten de stempennen. Onder aan de harp zitten zeven pedalen 
die in verbinding staan met de snaren d.m.v. metalen stangen die 
door de zuil lopen die op hun beurt zijn verbonden met metalen 
platen in de hals. Elk pedaal heeft drie verschillende standen 
waarbij de toon twee keer een halve toon kan worden verhoogd 
d.m.v. een draaischijfje dat de snaar afklemt. 
 

Als het pedaal in de bovenste stand staat geeft de snaar de 
laagste toon (mol). In de middelste stand wordt een deel van de 
snaar d.m.v. een draaischijfje afgeklemd waarmee de snaar een 
halve toon hoger wordt (hersteld). Als het pedaal in de onderste 
stand staat wordt de snaar met een tweede draaischijfje 
afgeklemd waarmee de snaar nog een halve toon hoger wordt 
(kruis). 



Elk pedaal correspondeert met een toon uit de toonladder. Met je 
linkervoet bedien je de pedalen van de B, C en D snaren, met je 
rechtervoet die van de E, F, G en A snaren. 

De harp wordt bespeeld met 8 vingers, de pinken doen niet mee. 

De harp wordt tegenwoordig in vele muziekstijlen bespeeld: 
klassiek, jazz, pop, folk, enzovoort. Er zijn ook elektrische 
harpen. 



Zo zijn we aan het eind gekomen van de geschiedenis van het 
allermooiste instrument ter wereld. Ik hoop dat jullie het leuk 
vonden om te lezen. 

Hartelijke groet, Carla 

Mocht je correcties / aanvullingen / opmerkingen hebben: 
mail me op info@carlabos.nl 
of kijk op mijn websites www.carlabos.nl en 
www.concertvertelling.nl 

http://www.carlabos.nl
http://www.concertvertelling.nl

