
met een onmiskenbaar karakter. De Volca 
Modular klinkt écht anders dan andere analo-
ge synths; de Volca Drum klinkt écht anders 
dan andere drumcomputers. De Volca Drum is 
een inspirerend en speels apparaat. Het ding 
maakt dat je nieuwe ritmes met nieuwe gelui-
den bedenkt, terwijl het toch gewoon lekker 
klinkt. De Modular kraakt je hoofd open op 
een manier die zo verfrissend is, dat je er 
spontaan hersenvliesontsteking van kan krij-
gen. Maar het delirium dat dat teweeg 
brengt, is een inspiratiebron als geen ander.  

Inspirerend Het kan dus wel: anno 2019 brengt 
een mainstream merk als Korg inspirerende 
en zeer betaalbare muziekapparaatjes op de 
markt die iets wezenlijks toevoegen. De komst 
van deze Volca’s overtuigt mij ervan dat elek-
tronische muziek genoeg inspiratiebronnen 
kan blijven vinden. De middelen zijn er!

De Volca-serie ken je misschien al; de kleine 
synthmodules van Korg bestaande uit een 
klein formaat behuizing met platte switches 
als toetsenbord en sequencer. Er zijn in dat 
format inmiddels al een paar héél leuke 
muziekapparaten verschenen en toch weet 
Korg iedere keer te verrassen met een nieu-
we Volca.

Volca Drum De Drum - voluit de Volca Drum 
Digital Percussion Synthesizer - is de derde 
Volca drumcomputer na de analoge Volca 
Beats en Volca Kick. De Volca Drum is geba-
seerd op digitale synthese. De Volca Drum 
heeft zes parts, je kunt dus zes verschillende 
drum/percussie-klanken in één kit hebben. 
Het maximale aantal kits is zestien. Als je 
geen zin/tijd hebt om zelf geluiden te pro-
grammeren, kun je werken met de presets, 
óf je gebruikt de randomize-functie. De 
resultaten zijn lang niet altijd bruikbaar, of 
zelfs fijn om naar te luisteren, maar de aan-
houder wint. 
Wil je je wél verdiepen in deze speciale syn-
th-engine, dan blijkt het allemaal enorm mee 
te vallen. Mede door het haarscherpe display 
word je gemakkelijk de wereld van de para-
meters ingetrokken. Er zijn genoeg interes-

sante parameters, zoals pitchmodulatie met 
een random golfvorm wat bij hoge frequen-
ties van de golfvorm een harde mep ruis 
oplevert, variaties op fm (klank) en pitchmo-
dulatie (voor ‘pieuw’- of ‘whoop’-effecten). 
 
Randomizen De leukste functie vind ik 
Randomize. Je kunt deze niet alleen voor de 
synthparameters gebruiken, maar ook voor 
de sequencer. Geen inspiratie meer nodig, 
gewoon randomizen tot er een leuk ritme 
voorbij komt. Beetje jammer dat dit per layer 
gaat, maar ik ben er wel blij mee. Verder kun 
je natuurlijk accenten programmeren, maar 
ook een verschillende lengte (aantal stappen) 
per layer voor polyritmiek, en er is een Slice-
functie die één stap in verschillende stukjes 
snijdt. Een soort roffeltje. Werkt goed op 
hihats. Kortom, niet de meest uitgebreide 
sequencer ooit, maar erg goed toegerust 
voor het doel waarvoor hij dient. 

Volca Modular De Modular is een totaal ander 
ding. Ik kan je alvast verklappen dat de Volca 
Modular een beest van een synth is, een 
absoluut pareltje! In eerste instantie zul je er 
vooral lompe en agressieve geluiden uit 
halen, want dat doet ie van nature goed en 

gemakkelijk. En vol overtuiging. Later, als je 
jezelf dan toch gedwongen hebt de voor-
beeldpatches na te maken, en je ontdekt hoe 
de dingen écht samenwerken, krijg je er een 
waaier van nostalgische, vreemde, zoete en 
gewoonweg fantastische geluiden uit. Ik ga 
een poging wagen om uit te leggen hoe 
deze synth werkt, nadat ik gezegd heb dat 
ook deze Modular conform het Volca-format 
is, maar dat er géén midi op zit. Hij is wel te 
syncen met andere Volca’s. Ook kun je hem 
met wat moeite integreren in een eurorack-
set-up via twee cv-inputs.

Nobelprijs Mede door de kleine ‘patch kabels’ 
met (hele) kleine aansluitingen, is Korg erin 
geslaagd een dikke semi-modulaire synth in 
het Volca-format te proppen. Alleen dat zou al 
een Nobelprijs verdienen. Links vinden we de 
knoppen voor de oscillatorsectie. Je hoort in 
principe één oscillator met één golfvorm: een 
driehoek. De tweede oscillator is de modulator; 
dit is een vorm van fm-synthese ín de oscilla-
torsectie zelf. Verder is er een wavefold-para-
meter die de golfvorm in zichzelf terugklapt 
met een variëteit aan boventonen tot gevolg, 
afhankelijk van hoe sterk je dit doet. Dit klinkt 
als een schreeuw die open gaat. 

De Function Generators zijn verwant aan wat 
wij meestal envelope generators noemen, 
maar deze zijn van het type attack, hold, 
release en shape-time (rise-fall). Daarboven 
zit een wobble generator; die produceert 
een soort sample & hold-golfvorm. Er is geen 
‘gewone’ lfo. Een lfo maak je door de 
Function Generator-uitgang met de ingang 
te verbinden, waardoor hij terugkoppelt. 
Dan komen we bij de twee low pass gates; 
een variatie op een filter. Een low pass gate 
is behalve moduleerbaar met cv echter ook 
gevoelig voor het ingangsniveau. De klank 
van deze twee filters is heel mooi: zachtaar-
dig maar ferm. Dan is er nog Space; een 
galmpje dat klinkt als een veergalm. Past erg 
goed bij de klank van dit instrument. 

Draadjes Zonder patchen kom je al een heel 
eind, maar het feest komt pas écht op gang 
als je de uitdaging toch maar wél aangaat. Er 
zijn plenty patchpunten, met cv-in/out’s, en 
audio-in/out’s. De tweede function generator 
kun je inzetten als lfo en deze kun je dan 
inzetten voor het cyclisch moduleren van 
allerlei parameters, zoals bijvoorbeeld wave-
fold, fm-modulatie, ratio, cutoff, attack of 
release time, space send, en zo meer. De 
wobble generator blijkt een prima modula-
tiebron voor de nodige bewegingen; om bij-
voorbeeld het filter zachtjes te laten borre-
len, of de waveshaper te laten koken. 

Hoewel beide nieuwe Volca’s op zich een eigen bespreking verdienen, passen ze ook heel goed bij 
elkaar. Daarom een verslag van het perfecte huwelijk tussen Volca Drum en Volca Modular. 

Sequencer op maat De sequencer beschikt, naast 
de voor de hand liggende mogelijkheden, ook 
over de Stochastic Sequence mode, waarbij de 
sequencer geleidelijk vooruit gaat terwijl hij 
willekeurig ook stapjes (verder) vooruit, op de 
plaats en terug doet. En dat is leuker dan het 
op papier lijkt! Daarnaast kun je kiezen uit 
een reeks toonladders met microtuning. Iets 
waar een elektronisch muziekinstrument 
natuurlijk heel sterk in is, maar wat je maar 
weinig ziet. Een melodie krijgt een totaal 
andere smaak als je deze ontwerpt in een 
andere toonladder dan de inmiddels tot op 
het bot uitgekauwde in westerse gelijkzwe-
vende stemming uitgevoerde majeur- en 
mineurtoonladders. 

Karakter Zoals gezegd: de Volca Drum en de 
Volca Modular zijn een mooi paar. 
Klankmatig vullen ze elkaar fraai aan. Beide 
Volca’s hebben de neiging scherp en agres-
sief te klinken. Maar laat je niet misleiden! 
De werkelijke klank is namelijk naast agres-
sief en (erg) punchy ook rond, nostalgisch, 
zacht, mellow, licht en donker; maar altijd 

TEST

‘De Volca Modular is een beest van 
een synth, een absoluut pareltje!’

Het perfecte huwelijk
Korg Volca Drum & Volca Modular

Allard Krijger is redacteur van ons zusterblad Interface, docent 
aan het Conservatorium in Haarlem, sounddesigner, compo-
nist, multi-instrumentalist, producer (FRAKnoise) en zo gaat 
de lijst nog even door. Ook is hij betrokken bij Modulab 
Eindhoven dat zich bezighoudt met de verbinding tussen elek-
tronische muziek en andere kunstvormen. www.fraknoise.nl

Volca Drum
Type: digitale drumsynth
Polyfonie: 6-stemmig
Parts: 6
Kits: 16
Programs: 16
Sequencer: 6 parts, 16 stappen, 16 patterns
Aansluitingen: midi-in, sync in/out, hoofdtelefoon,  
adapter
Voeding: 6 AA-batterijen of 9V DC-adapter  
(niet meegeleverd)
Meegeleverd: 6x AA batterijen, sync-kabel
Afmetingen: 19,3 x 11,5 x 3,9 cm
Gewicht: 370 gr.
Richtprijs: € 169,-

Volca Modular
Type: semi-modulaire, analoge synth
Polyfonie: monofoon
Synth: 2x vco, 2x eg, 2x lpg, digitale effecten 
Sequencer: 1 part, 16 stappen (met pattern chain),  
16 patterns
Aansluitingen: CV in, sync in/out, hoofdtelefoon, adapter
Voeding: 6 AA-batterijen of 9V DC-adapter  
(niet meegeleverd)
Meegeleverd: 6x AA batterijen, sync-kabel,  
patch-kabelset, reference sheet
Afmetingen: 19,3 x 11,5 x 3,9 cm
Gewicht: 377 gr.
Richtprijs: € 199,-
Importeur: Voerman Amersfoort (www.korg.com)
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