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Voorwoord
In dit boekje over instrumenten vind je niet alleen de belangrijkste
instrumenten. Je kunt ook lezen in wat voor groepen ze zijn ingedeeld. Het geven van een naam is handig, het indelen in groepen
ook. Er zijn in de loop der tijd verschillende indelingen voorgesteld,
maar allemaal hadden ze hun voor- en nadelen. Er bleken altijd instrumenten te zijn die óf nergens in pasten, óf die juist in meer
categoriën pasten. In dit boekje is de officiële indeling van Sachs en
Hornborstel gevolgd. Ook bijvoorbeeld Wikipedia, Groves en de
MGG gebruiken deze indeling.
Dit boekje gaat niet alleen over instrumenten. Er wordt ook uitgelegd
wat geluid eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe wij het kunnen horen.
Instrumenten hebben nu eenmaal met geluid te maken.
Achterin het boek vind je een bladzijde met daarop een aantal verwijzingen naar sites waar je verder kunt kijken en vaak ook kunt luisteren. Verrassender is natuurlijk om zelf op zoek te gaan. Wie weet
kom je hele leuke opnames tegen of vind je een instrument waar nog
niemand ooit van gehoord heeft. En reken maar, die zijn er.
Er worden namelijk nog steeds instrumenten helemaal nieuw bedacht
en gebouwd.
Helemaal achterin vind je ook nog een index. Wil je een bepaald instrument of een bepaalde term snel opzoeken, dan kun je in de index
opzoeken waar je het kunt vinden.
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Geluid
Wat is geluid?

Wat is geluid eigenlijk?
Geluid kun je niet zien, geluid kun je wel horen.
Wat is dat ‘horen’? Wat horen wij nu eigenlijk?
Lang geleden ontdekten mensen al dat als ze ergens op sloegen dat ze dan ook een
geluid hoorden. Door ergens op te slaan klonk er een geluid. Dit is niet de enige manier.
Ook door praten en zingen maak je geluid. Ook door voorwerpen te verschuiven krijg je
een geluid. En er zijn nog veel meer manieren te bedenken om geluid te maken.
Nieuwsgierige mensen hebben toen allerlei proefjes bedacht om te ontdekken wat geluid
nu eigenlijk precies was. Ze kwamen er toen achter dat geluid ontstaat als er iets trilt. Ze
kwamen er ook achter dat er lucht nodig was om die trilling te horen.
Kort samengevat:
1. Er trilt iets (bv. door erop te slaan)
2. De lucht neemt die trilling over (de lucht erom heen begint mee te trillen)
3. Oren (of een microfoon) vangen die trilling op
Datgene wat het geluid maakt noemen we de (geluids-)bron. Datgene wat het geluid
overbrengt noemen we het medium. Dat kan lucht zijn, maar ook iets anders. Ook onder
water kun je geluid horen! En onze oren of de microfoon noemen we de ontvanger.

Oren: een supergevoelig zintuig

Je hebt het misschien nooit beseft, maar diep in onze oren zit een supergevoelige plek.
Zo gevoelig dat hij daarom heel veilig weggestopt en verborgen is. Er is maar een kleine
toegang, de gehoorgang, en dat is voldoende. Wat voelt die plek dan wel? Nou, die voelt
de trillingen van de lucht.
Als je je vinger diep genoeg in je oren zou kunnen stoppen kom je bij het trommelvlies.
Dat trommelvlies is die gevoelige plek waar we het over hadden. Dat vangt de trillingen
op en geeft dat door aan het binnenoor via de gehoorbotjes (3 botjes, hamer, aambeeld
en stijgbeugel genaamd). Deze botjes versterken de trilling van het trommelvlies.
In het slakkenhuis zitten haartjes, allemaal verschillend van lengte. Elk haartje is gevoelig
voor een andere frequentie (trilling per seconde) en deze haartjes zetten de trilling
(=beweging) om in elektrische stroompjes en die gaan dan naar de hersenen: we horen
geluid. De hersenen kunnen niet alleen horen dat er geluid is, ze kunnen ook nog horen
uit welke richting het geluid komt (omdat we 2 oren hebben), hoe hard het geluid is, wat
de toonhoogte is, maar ook nog vaak wat het geluid maakt, de stem, een fietsbel, enz.....

trommelvlies

oorschelp

geluidsbron

evenwichtsorgaan

medium

gehoorgang

slakkenhuis (met trilharen)

buis van Eustachius

gehoorbotjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel)
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Hoe komt geluid bij het oor?

Om te begrijpen hoe dat kan moet je weten dat lucht bestaat uit allerlei atomen. Atomen
zijn kleine bolletjes, zo klein en zo licht dat je de allersterkste microscoop nodig hebt om
hem te kunnen zien. Atomen zijn niet alleen klein, ze wegen ook zo goed als niets. Maar...,
ze veren wel ontzettend goed. Net zo goed als een zandkorrel geen heuvel is, merk je van
1atoom niets. Maar zijn er een heleboel bij elkaar, dan ga je het wel merken. Als alle
luchtatomen dezelfde kant uit gaan, voel je wind, gaan alle wateratomen dezelfde kant op,
dan voel je een stroom water. In de ruimte is het leeg, je kunt dus niet naar elkaar roepen!
Stel je een biljartbal voor die recht tegen een andere biljartbal aanketst, wat gebeurt er dan?
De eerste blijft liggen, de andere gaat nu met ongeveer dezelfde snelheid verder. En als
die tegen een andere biljartbal aanketst gebeurt weer hetzelfde, enz. Met atomen in de
lucht gebeurt hetzelfde. Maar net als bij biljartballen gaat het steeds langzamer. Daarom
wordt geluid steeds zachter naarmate je verder weg staat. Wil je een geluid verder weg
kunnen horen, dan moet het geluid gewoon harder zijn. Beter gezegd, de bron moet
harder trillen!

Kun je geluid alleen maar met je oren voelen?

Nee hoor, houd maar eens een vinger tegen je keel en zing maar eens een lage toon.
Of leg eens je hand op een luidspreker die hard aan staat.
Wat gebeurt er nu als je steeds hoger gaat zingen? Je stembanden in je keel gaan dan
steeds sneller trillen, zo snel dat je vingers het niet meer voelen, maar je oren zijn veel
gevoeliger, die kunnen dat wel. De oren van kinderen zijn het gevoeligst, die kunnen
hele lage tot en met hele hoge tonen horen. Als je ouder wordt neemt namelijk de
gevoeligheid van je oor af, je kunt steeds minder horen. Ook het luisteren naar veel hard
geluid is slecht voor je oren. Veel jonge mensen die vaak naar de disco gaan horen even
slecht en soms nog slechter dan hele oude mensen.
Menselijke oren vinden wij best goed, maar de meeste dieren kunnen veel beter horen
dan wij. Ze zijn nog gevoeliger en kunnen zachtere, maar ook nog lagere en vaak hogere
tonen horen. (zie volgende bladzijde)
De sterkte van geluid wordt aangegeven met decibellen. Dit is een logaritmische schaal,
d.w.z. dat als er een geluid klinkt van 20 decibel, en daarna een geluid van 30 decibel,
het tweede geluid 10x zo hard is als het eerste.
Hieronder eerst een overzicht van de luidheidsschaal (= sterkte) van geluid:
0 db - Het is echt, echt helemaal stil.....
10 db - Het geluid van je ademhaling
20 db - Het ritselen van boomblaadjes bij zachte wind
30 db - Je voetstappen in een lege bioscoopzaal met vloerbedekking
40 db - De geluiden die je nog steeds hoort als je ‘s nachts in bed ligt
50 db - Het zachtjes praten in een klaslokaal
60 db - Je bent samen gezellig aan het kletsen
70 db - Het verkeer in een drukke straat
80 db - Het geluid van een stofzuiger
90 db - Het geluid van een grote waterval
100 db - Het geluid van de metro of trein die net het overdekte station binnenkomt
110 db - Het grote symfonieorkest speelt zo hard als ze kan
120 db - De muziek in een disco of een startend propellorvliegtuig
130 db - Een drilboor die beton kapot maakt.
!!!
140 db - Het geluid van een startende straaljager
150 db - Het opstijgen van een maanraket

Alle geluid harder dan 110 db is al heel snel schadelijk voor je oren!!!
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Welke geluiden kunnen we horen en maken?

We hebben het al gehad over hele zachte en hele harde geluiden. We weten nu ook dat
onze oren de trilling van het geluid ‘voelen’. Langzame trillingen kunnen we ook gewoon
voelen, maar als ze te zacht zijn of te snel zijn kunnen we ze niet meer gewoon voelen
maar gebruiken we onze oren.
Onze vingers kunnen trillingen, als ze hard genoeg zijn, nog voelen tot ongeveer 400 Hz.
Hz (Hertz) wil zeggen ‘trillingen per seconde’. Daarna nemen de oren het over.
Onze oren kunnen trillingen horen vanaf 20 Hz tot 20.000 Hz. Als je ouder wordt lukt dat
niet meer, dan hoor je pas geluid van 40 HZ tot soms maar 10.000 HZ en soms nog
minder! Veel dieren kunnen dat veel beter, maar niet allemaal. Kijk maar hieronder:
Bruinvis
Kikvors
Roodborstje
Hond
Kat
Mens
Sprinkhaan
Vleermuis
Krokodil
Mot

150 - 150.000 Hz
50 - 10.00 Hz
250 - 21.000
15 - 50.000
60 - 65.000
20 - 20.000
100 - 150.000
1000 - 120.000
20 - 6000
3000 - 150.000

En wat voor geluiden kunnen we allemaal maken?
Kerkorgel
10 - 80.000 Hz
Trompet
190 - 1000 Hz
Piano
30 - 4100 Hz
Viool
200 - 2650 Hz
Hondenfluitje
12.000-14.000 Hz
Mens
85 - 1100 Hz
Roodborstje
2000 - 13.000 Hz
Bruinvis
7000 - 120.000 Hz
Walvis
20 - 20.000 Hz
Aan de grijze strepen kun je ongeveer zien hoe groot het bereik is. De cijfers zijn een
gemiddelde. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld nog tonen horen van 25.000 Hz.

Hoe snel gaat geluid?

Geluid heeft tijd nodig om zich voort te planten. In lucht gaat dat best snel, zo’n 330
meter per seconde. Maar hoe harder het medium, hoe sneller het geluid gaat. In ijzer
bijvoorbeeld is de snelheid zo’n 5000 meter per seconden. In water is dat 1400 m/s.
Ook van belang daarbij is de temperatuur. Hoe warmer, hoe sneller het geluid gaat.
‘s Morgens, als het nog koud is, gaat geluid dus net wat langzamer dan ‘s middags als de
zon de lucht warmer heeft gemaakt!
Hoeveel verschillende geluiden kunnen wij herkennen?
Schrik niet, maar iemand die zijn oren echt goed gebruikt kan zo’n 400.000 geluiden
herkennen. De meeste mensen halen dit echter bij lange na niet. Stadsmensen zijn hierin
veel slechter dan mensen die veel in de natuur, zijn. Als je altijd veel harde geluiden door
elkaar heen hoort is dat dus echt slecht voor je......
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Waarom klinken geluiden zo verschillend?

Mensen kunnen heel veel verschillende soorten geluiden herkennen. Dit komt omdat niet
alle geluiden op dezelfde manier trillen. Elk voorwerp trilt op een iets andere manier.
Als je een elastiekje strak trekt en het daarna los laat, hoor je een hele zachte toon.
Hoe strakker het elastiekje, hoe hoger de toon, maar de toon wordt
niet harder. Pak ik een gitaar en tokkel ik een snaar dan gaat deze
snaar ook trillen, er klinkt een toon. Toch klinkt deze anders dan die
van het elastiekje. Hoe komt dat?
Dit komt door de klankkast. Deze versterkt niet alleen de snaartoon,
de grondtoon, maar voegt ook boventonen toe.
Door de vorm van de kast ontstaat er namelijk ook een toon die 2
keer zo hoog is, en 3 keer zo hoog en 4 keer zo hoog en zo nog een aantal boventonen.
Deze boventonen klinken heel zacht, maar je oor is zo gevoelig dat het naast de
basisnoot ook de boventonen kan horen. Elk materiaal en elke vorm versterkt de
boventonen op een iets andere manier en wij herkennen dat als een andere klank. Hoe
beter het materiaal (vaak ook zeldzaam, bijvoorbeeld een bepaalde houtsoort) en hoe
beter de vorm, hoe mooier wij het geluid vinden.
1
2
3
4
5

1. De grondtoon. Deze klinkt altijd het luidst (daarom is hij dik getekend)
2. 1e boventoon. Deze klinkt altijd zachter.
3. 2e boventoon.
4. 3e boventoon.
enz.
Omdat de grondtoon, ook wel de basistoon genoemd, altijd duidelijk te horen is, horen we
die toon als de 'toonhoogte'.
De andere boventonen kinken steeds zachter, maar door de vorm en door het materiaal
van een instrument worden één of meer van de boventonen meer versterkt dan de
andere. Bij elk instrument worden dus andere boventonen versterkt.
Naast deze harmonische boventonen, ook wel formanten genoemd, klinken er ook altijd
boventonen mee die niet netjes in de grondtoon passen. De combinatie van formanten en
'vreemde' boventonen geven een instrument zijn karakteristieke 'klankkleur'.
Als er meerdere lagere tonen (basistonen) klinken, dus lage tonen die ongeveer allemaal
even hard zijn, ontstaat er geen herkenbare toon. Er ontstaat een geluid dat we in de
muziek 'ruis' noemen. Een trommel geeft bijvoorbeeld geen toon, maar 'ruis'.
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ontvanger
medium

element

De naald valt in een groef.
Die groef is onregelmatig
van vorm waardoor de naald
heen en weer gaat. Dat heen
en weer gaan wekt elektrische
stroompjes op die door de
versterker, via de luidspreker,
hoorbaar worden gemaakt.
De luidspreker gaat net zo heen
en weer als de naald, alleen veel
harder en verder. Als de naald
1/10 mm opzij gaat, gaat de
luidspreker wel 10x of 50x zo
ver opzij. Dat hangt af van hoe
hard de versterker staat.

naald

groef van een grammofoonplaat
soepel materiaal dat heen en weer kan
magneet waaraan
getrokken en
gduwd wordt

1 m2

1 meter

4 m2

1 meter

Het geluidsvolume neemt af met
het kwadraat van de afstand:
Dat wil zeggen dat als de afstand
2x zo groot word, het geluid 4x
zo zacht klinkt! Wordt de afstand
3x zo groot, dan wordt het geluid
zelfs 9x zo zacht!
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Indeling
Ontstaan van muziekgroepen:

Muziek kun je natuurlijk alleen maken, maar je kunt het ook samen doen. Heel lang
geleden was de bedenker van een liedje of muziekstukje ook vaak meteen de uitvoerder.
Zo'n muzikant werd 'bard' genoemd. De leukste en makkelijkste liedjes werden natuurlijk
snel populair en werden dan door de luisteraars onthouden en thuis nagezongen.
Voor de langere liedjes was dit niet zo gemakkelijk, zo waren er 'liederen' van wel 20.000
regels lang, het waren hele verhalen en de bard kende die uit zijn hoofd, want in die tijd
konden mensen nog niet schrijven en dus ook niet lezen.
Later bedachten mensen letters en nog later muzieknoten om alles op te kunnen schrijven.
Nu hoefden mensen de langere of moeilijkere muziekstukken niet meer uit het hoofd te
leren, dit scheelde natuurlijk heel veel tijd. Omdat er toen nog geen TV of radio was
uitgevonden gingen mensen 's avonds gezellig praten, soms spelletjes doen, maar vaker
gingen ze samen muziek maken of liedjes zingen. Componisten, mensen die voor hun
beroep nieuwe muziek bedachten, gingen nu speciaal voor groepjes mensen muziek
schrijven. Boven het muziekstuk schreven ze dan op voor wat voor groepje ze de muziek
bedoeld hadden. Dan konden de mensen meteen zien voor wie de muziek bedoeld was.
Hieronder staan de meest bekende namen van de kleine muziekgroepjes:
Solo:
helemaal alleen, zonder anderen
Extra:
Duo:
met zijn 2-tjes
Minder bekend zijn:
Trio:
met zijn 3-tjes
Sextet:
met zijn 6-en
Septet:
met zijn 7-en
Kwartet: met zijn 4-en
Octet:
met zijn 8-en
Kwintet: met zijn 5-en
Nonet:

met zijn 9-en

Soms gebruiken we ook het woord 'band'. Dat woord komt uit het engels en betekent
gewoon een groep mensen die samenspeelt. Dit kan een kleine groep zijn, maar ook een
grotere.

Orkesten

Is de groep nog groter, dan spreken we van een orkest.
Er zijn verschillende soorten orkesten:
Harmonie-orkest: Bestaat alleen uit hout- en koperblazes en slagwerk.
Fanfare-orkest: Bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk.
Brass-band: bestaat uit koperblazers en (klein) slagwerk
Strijkorkest: Dit is een klein orkest, dat alleen bestaat uit strijkinstrumenten.
Kamerorkest: Dit is een klein orkest, dat bestaat uit strijkinstrumenten, hout- en
koperblazers en slagwerk (voornamelijk de pauken).
Symfonie-orkest: Dit is een groot orkest, dat bestaat uit strijkinstrumenten, hout- en
koperblazers en slagwerk.Het symfonie-orkest is het meest bekend orkest van alle
Westerse instrumentale groepen.
De woorden symfonie en orkest zijn afkomstig uit het Grieks. Symfonie betekent
samenklank (”sym” betekent samen en “phonè” betekent klank). Orkest (orchestra) is
de ruimte in het Griekse theater, waar musici (en dansers) zich bevonden. Later ging
de naam op de groep musicerenden (de muzikanten van het orkest) zelf over.
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Waar vind je orkesten?
Harmonie-, fanfare-orkesten en brassbands vind je overal. Meestal zijn het mensen die
overdag ander werk hebben en dan 's avonds voor hun plezier samen spelen.
De andere orkesten bestaan meestal uit beroepsmuzikanten. Zij verdienen er hun geld
mee. Als je naar een optreden van zo'n orkest gaat moet je dan ook altijd betalen.
Sommige van deze orkesten zijn zo beroemd dat ze over de hele wereld reizen en daar
dan in de grote concertzalen optreden.
Vele grote steden in de wereld bezitten minstens één volledig orkest. Het grootste en
beroemdste symfonie-orkest van Nederland is het Concertgebouworkest uit Amsterdam.

De leider van het orkest noem je een dirigent. De dirigent slaat niet alleen de maat, hij moet
de repetities en de uitvoeringen leiden en geeft tevens aan wanneer de verschillende
instrumenten moeten invallen. Verder moet hij opletten of sommige instrumenten niet te
hard spelen en andere weer niet te zacht. Hij is de baas en de muzikanten moeten de
muziek spelen zoals hij dat wil. Daarom heeft de dirigent de volledige compositie, waarin alle
partijen genoteerd staan - de partituur - vóór zich. De orkestleden hebben alleen hun eigen
partij. Je kunt je wel voorstellen dat de slagwerker die 120 maten rust heeft deze niet
allemaal gaat zitten uittellen maar op het sein van de dirigent wacht.
Niet altijd speelt het hele orkest. Is dit wèl het geval dan spreekt men van 'tutti'. Juist door
het verschil van combinaties van de verschillende instrumentgroepen kan een symfonieorkest heel verschillend klinken, van heel zacht tot heel hard. Door steeds andere
instrumenten te laten samenspelen krijg je ook heel veel verschillende klanken.
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Indeling van muziekinstrumenten in groepen
Om ergens gemakkelijk over te kunnen praten is het handig om te weten in wat voor
groep iets ingedeeld is. Ook voor muziekinstrumenten hebben we groepen gemaakt. Elk
instrument hoort in een bepaalde groep thuis. Bij de indeling van de orkesten heb je
daarvan al iets kunnen merken, we hadden het over 'koperblazers' en 'slagwerk'. Dit zijn 2
groepen van instrumenten. Er zijn nog een paar groepen.
Hieronder komen ze allemaal aan de beurt.
Laten we beginnen met de groep 'muziekinstrumenten'. Dit zijn instrumenten die je
gebruikt om muziek te maken. Het woord 'muziek' moet erbij, want er zijn ook
andere 'instrumenten'. Die horen weer in een andere groep thuis.
Het bedenken van een goede indeling is best moeilijk geweest, en soms zeg je nu nog
wel eens: 'Hé, dat instrument past eigenlijk ook in een andere groep'!
Je kunt instrumenten verdelen op vele kriteria:
1. Wat klinkt er?
2. Hoe speel je erop?
3. Waar zijn ze van gemaakt?
4. Hoe klinken ze?
5. Hoe zien ze er uit?
6. ..... en nog veel meer.
Meestal worden alleen de eerste twee gebruikt. De groepen die je dan krijgt zijn bijna
hetzelfde, maar niet helemaal.
Groep 1: Wat klinkt er?
Snaarinstrumenten - luchtinstrumenten - velinstrumenten - zelfklinkende instrumenten elektronische instrumenten
1. Snaarinstrumenten (Chordofonen):
Door op een snaar te strijken, te tokkelen of te slaan hoor je een klank. Deze
instrumenten hebben meestal een klankkast in een bepaalde vorm om het geluid
harder te laten klinken.
2. Luchtinstrumenten (aerofonen):
Door er op een bepaalde manier in te blazen klinkt er geluid. Dat kan via de lippen,
een (dubbel-)riet of over een (scherpe) rand. Ook hier heb je de rest van het
instrument nodig om de klank hard genoeg te laten klinken.
3. Velinstrumenten (membranofonen):
Door op een vel te slaan (of te strijken) krijg je geluid. De rest van het instrument is
weer nodig om de klank sterker te maken.
4. Zelfklinkende instrumenten (idiofonen):
Door met het instrument te slaan of te bewegen krijg je geluid. Het hele instrument
klinkt.
5. Elektronische instrumenten (elektrofonen):
Met behulp van elektriciteit klinkt er geluid.
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Groep 2: Hoe speel je erop?
1. Slag-, wrijf- en schudinstrumenten:
De klank ontstaat door erop te slaan, wrijven of schudden (bv. trom, guiro, maracas)
2. Strijkinstrumenten:
De klank onstaat door strijken (bv. viool)
3. Tokkelinstrumenten:
De klank ontstaat door erop te tokkelen (bv. gitaar)
4. Blaasinstrumenten:
De klank ontstaat door erop te blazen (bv. trompet)
5. Elektronische instrumenten:
De klank onstaat door elektronika (bv. keyboard)
De echte muziekboeken gebruiken de eerste indeling, maar omdat de tweede indeling ook
veel gebruikt wordt en wat makkelijker is, noemen we hem hier ook.
Bij elk instrument staat wel steeds aangegeven waar hij thuishoort bij de eerste indeling.
Als je de twee groepen vergelijkt zie je dat:
1. De snaarinstrumenten getokkeld, gestreken en aangeslagen kunnen worden.
2. De velinstrumenten geslagen worden.
3. De luchtinstrumenten allemaal geblazen worden.
4. De zelfklinkers er een beetje buiten vallen.
5. De elektronische instrumenten bij de elektronische instrumenten horen.
(makkelijk hè?)
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(chordofonen)

Snaarinstrumenten worden tot klinken gebracht door één of meerdere snaren te laten
trillen. Om hard genoeg te klinken hebben ze een klanklichaam nodig, de resonator. Dit is
een holle ruimte, ook wel klankkast genaamd. Je kunt ze verdelen in 3 groepen:
Strijkinstrumenten
Bij strijkinstrumenten wordt met een strijkstok over de snaren gestreken. De
strijkstok had vroeger een bolle vorm, tegenwoordig juist een holle vorm. De
strijkstok bestaat uit een houten spandeel en een strijkdeel van paardeharen.
Tokkelinstrumenten
Bij de tokkelinstrumenten wordt de snaar aangetrokken en dan losgelaten. Dit kun je
doen met een vinger(-nagel), met een plectrum in de hand of een pinnetje verbonden
aan een toets.
Slaginstrumenten
Bij de slaginstrumenten gebruik je een hamertje of een mallet om tegen de snaar
aan te slaan.
Klanklichaam:

Een instrument heeft altijd een klanklichaam. Dit is nodig omdat anders de klank te zwak zou zijn. Een
klankbodem is een holle kast die met de snaren mee gaan trillen. De lucht in de klankruimte gaat daardoor
ook meetrillen waardoor de klank veel harder gaat klinken. Dat klanklichaam kan op verschillende manieren
met de snaren verbonden zijn.

Citers:
Als een snaarinstrument een klanklichaam heeft dat even groot (of zelfs wat
groter) is als de snaren en dat tevens fungeert als steun dan hoort zo'n
instrument bij de familie van de citers.
Lieren:
Als een snaarinstrument een klanklichaam heeft dat niet
onder de snaren zit en waarvan de snaren vast gemaakt
zijn op een dwarshout dat gesteund wordt door twee
opstaande armen hoort het instrument bij de lieren.
Harpen:
Als een snaarinstrument twee steunhouten heeft die haaks op elkaar staan
en een schuinlopende klankkast dan hoort dat instrument bij de harpen.
Luiten:
Als een instrument een steunhout (=hals) heeft dat in het
verlengde van de klankkast staat en de snaren lopen over
dat steunhout hoort het bij de luiten.
Bogen:
Als een instrument alleen maar uit een gebogen steunhout bestaat (met
daaraan meestal een klein klanklichaam) met slechts een snaar hoort het
instrument bij de bogen.

Snaarinstrumenten
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Strijkinstrumenten:

Viool – Altviool – Cello – Contrabas
De klank ontstaat door met een strijkstok de snaren te laten trillen.
Een strijkinstrument komt tot klinken door met een strijkstok over de snaren te strijken. De
haren van de strijkstok zijn paardeharen. De snaren waren vroeger van schapedarmen,
maar tegenwoordig zijn ze van kunststof of metaal. De haren worden met hars plakkerig
gemaakt.
Hieronder zie je zo'n strijkstok met de namen van de verschillende onderdelen.
hout
Punt

± 150 paardeharen

slof

spanschroef

Viool
De viool is een snaarinstrument met een viertal snaren. De klank wordt voortgebracht door de
snaren in trilling te brengen met een strijkstok. De houten klankkast dient om het geluid van de
trillende snaren te versterken. De viool wordt bespeeld door het instrument tussen kin en schouder
te klemmen en met de vingers van de
linkerhand de snaren af drukken tegen de
ebbenhouten toets om zodoende de snaar te
verkorten (en dus hoger te doen klinken). De
viool wordt bespeeld door een violist(e).
De vier snaren zijn als volgt gestemd, van
laag naar hoog: G, d, a, e'.
Altviool
De altviool lijkt op de viool. Hij is
alleen wat groter. Hij wordt ook op
dezelfde manier gespeeld, tussen
schouder en kin. De snaren zijn wat
anders gestemd: C-G-d-a. Hij is niet
alleen wat groter, hij klinkt ook wat
lager.

Cello (violoncello)
De cello is nog wat groter. Hij wordt
bespeeld door hem
tussen de knieën te
plaatsen. Hij staat dan
rechtop en wordt
gesteund door een pin
op de grond. Hij klinkt
precies 8 tonen lager
dan de viool.

Snaarinstrumenten
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Contrabas
De contrabas is het laagstklinkende muziekinstrument van alle strijkinstrumenten. De
contrabas is anders gestemd dan de andere strijkinstrumenten:
E' - A' - D - G.
In het orkest
speelt de
contrabas vaak
mee met de
cello, maar dan
8 tonen lager.
Ook in de Jazzmuziek is de
contrabas
populair. Daar
wordt hij vaak
getokkeld. 'Geplu
kt' noemen ze
dat daar. Om de
contrabas te kunnen spelen zit de speler vaak op een hoge kruk, maar soms zie je hem
ook gewoon staan.
In de vroegere tijd hebben heel veel componisten geschreven voor het strijkkwartet: twee
viool, een altviool en een cello. Op het plaatje hieronder zie zo'n strijkkwartet.

viool
altviool

cello

viool
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Tokkelinstrumenten:

Lier - harp - luit - sitar - saz - mandoline - banjo - gitaar - klavecimbel
Het geluid ontstaat door met de vinger(s), nagels of een plectrum (een klein kunststof
plaatje) de snaren te tokkelen en zo te laten trillen.
Lier
De Lier of Lyra is vooral bekend als een oud muziekinstrument. Al 3000
jaar geleden was de lyra een begeleidingsinstrument voor Griekse
dichters. De lier bestond uit een houten klankkast, waaruit twee armen
staken met vier tot zeven snaren. De darmsnaren werden zowel met de
vingers als met een plectrum aangetokkeld. Langzamerhand raakte het
instrument in vergetelheid en diende alleen nog als symbool, om iets
bijzonders uit te drukken. Er zijn zo veel verschillende lieren dat je een
heel boek zou kunnen vullen met allemaal verschillende plaatjes van
lieren.

Harp
De harp wordt met de vingers aangetokkeld. De harp
is opgebouwd uit een langwerpige klankkast waarop
een groot aantal snaren gespannen zijn, die steeds
korter en dunner worden. Harpen bestaan al een paar
duizend jaar. De eerste harpen zijn al van rond 3500 v.
Chr. uit Egypte bekend. De moderne harp heeft een
heleboel snaren achter elkaar en de harpist kan elke
snaar ook nog een beetje hoger laten klinken door een
pedaal in te trappen waardoor de snaar strakker komt
te staan. De harp heeft 7 pedalen.

Luit
De luit is eigenlijk een oud Arabisch
snaarinstrument. De Europese naam van
het instrument is afgeleid van het
Arabische “al ud”, wat het hout of het
stokje betekent. Het instrument raakte al
vroeg in de middeleeuwen (riddertijd)
bekend en was vooral populair in
paleizen van koningen, graven en
hertogen. Later werd zijn plaats vooral
ingenomen door de Spaanse gitaar. De
luit had een heleboel snaren en had 'frets',
kleine dwarshoutjes op de hals waardoor
je makkelijker kon zien waar je je vingers
neer moest zetten. De luit is in de loop
van de tijd nogal van vorm veranderd.
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Sitar
Een sitar is een snaarinstrument uit
India met een zeer typerende klank.
Het instrument heeft behalve vier
melodiesnaren en drie ritmesnaren
(chikari), ook twaalf tot veertien
resonantiesnaren (tarafs). In India
wordt nog steeds vaak op de sitar
gespeeld. De sitar is daar bekender
dan de gitaar.

blokfluit)

Saz
De saz, ook wel baäylama genoemd, is een Turks
snaarinstrument, met twee dubbelkorige snaren en een
tripelkorige snaar. Hij lijkt veel op de oude arabische 'al ud'
(zie luit). In tegenstelling tot de griekse bouzouki en de
bulgaarse tambura, heeft de saz losse fretten waarmee de
intonatie van de gespeelde toonladder bij te stemmen is. Een
ander opvallend verschil is dat de leden van de saz-familie het
klankgat onderaan de klankkast hebben in plaats van op het
bovenblad. De saz wordt bespeeld met een dun langwerpig
plectrum. De saz is een zeer populair instrument onder de
Turkse bevolking. De saz wordt gemaakt in een groot aantal
afmetingen. Van klein naar groot. (vergelijk ook viool en

Mandoline
De mandoline is een snaarinstrument. De mandoline wordt bespeeld met een plectrum.
Het instrument is dubbelkorig, het heeft acht snaren die twee aan twee hetzelfde gestemd
zijn als bij een viool, dus: G - D - a - e.
Evenals bij de vioolfamilie komt de
mandolinefamilie nog in alt-, cello- en
basversie voor: mandola,
mandoloncello en mandobas.
Zeldzamer nog zijn mandolinette
(sopranino-mandoline) en de
mandolone (tussen cello en bas). Een
combinatie van deze instrumenten
wordt gebruikt in het mandolineorkest,
meestal aangevuld met accordeon. Het
instrument is nogal modegevoelig,
naast periodes waarin het veelvuldig
werd gespeeld zijn er ook periodes
waarin het instrument helemaal
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Banjo
Een banjo is een snaarinstrumenten
met doorgaans stalen snaren en
fretten waarbij de kam op een strak
gespannen vel (nu meestal van
kunststof) rust. Deze constructie
bezorgt de banjo zijn karakteristieke
geluid; het zorgt er voor dat het een
kort maar hard geluid produceert.
Het instrument en de naam is
afgeleid van de banjar, een Afrikaans
snaarinstrument.
Banjo’s zijn er in soorten en maten
en allerlei stemmingen.
Gitaar
De Spaanse gitaar heet zo omdat het
instrument in Spanje ontstond. Hij lijkt wel wat
op een luit, maar heeft veel minder snaren: 6!
Ook de vorm van de klankkast is anders en
goed herkenbaar.
De kwaliteit van het bovenblad is van het
grootste belang voor de klank. De snaren zijn
als volgt gestemd: E-A-d-g-b-e'. Net als de luit
heeft de gitaar fretten. Je kunt de gitaar als
melodie-instrument gebruiken en als akkoordgitaar. In het laatste geval speel je een
begeleiding bij een melodie. Zo'n 300 jaar
geleden is de gitaar aan zijn opmars vanuit
Spanje begonnen en is in die tijd alleen maar
populairder geworden. Nu is het een
instrument dat bekend is over de hele wereld.
Klavecimbel
Het klavecimbel is een met toetsen bespeeld
snaarinstrument waarbij echter bij het indrukken
van een toets geen hamertje tegen de snaar slaat,
maar de snaar wordt aangetokkeld door middel
van een pennetje (vroeger door echte
ganzepennen). Het geluid lijkt wel wat op dat van
een luit maar dan luider. Vaak heeft een
klavecimbel twee klavieren of manualen boven
elkaar. Op een klavecimbel is het niet mogelijk
onderscheid te maken tussen hard of zacht spelen.
De wens een instrument te maken dat wel hard en
zacht kon spelen resulteerde in de pianoforte
Italiaans voor 'zacht-hard'), die op zijn beurt leidde
tot de huidige piano.
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Slaginstrumenten

piano - cembalon - hakkebord - boog
Het geluid ontstaat door met een hamertje op een snaar te slaan

Piano
De piano is een snaarinstrument uit de citerfamilie
dat bespeeld wordt met een klavier. De originele
naam is eigenlijk pianoforte, dat letterlijk zacht
(piano) en sterk (forte) betekent. Hiermee werd
aangegeven dat er hard en zacht op te spelen was,
iets dat bij het klavecimbel, één van de voorlopers
van de piano, onmogelijk was. Omdat de naam
verder ingekort werd tot piano, heeft de term
pianoforte inmiddels de betekenis gekregen van
“ouderwets” instrument uit de barok- en klassieke
periode.

De huiskamerpiano (ook buffetpiano genoemd) is meestal
verticaal opgebouwd (staand), de piano met de snaren
horizontaal noemt men een vleugel(-piano). De uitvinder van de
piano was Bartolomeo Cristofori, die het instrument in 1700 in
Florence heeft bedacht.
Samen met het kerkorgel is de piano het instrument met de
meeste tonen, van hele lage tot hele hoge. Meestal zitten er
zo'n 88 toetsen op. Soms wat meer, soms wat minder.

Als je naar het toetsenbord kijkt valt je waarschijnlijk op
dat er twee 'kleuren' zijn: Zwart en wit.
De zwarte toetsen zijn verdeeld in groepjes van 2 en 3.
Hierdoor kun je gemakkelijker de juiste toetsen vinden.

c d e f g a b c d e f . .

hamer

Zo ziet een piano er aan de
binnenkant uit.
demper

Hiernaast kun je zien hoe één
hamermechaniek werkt. Er zitten
zo'n 88 van deze hamertjes in een piano, voor elke toon één! Elke hamer slaat tegen 2
of 3 snaren. Dat betekent voor een pianostemmer wel dat hij zo'n 200 snaren moet
stemmen. Een heel precies werkje!
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Cymbalom
Een cymbalom (ook: cymbalon of de cymbaal
genaamd, niet te verwarren met het cymbaal dat
“bekken” betekent) is een snaarinstrument dat
behoort tot de plankciters. Het wordt bespeeld met
twee stokken waarmee je op de snaren slaat. De in
West-Europa voorkomende varianten worden
hakkebord of hackbrett genoemd. Het hier
afgebeelde exemplaar is een concertcymbaal. Het
cymbalon wordt nu nog steeds gebruikt in OostEurpsese landen en dan vooral in zigeunerorkestjes waar het de plaats inneemt van de piano.
Het cymbalom een soortgenoot van de piano. Het
voornaamste verschil is dat bij de piano een
mechaniek is ingebouwd om de snaren aan te
slaan, terwijl bij de cymbalom de bespeler
(cymbalist) dat zelf doet.
Veel van de (hogere) snaren worden door een brug in tweëen gedeeld; als de snaar in
lengteverhouding 2 : 3 verdeeld wordt, dan is het korte stuk precies een kwint hoger.
Hierdoor worden weliswaar een groot aantal snaren uitgespaard, maar het maakt het
instrument wel lastiger te bespelen.
Hakkebord
Een Hakkebord is een citer die wordt bespeeld met
mallets die kunnen bestaan uit allerlei materialen.
In Nederland is het de benaming voor een draagbare
trapeziumvormige citer die je vaak op de knieën legt.
Een hakkebord bestaat uit een trapeziumvormige
kast, waarover veel snaren zijn gespannen. Op deze
snaren wordt met een vilten hamertje of een klepel
(mallets) geslagen.

Boog
We eindigen hier met het alleroudste snaarinstrument.
Met de boog is het allemaal begonnen. Heel lang
geleden meer dan 20.000 jaar geleden ontdekten jagers
dat zo'n gespannen boog wel een leuk geluid maakte als
je er aan trok en dan liet schieten. Ze tokkelden erop.
Door met de vinger de snaar wat extra aan te spannen
kon je er zelfs verschillende tonen op spelen.
later werd de snaar in tweeën gedeeld door een touwtje.
Door onder of boven het touwtje op de snaar te slaan
met een stokje kreeg je twee verschillende tonen.
Nog steeds wordt er op deze manier muziek mee
gemaakt, bv. als begeleiding bij Capoeira, een
Braziliaanse gevechtssport. De open kalebas versterkte het geluid. De boog wordt tegenwoordig
bespeeld door met een houtje op de snaar te slaan. Het is dus van een tokkel- een slaginstrument
geworden.

Velinstrumenten
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(membranofonen)

Velinstrumenten zijn instrumenten waarbij een vel gespannen is over een romp. Door op
dat vel te slaan of te wrijven en, in een enkel geval, te blazen ontstaat een geluid.
De eerste 2 groepen noemen we trommels, de laatste groep heeft de naam mirliton.
Er zijn 2 typen rompen:
1. met een open onderkant, meestal cylindervormig, soms heeft ook de onderkant een vel
2. met een ketelvormige dichte onderkant
Als de romp erg kort is (3) en alleen bedoeld is om het vel te spannen spreken we van
een lijsttrom.
3

2

1

Het slaan doe je met je handen of met stokken. Er zijn allerlei soorten stokken, maar ook
hier heb je weer drie hoofdtypen:
1. Kale stokken of mallets: Je slaat met de houten, ronde kop van de stok op de trommel.
2. Omwikkelde stokken: De punt waarmee je slaat is bekleed, meestal met vilt.
3. Vegers of brushes: je slaat dan met een bundeltje ijzerdraadjes op het vel.
1

2

3

Meestal zijn de stokken recht, maar er zijn ook kromme stokken.
Omdat er zoveel verschillende tromvormen zijn bespreken we hier alleen de belangrijkste.

Buisvormige, ketelvormige en lijsttrommen

Buisvormige trommen kunnen allerlei vormen hebben:
Cylindrisch, tonvormig, conisch, zandlopervormig en bekervormig.
Meestal hebben ze één vel aan de bovenkant, maar soms hebben ze ook een vel aan de
onderkant. Meestal wordt er niet op dat tweede vel gespeeld, dan resoneert het alleen
maar mee.
Ketelvormige trommels zijn allemaal bol van onderen.
Lijsttrommen hebben soms nog schellen in de lijst.

Bongo's
Bongo’s zijn kleine handtrommels die meestal per twee
aan elkaar hangen en samen bespeeld worden. Bij
drumbands en malletbands worden de bongo’s
opgehangen aan de kleine trom en worden ze bespeeld
met mallets.
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Conga's
Een conga is een circa 70-75 cm hoge eenvellige
trommel, tonvormig en open aan de onderkant, die
meestal met de handen wordt bespeeld. De oorsprong
van het instrument is terug te vinden in de Congolese
Makuta-trommel. Deze werd via slaven meegevoerd
naar Cuba en werd uiteindelijk belangrijk in de
Cubaanse muziek. Na 1930 werd de conga door
Newyorkse jazzorkesten ontdekt, waarna het
instrument geleidelijk ingeburgerd raakte in de
westerse muziek.
Djembé
De djembé hoort tot de groep bekervormige trommen. Dit
soort trommen zijn éénvellig. Ze worden gemaakt van
aardewerk en van hout en komen voor in verschillende
afmetingen. Vaak is het vel aan de rand van de romp
gelijmd. Trommen op poten (zoals de djembé) hebben een
voet die uit de houten romp van de trom zijn gesneden.
De djembé is een bekervormige trom uit Guinea (WestAfrika) en staat tijdens het bespelen ervan meestal niet
op de voet zoals je zou verwachten. Hij hangt vaak aan
een nekkoord tijdens het bespelen. Hij wordt aangeslagen met de handen. De djembé klinkt luid en
doordringend en is draagbaar. Dit maakt het instrument
populair bij zowel rock-, pop- als traditionele muzikanten.
Grote trom (Turkse trom)
Dit instrument heeft meestal een houten geraamte en is aan de
voor- en achterrkant met een vel bespannen.
Hij klinkt zwaar, laag en dof. De toonhoogte kan niet gewijzigd
worden. In het orkest staat de grote trom op een statief. De
grote trom wordt ook wel Turkse trom genoemd (vanwege zijn
afkomst). Ook in de drumband, de harmonie en fanfare speelt
de grote trom een belangrijke rol. Hij wordt aangeslagen met
een stok met een vilten kop en dan voorop de buik gedragen.
Ook het drumstel heeft een grote trom, ook wel bass-drum
genoemd. Deze wordt aangeslagen met een voetpedaal (zie
afbeelding).
K l e i n e, p l a t t e o f s c h e r p e t r o m
Dit instrument bestaat uit een houten geraamte dat aan weerszijden
bespannen is met een vel. Hij is vaak bevestigd op een statief. Het
onderste vel is gewoonlijk voorzien van een snarenmat (acht of meer
stukken metaaldraad die over het onderste vel zijn gespannen om extra
scherpte aan het geluid te geven). Hij wordt (in de pop- en jazzmuziek)
hierdoor ook wel “snare” genoemd. Ook wordt de kleine trom wel “side”
genoemd, omdat in looporkesten (b.v. de fanfare), het instrument aan de
rechterzij van de bespeler bevestigd wordt.
De kleine trom wordt met houten stokken bespeeld en is een veel
gebruikt ritme-instrument. Hij is een vast onderdeel van het drumstel.
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Pauk
De pauk is een gestemd slaginstrument en
speelt een belangrijke rol in het symfonieorkest. Er zijn er altijd twee, soms meer te
vinden. Het is een metalen ketel , waarover een
kalfsvel is gespannen.
Dit instrument kan tonen van verschillende
hoogte voortbrengen, doordat de spanning van
het vel gewijzigd kan worden. Dit gebeurd door
het indrukken van een voetpedaal.
Ook zijn pauken verschillend van grootte,
waardoor de tonen die ze kunnen voortbrengen in hoogte verschillen. Ze worden
aangeslagen met stokken met een vilten kop.
Timbales
Timbales zijn twee aan elkaar vastzittende, ondiepe
trommels zonder ondervel die op een statief zijn
bevestigd. Een zeer strak gespannen plastic vel is
bevestigd over de bovenkant van de metalen romp. De
timbales worden bespeeld met dunne stokken (dunner
dan drumstokken) en geven een fel, metalig geluid. Door
in het midden, vlak bij de rand of tegen de metalen romp
aan te slaan, krijg je allerlei verschillende klanken. Om
deze klankmogelijkheden nog verder uit te breiden,
zitten er meestal ook nog een aantal koebellen bij. Ze
zijn lager gestemd dan bongo’s, maar hoger dan conga’s.
In de Latijns-Amerikaanse muziek worden ze veel
gebruikt.
Tamboerijn
De tamboerijn is een handtrom, die bestaat uit een rond houten
frame waaraan schellen zijn bevestigd. Vaak, maar niet altijd, is het
frame bespannen met een vel. Het instrument wordt bespeeld door
het te schudden of door er op te slaan met de hand of een stok. De
tamboerijn hoort tot de lijsttrommen.
Drumstel
Eigenlijk is het drumstel niet één instrument, maar is het
opgebouwd uit verschillende soorten instrumenten.
Om het toch ergens een plek te geven vind je hier het
drumstel met de belangrijkste instrumenten. Maar denk
eraan, het hoort hier eigenlijk niet thuis!
Een drumstel bestaat uit een aantal trommen (drums) en
bekkens (cymbals). De grote trom (of bass drum) wordt
met een pedaal bediend. Het indrukken van het pedaal
zorgt ervoor dat een stok tegen de trom slaat. Verder zijn
er nog kleine trommen en roertrommen. De roertrom heeft dezelfde doorsnede als de
kleine trom, maar is iets hoger. Hij heeft geen snaren. Er zijn twee soorten bekkens:
enkele bekkens en hi-hat bekkens. De hi-hat bestaat uit twee bekkens die m.b.v. een
pedaal tegen elkaar worden geslagen. De enkele bekkens zijn te verdelen in ride cymbals,
crash cymbals en splash cymbals. Deze bekkens geven een verschillend geluid.
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(aerofonen)

Luchtinstrumenten zijn instrumenten waarbij een luchtkolom in het instrument aan het
trillen wordt gebracht. Meestal gebeurt dit door er op een bepaalde manier in te blazen.
Je kunt de luchtinstrumenten verdelen in de volgende groepen:
Fluiten: lucht wordt geblazen over een scherpe rand van het instrument
Vrijslaand riet: lucht wordt geblazen over een tong met een bepaalde lengte
Enkel riet: op de bek van het instrument is een plat stukje hout, het riet, bevestigd
Dubbel riet: Lucht gaat door twee rieten die op elkaar zijn gebonden
Met embouchure: Lucht wordt door de samengeknepen lippen geblazen
Hieronder wordt elk van deze groepen wat uitgebreider uitgelegd.
Fluiten: In een cylindrische of conische buis wordt de lucht geblazen over een scherpe
rand. De lucht gaat daardoor om en om boven of onderlangs de scherpe rand.
De achterliggende lucht gaat dan trillen en er ontstaat een toon. Hoe
korter de buis, hoe hoger de toon. Hetzelfde kun je ook bereiken door
op geregelde afstand gaatjes in de buis te maken.
Vrijslaand riet: Een koperen tongetje is zo in een houder geplaatst dat
de blaaslucht er maar moeilijk langs kan. Het tongetje gaat opzij
en veert weer terug. De tong gaat trillen en er ontstaat een toon.
Hoe langer de tong, hoe lager de toon.
Enkel riet: Op het mondstuk van het instrument wordt een riet zo geplaatst dat het de
inblaasopening bijna helemaal afsluit. Door te blazen en tegelijkertijd met de tanden
het riet nog verder dicht tegen de opening aan te drukken kan de lucht er moeiljk
door heen Het gevolg is dat het riet gaat trillen. Er onstaat een
toon. Verschillende tonen ontstaan door harder te bijten en door
de buis langer of korter te maken of door op geregelde afstand in
de buis gaatjes te maken.
Dubbel riet: Hetzelfde verhaal als hierboven. Alleen heeft het
instrument geen bek, maar worden er twee rietjes tegen elkaar
gebonden.
Embouchure: Dit is een Frans woord dat lipspanning betekent. Je perst je lippen tegen
elkaar en blaast daar lucht door heen. De lippen gaan kort open en daarna weer
dicht als de lucht er door heen is. Je blaast door en hetzelfde
herhaalt zich keer op keer. De lucht erachter gaat daardoor trillen
en er ontstaat een toon. Hoe strakker je de lippen op elkaar perst,
hoe hoger de toon wordt. Het instrument zorgt er voor dat het
geluid wordt versterkt. Het mondstuk vangt alleen die trillingen op, maar doet verder
niets.
Bij al deze instrumenten wordt het geluid weer versterkt door de buis die er achter zit.
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Fluiten

Er zijn een heleboel verschillende typen fluiten, we bespreken hier de belangrijkste typen.
We maken daarbij onderscheid tussen de vrij-aangeblazen fluiten en de bekfluiten.
Officieel zijn er nog meer verschillende fluiten maar die laten we hier buiten beschouwing.

Vrij-aangeblazen fluiten

De speler blaast hierbij direct en ongeleid de lucht tegen een scherpe rand. Er zijn 2
verschillende typen, de rechte fluit en de dwarsfluit.
Panfluit
De panfluit is een rechte fluit die is opgebouwd uit een
aantal aan de onderzijde gesloten buizen van
verschillende lengte. Als materiaal wordt voor de ZuidAmerikaanse panfluit veelal bamboe gebruikt. Daarnaast
zijn er ook panfluiten gemaakt van hout, glas of metaal.
De naam panfluit is afkomstig van de Griekse god Pan.
Een panfluit wordt bespeeld door lucht over de buis tegen
de rand te blazen. Iedere buis levert zo zijn eigen toon.
Door de panfluit te kantelen kan de fluitist de toon met
enige oefening wat laten zakken.
Dwarsfluit
De dwarsfluit - in een klassiek orkest gewoon fluit genoemd - is een
blaasinstrument dat dwars op de lippen geblazen wordt. De kleinere en
hoger gestemde uitvoering wordt piccolo genoemd, de grotere uitvoeringen
altfluit en basfluit. De moderne dwarsfluit, tegenwoordig meestal van
metaal, is door Theobald Böhm ontwikkeld uit de traverso (barokfluit) die
van hout was. Hierdoor wordt de dwarsfluit, hoewel van metaal gemaakt,
nog steeds tot de houtblazers gerekend. Böhm bedacht een slim
kleppensysteem waardoor je gemakkelijker snelle toonladders kon spelen.
Ook toonsoorten met veel mollen en kruisen zijn hierdoor makkelijker
speelbaar. We noemen dit kleppensysteem ook wel de applicatuur. Later is
deze applicatuur ook op andere blaasinstrumenten toegepast.

Bekfluiten

Bij blokfluiten blaas je door een smalle spleet precies tegen een scherpe rand aan. Een
blokfluit is daarom veel makkelijker tot klinken te brengen dan een vrij-aangeblazen fluit
waar je best wat oefening voor nodig hebt om de luchtstroom precies op de scherpe rand
te richten. Nadeel is dat de luchtstroom minder gevarieerd kan worden. Iets te zacht en
de toon valt weg. Iets te hard en de toon gaat lelijk worden.
Onderzoek laat zien dat er bij het labium iets vreemds gebeurt. De luchtstroom wordt niet
keurig in tweeën gedeeld zoals bij 1, maar gaat zoals bij 2 om en om boven en
onderlangs.
1

2

mond

luchtstroom
kernspleet

labium

pijp
blok
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Blokfluit

De bekendste bekfluit is de blokfluit. Blokfluiten zijn al heel oud en worden zo genoemd
door dat een blok in de pijp de luchtstroom
precies op het labium richt. De populariteit
van de blokfluit begon al in de
Middeleeuwen, maar vooral in de tijd
daarna van 1600 tot 1800 was de
populariteit erg groot. Hij was goedkoop,
door iedereen te betalen en was
gemakkelijk mee te nemen. Blokfluiten zijn
er in diverse afmetingen, van heel groot
(van wel 3 meter!) tot heel klein (zo'n 10
cm). Hij werd vanaf 1800 minder populair
door de opkomst van wel twee hele
10 cm
verschillende concurrenten:
de dwarsfluit en de piano.
De belangrijkste typen zijn de sopranino,
de sopraan, altbolkfuit, de tenorblokfluit en
de basblokfluit. Zeldzaam zijn de grootbas
78 cm
en de contrabas. Elk type is weer een
maatje groter. De sopraan is de blokfluit
waar kinderen mee beginnen. De alt is
voor als je groter bent. 50 jaar geleden nam de populariteit weer toe, dankzij de zelfde
factoren als lang geleden! Oja, de grootste bas is 3 meter lang en vind je in Antwerpen!

Scheidsrechterfluit
Een andere grappige bekfluit en eigenlijk geen muziekinstrument is de
scheidsrechterfluit. Ook het hondenfluitje, politiefluitje enz. zijn
bekfluiten.

Rietinstrumenten
Enkelriet-instrumenten

Een opening in het mondstuk, de snavel of bek, wordt bijna afgesloten door een riet. Door
het riet met de tanden of lippen nog iets verder tegen de bek aan te duwen en
tegelijkertijd te blazen, gaat het riet trillen. Er onstaat een toon. Ook de lengte van de
buis speelt mee. Op een korte buis klinken de hoge tonen het beste en op een lange buis
de lage tonen. Om een hogere toon te krijgen moet je ook steeds harder 'bijten'. De
bekendste enkelriet-instrumenten zijn de klarinet en de saxofoon.

riet
snavel
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Klarinet
De klarinet is omstreeks het jaar 1700 uitgevonden
door J.C. Denner uit Neurenberg. Het instrument is
ontstaan uit de chalumeau. In het begin van de 18e
eeuw verbeterde de Russische Ivan Müller de klarinet
sterk met een nieuw kleppensysteem. Böhm, je weet
wel, van de fluiten, heeft ook invloed gehad op de
ontwikkeling van de kleppen, de applicatuur, van de
klarinet. Er zijn verschillende typen klarinetten, van
grootr naar klein, maar de Es-klarinet (sopraan) en
de Bes-klarinet zijn de meest gebruikte typen.

blz. 27

chalumeau

Saxofoon
Rond 1850 bouwde de Belgische instrumentbouwer
Adolphe Sax een blaasinstrument met een enkelriet:
de saxofoon. Er bestaan veel verschillende soorten
saxofoons (vroeger 14, tegenwoordig maar 8). De
saxofoon is eigenlijk een mengeling van 2 instrumenten. Het heeft een mondstuk van een klarinet,
en de buis is van boven smal en wordt naar onderen
toe steeds wijder, zoals bij de hobo. Bovendien heeft
het een enkel riet (klarinet). Zoals op het plaatje te
zien is, is een (alt-)saxofoon van koper. Toch wordt
hij tot de houten blaasinstrumenten gerekend, omdat
hij op dezelfde manier bespeeld wordt.
Doedelzak
Als je aan een houten blaasinstrument denkt, denk je niet
meteen aan een doedelzak. Toch wordt het instrument tot
deze groep gerekend. Doedelzakken zijn rietinstrumenten met
een zak dat als luchtreservoir dient. Uit de zak steken een
aantal pijpen. In de eerste pijp zit het mondstuk met het riet,
in de tweede zitten vingergaten (melodiepijp). De overige
pijpen zijn de zgn. bourdons, pijpen die altijd dezelfde toon
geven en voortdurend meeklinken. De zak is gemaakt van leer.
Om muziek te maken blaast de speler lucht in de zak
(Schotland), of vult de zak d.m.v. een blaasbalg (Ierland). Het
geluid uit de zak gaat naar de melodiepijp en de bourdons. In
die pijpen zit een riet dat gaat trillen. Zo ontstaat er geluid.
Als je aan doedelzakken denkt, denk je al gauw aan
Schotland. Toch komt het instrument daar niet vandaan.
Sterker nog: het instrument is al heel oud. In Egypte waren er
rond 2000 v. Chr. al doedelzakachtige instrumenten. Het is
niet zeker of het instrument hier ontstaan is, waarschijnlijk
komt het zelfs uit Indië. Rond 1200 is het instrument in heel
Europa populair. Dat blijft zo tot het eind van de
Middeleeuwen. Dan blijft het een tijdje stil totdat in de 18e eeuw het instrument in
Frankrijk aan het hof weer opduikt. De doedelzak is wel altijd een belangrijk
volksmuziekinstrument geweest. Links een plaatje van een Schotse Highland- doedelzak.
Deze doedelzak heeft drie bourdons en een melodiepijp, bevestigd in een met Schotse
ruit bedekte zak. Hij vormt een onderdeel van de Schotse militaire orkesten.
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Dubbelriet-instrumenten

Dubbelriet-instrumenten zijn lucht-instrumenten die overal in Europa, Azië en delen van
Afrika voorkwamen. Het instrument is ontstaan in het Midden-Oosten, rond 800 na Chr.
Tijdens de Kruistochten kwamen Europeanen in contact met het instrument. Schalmeien
bijvoorbeeld, waren een onderdeel van militaire orkesten van de Saracenen, die in die tijd
Palestina bezet hielden.
De schalmei gaf een harde toon en werd vooral buiten bespeeld. In Europa was de
schalmei in de Middeleeuwen de belangrijkste van de dubbelrietinstrumenten. Later zijn
er veel verschillende typen verdwenen, maar ook weer nieuwe typen ontstaan.
Je maakt een riet door een stukje bamboe in drieën te splitsen
(a). Een van de drie stukjes wordt verder bewerkt door het om te
buigen (b) en op een metalen stop te plaatsen (c). Daarna wordt
de top eraf gesneden en wordt er geschuurd om het riet dunner
te maken zodat het beter kan trillen (d).
We bespreken hier alleen de belangrijkste overgebleven typen: hobo en fagot.
Het zijn allebei dubbelriet-instrumenten zonder windkap. De lippen komen direct
op de rietjes. In de Middeleeuwen, maar ook in de volksmuziek, kennen we nog
veel instrumenten met een windkap over het riet. Het riet is daardoor beter
beschermd. Nadeel is dat de blazer minder invloed kan uitoefenen op de
toonvorming.
Hobo
De hobo is de kleinste van de dubbelriet-instrumenten. Het
is een houten blaasinstrument. Om geluid uit het instrument te krijgen, moet je lucht door het riet blazen. Hierdoor
breng je het riet in trilling. Kleppen zorgen ervoor dat de
gaten, die in de buis van het instrument zijn geboord,
afgesloten kunnen worden. Door het indrukken of loslaten
van deze kleppen maak je de buis langer of korter. Het
instrument wordt vaak gebruikt bij droevige melodieën. De
hoboïst geeft de toon aan het stemmen van bij het orkest.
Fagot
De fagot is een houten blaasinstrument met een
dubbelriet. Het fagotriet wordt rechtstreeks op een
gebogen metalen staafje geplaatst. De fagot is de
bas van de houtblazerssectie in een orkest. Om
geluid uit het instrument te krijgen, moet je net zoals
bij de hobo, lucht door het riet blazen. Hierdoor
breng je het riet in trilling waardoor een toon
ontstaat. Ook dit instrument werkt met kleppen om
andere tonen te kunnen spelen. De naam fagot komt
oorspronkelijk uit de Italiaanse taal (fagotto =
bundel). Omdat het instrument een lengte heeft van
bijna 3 meter, hebben de bouwers het
dubbelgevouwen. Vandaar de naam bundel.
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Embouchure-instrumenten

Deze instrumenten worden tot klinken gebracht door lucht door de samengespannen
lippen te persen. De lippen gaan hierdoor open en dicht en dit veroorzaakt een trilling.
Die trilling wordt opgevangen door een mondstuk. Er zijn 2 typen mondstukken. Het hoornmondstuk en het trompet-mondstuk. Omdat de vorm van het hoornmondstuk net wat
anders is geeft dit mondstuk een wekere, zachtere klank dan het trompet-mondstuk.
De klank wordt versterkt door de buis van het instrument. Vorm van buis en beker zijn
beide van invloed op de klank. Evenals het materiaal waarvan het instrument is gemaakt.
Mondstukken:
trompet

hoorn

Trompet
De trompet is één van de hoogst klinkende koperen
blaasinstrumenten met een heldere toon. Voordat de
trompet ventielen kreeg (19e eeuw) kon je maar een
beperkt aantal tonen spelen op dit instrument. De tonen
waren alleen hoog en werden bereikt door het veranderen
van de lipspanning en de perskracht waarmee de lucht door
de buis werd geblazen.
Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op dit
instrument verschillende tonen maken. Deze ventielen zorgen
ervoor dat de de buis van het instrument verlengd (lagere
tonen) kan worden. Hiernaast kun je zien hoe dat in zijn werk
gaat.

Trombone
De trombone is de grote broer van de
trompet. De buis van de trombone is
vergeleken met de trompet langer, het
mondstuk is groter en de beker is wijder.
Het instrument kan daardoor lager spelen.
De verschillende tonen ontstaan door het
in- en uitschuiven van de buis. Elke stand
van de buis (er zijn er zeven) noemt men een positie. Het glijden van de ene naar de andere toon
heet glissando. Er bestaat ook een trombone met kwartventiel. Door een extra buisje kan deze
trombone 4 tonen lager spelen dan de gewone trombone. Er is van de trombone ook een uitvoering
met ventielen, net zoals bij de trompet, deze is echter vrij zeldzaam.
Tuba
De tuba is het grootste en dus het laagst klinkende koperen blaasinstrument.
Het is eigenlijk een verzamelnaam voor alle grote blaasinstrumenten. Door
zijn enorme geluidsterkte speelt er maar één tuba mee in een symfonieorkest. Ook in andere orkesten wordt de tuba graag gebruikt als basinstrument. Bijvoorbeeld in harmonie- en fanfare-orkesten.
Ondanks zijn omvang kan er verrassend snel op worden gespeeld. Meestal
heeft een tuba 3 ventielen, maar het kunnen er soms ook wel eens 5 zijn.
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Hoorn-achtigen

De hoornachtigen verschillen van de trompet-achtigen door een ander mondstuk. Ook zijn
ze veel ouder. De Ramshoorn uit de Bijbel zou zo'n 2800 jaar geleden al zijn geblazen. In
Europa werd de hoorn vaak gebruikt bij de jacht vanwege zijn krachtige toon. Pas later
werd het, met behulp van ventielen, ook bruikbaar als orkest-instrumenten.

Hoorn
De hoorn als muziekinstrument stamt af van de
‘dierenhoorn’. Door een gat aan het eind of aan de
zijkant kon je, door je lippen te laten trillen, tonen
maken. Tussen de 12e en 16e eeuw gingen ze van
de eenvoudig gekromde vorm van een dierenhoorn
over op de gewonden vorm, waaruit zich de 18eeeuwse natuurhoorn ontwikkelde. Op een natuur- of
jachthoorn kon men de natuurtonenreeks spelen.
Door de hand in de beker te brengen (het zgn.
stoppen) kon de natuurtoonreeks gemanipuleerd
(preciezer: verlaagd) worden. Hiernaast zie je een
zogenaamde dubbele hoorn. Het instrument kan in 2
stemmingen gespeeld worden: in Bes en in F. Met
behulp van de ventielen kan men, net als bij de
trompet, alle tonen laten klinken.
Alpenhoorn - midwinterhoorn
De alpenhoorn is een van hout vervaardigd blaasinstrument
met een lengte tot vier meter. De alpenhoorn wordt sinds
oude tijden in de Alpen gebruikt om
signalen te geven. Op dit
instrument kunnen alleen
natuurtonen gespeeld worden. Om
dit instrument te bespelen gebruikt men dezelfde techniek als
bij koperblaasinstrumenten. Er is een andere variant bekend
die korter (dus hoger) is, dat is de midwinterhoorn. Deze wordt
nog steeds gespeeld in het oosten van Nederland.
Posthoorn
De posthoorn is kleiner en minder krachtig van toon dan de
jachthoorn. Hij fungeerde als signaal dat de postkoets in de stad
of het dorp was aangekomen met de post.

Ramshoorn - sjofar
Dit is de oudste vertegenwoordiger van de hoornachtigen. Hij
werd door herders en militairen gebruikt om signalen door te
geven. Later werd hij ook in de Joodse eredienst gebruikt.. De
ramshoorn was een uitgeholde dierenhoorn zonder speciaal
mondstuk.
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Kerkorgel
Een kerkorgel staat in een kerk. Vrijwel altijd is dit
een pijporgel. Kerkorgels werden oorspronkelijk
gebruikt om af en toe een kort muziekstukje te
laten horen, later werden ze ook gebruikt om te
spelen tijdens het zingen.
In principe is een orgel een panfluit die bespeeld
wordt met behulp van een mechaniek waardoor je
met toetsen bepaalde pijpen kunt laten klinken en
waarbij de lucht aangeblazen wordt door één of
meerdere balgen. Door een toets in te drukken
kan de lucht door één of meerdere pijpen stromen
waardoor die gaat klinken. Het oudste orgel was
een hydraulis, een waterorgel, uit de 3e eeuw
voor Christus. Het werd gebouwd in Griekenland.
Het orgel is een typisch Europees instrument dat
vooral in de 15e eeuw tot bloei kwam. Het orgel
veranderde toen van een klein instrument, nog
kleiner dan een tegenwoordige piano, naar een
instrument dat in grootte waarschijnlijk nooit meer
overtroffen zal worden. Het grootste orgel ter
wereld staat in Passau: 17.774 pijpen!
Het orgel wordt ook wel de koningin der
instrumenten genoemd. Het kan door registers
allerlei klankkleuren laten horen. Door registers in
of uit te schakelen klinkt een orgel van heel zacht
tot heel luid. Ook de toonomvang is heel groot, van
de langste baspijpen, sommigen meer dan 10 meter
lang die je bijna niet meer kunt horen, zo laag, tot
het hoogste fluitje dat alleen nog de kinderen kunnen
horen, zo hoog. Organisten waren vroeger verplicht
elke dag in de kerk te spelen om de toehoorders
te 'vermaken'. In die tijd ging men nog vaak naar de
kerk, het was bedoeld als een ontmoetingsruimte. De
organisten klaagden dan ook geregeld over de herrie.
De mensen kwamen er niet alleen voor de muziek
maar ook om elkaar te ontmoeten en een praatje te
maken en vooral de jeugd was soms erg luidruchtig.

Er bestaan drie verschillende
soorten orgelpijpen (zie afbeelding rechts):
a. Open lippijpen
b. Gedekte lippijpen (klinken één octaaf lager en zachter dan de open pijpen)
c. Tongpijpen
Elke pijpvorm levert een andere klank op. Door steeds andere
combinaties van pijpen te laten horen kun je steeds opnieuw andere
klanken laten horen. Dit noemen we 'registreren'. En dat doe je door
steeds andere registers in te schakelen.
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Vrijslaand riet

Accordeon - harmonium - harmonica
Een ingekapseld riet wordt in trilling gebracht door langsstrijkende lucht. Het riet kan van
bamboe zijn, maar vaker is het van koper. We spreken ook wel van een koperen tong.

Accordeon
De accordeon bestaat uit een balg met
klavieren aan het uiteinde. Het ene klavier is
een klavier met (meestal) pianotoetsen, de
andere heeft ronde knoppen. Door het
indrukken en uittrekken van de balg gaat er
lucht over de rieten en ontstaat er geluid. Het
pianoklavier zorgt voor de melodie, het
andere zorgt voor kale bastonen of
akkoorden. Vaak zijn er melodie- en
basregisters aanwezig. Deze registers
veranderen de toonkleur.
Varianten van de accordeon zijn bv. de
bandoneon (bedacht door de Duitser Heinrich
Band) en de concertina (met een zeshoekige
vorm).

Harmonium
Het harmonium is halverwege de 19e eeuw in
Frankrijk ontstaan. Het is familie van het mondorgel
en de concertina. Het instrument heeft één manuaal
en twee pedalen. Net als het mondorgel en de
concertina heeft het instrument rieten. Het harmonium
heeft twee balgen die via de pedalen worden bediend.
De hoogte van de toon wordt bepaald door de lengte
van de rieten, die met de toetsen van het manuaal in
verbinding staan. Een harmonium kan meerdere
registers hebben (zie ook het orgel). Je zou het
harmonium een soort huisorgel kunnen noemen.
Omdat het instrument vaak werd gebruikt om thuis
psalmen te begeleiden werd het ook wel eens
spottend een 'psalmenpomp' genoemd.
Mondharmonica
Een ander woord voor de hamonica is het mondorgel. De
harmonica heeft een aantal smalle windkasten waarin
rieten zitten. Door te blazen of te zuigen (vaak hoor je dan
een andere toon, maar niet altijd) worden de tongen in
beweging gebracht. De melodica is een instrument dat familie is
van de harmonica. Het is vooral populair bij kinderen en vaak kun
je hem gewoon in een speelgoedzaak kopen.
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Zelfklinkende instrumenten (idiofonen)
Zelfklinkende instrumenten zijn instrumenten waarvan het materiaal zelf de volledige
klank voortbrengt. Er is geen aparte versterking nodig door een klankkast of iets
dergelijks. In de praktijk is dit moeilijk vol te houden. Af en toe vindt er wel degelijk wat
versterking plaats, maar dit zijn latere toevoegingen, nodig vanwege de behoefte aan een
groter geluidsvolume. De meeste idiofonen zijn in Europa nauwelijks bekend. Dit komt
doordat ze vaak alleen maar gebruikt werden/worden bij speciale stam-rituelen.
Er is ook bij deze instrumenten weer een onderverdeling te maken. Hieronder staat een
opsomming van de belangrijkste groepen:
1. Rammelaars, met korrels of sistra (kleine schellen)
2. Geraasmakers
3. Klokken, met een kogeltje erin, met een klepel of met een hamer
4. Gongs
5. Steel drums
6. Slagpotten
7. Spleettrommen, slagstokken en slagborden
8. Xylofonen, metallofonen en lithofonen
9. Bekkens en castagnetten
10. Kleppers
11. Wrijf- en raspinstrumenten
12. Mondharpen en Sansa's
13. Stampstokken
14. Tapschoenen
We zullen niet al deze instrumenten behandelen maar een keus maken uit de grote
verscheidenheid aan verschijningsvormen van deze grote groep instrumenten.
Maracas (sambaballen)
De maracas bestaat tegenwoordig uit twee identieke shakers
(Eng.: schudders), veelal gespeeld door een vocalist. De
traditionele vorm is een kalebas, ritueel gevuld met zaden,
voorzien van een houten handgreep. De moderne vormen worden
van allerlei materialen gemaakt waaronder plastic. Als de maracas
niet al te snel worden bewogen produceren ze een ruisend geluid.
Bij snellere bewegingen vanuit de pols ontstaat een veel
scherpere droge tik. De combinatie van beide geluiden maakt het
instrument karakteristiek in veel Latijns-Amerikaanse dansen
zoals de rumba, en met name de Mexicaanse mariachi.

Schellenraam
Een aantal sistra of schellen botsen tegen elkaar door het
schudden van of slaan op het instrument en geven een
rinkelend geluid. Het zelfde geluid kun je ook maken door
met een tamboerijn, die de zelfde schellen heeft, te
schudden en draaien.
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Schellenboom
Een zeer apart muziekinstrument van militaire korpsen is de schellenboom. Dit
instrument komt oorspronkelijk uit Turkije, en stond vroeger bekend als
de 'Turkse halve maan'. Het was een stok met drie halve manen. Aan die halve
manen zaten belletjes die door schudden van de stok tot klinken werden
gebracht. De Turken namen dit instrument mee bij hun veroveringen in de 16e
en 17e eeuw. Toen de Turken in 1683 na het beleg van Wenen moesten
terugtrekken werd er veel achtergelaten, o.a. de instrumenten van
muziekkorpsen. Daarbij zat ook de schellenboom. De Duitsers en Engelsen
namen het instrument over, en later kwam het ook in Nederland. De halve
manen werden omgedraaid, nu met de punten naar boven. Om hem nog wat
mooier te maken werden er paardestaarten aan vastgebonden. Bovenop stond
het nationale symbool: in Nederland de leeuw. De schellenboom is tot in de 20e
eeuw gebruikt.
Sleebel
Sleebellen zijn een aantal koperen kogels, bevestigd aan een riem, die bij het
schudden samen klinken. Sleebellen kom je o.a. tegen in muziek die met Kerst te
maken heeft. Bijvoorbeeld in het bekende liedje ‘Jingle bells’.
Gong
Een gong is een ronde metallofoon van OostAziatische herkomst die een specifieke toonhoogte
kan hebben. De bouw kan variëren van die van een
ronde, gekromde schotel (al dan niet met een bult
erop, zoals bij de Chinese gong), tot die van een
rechthoekige metalen plaat. Hij wordt met een vilten,
houten of metalen stok bespeeld.
Steeldrums
De steeldrum is zijn opmars begonnen rond 1940 in Trinidad.
Ze werden gebruikt in carnavalsoptochten en klonken veel
luider dan de holle bamboebuizen die tot dan toe werden
gebruikt. Al snel raakten ze bekend in het hele Caraïbische
eilandengebied en niet veel ook in de rest van de wereld.
Een steeldrum wordt gemaakt door een olievat van zijn
bovenkant te ontdoen, het vat om te draaien en dan met een
hamer vakjes in de bodem te maken (zie figuur). Door
grotere en kleine vakjes te maken kun je verschillende tonen
laten klinken.
Slagpot
Voor een slagpot wordt allerlei materiaal gebruikt. Heel vroeger werd
bijvoorbeeld de kalebas gebruikt, maar ook gebakken klei. Tegenwoordig
wordt kunststof gebruik, maar ook glas (fles). Hoe groter de pot, hoe
lager de toon. Soms wordt de pot ook gevuld met water om de
toonhoogte te veranderen. Hoe meer water erin zit, hoe hoger de toon
wordt. Door een reeks glazen flessen met steeds meer water te vullen
kun je zo een hele toonreeks maken.

Hfdst. 6

Zelf-klinkende instrumenten

blz. 35

Spleettrom
De spleettrom bestaat uit een door een smalle spleet uitgeholde boomstam,
die wel tien meter lang kan zijn. De toonhoogte is afhankelijk van de grootte
van de uitgeholde klankruimte en de dikte van de wand. Hij komt voor in
Afrika, Oost-Azië, Oceanië en Latijns-Amerika. In Afrika wordt hij ook
gebruikt voor het geven van signalen.
Het woodblock is ook een spleettrom, maar dan
zo klein dat hij in je hand past. Het woodblock is
onderdeel van het Orff-instrumentarium dat veel
op school gebruikt wordt.
Xylofoon
Xylos is het Griekse woord voor hout. Bij de xylofoon liggen
(hard-)houten toetsen op een houten frame. Soms hangen er
buizen onder de toetsen om de klank te versterken. Sommige
xylofonen, zeker de grotere, staan vaak op wieltjes om ze
makkelijk te kunnen verplaatsen.
De eenvoudige vorm zie je bij het Orff-instrumentarium.
De xylofoon heeft een vrij korte, droge klank
Metallofoon
De metallofoon lijkt op de xylofoon, maar heeft toetsen van
metaal. De klank kun je veel langer horen dan bij de xylofoon.
Ook dit instrument zie terug bij het Orff-instrumentarium.
Het klokkenspel is een sopraan-metallofoon.
Lithofoon
Het zeldzaamste gestemde slaginstrument is de lithofoon,
waarbij je stenen doet klinken. De bizarste variant
daarvan is waarschijnlijk het Groot Stalacpijp-Orgel in de
Luray Grot in de Amerikaanse staat Virginia.
Zevenendertig stalactieten, hangende druipstenen,
verspreid over de grot, zijn voorzien van een
hardrubberen hamertje dat elektrisch aangestuurd wordt
vanaf een toetsenbord. De stalactieten werden,
oneerbiedig, bijgevijld tot ze de gewenste toon
produceerden. De beiaard is in de hele grot, 25 hectare
groot, te horen.
Bekkens
Bekkens kwamen voor het eerst voor in de oudheid: Assyrië (nu
Noord-Irak), Egypte en het bijbelse Israël. Kleine bekkens waren
tijdens de oudheid in het Westen al bekend (bij de Romeinen en
de Grieken). Pas in de 18e eeuw werden de grote bekkens
ingevoerd uit Turkije. Het zijn ronde, dunne metalen platen die
tegen elkaar worden aangeslagen. Ook kunnen ze op een statief
zijn aangebracht en worden dan met een (meestal houten) stok
aangeslagen. Bekkens zijn er in verschillende maten en vormen
een belangrijk onderdeel van het drumstel.
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Celesta
De celesta is een klokkenspel met toetsenbord.
Uiterlijk lijkt hij wat op de rechtopstaande piano.
Het klokkenspel bestaat uit metalen staven, die
worden aangeslagen door met vilt bedekte
hamertjes, die werken op een vereenvoudigd pianomechanisme.
In tegenstelling met het gewone klokkenspel, heeft
iedere staaf een eigen resonansdoos die de toon
van het instrument versterkt.
Claves
Claves zijn twee uit hardhout gemaakte stokken, die op elkaar
geslagen worden om geluid voort te brengen. Wanneer je een
goed geluid uit de claves wilt halen, moet je van één hand een
kom maken (dit is de resonatieruimte waar het geluid versterkt
wordt), waar de ene stok op ligt. Met de tweede stok, sla je
ritmies op het midden van de eerste stok.
Gamelan
Gamelan is de benaming voor zowel de
muziekstijl, de muziekinstrumenten als de
bespelersgroep ervan in Indonesië. Een
gamelanorkest bestaat voornamelijk uit
slaginstrumenten zoals drums, kulintangs,
gongs en xylofoons, maar ook
bijvoorbeeld fluiten. Vooral op Java en
Bali is de gamelan heel populair. Het is
kenmerkend voor Indonesische
volksmuziek. De gamelan wordt als een
van de hoogst ontwikkelde muzikale
vormen ter wereld beschouwd. De
orkesten zorgen vaak voor de muzikale
begeleiding van dans- en
theatervoorstellingen.
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Castagnetten en kleppers (zweep)
In Spaanse muziek kom je castagnetten tegen. Castagnetten zijn houten
klepjes die tegen elkaar geslagen worden. Ze zitten aan de binnenkant
van je hand en ze klinken door met je hand heen en weer te schudden. In
het orkest zitten ze vaak op een stokje.
De zweep heet zo omdat hij klinkt als een zweep, maar
eigenlijk is het gewoon een langwerpige castagnet.
Guiro
De guiro of rasp is een kalebas met ribbels in het oppervlak.
Met een lichte houten stok wordt langs deze ribbels geschuurd.
Hij wordt vooral in de Latijn-Amerikaanse muziek gebruikt
Mondharp
De mondharp is een klein tokkelinstrument waarbij de klank gevormd
wordt door een dun spateltje aan te tokkelen waarbij het frame tussen
de tanden wordt gehouden. Door je mond harder en zachter dicht te
knijpen verandert de toonhoogte. Een mondharp wordt gemaakt van
metaal, maar ook hout (bamboe) wordt wel gebruikt.
Sansa (duimpiano)
De duimpiano bestaat uit een reeks (meestal ijzeren) lamellen die met de
vingers aan het trillen worden gebracht. Op de klankkast worden de ijzeren
lamellen gemonteerd, dit zijn soms platgeslagen spaken van een fietswiel.
Hun aantal schommelt tussen 8 en 24. Elke lamel heeft zijn eigen toon. Door
de lamel naar boeven of beneden te verschuiven verander je de toonhoogte.
Stampstokken en tapschoenen
Zoals de naam al zegt wordt met de stampstok op de grond gestampt. De
stampstok kan massief of hol zijn. De wandelstok werd lange tijd door
tapdansers als stampstok gebruikt, maar in Afrika wordt meestal de holle vorm
gebruikt. Tapschoenen zijn gewone schoenen, maar onder op de hak en de
neus van de schoen zitten metalen plaatjs waar je ritmisch mee op de grond
kunt tikken. Vroeger werd dit met klompen aan gedaan, maar begin vorige
eeuw werden de klompen langzaamaan vervangen door leren schoenen.

Dit is maar een greep uit de veelheid van idiofonen. Er zijn er nog veel en veel meer.
Bijvoorbeeld de ratel, de typemachine, het aambeeld, de triangel, de koebel en ga zo
maar door.......
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Mechanische en elektrische instrumenten
Zoals altijd zijn er instrumenten die niet mooi in een bepaalde groep vallen of die een
nieuwe groep vormen nadat de geleerden na veel wikken en wegen een heel mooie
indeling hebben gemaakt. De groep van de idiofonen is al zo'n groep, een bonte
verzameling van instrumenten die vaak helemaal niet op andere instrumenten binnen die
groep lijken. De laatste groep is ook zo'n verzameling van allerlei
instrumenten.
Ze zijn bedacht in een tijd waarin je zelf muziek moest maken om het te
kunnen horen. Alleen de rijkste mensen hadden geld om een orkestje te
betalen en openbare concerten werden bijna nog niet gegeven.
Mechanische instrumenten waren eerst ook nog onbetaalbaar voor de
gewone mensen, het waren vooral relatiegeschenken van de ene koning
aan de andere (zie bijvoorbeeld het sprookje van de Chinese nachtegaal).
Later werden de speeldozen, want daar hebben we het hier over, minder
kostbaar uitgevoerd en toen konden steeds meer mensen zich zo iets
veroorloven.

Welke instrumenten vallen binnen deze groep?
1. Speeldozen
2. Carillons en klokkenspelen
3. Mechanische muziekmakers
4. Pianola's
5. Mechanische orgels
6. Elektrische gitaren
7. Elektrische orgels
8. Radio-elektrische instrumenten

Deze instrumenten kunnen ook weer in 2 groepen te verdelen: De elektro-mechanische (15) en de elektronische instrumenten (6-8). De eerste groep is de grootste en oudste. De
tweede groep is pas ruim na de 1e wereldoorlog ontstaan door de zich ontwikkelende
kennis over elektronica.
Speeldozen
De eerste speeldozen ontstonden rond 1800. Ze werden als extraatje
vervaardigd door Zwitserse horlogemakers. De eerste speeldozen
hadden een ronddraaiende cylinder waar pinnetjes opstonden die op
het juiste moment een koperen lipje lieten trillen. Als de cylinder een
keer rond was geweest begon het liedje opnieuw. Later kwamen
speeldoosjes met koperen schijven. Die kon je verwisselen waardoor je
verschillende liedje kon laten horen. Speeldoosjes zijn er van heel
eenvoudige, zoals eentje voor boven de babywieg tot hele kunstige, met
bewegende vogeltjes en danseresjes.

Een speeldoosje dat heel populair werd, en niet alleen in Zwitserland, is de
koekoeksklok. Een combinatie van klok en speeldoos.
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Carillons of beiaard en klokkenspelen
Carillons en klokkenspelen zijn de oudste mechanische
instrumenten en meteen ook de zwaarste. Het woord carrilon of
beiaard gebruiken we voor een serie gestemd klokken die met
behulp van een speeltafel, waarop een beiaardier speelt, of met
een draaitrommel, met daarop pinnen, bespeelt kunnen worden.
De meeste carillons vind je in Nederland en Belgie. De eerste
carillons werden hier al in de 15e eeuw gemaakt. Omdat de
mensen toen nog niet wisten hoe je een klok kon stemmen klonken ze meestal niet erg zuiver. Een
klok werd wat groter of kleiner gegoten en dan hoopten de gieters dat de toon ongeveer goed was.
De gebroeder Hemony ontdekten hoe ze klokken zuiver konden stemmen. Vanaf dat moment
werden er vooral in de rijke stadskerken, maar ook in de grotere dorpen beiaards in de torens
gebouwd zodat iedereen in de buurt van de kerk elk uur van
muziek kon genieten. De oudste arbeidsvitaminen! Sommige
kerken hadden een automatisch carillon dat elk uur, maar soms
ook elk kwartier speelde, maar wel elke keer hetzelfde melodietje,
want de pinnen verzetten om een ander liedje te laten klinken
was een heel karwei. Had
een stadsbestuur veel geld,
dan huurden ze een
beiaardier in die elk uur een
liedje speelde en bij
bijzondere gelegenheden een concert gaf.
Zoals je op de foto kunt zien drukt de beiaardier met zijn
vingers geen toetsen in, maar slaat hij op de toetsen met zijn
vuisten. Je kunt dan ook beter geen ruzie maken met een
beiaardier, omdat hij dit elke dag moet doen slaat hij erg hard!
Mechanische muziekmakers
Er zijn twee mechanische muziekmakers, die met snaren, waarbij het strijken en afknijpen van de
snaren is vervangen door een draaiende schijf en een klein toetsenbord, en de volautomatischspelende instrumenten.
Hurdy-gurdy

Een oud engels instrument. Door aan de zwengel links te draaien begonnen
de snaren te zoemen. Zolang je de toetsen
niet indrukte werd de trilling gedempt. Pas
als je een toets indrukte kon de snaar vrij
gaan trillen en klank voortbrengen. Een
hurdy-gurdy had meestal 6 snaren die
konden klinken.

Orchestrion
Het orchestrion doet zijn naam eer aan en probeert de klank van het
orkest zo goed mogelijk na te doen. Het is het toppunt van kunnen
van de instrumentbouwers. Allerlei instrumenten worden zo krap
mogelijk in één kast ingebouwd en het apparaat begint, meestal
tenminste, te spelen na het inwerpen van een munt. Door er een
andere papierrol, met gaatjes, in te stoppen klinkt er een ander
liedje.
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Pianola's
Als je de strips van Lucky Luke gelezen hebt weet je dat
er in elke saloon wel een piano stond, vaak met een
pianist, maar vaak ook piano's waar je een muntje in
moest werpen: de pianola, een piano met daarin een
afspeelmechaniek dat op de juiste momenten een
bepaalde toets indrukt. Voor een toeschouwer zag het er
uit alsof er een onzichtbare pianist aan het spelen was. De
pianist was vervangen door een rol dik papier met daarin
gaatjes geperforeerd. Die gaatjes werden 'afgelezen' door
een rol met allemaal pinnetjes. Als een pinnetje door een
gat heen kon betekende dat er, via een ingewikkeld
mechaniek, een bepaalde toets ingedrukt werd. Hoe
verder het gat naar rechts zat, hoe hoger de toon die
aangeslagen werd.
Mechanische orgels
Wie kent niet het straatorgel. Vroeger liep hij door de hele
stad en liet liedjes op verzoek horen. Daarna ging hij met
de pet rond om geld op te halen. Om alles te laten klinken
moest hij voortdurend in een heel gelijkmatig tempo een
wiel ronddraaien. Ook zorgde
dit orgel vroeger op de kermis
voor de muziek en nog steeds
hoor je bij
de 'mallemolen' een
draaiorgel. Tegenwoordig zorgt daar een elektromotortje
voor het ronddraaien. Een heel mooi exemplaar van zo'n
orgel staat in de Efteling, bij de grote stoomdraaimolen.
Liedjes kon je veranderen door er een ander 'draaiboek' in
te stoppen. Zo'n boek bestond uit dikke kartonnen vellen
waarin weer gaatjes waren uitgedrukt. Een afleesapparaat
zorgde er dan voor dat de juiste instrumenten en tonen
gingen klinken.
Elektrische gitaren
De elektrische gitaar is de motor van de popmuziek geweest, maar begon zijn opmars al
eerder. Hij heeft geen klankkast, maar door het elektrische microfoontje, het element,
wordt de klank van de snaren opgevangen en versterkt. Zo is het geluid hard genoeg om
ook grote zalen te vullen en kan het ook nog met behulp van Fuzz- en Wah-wah-pedalen
worden vervormd. De elektrische gitaren kunnen verdeeld worden in bas-, slag- en
sologitaren. Elk heeft een eigen functie binnen de band. De solo- en slaggitaar hebben
elk 6 snaren, meestal van metaal, de basgitaar heeft
maar 4 snaren en neemt de plaats in van de contrabas.
Hij speelt de laagste, de bas-noten in de band. De
elektrische gitaar wordt omstreeks 1936 uitgevonden,
maar werd pas populair rond 1950 met de opkomst van
de Rock&Roll.
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Elektronische orgels - keyboard
Een elektronisch orgel soms ook wel eens elektronicum
genoemd is een toetsinstrument waarbij de toonvorming
elektronisch tot stand komt. In de decennia na het
Hammond orgel werden de technieken om elektronisch
geluid op te wekken steeds geavanceerder. In de jaren
60 leidde dit tot de ontwikkeling van het elektronisch
orgel. Het elektronisch orgel behoort zowel tot de meest
flexibele instrumenten (mogelijkheden van klank,
muziekstijl, ...) als tot de meest volledige instrumenten
(de organist kan in zijn eentje een compleet muziekstuk ten gehore brengen, met
ritmesectie, begeleidingssectie en melodie). Door de ontwikkelingen in de techniek is het
orgel steeds compacter geworden. Ook de naam is gewijzigd, van orgel in keyboard.
Aanvankelijk werkten elektronische orgels analoog. Sinds eind jaren 70 beschikken orgels
over een digitale synthesizer-chip. De digitalisering heeft
voor een explosie in de mogelijkheden gezorgd.
Oorspronkelijk probeerde men elektronische orgels zo
veel mogelijk als een orgel te laten klinken. Door de
digitalisering werd het mogelijk om zeer krachtige
synthesizers te bouwen, en waren allerlei geluiden zoals
piano’s, violen, gitaren en zowat al het denkbare geen probleem meer. Een andere
belangrijke toevoeging was een drumcomputer, een hulpmiddel om in de maat te spelen
en om moderne muziek van drums te voorzien.
Thereminvox - Ondes Martinot
De thereminvox is een radio-elektrisch muziekinstrument dat is bedacht
door de Rus Theremin. Je bespeelt het apparaat door de handen te
bewegen ten opzichte van de 2 antennes. De ene antenne gebruik je
voor de geluidsterkte, de andere voor de toonhoogte.
Het instrument produceert een glijdende en voortdurend doorklinkende
ijle toon.
De Ondes Martenot was gebaseerd op dezelfde elektronica, maar met
een van de handen speelde je op een toetsenbord. Het instrument werd
door deze laatste toevoeging veel populairder dan de theremin.
Moogsynthesizer
De moog is een analoge monofone synthesizer. Van alle synthesizers is er mogelijk geen
enkele ooit bekender geweest dan de minimoog.
Robert Moog produceerde de eerste van deze
synthesizers in 1970. Hij beschouwde het zelf
als een verbeterde thereminvox. Het instrument
heeft een aparte klank waardoor de minimoog
binnen korte tijd erg populair werd bij veel
muzikanten. Vooral de bastonen zijn zeer
krachtig. De minimoog beschikt over een eigen
klavier en een toon- en modulatie-wiel waarmee
het geluid kan worden beïnvloed. Niet alleen in
de jaren 70 was de minimoog erg populair, ook toen samplers en digitale synthesizers hun
intrede deden in de jaren 80 werd de minimoog algemeen als de beste monofone
synthesizer beschouwd.

De menselijke stem
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De menselijke stem
Als laatste behandelen we een heel bijzonder instrument: de menselijke stem. De stem is
het oudste muziekinstrument dat we kennen. Het is ook het meest soepele instrument. Je
kunt er van alles mee doen: zingen, praten, geluiden nadoen. Je kunt dit heel zacht doen,
maar ook heel luid. De stem kan laag klinken, maar ook hoog. Daarbij zijn alle stemmen
ok nog eens heel verschillend. Er zijn geen twee stemmen te vinden die hetzelfde klinken.
Ieder mens heeft zijn eigen stem. En door training kun je die stem ook nog eens beter
maken. We zeiden het al, de stem is een heel apart instrument.
Net zoals instrumenten verdelen we stemmen in groepen:
- kinderstemmen (jongens- en meisjesstemmen klinken vrijwel hetzelfde)
Deze verdelen we in alt, mezzo(sopraan) en sopraan.
- vrouwenstemmen
Deze worden verdeeld in alt, mezzo(sopraan) en sopraan.
- mannenstemmen
Deze worden verdeeld in bas, bariton en tenor.
Alt en bas zijn benamingen voor de laagklinkende stemmen van de groep.
Mezzo-sopraan en bariton voor de tussenliggende stemmen.
Sopraan en tenor zijn de benamingen voor de hoog klinkende stemmen van de groep.
laag

midden

hoog

kind

alt

mezzo

sopraan

vrouw

alt

mezzo

sopraan

man

bas

bariton

tenor

Dit zijn de meest algemene namen. Er zijn er nog meer voor hele speciale stemsoorten,
maar die worden hier niet behandeld.
Waar komt je stem vandaan?
Je stem ontstaat in je strottehoofd. In je strottehoofd zitten twee huidplooien die je met
spiertjes strakker kunt trekken. Vanuit je longen druk je met hulp van de middenrifspieren
lucht uit de longen. Die lucht gaat door de luchtpijp naar je keel. Daar komt de lucht door
het strottehoofd. De spiertjes trekken de huidplooien tegen elkaar en er ontstaat een
piepend geluid. Door de ruimtes erachter (bv. je mondholte) wordt dat piepend geluid
vervormd en net als bij een trompet wordt een raar geluid veranderd in iets heel
welluidends. Hoe strakker je de huidplooien aantrekt, hoe hoger het geluid wordt. Door de
mondholte te vervormen kun je de klank op allerlei manieren veranderen. Voor de
klank 'aa' heb je een andere mondvorm nodig dan voor de klank 'oe'. Probeer maar eens!
Door veel training kun je de stem sterker en mooier maken.

neusholte
tong

mondholte
strottehoofd

adamsappel

plaats van de stembanden
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Internetsites
hieronder vind je een aantal sites waar je verder kunt kijken of kunt luisteren naar hoe al
deze instrumenten nu allemaal wel klinken:
http://www.orkestkidsite.nl/
http://www.componisten.net/
http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/instrum1.htm
http://www.music-abc.com/mainframe.html
http://www.instrumentenweb.com/
http://nl.wikipedia.org (type in bij 'zoek': muziekinstrumenten)
Hieronder vind je het adres om op internet een toets te maken over je intrumentkennis:
http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/toetsen/orkest/frame.htm
Kom je zelf nog andere leuke sites over muziek en muziekinstrumenten dan kun je die hieronder
noteren:

Extra

Hfdst.9

blz. 44

Index
A

accordeon
aerofonen
alpenhoorn
alt
altviool
applicatuur
atomen

B

balg
bamboe
band
bandoneon
banjo
bard
bariton
bas
basgitaar
bass drum
beiaard
bekfluiten
bekkens
blaasinstrumenten
blokfluit
bogen
bongo's
boog
boventonen
brass-band
bron
buffetpiano
buisvormige

C

capoeira
carillons
castagnetten
celesta
cello
chalumeau
chordofonen
citers
claves
componist
concertgebouworkest
concertina
conga's
contrabas
crash
cymbaal

cymbalom
32
11, 24
30
42
14
25
2

32
28
5
32
18
5
42
42
40
23
39
25
35
8
26
9
21
20
4
5
1
19
21

20
39
37
36
10
27
7, 9
13
36
5
6
32
22
15
23
20

D

decibellen
dirigent
djembé
doedelzak
draaiorge
drumstel
dubbelriet-instrumenten
duimpiano
duo
dwarsfluit

E

elektr. gitaren
elektr. orgel
elektrische
elektrofonen
elektronische
embouchure
embouchure-instrumenten

F

fagot
fanfare-orkest
fluiten
formanten
fret

G

gamelan
gehoorbotjes
gehoorgang
geluid
gitaar
glissando
gong
grondtoon
grote trom
guiro

H

hackbrett
handtrom
harmonie-orkest
harmonium
harp
harpen
hersenen

20

2
6
22
27
40
21
28
37
5
25

40
41
38
7
7, 8
24
29

28
5
24, 25
4
16

36
1
1
1
18
29
34
4
22
37

20
23
5
32
16
13
1

Extra

Hfdst.9

hertz
hi-hat
hobo
hoorn
hoorn-achtigen
houtblazers
hurdy-gurdy
hz

I

idiofonen

3
23
28
30
30
28
39
3

7, 33

N

J
K

kalebas
kamerorkest
kerkorgel
ketelvormige
keyboard
klankkast
klankkleur
klanklichaam
klarinet
klavecimbel
klavier
kleine trom
kleppers
klokkenspelen
kwartet
kwintet

L

labium
lier
lieren
lijsttrommen
lithofoon
logaritmische schaal
lucht
luchtinstrumenten
luit
luiten
lyra

M

mallet
mandoline
manuaal
maracas
mechanische

medium
melodica
membranofonen
metallofoon
mezzo
midwinterhoorn
mirliton
mondharmonica
mondharp
moogsynthesizer
muziekgroepen

nonet
20, 33
5
31
21
31
4
4, 31
13
31
18
18
22
37
39
5
5

25
16
13
21
35
2
2
7, 24
16
13
16

O

octet
ondes
ontvanger
orchestrion
organist
orgel
orgelpijpen
orkest

P

panfluit
partituur
pauk
piano
pianoforte
pianola
pianostemmer
posthoorn

1
32
7, 21
35
42
30
21
32
37
41
5

5

5
41
1
39
31
31
31
5

25
6
23
19
19
40
19
30

Q
R

ramshoorn
register
riet
rietinstrumenten
ruis

S
20
17
18
33
37
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sambaballen
sansa
saxofoon
saz
scheidsrechterfluit
schellenboom

40
31
24, 28
26
4

33
37
27
17
26
34

Extra

Hfdst.9

schellenraam
schudinstrumenten
septet
sextet
sistra
sitar
sjofar
slaggitaar
slaginstrumenten
slagpot
sleebel
snaarinstrumenten
snare
snavel
snelheid
solo
sologitaar
sopraan
speeldozen
splash
spleettrom
stampstokken
steeldrums
stem
stembanden
straatorgel
strijkinstrumenten
strijkkwartet
strijkorkest
strijkstok
strottehoofd
symfonie-orkest

T

tamboerijn
tapschoenen
temperatuur
tenor
thereminvox
timbales
tokkelinstrumenten
traverso
triangel
trillen
trillingen
trio
trom
trombone
trommelvlies
trompet
tuba
tutti

33
8
5
5
33
17
30
40
14
34
34
11, 13
22
26
3
5
40
42
38
23
35
38
34
42
2, 42
40
12 - 14
15
5
14
42
5

23
37
3
42
41
23
12, 13
25
37
4
1
5
22
29
1
29
29
6
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U
V

velinstrumenten
ventiel
violoncello
viool
voelen
vrijslaand

W

woodblock
wrijfinstrumenten

X

xylofoon

7, 22
29
14
14
2
32

35
8

35

Y
Z

zelfklinkende
zintuig

7, 33
1
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Verklarende Woordenlijst
A
A capella
Accent
Afterbeat
Akkoord
Akkoordenschema

Akkoordinstrument

Akkoordsymbool

Akkoordtonen
Arrangement

Arpeggio

Zang zonder instrumentale begeleiding.
Dit betekent nadruk. Het teken waarmee je dat aangeeft is : > en staat boven of
onder de noot waar het om gaat.
Dit is het accent op de tweede en vierde tel (deze accentverdeling geldt vaak voor de
begeleidende instrumenten, niet voor de melodiepartij).
Dit is een samenklank van meer dan twee tonen die volgens een bepaalde manier
wordt opgebouwd. (tertsenstapeling)
Een opeenvolging van akkoorden, vaak in een vaste volgorde. Het schema wordt
vaak een aantal malen herhaald. Een akkoordenschema wordt vaak gebruikt als
begeleiding van een melodie.
Hiermee worden instrumenten bedoeld waarmee je akkoorden kunt spelen, zoals
een toetsinstrument (piano, keyboard, synthesizer), een gitaar en een harp. Op deze
instrumenten kun je ook een baspartij combineren met akkoorden en een melodie.
Andere instrumenten waar dat niet op kan, noem je melodieinstrumenten.
Deze geeft d.m.v. een hoofdletter aan om welk akkoord het gaat. Wanneer er als
akkoordsymbool de hoofdletter C staat, spreken we van een C-akkoord.
Het C-akkoord bestaat dan uit de akkoordnoten C-E-G.
Tonen waaruit een akkoord is opgebouwd.
Dit is een instrumentale bewerking van een muziekstuk, voor een andere bezetting
dan waarvoor het oorspronkelijk werd gecomponeerd. Je laat b.v. de melodie door
andere instrumenten spelen, van een rustig nummer maak je een swingende versie,
enz. In ieder geval klinkt het muziekstuk hierdoor anders dan het originele stuk.
De afzonderlijke tonen van een akkoord moeten snel achter elkaar van laag naar
hoog worden gespeeld.

B
Beat
Bas

Basmotief
Begeleiding
Bewerking
Bezetting
Blaaskwintet
Bluesschema

Break

Dit betekent (drum)slag en is de steeds herhaalde slag in de jazz- en popmuziek.
Dit betekent letterlijk laag (van: Bassus(Lat.) = basis). Dus een bas is een instrument
(ook dus de stem), die heel laag kan. Een baspartij is dus een melodie met lage
tonen.
Een motief dat laag gespeeld wordt.
Begeleidingspartijen ondersteunen de melodiepartij. Veel gebruikte
begeleidingsinstrumenten zijn de piano en de gitaar.
Zie arrangement.
Hieronder verstaat men de soort en het aantal instrumenten en zangstemmen
waarmee een muziekstuk moet worden uitgevoerd.
Een ensemble dat bestaat uit : dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn.
Dit is een akkoordenschema bestaande uit twaalf maten. Meestal 4 maten in C, dan
2 maten in F, weer 2 maten in C, 1 maat in G, 1 maat in F en dan nog 2 maten C.
Maar je kunt het natuurlijk ook 1 toon hoger in D spelen......
Dit betekent onderbreking. Een plotselinge akkoordstop om een solist meer kans te
geven zich te laten horen.

C
Canon
Coda

Dit is het na elkaar inzetten van één melodie door verschillende stemmen. Een
canon kan twee- of meerstemmig zijn.
Dit betekent staart en is het naspel (eindstukje) van een muziekstuk.
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Cluster
Componist
Compositie

Consonant
Contrast

Couplet

D
Da Capo

Dissonant

Dominant

Drieklank
Duet
Duo
Dynamiek
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Het gelijktijdig aanslaan van een aantal dicht bij elkaar liggende tonen (b.v. een
aantal ‘witte’ of ‘zwarte’ toetsen of beide van de piano).
Iemand die muziek schrijft.
Dit betekent samenstelling. Een compositie (ook wel muziekstuk genoemd) is het
eindresultaat van het uitwerken van één of meerdere muzikale ideeën in een
samenhangend geheel.
Een rustgevende (ontspannen klinkende) samenklank van meerdere tonen. Het
tegengestelde is een dissonant.
Een contrast is een tegenstelling. Plotseling komt er iets heel anders.
melodisch contrast - twee heel verschillende melodieën.
ritmisch contrast - twee heel verschillende ritmes.
contrast in klankkleur - b.v. een trompet tegenover een harp.
contrast in dynamiek - hard en zacht tegenover elkaar.
Een aantal regels van een lied die een eenheid vormen. Je kunt meerdere
coupletten achter elkaar hebben. Dit betekent dat de melodie dezelfde blijft, terwijl de
tekst elke keer anders is. Dit in tegenstelling tot het refrein.
Dit wil letterlijk zeggen : vanaf het begin. Het wordt ook wel eens afgekort als D.C.
(al Fine) en wijst erop dat het muziekstuk op die plaats gewoon verder loopt door
terug naar het begin van het stuk te gaan (eventueel tot de plaats waar Fine staat).
Dit is een samenklank waarvan de tonen veel wrijving geven (onrustig, spannend).
Deze samenklank kan uit twee of meer tonen bestaan. Het tegengestelde van een
consonant.
Dit is de vijfde toon of trap van een toonladder. In de toonladder van do is sol de
dominant. Een majeurakkoord dat opgebouwd wordt vanaf de vijfde trap, wordt ook
wel de dominant genoemd.
Dit is een samenklank opgebouwd uit drie verschillende tonen.
Dit is een zangstuk voor twee stemmen.
Dit is een muziekstuk voor twee instrumenten en ook een groep die uit twee
muzikanten bestaat.
Klanksterkte. Geeft aan hoe hard of zacht een muziekstuk gespeeld moet worden.
De belangrijkste dynamiekaanduidingen zijn : pp (pianissimo = zeer zcht) - p (piano =
zacht) - mp (mezzo-piano = halfzacht) - mf (mezzo-forte = halfsterk) - f (forte =
sterk) - ff (fortissimo = zeer sterk).

E
Echo-dynamiek
Enharmonisch
Ensemble
Eénstemmige muziek

Dit is een fragment uit een muziekstuk dat in een zachtere toonsterkte wordt
herhaald.
Hiermee wordt bedoeld dat twee tonen hetzelfde klinken, maar anders worden
genoteerd, bijvoorbeeld Fis (F#) en Ges (Gb).
Dit is een groep muzikanten die gewoonlijk kleiner is dan een koor of een orkest.
Elke stem (instrument) is met één speler bezet.
Dit is muziek waarbij steeds één stem klinkt. Als je in je eentje een liedje zingt dan
klinkt dat éénstemmig (ook wel: monofoon). Als er een andere melodie bijkomt dan
wordt het tweestemmig. Komt er nog een melodie bij dan klinkt het driestemmig. Als
het meer dan éénstemmig is dan noem je dat ook wel meerstemmig (ook wel:
polyfoon). Wanneer door twee of meer personen dezelfde melodie (dezelfde stem)
wordt gezongen, is het ook éénstemmige muziek.

G
Geluid

Dit zijn alle met het oor waarneembare trillingen. Het menselijk oor kan
geluidstrillingen waarnemen die liggen tussen zestien Herz en twintigduizend Hertz.
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Genre
Gebroken akkoord
Glissando
Grondtoon
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Dit betekent ‘soort’ of ‘stijl’.
In een gebroken akkoord worden de akkoordtonen na elkaar gespeeld.
Dit betekent glijdend. Een glijdende verbinding tussen twee tonen.
De grondtoon van een toonladder is de toon waarnaar de toonladder is genoemd.
Van de toonladder van do is do de grondtoon. De grontoon van een drieklank is de
toon waarop het akkoord is gebouwd. Van het akkoord C-E-G is C de grondtoon.
Ook wanneer het akkoord is omgekeerd, bijvoorbeeld E-G-c, blijft do de grondtoon.

H
Harmonie
Herhaling

Hoofdaccent

Het gelijktijdig klinken van meerdere tonen.
Dit betekent iets opnieuw doen. In de muziek kan een melodie, een ritme of een
samenklank meerdere keren voorkomen. De meest bekende vorm van herhalen is
het refrein. Herhalen kan op twee manieren : op dezelfde toonhoogte of iets hoger of
iets lager (zie sequens).
Dit is het accent op de eerste tel van de maat.

I
Inleiding
Interval
Intro
Imitatie
Instrumentaal

Een kort gedeelte waarmee een muziekstuk begint. In de pop- en jazzmuziek wordt
dit ook wel intro genoemd.
Toonsafstand. De afstand tussen twee óf tegelijk óf na elkaar klinkende tonen.
Een voorspel, meestal vrij kort en instrumentaal.
Dit betekent nabootsing (nadoen). In een meerstemmige compositie kunnen
melodieën elkaar nadoen, dit heet imitatie. Een canon is een imitatie.
UItgevoerd door een of meerdere instrumenten.

K
Klankbron
Klankkleur

Kruis
Kwart
Kwint

Dit is het onderdeel van een instrument dat in trilling gebracht moet worden (bv.
snaar, luchtkolom of vel).
Dit heeft te maken met de klank van de instrumenten (donker, helder, scherp, dof).
Ieder instrument heeft een ander geluid, waaraan je het kunt herkennen. We
noemen dat de klankkleur van het instrument.
Verschil in klankkleur is het gevolg van :
- een andere klankbron : luchtkolom, snaar of vel.
- een andere speelwijze : snaar aanstrijken of tokkelen.
- het gebruikte materiaal : hout, koper of metaal.
- vorm van het instrument.
Dit teken (#) geeft aan dat de toon met een halve toon verhoogd moet worden.
Dit betekent de vierde. In een toonladder of een samenklank is dit de vierde toon. CF en E-A zijn kwarten.
Dit betekent de vijfde. In een toonladder of een samenklank is dit de vijfde toon. C-G
en A-e zijn kwinten.

L
Legato
Ligatuur

Gebonden spelen. De noten die je speelt moeten met elkaar verbonden zijn. Het
tegengestelde van staccato.
Verbindingsboog tussen twee noten die aangeeft dat een toon even lang klingt als de
duur van de twee noten samen. Gaat vaak over een maatstreep heen.

M
Maat

Verdeling van muziek in gelijke stukjes. Elk stukje bestaat uit evenveel tellen en zo’n
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Maataccent
Maatsoort

Maatstreep
Melodie
Melodie-instrumenten
Modulatie
Mol
Motief
Muzikale zin
Muziekstuk
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stukje heet een maat. (zie ook: maatstreep)
Dit is het benadrukken van de eerste tel van een maat, waardoor de maatsoort
herkenbaar wordt.
Deze geeft het aantal tellen per maat aan. Een maat wordt in een vast aantal tellen
verdeeld. Deze onderverdeling noemen we maatsoort. De maatsoort wordt aan het
begin van een stuk aangegeven, b.v. 3/4, 4/4 of 6/8. Het bovenste getal geeft aan
hoeveel tellen er in één maat staan. Het onderste getal geeft aan welke notenwaarde één tel krijgt. Wanneer het onderste getal een 4 is, dan duurt de kwartnoot
één tel en wanneer het onderste getal een 8 is, dan duurt de achtste noot één tel.
Een verticale streep door de notenbalk, steeds vóór de eerste tel.
Een logische opeenvolging van tonen die samen één geheel vormen.
Instrumenten waar je alleen een melodie op kan spelen (dus één toon tegelijkertijd),
noem je melodieinstrumenten. Daarnaast zijn er akkoordinstrumenten.
De manier om in een compositie van toonsoort te veranderen.
Dit teken (b) geeft aan dat de toon met een halve toon verlaagd moet worden.
Dit is het kleinste muzikale stukje (bouwsteen) van een melodie.
Een afgerond melodisch geheel.
Ook wel genoemd een compositie.

N
Notenbalk
Notenwaarde
Noten

Een systeem van 5 lijnen waarop de noten van een muziekstuk worden geplaatst.
Deze geeft de lengte van een noot aan.
Tekens voor tonen. Een noot geeft de notenwaarde en de toonhoogte aan.

O
Octaaf
Ostinato
Opmaat
Orff-instrumentarium

Overgangsdynamiek

Dit betekent acht. Op de toonladder van C is dat dus de volgende c. Een octaaf is
een interval, b.v. C - c of E-e.
Dit betekent hardnekkig. Het is het voortdurend herhalen (hardnekkig terugkomen)
van een ritmisch en/of een melodisch motief.
Een onvolledige maat aan het begin van een muziekstuk die uit één of meerdere
noten kan bestaan.
Een aantal eenvoudig te bouwen en te bespelen instrumenten voor school.
Ontworpen door Carl Orff (bv. klankstaven, klokkenspel, xylofoon en eenvoudige
percussie). Speciaal bedoeld voor kinderen.
Het geleidelijk overgaan van hard naar zacht of van zacht naar hard tijdens het
spelen of zingen.

P
Partij

Partituur

Pizzicato
Polyfonie

Muziek voor een speciale stem of instrument. Een muziekstuk bestaat uit één of
meerdere partijen. Bijvoorbeeld een melodiepartij, een tweede stem of een baspartij.
In een orkest heeft iedere muzikant een eigen partij. In de partituur staan alle partijen
onder elkaar genoteerd.
Notenblad, waarop alle stemmen (partijen) van een muziekstuk zijn genoteerd. Een
dirigent heeft altijd de partituur voor zich zodat hij/zij een totaal overzicht heeft van
het hele muziekstuk.
Dit is een speelaanwijzing voor strijkinstrumenten. Men tokkelt (plukt) de snaren met
de hand die de strijkstok vasthoudt.
Een manier van meerstemmig componeren waarbij de verschillende
stemmen/melodieën zo zelfstandig mogelijk optreden. Wij spreken van een polyfone
compositie als verschillende melodieën tegelijk klinken en zich min of meer onafhankelijk van elkaar bewegen. Polyfone stijlen zijn bijvoorbeeld de canon en de fuga.
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R
Refrein
Ritme

Riff

Een deel van een lied dat telkens met dezelfde woorden en dezelfde melodie
terugkeert. Dit in tegenstelling tot het couplet.
Volgens de tijdmaat verlopende duur van de tonen van een muziekstuk. Door een
opeenvolging van lange en korte, beklemtoonde en onbeklemtoonde noten onstaat
dan het ritme in een muziekstuk.
Een korte kernachtige melodie (wordt vaak herhaald). Deze term wordt vaak gebruikt
in de pop- en jazzmuziek.

S
Samenklank
Sequens

Secunde
Septiem
Sext
Staccato

Stem

Subdominant

Syncope

Twee of meer tonen die tegelijk klinken.
Herhaling van een melodie op een andere toonhoogte. Wanneer de herhaling iets
hoger is, dan spreek je van een stijgende sequens en wanneer de herhaling iets
lager is, spreek je van een dalende sequens.
Dit betekent tweede. In een toonladder of een samenklank is dat de naastgelegen
toon. C-D en F-G zijn secundes.
Dit betekent de zevende. In een toonladder of samenklank is dit de zevende toon. CB en F-e zijn septiemen.
Dit betekent de zesde. In een toonladder of een samenklank is dit de zesde toon. CA en E-c zijn sexten.
Dit betekent gestoten spelen. De tonen moeten kort en duidelijk van elkaar
gescheiden gespeeld worden. Het wordt aangeduid met punten boven of onder de
noten. Het is tegengesteld aan legato.
Stem heeft twee betekenissen :
- zangstem : bijvoorbeeld een bas (lage mannenstem)
- partij : bijvoorbeeld de tweede stem of de melodie-/baspartij.
Dit is de vierde toon of trap van een toonladder. In de toonladder van C is F de
subdominant. Subdominant wordt ook wel onderdominant genoemd. Een
majeurakkoord gebouwd op de vierde trap wordt ook wel de subdominant genoemd.
Het verschuiven van maat- en ritmeaccenten van een sterk naar een zwak
maatdeel. B.v. het accent op de eerste tel (sterk maatdeel) verschuift naar een
accent op de tweede tel (zwak maatdeel) of het accent op de eerste helft van een tel
verschuift naar een accent op de tweede helft van de tel.

T
Tabulatuur

Tegenmelodie
Tempo
Terrassendynamiek
Terts

Thema
Tonica
Toon

Een muziekschrift dat bestaat uit cijfers, letters en andere tekens en dus sterk afwijkt
van het normale notenschrift. Voor diverse snaarinstrumenten (gitaar, basgitaar)
wordt naast het traditionele notenschrift ook gebruik gemaakt van tabulaturen.
Dit is een melodie die gelijktijdig met de hoofdmelodie klinkt.
De snelheid waarmee een muziekstuk gespeeld wordt. Een aantal tempoaanduidingen zijn : largo (zeer langzaam), allegro (snel), presto (zeer snel).
Hiermee wordt bedoeld het na elkaar optreden van verschillende geluidsterktes
(dynamiek), bijvoorbeeld eerst hard en daarna zacht.
Dit betekent derde. In b.v. de toonladder van C is de derde toon t.o.v. C een E. Een
terts is een interval, b.v. C-E of G-B of D-F. Een akkoord opgebouwd uit tertsen is
dus b.v. C-E-G (C is de grondtoon, E is de derde toon t.o.v. C en G is de derde toon
t.o.v. E).
Een melodische idee dat door de componist als uitgangspunt voor een compositie
wordt gebruikt. Voor de luisteraar is een thema meestal een herkenningspunt.
Dit is de eerste toon (grondtoon) van een toonladder.
Geluid dat ontstaat door het in trilling brengen van een instrument, b.v. een snaar
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Toonhoogte
Toonomvang
Toonsoort

Toonladder

Toontrappen

Trap
Transponeren

Trio
Tweeklank
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(gitaar, harp) of de lucht in een instrument (blaasinstrumenten) of een vel
(slaginstrumenten) of een luidspreker (electronische instrumenten).
De hoogte van een toon. Deze wordt bepaald door de plaats van een noot op een
notenbalk.
Dit is het gebied tussen de laagst en hoogst zingbare of speelbare noot.
Ook wel toonaard genoemd, geeft aan in welke toonladder het muziekstuk staat. De
toonsoort heeft alles te maken met de tonica (eerste toon) van de toonladder. Een
muziekstuk in C heeft als tonica eveneens de C. Het stuk zal grotendeels bestaan
uit tonen uit de toonladder van C: C D E F G A B
Tonen die trapsgewijs (stijgend of dalend) in een logische volgorde gerangschikt zijn,
noemen we een toonladder. Onze meest gebruikte toonladder omvat acht tonen,
beginnend en eindigend met dezelfde toon, bijvoorbeeld: C D E F G A B C. De
afstand tussen de begin- en eindtoon noemen we een octaaf.
Dit zijn de verschillende tonen van een toonladder. In de toonladder van C, is C de
eerste trap, D de tweede trap enzovoort. De trappen worden meestal aangegeven
met Romeinse cijfers (I-IV-V is in de toonladder van C : C, F en G)
Zie toontrappen.
Een muziekstuk in een andere toonsoort spelen dan genoteerd staat.
Ook instrumenten kunnen transponerend zijn, bv. de klarinet en de trompet. Deze
spelen een C, maar er klinkt dan een Bes.
- Een muziekstuk voor drie instrumenten.
- Een muziekstuk met 3 melodiën met een wat rustiger sfeer.
Een samenklank van twee gelijktijdig klinkende tonen.

U
Unisono

Dit betekent éénstemmig. Alle of een aantal stemmen spelen of zingen tegelijkertijd
dezelfde melodie. Deze kan ook een oktaaf (acht tonen) hoger gespeeld worden. Dit
wordt vaak gebruikt om een bepaalde melodie goed te laten uitkomen.

V
Variatie

Vierklank
Vijfde trap
Vocaal
Voortekens
Vorm

Een speciale manier om een melodie te herhalen. Een variatie is een kleine
verandering van de oorspronkelijke melodie. Ondanks deze verandering blijft de
originele melodie herkenbaar.
Een akkoord dat bestaat uit vier tonen die een opeenstapeling van tertsen zijn.
Dit is het (dominant) akkoord dat gebouwd is op de vijfde toon van de toonladder.
Vocaal komt van voce, dat is Italiaans voor stem. Vocale muziek is muziek
uitgevoerd door stemmen.
Dit zijn de kruisen of mollen die de toonsoort aangeven. Voortekens of accidenten
staan aan het begin van een muziekstuk genoteerd.
Dit is de indeling van een lied of een muziekstuk. Het wordt ook wel muzikale vorm
genoemd.
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Toonbereik van een aantal instrumenten

Houtblazers
1. Piccolo
2. Fluiten
3. Hobo's
4. Engelse hoorn
5. Klarinetten
6. Basklarinet
7. Fagotten
8. Contrafagot

Koper
9. Hoorns
10. Trompetten
11. Trombones
12. Tuba

Slagwerk
13. Tamtam
14. Bekkens
15. Xylofoon
16. Klokkenspel
17. Buisklokken
18. Kleine trom
19. Grote trom
20. Pauken
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Strijkers
21. Harp
22. 1e violen
23. 2e violen
24. Altviolen
25. Cello's
26. Contrbassen

meervoudige bogen
enkelvoudige bogen
bogen met klankkast

ronde lieren
rechte lieren

concertharp
hoekharp
boogharp

platte luiten
ronde luiten

vedels
luiten met frets

stokciters
vlotciters
buisciters
trogciters
grondciters

lange citers

accordeons
harmoniums
harmonica's
mondorgels

trompetten
trombones

snorrebotten
zoemers

doedelzakken

hobo's
fagotten

klarinetten
saxofoons
schalmeien

fluitjes
bekfluiten
blokfluiten
flageoletten

rechte fluiten
dwarsfluiten
neusfluiten
bolvormige fluiten
meervoudige fluiten

pianoforte
clavichord
hakkebord

spinet
virginaal
klavecimbel
psalterium

Aërofonen
(Luchtinstrumenten)

Chordofonen
(snaarinstrumenten)

xylofoons
metallofoons
lithofoons

mirlitons

tokkelidiofonen

raspidiofonen

wrijfidiofonen

slagidiofonen

slagpotten

Gongs

Klokken (klepel vast)
Klokken (met hamer)

rammelaars
geraasmakers
klokken (klepel los)

wrijftrommen

lijsttrommen

pauken

stampidiofonen

cylindertrommen
conische trommen
tontrommen
zandlopertrommen
bekertrommen
trommen op poten
lange trommen
gestampte idiofonen

Idiofonen
(zelfklinkende instr.)

Membranofonen
(velinstrumenten)

speeldozen

carillons en
klokkenspelen

mechanische
muziekmuziekmakers

automatische piano's

mechanische orgels

elektrische gitaren

elektro-mechanische
instrumenten

radio-elektr. instr.
elektrische orgels

Mechanische en
elektrische instr.

Overzicht van de instrumentgroepen en onderverdeling

Hfdst.9
Extra
blz. 54

