
Inleiding: Muziek....
Muziek???? Muziek!!!!
http://amca.notlong.com

Een definitie geven van muziek is niet zo simpel als men zou denken. Misschien zijn de
eenvoudigste en beste de volgende:

• Een geheel van bewust voortgebrachte klanken.

• Menselijke expressie door middel van klanken.

Muziek vind je overal en in de meest uiteenlopende vormen. Wat wij in de muziekschool
spelen en leren vormt slechts een klein gedeelte daarvan en valt voornamelijk te situeren
binnen de (Westerse) tonale muziek. Dit is muziek die geordend is volgens een stelsel van
toonaarden.

Al naargelang van het standpunt van waaruit we `muziek' in het algemeen bekijken kun-
nen we onderverdelingen maken. Grofweg kunnen we muziek indelen in 4 categorieën, nl.

• klassieke muziek

• popmuziek

• blues - en jazzmuziek

• etnische of volksmuziek

Bekijken we die vanuit de bezetting dan kunnen we spreken over vokale, instrumentale
en gemengde muziek.

Volgens de manier van uitvoeren kunnen we spreken van gecomponeerde tegenover ge-
heel of gedeeltelijk geïmproviseerde muziek. Bij geheel geïmproviseerde muziek komt er
geen partituur aan te pas. Spreken we over de inhoud, dan stellen we religieuze (= gods-
dienstige) tegenover profane (=wereldlijke)muziek. Of ook nog programmatische tegenover
abstractemuziek. Programmatisch betekent dat de componist iets wel bepaald als uitgangs-
punt genomen heeft bij het schrijven van de muziek, bv. het beschrijven van aspecten van
de natuur of het uitdrukken van gevoelens bij bepaalde gebeurtenissen.

Er is ook muziek die een duidelijke functie heeft bij het componeren: balletmuziek - to-
neelmuziek - filmmuziek - liturgische muziek (muziek voor de erediensten in de kerken, sy-
nagogen, moskeeën, ...).
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Wanneer we een partituur muzikaal - technisch gaan bekijken zijn er nog verschillende
indelingen mogelijk volgens de `makelij' van de compositie. Maar daar gaan we voorlopig
nog niet op verder.

Daaruit kunnen we besluiten dat naargelang van de tijd, plaats en omstandigheden er
een ongelooflijk grote variatie aan muziek gemaakt werd en wordt.

Daaruit volgt ook dat als we het wezen van bepaalde muziek willen leren kennen en be-
grijpen, we de omstandigheden waarin die gemaakt is zullen moeten bestuderen. Dit is in
het bijzonder zo wanneer we muziek willen gaan uitvoeren die in tijd of afstand ver van ons
afligt.
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Deel I

MUZIKALE MIDDELEN
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Elk muziekstuk is opgebouwd uit een groot aantal tonen. Tonen kunnen op vier wijzen
van elkaar verschillen, namelijk wat betreft

• hoogte

• duur

• sterkte

• kleur

Dit zijn de vier basiseigenschappen van een toon.
Nu weten wij allemaal dat een muzikale lijn een opeenvolging is van meerdere tonen. Als

we het verloop van zo'n éénstemmige muzikale lijn bekijken in functie van deze basiseigen-
schappen, kunnen we het volgende stellen:

• Het verloop van de toonhoogte noemen we de melodie

• Het verloop van de toonduur noemen we het ritme

• Het verloop van de toonsterkte noemen we de dynamiek

Dit zijn termen die we wellicht zeer goed kennen.
We kunnen nog verder gaan en verschillende onder elkaar staandemuzikale lijnen tegelijk

bekijken. Dit is het geval op elke partituur van om het even welk meerstemmig spelend
instrument en elk vokaal, instrumentaal of gemengd ensemble.

Het verloop van de samenklanken of akkoorden, dus van de onder elkaar geplaatste toon-
hoogtes noemen we de harmonie.

Het verloop van de in de diverse stemmen onder elkaar geplaatste ritmes noemen we de
schrijfwijze. Deze bepaalt hoe de ritmen in de verschillende stemmen zich tegenover elkaar
verhouden.

Het verloop van de onder elkaar geplaatste toonkleuren noemt men de orkestratie. Die is
afhankelijk van de instrumenten waaraan de verschillende muzikale lijnen toegekend zijn.

Deze zes termen noemen we de muzikale middelen. De eerste drie kunnen we de ho-
rizontale middelen noemen, de laatste drie de vertikale middelen. Dit zijn zeer belangrijke
termen. Aan de hand daarvan kunnen we heel duidelijk spreken over muziek. We gaan nu
deze termen één voor één afzonderlijk bekijken en uitdiepen.
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Hoofdstuk 1

Ritme, metrum en tempo

A Ritme
Vanuit de lessen A.M.V. weten we dat componisten voor de opbouw van ritmen in de muziek
over verschillende notenwaarden beschikken: de hele, de halve, de kwartnoot, achtste, zes-
tiende noot, ... Heel belangrijk zijn ook de plaatsen waar tonen ontbreken, deze noemen we
rusten. De rustwaarden komen precies overeen met de notenwaarden. Ze hebben elk hun
eigen notatie.

Deze noten- en rustwaarden worden meestal geordend binnen een vast terugkerend pa-
troon. Dit patroon noemen we ................................

De exacte duur van deze noten- en rustwaarden is echter nog afhankelijk van een andere
factor die op de partituur wordt aangeduid, nl. ..........................

Ten slotte is bij een uitvoering de duur van de notenwaarden afhankelijk van de articula-
tie.

We onderscheiden legato, portato en staccato. Bij legato en portato behouden alle noten
hun volle genoteerde waarde, bij legato worden ze gebonden, bij portato worden ze los uit-
gevoerd. Bij staccato zijn ze los van elkaar en bovendien worden ze korter gespeeld dan de
genoteerde waarde.

B Maatsoort of metrum
Het metrum is de indeling van het tijdsverloop binnen de muziek.

De maatsoort wordt aangegeven met twee boven elkaar geplaatste cijfers, men noemt
deze het maatcijfer. Het bovenste cijfer geeft het aantal teleenheden per maat weer, het
onderste de notenwaarde van 1 tel of een deel ervan. Voor courante maten kan het maatcijfer
vervangenworden door eenmaatteken. Dit is een symbool voor demaatsoort: bv. C in plaats
van 4

4.
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a Tweedelige en driedelige maatsoorten
We kennen twee types maatsoorten, namelijk de tweedelige (binaire) en driedelige (ter-
naire).

• Het aantal tellen in een tweedelige of binaire maatsoort is 2 (of een veelvoud van 2).

• Het aantal tellen in een driedelige of ternaire maatsoort is 3 (of een veelvoud van 3).

b Metrische accenten
Eenmaat bestaat uit sterke en zwakke tellen. De sterkste tel is altijd de eerste tel. Deze vormt
het zwaartepunt van de maat. In veel muziek is daar de sterkste nadruk te voelen doordat
deze tel wat verlengd en/of versterkt wordt. Door nu te luisteren hoeveel tellen tussen elke
eerste (sterke) tel liggen, kan men meestal de maatsoort van een stuk bepalen. Heel de
beweging van de muziek vertrekt vanuit en richt zich naar de eerste tel van een maat.

Om nu heel precies een maatsoort te kunnen bepalen moeten we ook weten hoeveel
onderverdelingen er per tel gemaakt kunnen worden, m.a.w. of de maatsoort enkelvoudig of
samengesteld is.

Dit is al niet meer zo makkelijk, maar misschien is de meest eenvoudige methode om de
onderverdeling van tellen te vinden de volgende: men slaat de maat mee en zorgt eerst dat
men goed de tellen voelt. Vervolgens zegt men inwendig of luidop één, twee (drie). Past
deze onderverdeling niet dan probeer je één en twee en (drie en vier en) of één enne twee
enne (drie enne vier enne). Past deze laatste onderverdeling, dan heeft men te maken met
een samengestelde maatsoort (binair of ternair opgesplitst). Is de eerste onderverdeling
goed dan spreken we van een enkelvoudige maatsoort. Men kan eveneens proberen de
onderverdelingen te tikken of klappen. Als controle of men juist gehoord heeft kan men
de maat nog eens meeslaan op de muziek.

C Tempo
Zoals we zelf wel weten, verlopen de maten van verschillende muziekstukken niet allemaal
even snel, zelfs al staan twee stukken in dezelfde maatsoort. Dit heeft alles te maken met
een verschil in tempo.

Het tempo van een bepaald stuk of een deel ervan kan in de partituur op twee manieren
weergegeven worden, nl. door (meestal Italiaanse) termen of door een metronoomcijfer.

De laatste manier is de meest nauwkeurige. Een metronoomcijfer bepaalt namelijk exact
hoeveel tellen er per minuut verstrijken. Met behulp van een metronoom kan men heel pre-
cies het gevraagde tempo zoeken. Bv. q = 120 betekent dat 1 tik gelijk is aan één q en dat
er 120 tikken per minuut verstrijken. Een weetje: de metronoom werd, hoe zou het anders
kunnen, uitgevonden door een Nederlander, nl. een zekere D.N. Winkel (1776 - 1826) en ver-
beterd door de Duitser Maelzel (1772 - 1838). Beethoven (1770 - 1827) was de eerste grote
componist die zijn werken van metronoom-aanduidingen voorzag.

De aanduiding met woorden is minder nauwkeurig. De speler heeft iets meer vrijheid
om het tempo te kiezen naar eigen smaak. De termen om tempo aan te duiden zijn meestal
Italiaanse woorden.
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De belangrijkste zijn: presto - allegro - allegretto - moderato - andante - andantino -
adagio - lento.

In het Nederlands betekenen die termen respectievelijk: zeer snel - snel - nogal snel -
gematigd- gaande - licht gaande - langzaam - traag. Soms staan er voor deze termen nog
bijvoeglijke naamwoorden zoalsmolto - un poco - piu - meno. Ze betekenen achtereenvol-
gens veel of zeer - een beetje - meer en minder.

Naast de vaste tempo-aanduidingen bestaan er ook woorden om tempoveranderingen
aan te duiden. Woorden die aangeven of je op een bepaalde plaats dient te versnellen of te
vertragen. Accelerando is het meest gebruikte woord voor versnellen, ritenuto betekent een
beetje tegenhouden en rallentando echt vertragen.

Wanneer de uitvoerder het tempo of de schommelingen ervan volledig zelfstandig mag
kiezen, staat er op de partituur rubato.

a Bijzonderheden
Antimetrische figuren
Dit zijn notengroepen die afwijken van de natuurlijke of normale onderverdeling van een tel
binnen een bepaalde maatsoort.

Bv. binnen de maat 2
4 is een triool een antimetrische figuur omdat de normale onderver-

deling van de tel twee is.
De duool is een onderverdeling in 2 i.p.v. normaal 3.
Een kwartool is een onderverdeling in 4 i.p.v. normaal 3.
Een kwintool is een onderverdeling in 5 i.p.v. 3 of 4. enzovoort

Polymetriek - Polyritmiek
Polymetriek is het gelijktijdig voorkomen van twee of meer verschillende maatsoorten. Hier-
bij kunnen demetrische accenten van de onderscheidenmaatsoorten al of niet samenvallen.

Een befaamd voorbeeld van polymetriek is de finale van de eerste akte uit Don Giovanni,
een opera van Mozart (1756 - 1791). Tijdens een bal spelen drie orkestjes gelijktijdig elk een
verschillende dans in een verschillende maatsoort. U vindt op de volgende pagina het begin
van deze muziek afgedrukt.

Polyritmiek betekent het gelijktijdig voorkomen van metrische en antimetrische onder-
verdeling van een tel. Bijvoorbeeld het gelijktijdig spelen van achtsten en triolen binnen een
enkelvoudige maatsoort.
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Hoofdstuk 2

Melodie
A Intervallen
De melodie in een bepaald stuk wordt bepaald door de opeenvolging van de verschillende
toonhoogtes.

De afstand tussen twee verschillende toonhoogtes noemen we een interval. Intervallen
worden aangeduid met een naam (afgeleid van Latijnse cijferbenamingen). Kennen jullie
nog de namen van alle intervallen zoals je die hebt geleerd in de les A.M.V.? Schrijf ze hier-
onder op in volgorde van klein naar groot.

....................................................................................................
Om de naam van een interval te kennen moeten we gewoon het aantal opeenvolgende

notennamen tussen beide noten tellen (beginnoot en slotnoot inbegrepen) en dan omzetten
in de Latijnse naam.

Maar daarmee weten we nog niet alles. Afhankelijk van de wijzigingstekens die voor één
of beide noten staan hebben de intervallen een andere inhoud. Daarmee bedoelt men het
aantal hele en halve tonen tussen beide tonen.

De inhoud van een interval bepaalt dan haar hoedanigheid. Dit is een moeilijk woord dat
gewoon het interval nauwkeuriger omschrijft. We spreken van reine, kleine, grote, verkleinde
en overmatige intervallen. De prime, kwart, kwint en oktaaf kunnen enkel rein, verkleind
of overmatig zijn. Alle andere intervallen kunnen klein, groot, verkleind of overmatig zijn
(secunde, terts, sext en septiem)

De naam van de omkering van een interval is de afstand tussen de tweede noot en het
reine boven- of onderoktaaf van de eerste noot. Geef hieronder eens drie koppels intervallen
die elkaars omkering zijn. Deze intervallen noemt men met een moeilijk woord ook nog
complementair (d.w.z. ze vullen elkaar aan tot een rein oktaaf).

B Toonladders
a Tonale toonladders
De meeste muziek die we op de muziekacademie spelen noemen we tonaal. Dit wil zeggen
dat ze in een bepaalde toonaard geschreven is. Wij kennen voornamelijk de kleine en grote
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toonladders. Basisvoorbeeld van de grote toonladder is do groot, voor de kleine is dat la
klein. In principe bestaan er nog veel meer soorten toonladders dan grote en kleine, maar
die worden in de klassieke westerse muziek zelden gebruikt.

Wat een bepaalde toonladder specifiek maakt is de ligging van de hele en halve tonen ten
opzichte van elkaar. Bij de grote toonladder liggen de halve tonen tussen de ....... en .........
graad en bij de gewone kleine toonladder tussen de ........ en ....... graad.

Bij de harmonische kleine toonladder is de ....... graad verhoogd. Bij de melodische kleine
toonladder zijn ........ en ........ graad beide verhoogd. De belangrijkste graden van een toon-
ladder zijn de eerste, vierde, vijfde en zevende graad. We noemen ze achtereenvolgens:
..................................................................................................

Hoe vinden we nu in welke toonladder ons stukje, dat we spelen in de instrumentles,
staat? We doen dit aan de hand van de voortekening en de slotnoot van een stuk. Als men
een toonaard wil vinden, moet men de kwintenlijn of kwintencirkel van buiten kennen. Deze
is gebaseerd op fa do sol re la mi si.

Om nu te weten in welke toonaard een bepaald stukje staat vertrekt men voor de grote
toonladders vanuit de do. We weten immers dat er in do groot niets aan de sleutel staat.
Wanneer er kruisen aan de sleutel staan schuift men per kruis één toon naar rechts op. Voor
mollen doet men dat naar links. Voor de kleine toonaarden vertrekt men vanuit la i.p.v. do
en past men net dezelfde werkwijze toe.

Om te weten of men met een grote of kleine toonaard te maken heeft moet men kijken
naar de slotnoot of het slotakkoord van een stukje en dan controleren met de voortekening.
Bv. de slotnoot is la en er staan 3 kruisen aan de sleutel. Het is niet la klein want deze heeft
geen voortekening. Dus moet het la groot zijn. Controleert men dat, dan vindt men inder-
daad dat in la groot drie kruisen aan de sleutel staan (drie posities naar rechts vertrekkende
vanuit do = la).

Met de kleine toonladder kan men bovendien nog een bijkomende controle toepassen.
Het is namelijk zo dat in zeer veel stukjes, geschreven in een kleine toonaard, steeds opnieuw
de leidtoon zal voorkomen (dit is de 7de graad verhoogd van de harmonische toonladder)
zonder dat die als voortekening staat aangeduid. Bv. in mi klein staat fa# aan de sleutel
maar men zal steeds opnieuw een re# zien zonder dat deze aan de sleutel staat.

b Modale toonladders
Andere toonladders dan de grote en kleine zijn modale toonladders. Het grootste verschil
met de tonale toonladders is de andere ligging van de hele en halve tonen. In feite hoort de
gewone of `antieke' kleine toonladder bij de modale toonladders. Deze toonladders werden
gebruikt in kerkmuziek (vandaar dat ze ook wel kerktoonladders worden genoemd) uit het
vroeg-christelijk tijdperk en de middeleeuwen en verder nog gedeeltelijk in de renaissance.
Verder werden en worden ze terug gebruikt in sommige twintigste-eeuwse klassieke mu-
ziek en vooral ook veel in de jazzmuziek en vele soorten etnische muziek (volksmuziek) uit
verschillende culturen.
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Hieronder vind je alle modale toonladders zonder voortekening met hun naam:

c Pentatonische toonladders
Pentatonische toonladders zijn toonladders die slechts uit 5 verschillende tonen zijn opge-
bouwd en geen halve toonsafstanden bevatten (de kleinste afstand tussen twee opeenvol-
gende tonen is een hele toon). Sommige kinderliedjes en volksmuziek (vaak uit meer oos-
terse landen) maken gebruik van pentatonische toonladders.

Het meest typische voorbeeld van een pentatonische toonladder is als we op de piano
binnen één en hetzelfde oktaaf achtereenvolgens alle zwarte toetsen aanslaan.

Hieronder vind je de pentatonische toonladder van do (kan toegepast op elke andere
beginnoot)

d Heletoonstoonladder
Een heletoonstoonladder is een toonladder die uitsluitend uit hele toonsafstanden bestaat.
Een heletoonstoonladder bevat 6 verschillende tonen. Deze toonladder werd vaak gebruikt
in impressionistische muziek (eind 19de - begin 20ste eeuw) en wordt soms gebruikt in Jazz-
muziek.

De heletoonstoonladder van do ziet er als volgt uit
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e Chromatische toonladder
Deze toonladder bestaat uit allemaal halve toonsafstanden en ziet er als volgt uit

f Microtonale muziek
Dit is muziek die gebruik maakt van toonsafstanden kleiner dan een halve toon. Dit kan
door de halve tonen nog eens in twee te verdelen (kwarttonen). In dit geval spreekt men van

kwartkruis, kwartmol, driekwartkruis en driekwartmol. Men noteert ze resp. als
Maar men kan ook het oktaaf in een willekeurig aantal deeltjes verdelen (anders dan de

traditionele twaalf halve tonen per oktaaf).

g Atonale muziek
Atonale of niet-tonale muziek is muziek die niet met toonladders als basis geschreven is. Ze
is eerder gebouwd op willekeurig samengestelde reeksen van opeenvolgende tonen, maar
wel binnen het traditionele stelsel van twaalf halve tonen per oktaaf. Deze muziek werd
vooral geschreven in het begin van de twintigste eeuw. Voor de meesten onder ons klinkt ze
een beetje vreemd in de oren. We zijn zodanig gewoon aan onze toonladders dat we ons wat
verloren voelen wanneer we atonale muziek gaan beluisteren.
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Hoofdstuk 3

Muzikale bouwstenen:
thema - motief - volzin
- vormschema

A Thema
Een thema is eenmuzikale gedachte, die de basis vormt voor de opbouw van eenmuziekstuk.
Het thema wordt gekenmerkt door zijn openheid en direct karakter. Het is herkenbaar en
biedt mogelijkheid tot verwerking. Het thema wordt steeds voorgesteld aan het begin van
een compositie.

Soms bestaat een thema uit 1 ofmeerderemuzikale zinnen, soms is het opgebouwd vanuit
één of meerdere motieven.

Een thema verandert slechts wezenlijk als er melodische (intervallen) of ritmische wijzi-
gingen worden aangebracht. Een andere begeleiding, andere toonaard, andere instrumen-
tatie of andere klanksterkte, zelfs een ander tempo wijzigen het thema niet.

B Motief
Een motief is een heel korte ritmische cel, waaruit een thema of zelfs een heel muziekstuk
kan opgebouwd worden.

Een motief is zeer kernachtig, als het ware een muzikaal signaal of symbool.

C De volzin
Een volzin is eenmuzikale periode die na opbouw terug tot ontspanning komt (op de tonica).

Ze wordt gekenmerkt door de symmetrische opbouw (vaak 4-8 of 16 maten). Ze is te
vergelijken met een golf die ontstaat, op het toppunt van haar ontwikkeling de meeste span-
kracht heeft en tenslotte uitdeint.
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D Vormschema
Dit is een schematische tabel van de opeenvolging van de thema's in een compositie.

Elk thema krijgt in volgorde van voorstelling een letter toegewezen (A , B, C, ....) Wanneer
een wijziging voorkomt bij een herhaling van een thema, plaatsen we een accent bv. A', bij
een volgende wijziging A'' enz.
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Hoofdstuk 4

Dynamiek

De dynamiek van een muziekstuk is het verloop van de klanksterkte ervan. We kennen al-
lemaal de aanduidingen op een partituur die de klanksterkte aangeven. Zetten we ze nog
eens op een rijtje van zacht naar sterk.

........................................................................................................................................
We onderscheiden vier soorten dynamiek, namelijk stabiele dynamiek, overgangsdyna-

miek, terrassendynamiek en contrastdynamiek.
De eerste twee zijn de gemakkelijkste en meest voorkomende. Stabiele dynamiek bete-

kent niets anders dan dat de klanksterkte alsmaar dezelfde blijft gedurende een hele periode
van een muzikale compositie. Overgangsdynamiek betekent dat er geleidelijke overgangen
zijn tussen zachtere en sterkere passages, crescendo's en decrescendo's.

Terrassendynamiek betekent dat zachtere en sterkere passages elkaar afwisselen zonder
dat er daarbij sprake is van crescendo of decrescendo. Het gaat hier wel om langere passa-
ges. Dit komt vooral voor in de barokke concerti grossi waarin een grotere groep instrumen-
ten steeds wordt afgewisseld met een kleinere groep. Tenslotte betekent contrastdynamiek
dat er op korte tijd plotse, onverwachte en sterke contrasten te horen zijn in klanksterkte.
Deze vorm vindt men vooral terug in 20ste eeuwse muziek (meer bepaald expressionistische)
muziek.

Een onderdeel van de dynamiek vormt ook de agogie. Dit zijn tekens die betrekking heb-
ben op de sterkte of speelwijze van één bepaalde noot. We denken hierbij aan sfz, > en
ˆ.

Sforzando betekent krachtig en diep in de noot gaan, maar zonder agressieve aanzet.
Een > boven een noot betekent dat we die een sterke aanzet geven (wel direct) en ze verder
laten uitklinken. Dit kan men vergelijken met een klok die aangeslagen wordt. Een ˆ duidt
ook op een directe, harde aanzet, maar dan droog, zonder naklank
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Hoofdstuk 5

Akoestiek

Akoestiek is niets anders dan de fysica van het geluid. Wat is geluid, hoe ontstaat het, welke
aspecten bezit het en hoe kan je het meten?

Elk geluid, bewust of onbewust voortgebracht is een vorm van trilling.

Die trilling wordt voortgebracht door een voorwerp, instrument, verplaatst zich door een
stof (meestal lucht) om uiteindelijk ons oor te bereiken, waar de trilling wordt opgevangen
en omgezet in zenuwimpulsen, die door onze hersenen op hun beurt terug worden omgezet
in klankgewaarwordingen.

Er zijn drie zaken nodig om van geluid te spreken , namelijk een geluidsbron, een medium
(= een stof waarin geluid wordt voortgeplant) en gehoor.

A Eigenschappen van geluid

Zoals we reeds zagen bij het begin van het deel over muzikale middelen, kennen we 4 eigen-
schappen toe aan een toon, namelijk de hoogte, duur, sterkte en klankkleur.

De toonhoogte is afhankelijk van het aantal geluidstrillingen per seconde, uitgedrukt in
Herz (afkorting Hz). Zo is bijvoorbeeld een universele muzikale afspraak dat men de la tussen
de tweede en derde lijn op de notenbalk in de solsleutel stemt op 440 Hz. We zien dat
overigens aangeduid op de meeste stemapparaten.

De toonsterkte is afhankelijk van de uitwijking of amplitude van de trilling. Je kan je dit
het best voorstellen aan de hand van een snaar. Hoe verder je ze uit haar rustpositie trekt,
hoe luider de klank zal zijn. De toonsterkte wordt uitgedrukt in decibel (afkorting dB). Pas
op, een stijging van 10 dB betekent dat de klanksterkte 10 keer vergroot. Een stijging van 20
dB betekent dat de klanksterkte ...... keer vergroot.
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geluidsbron sterkte
jet motor op 30 m 150 dB
geweer op 1 m 140 dB
pijngrens 130 dB
ogenblikkelijke gehoorschade 120 dB
voorhamer op 1 m 100 dB
gehoorschade na lange blootstelling 85 dB
drukke weg op 10 m 80-90 dB
normaal gesprek 60 dB
zeer kalme kamer 30 dB
kalme bries 10 dB
gehoordrempel 0 dB
De duur van de klank is afhankelijk van hoe lang de geluidsbron blijft trillen en daarna

van een aantal andere factoren, zoals de luchtweerstand en weerkaatsing of opslorping van
de trilling in een ruimte (wat dan op zijn beurt weer afhangt van de vorm en grootte van de
ruimte en de materialen waaruit ze is opgebouwd).

De klankkleur is afhankelijk van de vorm van de trillingsgolf. Een golf is in de praktijk
altijd iets anders van vorm. Deze vorm van de golf heeft te maken met de verhouding van de
boventonen in een geluid. Die is steeds weer anders bij een verschillende geluidsbron. Van-
daar dat we het verschil horen tussen het geluid van verschillende instrumenten, stemmen,
voorwerpen enz.....

a Trillingen bij verschillende types instrumenten
Afhankelijk van de aard van een instrument en de wijze waarop het bespeeld wordt, delen
we het in in een bepaalde instrumentengroep.

Er zijn in totaal 6 verschillende manieren van klankproductie bij muziekinstrumenten

1. liptrilling: koperblazers

2. luchtsplitsing: fluiten

3. trilling van een of meerdere rieten: rietinstrumenten

4. trilling van snaren: strijkinstrumenten, tokkelinstrumenten,

5. trilling van een opgespannen vel: trommels

6. trilling van het instrument zelf: zelfklinkende instrumenten

Een gevaarlijke groep instrumenten zijn de klavierinstrumenten omdat er zowel blaasin-
strumenten (orgel), snaarinstrumenten (piano, clavecimbel, ...) als zelfklinkende instrumen-
ten (bv. Celesta) toe behoren.
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Deel II
INSTRUMENTENKUNDE
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Hoofdstuk 6

Indeling van de
muziekinstrumenten
Vooraleer we beginnen met de indeling van muziekinstrumenten, moeten we allereerst een
onderscheidmaken tussen akoestische en niet-akoestische instrumenten. Niet-akoestische
muziekinstrumenten zijn instrumenten die niet rechtstreeks klanken kunnen voortbrengen
maar daarbij ‘hulp van buitenaf’ nodig hebben (elektrische versterkers, elektronische klank-
generatoren, enz...)

Alle bestaande akoestische muziekinstrumenten kunnen worden ingedeeld in drie grote
categorieën: snaarinstrumenten - blaasinstrumenten en slaginstrumenten.

Die kunnen dan verder onderverdeeld worden in groepen:

• Bij de snaarinstrumenten onderscheiden we strijkinstrumenten en tokkelinstrumen-
ten.

• Bij de blaasinstrumenten onderscheiden we koper- en houtblaasinstrumenten.

• Het slagwerk delen we op in velinstrumenten en zelfklinkende instrumenten.

Deze kunnen nog verder worden ingedeeld in verschillende subgroepen, maar dat vinden
we dan bij de bespreking van de betreffende groep.
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Hoofdstuk 7

Koperblaasinstrumenten

Tot deze groep behoren onder andere de trompet, hoorn, trombone, tuba, kornet, bugel en
euphonium. De eerste vier zijn de meest gebruikte en ook de belangrijkste.

b Algemene kenmerken
Alle instrumenten die tot deze groep behoren zijn zonder uitzondering gemaakt uit een sa-
menstelling van verschillende metalen, hoofdzakelijk koper. Men spreekt van een metaalle-
gering (= mengeling van verschillende metalen in bepaalde verhoudingen).

De meeste van deze instrumenten maken gebruik van ventielen (uitzondering daarop is
de trombone die een schuif heeft). Deze ventielen waren er echter niet van bij het ontstaan
van deze instrumenten, maar zijn toegevoegd in de 1ste helft van de 19de eeuw.

Een derde eigenschap van koperblaasinstrumenten is dat ze allemaal bespeeld worden
middels een komvormig mondstuk (zie afbeelding hieronder).

c Klankproduktie - toonhoogte
De klank wordt voortgebracht doordat de spelermet
zijn of haar lippen, die tegen het mondstuk gebracht
zijn, een trilling voortbrengt. Deze trilling wordt via
het mondstuk overgebracht in het instrument.

Zoals voor alle instrumenten geldt dat hoe gro-
ter of langer het instrument, hoe lager de tessituur
(dit is de ligging van de tonen die dat instrument
kan produceren op de schaal van alle door een mens
waarneembare toonhoogtes).

Verder wordt de toonhoogte bepaald door de
speler op twee manieren. Ten eerste door de lip-

spanning te wijzigen. Hoe groter die spanning, hoe hoger de voortgebrachte toon. Het
aantal tonen dat louter door het veranderen van de lipspanning kan worden gespeeld is ech-
ter beperkt. Men spreekt hier van de natuurtonen of boventonen. Dit was het geval bij de
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natuurtrompet en natuurhoorn. Dit zijn voorlopers van de moderne trompet en hoorn, maar
ze beschikken niet over ventielen.

Hieronder zie je afbeeldingen van een natuurtrompet en van een ‘inventionshoorn’, dit is
een natuurhoorn met stembeugels (dit zijn ‘wisselstukken’ om in verschillende stemmingen
of toonaarden te kunnen spelen ; elke stembuis heeft een verschillende lengte, waardoor
steeds andere boventonen ontstaan).

Hieronder vind je de reeks boventonen die kan gespeeld worden in het geval de grond-
toon (of stemming) van de trompet c (do) is. Zoals je merkt wordt de afstand tussen twee
natuurtonen steeds kleiner naarmate men stijgt of verder komt in de reeks.

Om nu de ‘gaten’ tussen twee natuurtonen op te
vullen, met andere woorden om de tussenliggende
halve tonen daartussen te kunnen spelen, maakt de
speler gebruik van de ventielen of schuif. Zoals bo-
ven vermeld zijn de ventielen niet van den beginne
voorzien geweest. Ze zijn pas uitgedacht en ontwik-
keld in de 1ste helft van de 19de eeuw. Het is sedert
dan dat ze ook een werkelijk belangrijke plaats zijn
gaan innemen in het symfonisch orkest. Voorheen

waren de mogelijkheden ervan te beperkt doordat alleen natuurtonen konden worden ge-
speeld.

Zowel schuif als ventielen hebben dezelfde functie, namelijk de buis van het instrument
te verlengen en zodoende de natuurtoon te verlagen. Het duidelijkst is dat bij de trombone,
waar de schuif in zeven ’trapjes’ (posities) wordt uitgeschoven (zie afbeelding hieronder).
Per positie verlaagt de grondtoon en ook alle boventonen met een halve toon.

Iets ingewikkelder zit het met de ventielen van de andere koperblaasinstrumenten. Het
ventiel kan beschouwd worden als een verkeerswisselaar voor de lucht die door de buis van
het instrument gaat. Is het ventiel niet ingedrukt dan volgt de lucht de ‘normale’ (kortste)
weg doorheen het instrument. Wordt het ventiel wel ingedrukt, dan wordt de lucht omgeleid
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via een ‘zijweg’ (een stuk buis, waar de lucht anders niet voorbij komt). De lucht moet nu
een grotere afstand afleggen (de buis wordt verlengd), de toonhoogte wordt verlaagd (zie
afbeelding hieronder).

De meeste koperblaasinstrumenten zijn steeds uitgerust met minstens drie ventielen. De
lengte van de omweg die deze ventielen kunnen doen ontstaan is telkens anders en bijge-
volg ook het interval waarmee de natuurtonen worden verlaagd. Het eerste ventiel verlaagt
met 1 toon, het tweede met een 1/2 toon en het derde met 1 1

2 toon. Deze ventielen kunnen
bovendien met elkaar gecombineerd worden zodat een boventoon maximaal met 3 hele to-
nen verlaagd kan worden. Moderne hoorns en tuba’s hebben soms een vierde ventiel, ook
‘kwartventiel’ genoemd. Het kan de gespeelde toon verlagen met een kwart. Het wordt ge-
bruikt om de technische moeilijkheden te vereenvoudigen of om de intonatie te verbeteren.
Ook moderne trombones beschikken vaak over een dergelijk ventiel.

Tenslotte kunnen we nog het onderscheid maken tussen drukventielen en draaiventie-
len. De eerste soort komt nagenoeg altijd voor op trompet, de tweede soort op hoorn. Het
drukventiel is een ‘Romaans’ type (meest gebruikt in Latijn-verwante taalgebieden). Het
draaiventiel is typisch Germaans (gebruikt in Duits-verwante taalgebieden). Hieronder zie
je een afbeelding van beide soorten en de werking ervan.
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De klanksterkte en klankkleur van een koperblaasinstrument kan gemanipuleerd worden
door het gebruik van een demper. Er bestaan verschillende types al naargelang van de kleur
die men wenst te bekomen. We noemen ze rechte demper, kopdemper en wah-wah-demper.

A Hoe herkennen?

Na al deze ‘weetjes’ over koperblazers blijft het natuurlijk nog de kwestie om de verschillende
soorten instrumenten uit elkaar te halen. Daar kan het volgende systeemmisschien wat hulp
bij bieden.

De trompet en de hoorn zijn eerder hoge koperblazers. Maar de klankkleur van de trompet
is eerder scherp en doordringend terwijl die van de hoorn warmer en ronder is.

De lage kopers zijn de trombone en de tuba en daar hebben we opnieuw het onderscheid
tussen de scherpere klank van de trombone en de zachtere van de tuba.

cilindrische buis conische buis
HOOG TROMPET HOORN
LAAG TROMBONE TUBA

De aard van de klankkleur bij kopers vloeit rechtstreeks voort uit een aspect van de bouw
ervan, namelijk of de buis cilindrisch (trompet en trombone) of conisch (hoorn, tuba, bugel)
is (zie tekening).

Naast bovengenoemde instrumenten zijn er nog andere, minder courant gebruikte koper-
blaasinstrumenten zoals de cornet, de althoorn, het euphonium, de bombardon, de klaroen,
... Hieronder vind je de vier voornaamste nog eens afgebeeld.
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B Voorlopers
Onder de voorlopers van de moderne koperblaasinstrumenten noemen we de zink en de
kornet, nota bene in hout gemaakt en met vingergaten in plaats van ventielen. Voorlopers
van de hoorn zijn er ook genoeg: de jachthoorn, de posthoorn, ... De trombone is qua bouw
steeds gelijkaardig geweest aan de moderne versie, alleen werd ze sackbut genoemd. Een
interessante voorloper van de tuba is de serpent, een slangachtig (alweer) houten instrument
met een komvormig mondstuk erop.
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Hoofdstuk 8

Houtblaasinstrumenten

A Algemene kenmerken
Binnen deze groepwerden oorspronkelijk alle instrumenten uit hout gemaakt, met uitzonde-
ring van de saxofoon. De dwarsfluit is pas in de 19de eeuw ook in andere materialen gemaakt
worden.

Met uitzondering van de panfluit maken al deze instrumenten gebruik van toongaten
en/of kleppen om verschillende toonhoogtes te produceren.

Hier geldt eveneens het principe hoe langer de buis, hoe lager de toon. Met andere
woorden, hoe meer gaatjes en kleppen er gesloten zijn, hoe langer de trillende luchtkolom
binnen het instrument, hoe lager de toon (zie afbeelding).

Alle houtblazers met uitzondering van de saxofoon beschikten aanvankelijk over slechts
enkele kleppen. Zoals nu nog het geval is bij de blokfluit werden hoofdzakelijk toongaten
gebruikt om verschillende toonhoogtes te kunnen spelen.

De ontwikkeling van de kleppensystemen zoals we die nu kennen, is begonnen in de 18de

eeuw en is zowat voltooid geworden midden 19de eeuw. Deze soms ingewikkelde systemen
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moesten en moeten nog steeds dienen om het spelen technisch te vergemakkelijken (geen
ingewikkelde vingerzettingen meer om sommige tonen te spelen - vlottere verbindingen van
de ene naar de andere toon mogelijk maken...) en om de intonatie van deze tonen te verbe-
teren.

B Indeling volgens aanblaassysteem
Binnen de groep van de houtblaasinstrumenten onderscheiden we 3 subgroepen, met name
de enkelrietinstrumenten, de dubbelrietinstrumenten en de fluiten.

a De fluiten
Hier ontstaat de klank door luchtsplitsing. De meest gekende fluiten zijn de dwarsfluit, de
blokfluit en de pan(s)fluit.

Hieronder zie je afgebeeld hoe de lucht van de speler bij deze verschillende instrumenten
gesplitst wordt. Bij panfluit en dwarsfluit gebeurt dit rechtstreeks door over een scherpe rand
te blazen; bij een blokfluit gebeurt dit via een ingebouwd labium.

De blokfluit
Is wellicht een van de oudste instrumenten. De blokfluit be-
staat uit een mondstuk, een bovenstuk en een voetstuk. Zij
heeft 8 toongaten, 7 vooraan en 1 achteraan. Bij grotere mo-
dellen zijn kleppen aangebracht omdat niet alle toongaten
nog binnen handbereik liggen. Het mondstuk van de bas en
grootbas hebben eveneens een gebogen roerpijp als verleng-
stuk van het mondstuk. De verschillende types hiernaast af-
gebeeld zijn de grootbas, bas, tenor, alt, sopraan en sopra-
nino.

Blokfluiten worden meestal uit (hard)hout zoals perelaar,
pruimelaar, kerselaar, ebbenhout, enz.. gemaakt. In het
mondstuk (zie afbeelding) zit een kernspleet waardoor de
lucht geleid wordt naar het labium; dit is de opening die bo-
venaan het mondstuk zichtbaar is. De lucht wordt gesplitst
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tegen de scherpe rand van het labium, waardoor de klank
ontstaat. Merkwaardig is dat de blokfluit in tegenstelling tot
nagenoeg alle andere instrumenten zo weinig evolutie heeft
ondergaan in de loop der eeuwen. Er zijn nog steeds weinig of
geen kleppen op. De boring (= binnendiameter van de buis)
is nog steeds erg smal en dat maakt dat de mogelijkheden
op dynamisch gebied (verschillen sterk - zacht spelen) zeer
beperkt zijn.

De dwarsfluit
Was zoals boven vermeld oorspronkelijk een houten in-
strument (tegenwoordig spreekt men van een traverso
als men de ‘oude houten’ dwarsfluit bedoelt). De klank-
kleur van de traverso is overigens veel meer dan die van
de dwarsfluit verwant aan de klank van de bloklfluit. U
ziet hiernaast een afbeelding van een traverso.

Naast de gewone dwarsfluit bestaan ook de altfluit
in G en de basfluit, die een oktaaf lager klinkt dan een
gewone dwarsfluit. Beide instrumenten worden echter
weinig of nooit gebruikt. Anders is dat met de piccolo.
Het is het dwarsfluitje in zakformaat dat met zijn schrille,
vrolijke klank een heel orkest kan overstemmen. U ziet
alle formaten hieronder nog eens afgebeeld.
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b De Enkelrietinstrumenten
Bij deze instrumenten wordt de trilling in de luchtkolom overgebracht door een enkel rietje,
dat op een mondstuk gebonden is. Rietjes worden gemaakt uit gedroogde rietstengels, die
gekweekt worden op vochtige gronden in warme klimaatstreken, zoals bijvoorbeeld het zui-
den van Frankrijk. Tot deze subgroep van enkelrietinstrumenten behoren de saxofoons en de
klarinetten.

De klarinet
De klarinet is rond 1700 ontwikkeld uit de chalumeau. Dit laatste was niets
anders dan een blokfluit voorzien van een klarinetmondstuk. Later zijn de
klankbeker en de vele kleppen erbij gekomen. Hieronder zie je afbeeldin-
gen van zowel de chalumeau als de gewone klarinet. Daarnaast vind je de
profielen terug van de verschillende types klarinetten:

1. De es-klarinet of kleine klarinet.

2. De Bes-klarinet (het gewone en meest gebruikte type).

3. De A-klarinet: klinkt een halve toon lager dan de vorige en komt veel
meer voor in de orkestliteratuur dan de kamermuziek.

4. De altklarinet in Es of Bassethoorn in F: zijn beide weinig gebruikt.
De bassethoorn dateert reeds uit de 18de eeuw, de altklarinet is pas
later ontstaan enwerd aanvankelijk voornamelijk gebruikt inmilitaire
blaaskapellen.

5. De basklarinet: klinkt een oktaaf lager dan de gewone klarinet.

6. De contrabasklarinet: wordt vooral gebruikt in klarinettenorkesten of
clarinet choirs zoals die ook wel genoemd worden.
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De klarinet heeft een ambitus (= afstand tussen de laagste en hoogste
toon) van bijna vier oktaven. In de lage registers klinkt ze warm en rond,
in de hoogte helder en doordringend.

De saxofoon

De saxofoon is door de in Parijs werkende doch uit België afkomstige in-
strumentenbouwer Adolphe Sax ontworpen omstreeks 1840. Zoals gezegd
is het grote verschil met de andere houtblazers dat de saxofoon, op het
mondstuk na, uit metaal gemaakt is. Het instrument was aanvankelijk be-
doeld om het symfonisch orkest met een nieuwe kleur te verrijken, maar
het ging onvoorzien een totaal andere richting uit. Het is één van demeest
gebruikte blaasinstrumenten geworden in jazz - en later ook in popmuziek.

Een ander verschil tussen klarinet en saxofoon is dat de saxofoon een
conische vorm heeft terwijl de klarinet quasi cilindrisch van bouw is. De
saxofoon heeft een volle en soepele klank. U ziet hieronder de verschil-
lende types saxofoons afgebeeld.

37



c De dubbelrietinstrumenten

Deze worden net als enkelrietinstrumenten aangeblazen door middel van een rietje. Hier is
dit in tegenstelling tot bij de klarinet en saxofoon dubbel gevouwen en niet op een mondstuk
gebonden. Het dubbelriet zelf fungeert als mondstukje.

Rietjes worden gemaakt uit rietstengels. Deze worden gekweekt en geoogst op vochtige,
kiezelrijke gronden in warme klimaatstreken, zoals sommige streken in Zuid-Frankrijk.

Hier zie je schematisch de wijze waarop uit een rietstengel een dubbelriet wordt gemaakt.
In grote lijnen komt het er op neer dat de rietstengel achtereenvolgens gesplitst, gevouwen,
gebonden en tenslotte gesneden en op de gewenste dikte geschaafd wordt. Dit gebeurt
nog grotendeels met de hand. Enkelrieten worden daarentegen op grote schaal industrieel
gemaakt. Riet dat gebruikt wordt voor muzikale toepassingen dient zorgvuldig geoogst en
gedroogd te worden. Zoniet is het onstabiel (trekt krom), moeilijk te bewerken en zodoende
niet geschikt.
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De hobo
Is het kleinste onder de dubbelrietinstrumenten. Het heeft een ambitus van ongeveer 2,5
oktaven. De bouw van het instrument lijkt op het eerste zicht wel wat op die van de klarinet.
De hobo onderscheidt zich echter van laatstgenoemde door haar conische bouw, de nauwere
klankbeker, het dubbelriet.

De klank is ook indringender, nasaler dan die van de klarinet. Beide instrumenten zijn
trouwens ook nauw verwant met de doedelzak. De naam van de hobo is uit het Frans af-
komstig: haut - bois (hoog klinkend hout).

De althobo is een langere variante van de hobo en klinkt een reine kwint lager. Het staat
in fa zoals de hoorn en is bijgevolg een transponerend instrument. De althobo wordt ook
wel cor anglais of Engelse hoorn) genoemd. De herkomst van deze benaming is mysterieus
en verwarrend aangezien het instrument niets met een hoorn en voor zover bekend ook niet
speciaal iets met Engeland te maken heeft. De klank van de althobo is warm, dieper en voller
dan die van de hobo. Het instrument wordt meestal in zeer melodieuze, lyrische passages
gebruikt.

Verder is er binnen de groep van de dubbelrietinstrumenten de fagot. Het is zowat de
opa van de familie, hij heeft een warme en diep brommende klank. Als hij heel hoog speelt,
klinkt hij wat hees en gedempt. De fagot is in feite een ‘dubbelgeplooid’ instrument. De
klankkolom gaat eerst naar beneden en draait zich onderaan het instrument 180 graden om
verticaal naar de klankbeker toe te lopen. Het onderstuk van de fagot (de kolf) is uit één
massieve blok hout gemaakt, waarin twee holten uitgeboord zijn. De verbinding tussen de
buizen wordt gemaakt door een u-vormig metalen buisje. De verbinding tussen de houten
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buizen en het rietje wordt gemaakt door een s-vormige roerpijp. Uit een doorsnede van het
instrument blijkt duidelijk dat ook de fagot conisch gebouwd is.

Tenslotte is ook de contrafagot het vermelden waard. Met een buislengte van om en bij
de 5 meter is dit een absolute topper in bastonen. Hij klinkt zowat als een contrabas.
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Hoofdstuk 9

Snaarinstrumenten
Deze zijn in te delen in twee categoriën: de strijkinstrumenten en de tokkelinstrumenten.

d Strijkinstrumenten
Tot deze groep behoren de viool, altviool, cello en contrabas. Ze hebben allen vier snaren, de
contrabas soms vijf. De losse snaren zijn gestemd in reine kwinten (kwarten bij de contra-
bas). Op de afbeelding hieronder zie je de onderdelen van een viool. Deze zijn geldig voor
alle strijkinstrumenten:

Zoals het woord zelf zegt, worden deze instrumenten aangestreken door middel van een
boog of strijkstok. Deze bestaat uit buigzaam hout en paardenhaar. Door een vijssysteem
kan het haar strakker gespannen worden.

De klankproduktie verloopt als volgt. Aan het haar van de strijkstok zitten kleine weer-
haakjes, die de snaar tot trillen brengen. Hoe krachtiger de speler drukt op de strijkstok, des
te groter de wrijving tussen het haar en de snaar, hoe luider de klank. De trilling van de
snaar wordt via de kam overgebracht naar het bovenblad van de klankkast en verder via de
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ziel naar het onderblad. De klankkast dient als versterker.

Techniek
Als de speler strijkt van de punt naar de slof, dan noemt men dat steken, aangeduid op de
partituur met ∨

Strijken van slof naar punt heet (af)trekken en wordt als volgt aangeduid: u
Bij strijkinstrumenten die horizontaal (tegen borst of schouder of tussen kin en schouder)

bespeeld worden, is de strijkmethode steeds bovenhands, dit wil zeggen met de pols naar
boven gericht (zie afbeelding op pagina 45). Voor strijkers die vertikaal bespeeld worden
(tussen de knieën of op de dijen of rechtopstaand op de grond) kan de strijkwijze zowel
bovenhands als onderhands (met de handpalm naar boven) zijn. Enkele vaak voorkomende
technieken op strijkinstrumenten toegepast zijn de volgende:

• Pizzicato: de snaren worden aangetokkeld in plaats van gestreken.

• Saltato: de speler laat de boog op de snaren springen (sauter) om heel korte noten te
kunnen spelen.

• Vibrato: met de linkerhandwordt een lichte zweving in de toonhoogte teweeg gebracht.
Dit maakt de toon warmer en doet een melodie soms meer zingen.

• Tremolo: door het heel snel heen en weer strijken wordt eenzelfde noot zeer snel na
elkaar herhaald.

• Con sordino: er wordt een dempertje op de kam geplaatst (zie afbeelding op pagina
43), waardoor de klank omsluierd wordt. De klank is zachter en lijkt van ver te komen.

• Glissando: er wordt over de snaar gegleden van de ene naar de andere noot.

Hoewel de klassieke strijkinstrumenten sinds de 18de eeuw weinig uiterlijke veranderin-
gen hebben ondergaan, is de klank toch sterk veranderd. Dit komt onder andere door de
manier waarop de boog gebruikt wordt, door de vorm van de boog en de kam en ook door
de aard van de snaren. Vroeger werden de snaren uit kattedarmen gemaakt, tegenwoor-
dig is dat nylon en/of metaal. Deze laatste materialen zijn duurzamer, maar geven een veel
hardere en scherpere klank.

Voorlopers
Als voorlopers van de hedendaagse strijkinstrumenten kennen we in de eerste plaats de
viola’s, ingedeeld in viola da braccio (tegen de arm bespeeld) en viola da gamba (tussen de
benen gehouden). Ze waren anders van bouw, hadden veelal meer snaren (6 à 7), klonken
zachter en scherper en hadden fretten als op de toets (zoals de gitaar).

Nog verder terug in de geschiedenis vinden we de vedel. Dit zijn 2 à 4 - snarige violen in
allerlei vormen en maten. Tenslotte zijn er nog de rebec en de lyra.

e Tokkelinstrumenten
Tot deze groep behoren onder andere de gitaar, de luit, mandoline, banjo, piano en harp.
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De gitaar
De gitaar is momenteel misschien wel het meest populaire (snaar)instument. In feite lijkt
de gitaar goed op de strijkinstrumenten. Ze heeft wel 6 snaren i.p.v. 4 en bovendien fretten.
Deze fretten zijn de metalen richeltjes op de toets. Ze maken het de speler op gebied van
intonatie heel wat makkelijker, want waar je jouw vinger ook plaatst in een vakje tussen twee
fretten, de toonhoogte is steeds dezelfde. Hiemaast zie je een afbeelding van een gitaar met
benaming van de onderdelen.

Tokkelinstrumenten verwant met de gitaar zijn er genoeg, we noemen even de belang-
rijkste:

De luit
De luit is de onmiddellijke voorloper van de gitaar, was ontzettend populair reeds van in de
middeleeuwen tot en met de barok (1ste helft 18de eeuw). Het verschil met de gitaar is de
bouw van het instrument, zoals de dubbelkorige snaren (per 2), de peervormige klankkast,
de geknikte hals, de bredere en kortere toets,... Verwant aan de luit en uitgebreid met extra
lange bassnaren zijn de chittarone en theorbe.

De mandoline
De mandoline is qua bouw nauw verwant met de luit. Zo heeft de mandoline eveneens
dubbelkorige snaren en een gelijkaardige klankkast. Ze is wel een stuk kleiner en klinkt
daardoor hoger dan een luit. Het is meer een melodie-instrument daar waar de luit ook een
begeleidingsfunctie kan hebben. Typisch voor de mandoline is het tremolo-spel. Dit is een
techniek waarbij eenzelfde noot zeer snel herhaald wordt (door het plectrum heel snel heen
en weer te bewegen over dezelfde snaar). Het lijkt auditief wat op een triller.

Banjo
De banjo heeft een ronde, metalen klankkast met resonantievel erop. Ook hier zijn de snaren
per paar gespannen. De banjo is een typisch Amerikaans volksinstrument uit de country en
western muziek en aanverwante stijlen (Dixieland - New Orleans).
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De harp

Dit is een instrument dat tot de verbeelding spreekt enwaarvanwe in alle grote oude culturen
uit het verleden voorbeelden van aantreffen: in de Perzische, Egyptische, Grieks-Romeinse
en Joodse cultuur. Opvallend daarbij is dat het een ‘elitair’ instrument is. Het wordt vaak
toebedeeld aan koningen, profeten, filosofen, kortom belangrijke of hooggeschoolde perso-
nen.

Nochtans bestaan er ook varianten van de harp in volksmuziek, waarbij men ze in ver-
schillende vormen en groten aantreft (boogharp, hoekharp, ...). Het is ook hét instrument
van de Keltische voksmuziek (Ierland - Schotland - Bretagne).

Voor de jaren 1850was de harp eerder een rariteit binnen de klassiekemuziek. Pas dan en
vooral later bij de Impressionisten (+− 1900) is het vaak gebruikt geweest als kleurinstrument.
De harp heeft een vaste plaats in de opstelling van een symfonie�orkest. De ontwikkeling
van de klassieke harp heeft vooral in de 19de eeuw een fikse voortuitgang geboekt met de
ontwikkeling van de chromatische harp of pedaalharp. Daarbij werd een systeem ontwik-
keld waarbij door middel van 7 pedalen (voor elke noot, do, re , mi, ..., één) de snaren konden
worden opgespannen of ontspannen. Per pedaal zijn er drie standen waarbij per stand een
verschil van een chromatische halve toon bekomen wordt. Zo werd het mogelijk om in alle
verschillende toonaarden te spelen en temoduleren (veranderen van toonaard). Een concert-
harp is een majestueus en tegelijk sierlijk instrument met een grote ambitus (afstand tussen
hoogste en laagste toon) en een volle maar milde klank. Je vindt hieronder een afbeelding
met benaming van de diverse delen.
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f Klavierinstrumenten

Dit zijn snaarinstrumenten waarbij de snaren via een hefboomsysteemmet toetsen bespeeld
worden. Ook hier doet de klankkast dienst als versterker.
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Clavecimbel

Is demeest gekende voorloper van de piano. Was hét begeleidingsinstrument bij uitstek in de
barokperiode (1600 - 1750). De clavecimbel heeft een scherpe, doordringende, metaalachtige
klank. Die ontstaat doordat een pennetje op een dokje de snaar aantokkelt. Het pennetje
kan zowat vergeleken worden met de nagel van een speler op gitaar. (zie afbeelding pagina
51)

De snaren zijn eerder dun en ontstemmen gemakkelijk. Een clavecimbel moet in principe
net zoals een harp voor het bespelen steeds gestemd worden.

Eigen aan een clavecimbel is dat men er geen overgangsdynamiek (crescendo en de-
crescendo) kan op spelen. Hoe hard men de toets ook indrukt, de klanksterkte verandert
er nauwelijks door. Alleen terrasendynamiek is mogelijk door het veranderen van register.
Daarbij worden respectievelijk slechts één of meerdere snaren tegelijk aangetokkeld. Dat
laatste klinkt uiteraard luider. Ook het dempen van de snaren is een mogelijkheid. Dan
ontstaat een soort luitklank, daarom heet dit gedempt register ook het luitregister.

Een toon van een klavecimbel klinkt in principe zolang men de toets ingedrukt houdt, net
zoals bij een piano overigens. In tegenstelling tot een piano is er op een clavecimbel geen
voetpedaal om de toon te kunnen aanhouden.

Wanneer een noot langer moest klinken dan van nature mogelijk is, moest men gebruik
maken van ‘trucjes’ zoals trillers of akkoordbrekingen.

Verwante instrumenten zijn het virginaal en het spinet. Het zijn in tegenstelling tot het
clavecimbel meer huisinstrumenten (bedoeld voor kleinere ruimtes). Hun ambitus is vaak
ook heel wat beperkter.
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g De Piano

Misschien wel een van de meest gekende en bespeelde instrumenten. Het is een veelzijdig
instrument omdat het begeleidend en solistisch kan gebruikt worden.

Aanvankelijk heette het instrument pianoforte (zacht-luid), precies omdat de grote ver-
nieuwing ervan inhield dat men dynamische schakeringen kon maken door de aanslagge-
voeligheid van het instrument.

De piano werd ontwikkeld door de ltaliaan Christofori omstreeks 1700 en heeft sindsdien
ook een hele evolutie doorgemaakt. Het toetsmechanisme is geëvolueerd tot een complex
en vernuftig technisch systeem. Zoals iedereen weet worden de snaren bij een piano aan-
geslagen door middel van hamertjes, die met een soort vilt bekleed zijn. Bij een buffetpiano
zijn de snaren en hamertjes vertikaal opgesteld, bij een vleugeltype horizontaal.

Doordat de snaren bij een vleugelmodel langer zijn en de klankkast groter, is de klank ook
voller. Om een evenwicht qua klanksterkte bij eenzelfde aanslag te bekomen, zijn voor een
bepaalde toonhoogte de bassnaren enkel, die van het middenregister dubbel en bij de hoge
snaren per 3 gegroepeerd en dit zowel bij buffet- als vleugelpiano.

Op alle piano's vindt men minstens twee voetpedalen terug. Het rechterpedaal haalt de
dempers weg van de snaren zodat alle snaren vrij kunnen trillen. Daar waar normaal de
klank afgedempt wordt zodra de toets wordt losgelaten, kan men met het rechterpedaal de
klank langer laten klinken zonder de toets ingedrukt te houden. Het linkerpedaal bestuurt
een dempend mechanisme. Bij eenzelfde sterkte van aanslag wordt de klank zachter. Dit
kan op verschillende manieren al naar gelang het type piano.
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