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Muziek is altijd al belangrijk geweest voor 

de mens. Het geeft spirituele, inspirerende 

kracht. En, ook niet onbelangrijk, muziek 

streelt de oren. Er werd in de prehistorie al 

muziek gemaakt. En de menselijke stem is 

het oudste ‘muziekinstrument’ dat we 

kennen. De klanken van de stem werden 

echter al snel ondersteund door objecten 

als boomstammen, stokken, speren, ratels 

en holle voorwerpen. 

Klassieken
Homerus begint zijn Ilias zowel als de 

Odyssee met het aanroepen van een muze: 

“Bezing mij, Muze, de wrok van Achilles...” 

en: “Vertel mij, Muze, over de man ...”

Het meest gebruikte snaarinstrument in 

het oude Griekenland was de lier. Het sym

bool van Apollo, dat gekarakteriseerd kan 

worden als het nationale instrument van 

de oude Grieken. De phorminx, een soort 

harp, die werd beschouwd als een heilig in

strument, is misschien wel de oudste vorm 

van de gitaar en werd vooral geassocieerd 

met de presentatie van de homerische  

epische heldendichten en rapsodieën.  

Het instrument kan geclassificeerd worden 

tussen de lier en de kithara; beide muziek

instrumenten van de oude Grieken. De 

huidige gitaar is afgeleid van de kithara.

De aulos, verbonden met de verering van 

de god Dionysus, was een van de belang

rijkste oude Griekse blaasinstrumenten en 

werd gebruikt tijdens particuliere en open

bare plechtigheden, nationale competities, 

processies en in tragedies.

Gedurende de hele Middeleeuwen waren 

muziekinstrumenten ondergeschikt aan  

de menselijke stem. Het is onwaarschijnlijk 

dat er in de vroege Middeleeuwen muziek 

bestond die niets met zang en dans te 

maken had. Louter instrumentale muziek 

ontwikkelde zich pas later.

Nieuwe instrumenten
Er heeft zich in de loop der tijden een  

onwaarschijnlijk groot aantal muziek

instrumenten ontwikkeld, waarvan er  

vele vergeten zijn, zoals bijvoorbeeld de 

eerdergenoemde aulos. Door nieuwe  

materialen en nieuwe technieken zijn  

er ook veel muziekinstrumenten bij  

gekomen of geëvolueerd tot totaal andere 

instrumenten.

De gitaar
De klassieke gitaar zoals wij die kennen, 

heeft zijn oorsprong in de Spaanse vihuela 

uit de 16de eeuw. Dit instrument heeft  

een grote ontwikkeling doorgemaakt door 

Materialen in de Muziek
De Beleving vanOp woensdag 22 juni is er 

weer de bijeenkomst  

De Beleving, georganiseerd 

door Material Design in 

samenwerking met Product 

Magazine. Deze keer staat  

De Beleving in het thema  

van materialen in de 

akoestiek; materialen dus 

waar muziek in zit.

Ton Hurkmans  

en Erwin van Veldhoven

De gitaarspeelster van Johannes Vermeer.
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nieuwe technieken – denk aan de uiteinde

lijke elektrische gitaren –, maar ook door 

het toepassen van nieuwe materialen.  

In de presentaties tijdens ‘De Beleving van 

Materialen in de Muziek’ zal dit aspect na

der worden worden belicht. De gitaar is  

bij uitstek een instrument waarbij het erg  

belangrijk is hoe het eruit ziet. Daarnaast 

moet een gitaar vanzelfsprekend goed be

speelbaar zijn. Hoewel de klank uiteraard 

de doorslaggevende factor is, houdt een 

gitaarbouwer bij het uitzoeken van mate

riaal met alle drie de eigenschappen reke

ning. Waar sommige gitaarbouwers  

zweren bij specifieke houtsoorten en be

handelingen van het hout, passen andere 

weer kunststoffen en metalen toe, of  

programmeren softwarematig speciale 

klanken en effecten.

Materialen in de Muziek

Waar en wanneer
De Beleving van Materialen in de Muziek 
vindt plaats op woensdag 22 juni. Helaas 
was de exacte locatie bij het ter perse gaan 
van dit nummer nog niet bekend; wel dat 
het óf de faculteit Industrieel Ontwerpen 
van de TU wordt, óf het Cultureel Centrum; 
beide in Delft. De bijeenkomst is gratis, u 
dient zich alleen in te schrijven via de web-
site van Product, www.productmagazine.nl. 
Hier vindt u ook meer informatie over de 
inhoud van het programma én de locatie. 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u 
snel aan.

Geluidsbeïnvloeding
Elk materiaal heeft zijn eigen manier van 

reageren op het vibreren van een snaar; 

zijn specifieke resonantie. De combinatie 

en harmonie van al deze eigenschappen 

maakt het geluid van de gitaar. Bij een  

gitaar heb je te maken met verschillende 

onderdelen, zoals de nek, de brug, en de 

body. Deze onderdelen, van verschillende 

materialen, moeten op elkaar af zijn 

gestemd. Bekend is het verhaal van de 

beroemde Amerikaanse gitaarbouwer 

Michael Tobias die, voordat hij bijvoor

beeld een brug voor een gitaar wilde 

gebruiken, het ding op de grond gooide 

om naar het karakter van het geluid te 

luisteren.

Ook binnen de blaasinstrumenten is ge

ëxperimenteerd met materialen om het  

ultieme geluid te creëren. Saxofoons bij

voorbeeld, zijn er niet alleen in koper.  

Ook kunststof, fosforbrons en zelfs ster

ling zilver zijn gebruikt als basismateriaal.  

Of koper in dit geval het beste geluid  

oplevert, blijkt ook een moeilijke vraag 

voor de experts.

Kortom: wat is de invloed van het gebruik

te materiaal op het muziekinstrument en 

hoe belangrijk is die invloed? Of wordt het 

materiaal juist steeds minder belangrijk 

en wordt het meer en meer overgenomen 

door nieuwe technieken? Op die vragen 

zullen we ingaan tijdens de bijeenkomst 

‘De Beleving van Materialen in de Muziek’ 

op woensdag 22 juni in Delft. 

De sprekers op deze bijeenkomst hebben 

stuk voor stuk veel ervaring met het 

ontwerpen en bouwen van muziek

instrumenten. De focus zal liggen op de 

gitaar en de saxofoon. «

De lier, in het oude Griekenland het meest 
gebruikte snaarinstrument.

De Spaanse vihuela.


