
20. Muziekinstrumenten

Wat zou de wereld saai zijn zonder muziek. In de tijd voor de zond-

vloed bestonden er al muziekinstrumenten. Mensen ontdekten dat,

wanneer je een gat maakte in de hoorn van een dier, je geluid kon ma-

ken. Het geluid van elke hoorn was anders, afhankelijk van de dikte, de

lengte, en de plaats van het gat. Maar muziek was niet, zoals bij ons,

voor het plezier. De hoorn werd een instrument

voor dagelijks gebruik, zoals voor signalen bij de

jacht en het gevecht. Als de hoorn geblazen werd,

wist men - uit de klank en het aantal malen dat

geblazen werd - wat het betekende: een overwin-

ning, het begin van de jacht, gevaar, enzovoorts.

Heb je al eens op een rietstengel geblazen? Je hoort

dan een geluid. Maak je er gaatjes in dan hoor je ver-

schillende tonen, afhankelijk van waar je je vingers

plaatst. Op die manier werd de eerst fluit gemaakt.

Door het gebruik van pijl en boog ontdekte men dat

de pijl een zoevend geluid maakte. Naarmate de boog

strakker of minder strak werd gespannen, verander-

de het geluid. Muzikale mensen maakten van een boog

de eerste snaarinstrumenten. In Genesis lees je al: “Jubal is de vader

geworden van allen die citer (een soort harp) en fluit bespelen”.

Muziek is in de Bijbel heel belangrijk, vooral in de eredienst. Koning

David zorgde voor een tempelkoor en or-

kest, om te zingen en vrolijke muziek te

spelen. In de tempel werd vaak in beurtzang

gezongen. Muziek stond niet op papier, want

er was nog geen notenschrift; dat kwam pas

vele eeuwen later. Een leerling luisterde

goed naar de leraar, en door hem na te spe-

len leerde hij de melodieën. Liederen werden uit het hoofd geleerd.

Wel werden tekens met de handen en vingers gegeven, zodat zangers

en spelers wisten wanneer ze moesten beginnen. De leraar leek een

beetje op een dirigent. De muziekinstrumenten van onze tijd zijn heel

wat mooier en beter te bespelen dan de eerste muziek instrumenten.

Ze hebben ook een mooiere klank. Toch is het principe nog steeds het

zelfde, vooral aan de harp is dat goed te zien.
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