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Hoofdstuk 1  Samenvatting 
 

 

Samenvatting 

Bij het bouwen van violen ontstaat al snel de vraag waar een goed klinkende viool aan voldoet. Deze viool klinkt wel 

goed en die andere niet. In een poging om deze vraag objectiever te beantwoorden zonder een compleet 

laboratorium in te richten kwam ik op het idee om hiervoor de computer te gebruiken met software voor 

geluidsanalyse. In dit onderzoek richt ik me op de vraag:  ‘Kunnen we behulp van een computer met geluidsanalyse-

software  betrouwbare uitspraken doen over de klankkwaliteit van een viool’. Deze stelling blijkt  waar te zijn. 

Uit een zoektocht naar de vorm van de audiogrammen van de klank, blijken met name de sterkte van de grondtoon, 

de afname van de sterkte van de boventonen en de aanwezigheid van tonen boven de 10.000 Hz belangrijke 

indicatoren te zijn voor de klankkwaliteit. Met behulp van deze aanpak is het mogelijk om met eenvoudige 

middelen, reproduceerbare metingen en analyses van de klank te krijgen.  

Of en zo ja hoe deze analyses gebruikt kunnen worden als een goed hulpmiddel bij de klankverbetering van violen, 

komt in deel twee aan bod.   

 

 

 

Abstract 

As a hobbyist violin maker  I have been searching for a way to objectivise the sound of violins. I am looking –or 

should I say hearing- to the sound as a physician.  The main problem is that one ought to have a complete laboratory 

to do so.  

It is often said, e.g. by Sacconi (1979) that Stradivari among other violin makers, used tap tones to harmonise the 

pitch of back and Belly  while he was making the sound box of the violin*. For that purpose I used the computer with 

Audacity, a program for sound analyses. I also recorded the sound of violins when they were finished.  While I was 

making the audiograms, I recognised a regular patron in them.  I realised that I needed some violins that are beyond 

doubt in there sound quality. An old Italian instrument (probably a copy of a Gennaro Gagliano) and some great 

instruments in the possession of friends showed indeed the peaks that I expected. Playing a specific tone the first 

characteristic was that the fundamental tone was loud comparing to the higher tones, e.g. the octaves. The second 

was that the higher tones reduced in loudness on a regular basis and the third was that the violin produced sound 

with a frequency above 10.000 Hz. 

 A recording on cd of Ruggiero Ricci made it possible to analyse the sound of some Stradivari and Guarneri violins. 

They also showed the three typical characteristics.  

  

It is possible to make reliable statements about sound quality of violins, using a sound analyses program on the 

computer,  is the main hypothesis in this document. The answer is: Yes, we can. 

 

Audiogram of the “Lafont” (1735) 

Joseph Guarneri del Gesù   

A#5 935 Hz  
 

The highest peak is the fundamental  

tone (935 Hz) 

 

The peaks at higher frequencies are 

regularly diminishing in loudness 

 

There are peaks above the frequency of 

10.000 Hz. 

 

* Simone F. Sacconi;  The “secrets” of Stradivari. Cremona 1979 
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Hoofdstuk 2  Inleiding 
 

Is de klankkwaliteit van een viool te meten? Deze vraag houdt me al enkele jaren bezig. In mijn zoektocht hierover in 

de literatuur, kwam ik een aantal methoden tegen die diverse vioolbouwers en wetenschappers hebben gebruikt. 

Een vervelende bijkomstigheid is dat het meten van de klankkwaliteit altijd gebeurt  met behulp van grote 

opstellingen in laboratoria. Mijn uitdaging zit er in om deze metingen met behulp van eenvoudige middelen te doen. 

 

Al sinds de grote vioolbouwers uit het 17
e
 eeuwse Italië worden het voor- en achterblad op elkaar afgestemd door er 

op te kloppen en de kloptonen met elkaar vergeleken, zo beschrijft o.a. Simone Sacconi in zijn boek The “Secrets” of 

Stradivari. Het achterblad wordt daarbij net zolang dunner gemaakt totdat het als een F# klinkt. Vervolgens wordt 

het voorblad verdund totdat er een E klinkt bij het kloppen. Als amateur vioolbouwer gebruik ik deze aanpak bij het 

bouwen. Om mijn oren te assisteren ging ik daarbij de computer gebruiken met een programma voor 

geluidsanalyse. Ik kon daarmee de kloptonen nauwkeurig en betrouwbaar meten. Gaandeweg kwam ik erachter dat 

er veel meer mogelijk was met deze apparatuur. Door erover te lezen, te praten en te experimenteren kwam ik tot 

de vraag: Kan ik een goed klinkende viool met behulp van deze middelen onderscheiden van een minder goed 

klinkende? 

 

In een tiental jaren heb ik van enkele tientallen violen een geluidsanalyse gemaakt. In de loop van de tijd heb ik het 

soort metingen uitgebreid en kennis genomen van wat anderen met deze en soortgelijke metingen hebben  gedaan.  

 

In dit verslag wordt de basis van deze aanpak besproken. Kun je met deze –relatief eenvoudige- apparatuur 

betrouwbare uitspraken doen over de klank van een viool en meer in het bijzonder de vraag: Hoe zien de grafieken 

van een goed klinkende viool eruit? 

 

Het onderzoek is opgedeeld in twee categorieën violen: 

1. Violen die ik zelf in de handen had, een opname van kon maken en het geluid analyseren (audiogram). Door 

met luisteraars en violisten over de klank te  spreken heb ik geleidelijk een beeld ontwikkeld hoe een goed 

klinkende viool in het audiogram te onderscheiden is van een minder goed klinkende. 

2. Violen van de grote Italiaanse meesters, waarvan ik alleen –door anderen gemaakte- opnames heb. Dit zijn 

violen waarvan de klankkwaliteit buiten discussie staat. Met een kleine ingreep kon ik deze opnames 

gebruiken voor geluidsanalyse.  

 

De stellingen die ik in de loop van het onderzoek via de violen uit categorie 1 heb opgesteld, heb ik vervolgens 

getoetst aan de hand van de opnames van de violen uit de tweede categorie. Tenslotte kwam ik in de gelegenheid 

een brug te slaan tussen de metingen van beide groepen. Dit was mogelijk door enerzijds de metingen van (een 

kopie van) een Gagliano viool die door de klank boven ‘elke verdenking’ stond en anderzijds door de metingen aan 

de Petrus Guarneri 1725 viool waar Frederieke Saeijs op speelt. 
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Hoofdstuk 3  Gebruikte begrippen 
 

3.1 Toon 

Een toon die we horen van een strijkinstrument ontstaat doordat een snaar in trilling wordt gebracht. Hierdoor 

ontstaat een geluidsgolf die een zekere golflengte en een zekere frequentie heeft. 

De golflengte met als eenheid de centimeter is de lengte van de golf. Als we een a op de losse snaar spelen, dan zijn 

de beide uiteinden van de snaar vaste punten. Een denkbeeldig punt op de snaar gaat –dwars op de snaar- heen en 

weer, rond het punt waar het is als de snaar in rust is. Vlakbij de uiteinden van de snaar gaan de punten weinig heen 

en weer, is er een kleine uitwijking, het punt op het midden van de snaar gaat maximaal heen en weer.  Dat punt 

heeft de grootste uitwijking. De uitwijking wordt ook wel amplitude genoemd. Hoe groter de amplitude hoe luider 

(harder) de toon klinkt. 

In het algemeen kunnen we zeggen dat hoe groter de golflengte is hoe lager de toon klinkt. Een cello heeft langere 

snaren en klinkt lager dan een altviool en de laatste klinkt weer lager dan een gewone viool. Meer precies 

geformuleerd klinkt een twee keer zo korte golf, twee keer zo hoog. Tenminste als we de andere factoren, zoals de 

massa van en de spanning op de snaar gelijk houden.  

Dat de a-snaar op een viool lager klinkt dan de e-snaar terwijl ze toch even lang zijn, komt omdat er nog meer 

factoren een rol spelen bij de toonhoogte. Zo speelt de massa (we zeggen vaak gewicht) van de snaar een rol en ook 

de spanning, de trekkracht op de snaar, speelt een rol.  

Hoe vaker een punt op de golf per seconde heen en weer gaat, hoe groter de frequentie, hoe groter de toonhoogte. 

Elke toon heeft een bepaalde toonhoogte. De a van de stemvork heeft een frequentie van 440 Hertz. Hoe hoger de 

toon, hoe hoger de frequentie. Een tweemaal zo hoge toon, noemen we het octaaf. Spelen we een toonladder 

omhoog vanaf de stemvork a, dan is de volgende a (interval een octaaf) een toon met een 2 keer zo grote 

frequentie, dus 880 Hz. 

Noot: In de vioolbouw worden vaak de term a eengestreept voor de a van 440 Hz. De a van 880 hertz heet dan a 

tweegestreept. In dit onderzoek gebruiken we de term a4 voor 440 Hz en a5 voor 880 Hz. Op blz. 7 staat een 

frequentietabel met de bijbehorende namen. 

 

 
Fig 3.1.1 
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Een toon die het oor bereikt kan uit een enkele toon bestaan, bijvoorbeeld een zoemer of een toon die door een 

toongenerator of computer wordt voortgebracht. Als we een enkele toon laten horen, dan klinkt deze toon klinkt 

heel schraal, het tegenovergestelde van vol. 

 

Een toon uit een muziekinstrument is nooit een enkele toon, maar een samengestelde toon.  De grondtoon, 

bijvoorbeeld de a van een stemvork en verschillende boventonen. We komen daar op terug in 2.5 

 

3.2 Timbre of klankkleur 

Zoals gezegd bestaat de toon die we horen uit een grondtoon en diverse boventonen. Omdat de grond- en 

boventonen niet allemaal even hard klinken is de toon een mix. De klankkleur  wordt bepaald door de verhouding 

van de geluidssterkte van de onderlinge tonen. Een toon met veel lage grondtonen klinkt warm, een toon met 

weinig grondtonen en veel harde boventonen rond de 2500 Hz klinkt schril. Een toon met een evenwichtige opbouw 

en ook hoge boventonen, boven de 6000 Hz, klinkt helder. De samengestelde toon heeft daardoor een bepaalde 

klankkleur, ook wel timbre genoemd. 

Een a van 440 Hz gespeeld op een trompet heeft dezelfde grondtoon en boventonen als een a gespeeld op een 

viool. Alleen is de mix van geluidssterkten anders, waardoor de a op de trompet anders klinkt dan de a op de viool. 

Overigens horen we het verschil tussen de trompet en de viool voor een belangrijk deel aan de aanzet van de toon. 

Daar gaan we hier niet verder op in. 

     

3.3 Luidheid 

Als we over de sterkte van het geluidssignaal spreken, dan wordt die grootheid Luidheid genoemd. De bijbehorende 

eenheid is decibel (dB).  Het oor neemt geluiden vanaf  ca. 40 dB waar en vanaf ongeveer 110 dB wordt het signaal 

zo sterk dat we pijn gaan voelen. De zogenaamde pijngrens. De luidheid wordt gemeten met een decibelmeter. Ik 

gebruik deze meer om de onderlinge snaren te vergelijken, dan als absolute meting. Op die manier hoef ik me niet 

zo druk te maken om de precieze afstand tussen bron en decibelmeter. Als deze maar wel dezelfde is bij een serie 

metingen aan één viool.  

 

3.4   Resonanties en kloptonen 

Als een voorwerp gaat mee trillen, spreken we van resoneren. In dat geval komt de golflengte van de toon op de een 

of andere manier overeen met de afmetingen van het voorwerp. Als je over de hals van een fles blaast, ontstaat er 

een bepaalde toon, die afhangt van de lengte van de fles. Zit er wat water onder in de fles, dan wordt de lengte van 

de luchtkolom boven dit water korter en zal de toonhoogte groter worden.  

Ook bij een viool klinken bepaalde tonen luider, dan andere tonen. Dit komt omdat dan de lengte van de luchtkolom 

in de viool een bepaalde overeenkomst heeft met de golflengte van de toon. Dit is te vergelijken met het verhaal bij 

3.1 over een bepaalde snaarlengte die bijvoorbeeld  overeenkomt met een halve golflengte van de toon. 

   

Als we op de viool kloppen gaat de viool kloptonen produceren. We horen dan de frequenties van tonen die de viool 

gemakkelijk laat horen. De zogenaamde resonanties of eigenfrequenties. Sterke resonanties bij een viool klinken o.a. 

rond de 280 Hz. Je kunt dit horen door heel langzaam met je vinger over de g-snaar van laag naar hoog te glijden 

terwijl je strijkt. In de buurt van de C-C#-D hoor je bij de meeste violen een extra luide toon. 

 

3.5   Analyseren van een toon 

Tonen die door een muziekinstrument worden voortgebracht, bestaan in het algemeen niet uit één toon. Stel je 

speelt een Fis van 368 Hz. Dan past de golf die bij deze toon hoort, precies in de snaar. (zie ook figuur 2.1.1) Maar 

dan past ook de golf met de dubbele frequentie (736 Hz) in de lengte van de snaar. Deze toon is opnieuw een Fis, 

maar dan een octaaf hoger. De Cis van 1104 Hz past drie keer in de snaar. De Fis van 1466 Hz past vier keer. Al deze 

tonen zijn resonantiefrequenties en zijn allemaal mee te horen, als je die ene Fis speelt. Bij de gespeelde grondtoon 

zijn al gauw meer dan 15 boventonen te horen. De klank die we horen bestaat uit een samenklank van de grondtoon 

en boventonen, die steeds zwakker worden naarmate de frequentie hoger is.   
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3.6   FFT programma 

Een FFT programma is gemaakt om de toon zoals we die horen te ontleden in de grondtoon en de bijbehorende 

boventonen. (FFT is de afkorting van Fast Fourier Analyse) 

 

3.7    Kwaliteit van de ontwikkelde klank  

Goed klinkend is niet altijd hetzelfde als mooi klinkend. De een houdt b.v. meer van een sonoor klinkende Guarneri 

del Gesù. De ander verkiest een meer heldere Stradivarius klank. 
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Hoofdstuk 4  Werkwijze  
 

4.1 Metingen 

 

4.1.1 Kloptonen 

De viool wordt op ongeveer 20 cm van de microfoon gehouden, met de klankgaten richting de microfoon. De 

microfoon is gekoppeld aan de computer en de geluiden worden opgenomen met het FFT-programma. 

Door met de knokkel van de wijsvinger op het bovenblad te kloppen op het brede stuk van de viool, naast het 

staartstuk, wordt de kloptoon van het bovenblad gevormd. Deze wordt geregistreerd met de microfoon.  

Op vergelijkbare wijze worden de kloptonen van het achterblad vastgelegd door midden op het brede deel van de 

viool te kloppen. De B0 (B-nul) kloptoon ontstaat door het instrument bij de hals vast te houden met de vingers om 

de snaren en op de krul te kloppen.  

Met een houten hamertje wordt vervolgens op de zijkant van de kam getikt, terwijl we het instrument als een 

ukelele vasthouden en de vingers op de snaren leggen. De kamklop. 

 

4.1.2 Helmholtz toon  

De Helmholtz-toon, ook wel de A0 (A-nul) genoemd ontstaat door het instrument horizontaal te houden en  over het 

klankgat aan de bas-kant te blazen, terwijl de microfoon bij het andere klankgat aan de staartkant wordt gehouden. 

Hieronder zien we telkens drie piekjes  als de registratie van kloptonen van voor- en achterblad, B0 en kam. Bij de A0 

meting zien we een kleine ruis in het diagram. 

 

 
Hierboven: opname in Audacity van voor- en achterblad kloptonen, de B0 en de kamklop en de A0 of helmholtz 

blaastoon.  

 

 

 

Links de opname van het voorblad geanalyseerd. De duidelijke 

piek zit bij 274 Hz. 

 

 

 

 

 

 

Rechts de Helmholtz toon. De piek zit bij 270 Hz en 

komt overeen met een C#4. 
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4.1.3 Toonreeksen 

 

Met de klankgaten in de richting van de microfoon opnieuw op ongeveer 25 cm afstand worden op elke snaar van 

laag naar hoog, 5 tonen gespeeld.  

De losse snaar en vervolgens een hele, hele, halve en hele toon hoger. De hoogste toon is dan gelijk aan de losse 

toon op de volgende snaar. Op de e-snaar kan de reeks nog eens worden gespeeld vanaf de b. Hierdoor ontstaat een 

vijfde reeks. De tonen worden allemaal –ongeveer- even lang gespeeld. Met behulp van de computer en het FFT-

programma, worden  vervolgens de tonen per stuk  geanalyseerd. Daarbij ontstaat een grafiek die de luidheid van de 

toon in dB weergeeft als functie van de frequentie in Hz. (zie figuur hieronder) 

 

Hoe de grafieken te lezen 

Langs de verticale as staat de Luidheid in 

decibel (dB). Hoe hoger de piek in de 

grafiek, hoe luider de toon. Langs de 

horizontale as staat de frequentie. Hoe 

groter de frequentie in Hertz (Hz), hoe 

hoger de toon klinkt. In dit voorbeeld 

wordt een C4 (262 Hz) gespeeld op de g-

snaar van een viool. In de grafiek is de 

hoogste piek de grondtoon. Rechts 

daarvan zien we een aantal boventonen, 

waarvan de 1
e
  en 2

e
 boventoon met een 

zwarte pijl worden aangewezen. De 

boventonen nemen geleidelijk in 

luidheid (geluidssterkte) af. De zwarte lijn die hier is ingetekend, verbindt zoveel mogelijk de pieken. Als de piek 

onder de zwarte lijn blijft, is die boventoon wat zwakker. Steekt de piek boven de lijn, dan is die piek in verhouding 

wat sterker (luider). Het gedeelte links van de grondtoon is niet van belang voor de viool. Dat zijn de bijgeluiden van 

de computer, waaronder de 50Hz toon die ontstaat door de frequentie van het lichtnet. 

 

 

4.1.4   Luidheid over de vier snaren 

Met behulp van een decibelmeter wordt de luidheid in decibels (dB) van de vier snaren gemeten. Ik heb deze 

metingen verricht met de app ‘Decibel 10th’ op de iPad. Dit gebeurt door zoveel mogelijk geluidsvolume (luidheid) 

te maken op een bepaalde snaar en het maximum te meten. Hier volgt een voorbeeld:  

 

Luidheid in dB                                                           

Viool en bouwjaar G-snaar D-snaar A-snaar E-snaar 

Kessels 1904 91 dB 93 dB 93 dB 89 dB 

 

In dit voorbeeld blijft de e-snaar 4 dB achter wat betreft toonsterkte. Dat is veel. Ter vergelijk: twee even hard 

klinkende violen samen produceren 3 dB meer dan één viool afzonderlijk.  

 

4.1.5   Diverse grootheden 

Verder wordt  de massa van het instrument gemeten en worden het bouwjaar en het snaartype en eventuele 

bijzonderheden genoteerd. Ook worden er foto’s gemaakt van het instrument. 

 

De kloptonen en Helmholtz-toon komt verder in dit onderzoek niet aan bod. Deze begrippen worden in een 

vervolgonderzoek besproken. 
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4.2  Overwegingen 

Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, dienen de metingen aan een aantal voorwaarden te voldoen. We 

bespreken de reproduceerbaarheid en de nauwkeurigheid van de metingen. 

1) De bron; in hoeverre produceert een bepaalde viool steeds dezelfde karakteristieke grafiek? 

a. Is de grafiek onafhankelijk van de plaats en kracht van de streek van de vioolspeler, 

b. Wat is het effect van de gebruikte strijkstok en van de mate waarin de strijkstokharen geharst zijn,  

c. Idem van de vochtigheid van het instrument, de temperatuur,  

d. Heeft het gebruik van vibrato effect op de grafiek? 

e. En van de gebruikte snaren. 

f. Verplaatsing stapel, aanpassing kam e.d. 

2) De microfoon; in hoeverre is de microfoon bepalend voor de klankkarakteristiek en het bereik? 

3) De computer; bepaalt de gebruikte computer mede de karakteristiek? 

4) Achtergrondgeluid; Wat is het effect op de metingen? 

5) De software; Heeft de keuze hierin gevolg voor de metingen? 

 

We bespreken de verschillende invloeden: 

1) De bron; in hoeverre produceert een bepaalde viool steeds dezelfde karakteristieke grafiek? 

Er zijn geen waarneembare verschillen geconstateerd op basis van:  

a. de plaats en kracht van de streek, zolang we niet extreem dicht bij de kam strijken,  

b. de gebruikte strijkstok en van de mate waarin de strijkstokharen geharst zijn,  

c. de vochtigheid van het instrument en/of de 

temperatuur. 

 

d. Ook het gebruik van wel of geen vibrato hebben we 

niet uit de grafieken kunnen aflezen. In 

nevenstaande grafieken wordt zonder en met 

vibrato met elkaar vergeleken. Boven zonder 

vibrato, onder met. 

 

e. Bij snarenwissel zijn wel significante verschillen 

naar voren gekomen. In dat geval is bij het 

experiment beschreven welke snaren voor en na de 

wissel werden gebruikt. 

 

f. Meer ingrijpende factoren zoals de plaats van de 

stapel, vorm, materiaal en dikte van de kam zijn 

onderzocht. We komen daar in een vervolg 

onderzoek op terug. 

 

 

2) De microfoon; in hoeverre is de microfoon bepalend voor de klankkarakteristiek en het bereik? 

Er is gewerkt met een externe microfoon met een verhoogde gevoeligheid voor hogere tonen. Dat is 

gedaan om een betere microfoon te hebben, maar vooral ook omdat deze verwisselbaar is naar andere 

computers, zodat het effect van de microfoon te registreren is.  

Het effect van de kwaliteit van de microfoon kan nog onderwerp zijn van nader onderzoek. 

3) De computer; bepaalt de gebruikte computer mede de karakteristiek? 

Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen metingen met een desktop computer en een laptop.  Wel is 

op de desktop de 50 Hz brom van het lichtnet met de bijbehorende boventonen meer aanwezig.  Di komt 

aan bod in kanttekening 1 hoofdstuk 7. Ook is de kwaliteit van de geluidskaart van belang voor het 

registreren van met name de hogere tonen. 
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4) Achtergrondgeluid; een langsrijdende auto beïnvloedt de meting. Daarom zijn de metingen op geluidsarme 

tijdstippen uitgevoerd. Achtergrondruis is bepaald door analyses van opnamen zonder vioolklank te maken. Zie 

de bijlage. 

5) De software; Heeft de keuze hierin gevolg voor de metingen? 

a. Er zijn diverse klankanalyse programma’s beschikbaar. In dit onderzoek zijn twee programma’s 

gebruikt. Aanvankelijk is gewerkt met Qbase sx, later met Audacity 1.n en met Audacity 2.n versies, 

sinds die beschikbaar zijn. Alhoewel de grafieken bij Qbase anders worden weergegeven dan bij 

Audacity, hebben we wel soortgelijke karakteristieken gevonden. Omdat Audacity vrij beschikbaar 

is, en er daarom gemakkelijker metingen te vergelijken zijn, is de overstap naar Audacity gemaakt. 

De eerste jaren in diverse versies uit de 1.n serie. Sinds begin 2012 met de 2.n versies.     

b. De gebruiker bepaalt de instellingen van de software. Alle metingen worden uitgevoerd in de 

volgende instellingen: 

i. Algoritme: Spectrum 

ii. Venstertype: Hanning 

iii. Grootte: 4096 voor dunne pieken, 1024 voor gevoeligere metingen in het hoge tonen 

gebied. Bij afwijkende instellingen wordt dit vermeld. 

iv. Frequentie-as: Logaritmisch 

 

Door steeds dezelfde opstelling (strijkstok, afstand en plaats microfoon, enz.) te gebruiken, zijn de metingen in ieder 

geval relatief vergelijkbaar. Absolute metingen spelen geen rol, tenzij anders vermeld. 

 

 

Als decibelmeter heb ik de app ‘decibel 10th’ gebruikt op de iPad en iPhone.  

Hiermee zijn de maximale- en de piekgeluidsterktes gemakkelijk te 

registreren. 

Door de afstand en de richting van de viool bij alle snaren gelijk te houden ten opzichte van 

de dB-meter, zijn de resultaten onderling vergelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

Met de gemaakte kanttekeningen, kunnen we stellen dat de metingen reproduceerbaar zijn. 
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4.3 Vraagstelling  

Als we met een audiogram de klank van een goede viool willen beschrijven, dan hebben we een goede viool nodig. 

Dat is gemakkelijk gezegd, maar lastig uit te voeren. Ik heb diverse mensen, waar onder professionele violisten, 

gevraagd of ze een bepaald instrument mooi vonden klinken. Op een bepaald moment kreeg ik een oud Italiaans 

instrument (mogelijk een 19
e
 eeuwse kopie van) een Gennaro Gagliano uit Napels in handen. Dit instrument stond 

boven de twijfel van kwaliteit. Op grond van de audiogrammen van dit instrument, kregen de ideeën die ik had meer 

vorm en heb ik een aantal hypothesen opgesteld. Dat werkte wel, maar was qua bewijsvoering in de theorievorming 

niet voldoende. 

Er zijn mijn inziens twee manieren om tot een meer gefundeerd oordeel ‘goede viool’ te komen. 

De eerste aanpak is om een groep luisteraars verschillende violen te laten beoordelen. Immers een 

muziekinstrument klinkt goed als veel luisteraars deze goed vinden klinken. Door deze metingen volgens een goede 

procedure te laten verlopen ontstaat een betrouwbaar beeld. Een goede procedure is bijvoorbeeld om een bepaalde 

passage uit een muziekstuk op meerdere violen te laten spelen door dezelfde violist. Door de violen niet te laten 

zien aan de luisteraars en bovendien alle violen in meerdere rondes in verschillende volgorde te bespelen, wordt de 

toeval tot een minimum teruggebracht. 

Als de audiogrammen van de goede violen dan verschillen van die van de mindere, is het verhaal rond. 

De tweede manier is om de klank van meerdere violen die boven de twijfel verheven zijn te analyseren. Op de CD 

‘The Glory of Cremona’ speelt Ruggiero Ricci een fragment uit het vioolconcert van Max Bruch, opus 26, op een 

aantal instrumenten die o.a. zijn gebouwd door Stradivarius en Guarneri del Gesú. Op het moment dat het me lukte 

om de geluidsfragmenten te importeren in het FFT programma, ontstond de gelegenheid om meerdere 

kwaliteitsviolen in grafiek vorm weer te geven.  

In dit onderzoek is voor de tweede manier gekozen.  

Aansluitend zijn er nog diverse violen geanalyseerd, waaronder de viool waar Frederieke Saeijs op speelt. De Reine 

Elizabeth, een instrument gemaakt door Pietro Guarneri del Venice uit 1725. 

 

De centrale vraag luidt: is het mogelijk om met de gebruikte eenvoudige apparatuur, betrouwbare uitspraken te 

doen over de klankkwaliteit van een viool.  
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Hoofdstuk 5  Resultaten  
Omdat er geen sprake was van vooraf gestelde deel-hypotheses, worden de 

resultaten en deze conclusies van de onderdelen in een 

hoofdstuk besproken. De hypotheses zijn gevormd tijdens 

het onderzoek. Het onderzoek is vervolgens toegespitst op 

deze hypotheses. We kijken daarbij achtereenvolgens naar 

de volgende vier aspecten, als onderdeel van de centrale 

vraag:  

 

1. Luidheid van de grondtoon in verhouding tot de boventonen 

2. Het verloop van de luidheid van de boventonen  

3. Het bereik van de viool (in de hoge tonen) 

4. De luidheid over de verschillende snaren 

 

5.1  Luidheid van de grondtoon 

In de grafiek zijn letters gezet bij de diverse pieken. De opname is gemaakt terwijl een Fis werd gespeeld op de D-

snaar. Deze toon is de grondtoon en heeft de in de grafiek de letter A gekregen. De frequentie of toonhoogte van 

deze piek is 372 Hz. Langs de verticale as staat de geluidsterkte die ook luidheid wordt genoemd en als eenheid de 

decibel (dB) heeft. Duidelijk is te zien dat deze piek de luidste is van alle tonen waaruit het geluid van deze Fis op 

deze viool bestaat. We zullen zien dat deze luide grondtoon de oorzaak is van de warme klank van deze viool. Piek B 

vindt plaats bij de frequentie van  744 Hz en is maar liefst 15 dB minder luid dan de grondtoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piek B is de weergave van de eerste boventoon. De frequentie is met 744 Hz precies het dubbele van de grondtoon 

met 372 Hz. Zo is piek C met 1116 Hz precies 3x de grondtoon, D met 1488 Hz 4x de grondtoonfrequentie enzovoort. 

H is de achtste piek en die ligt op de 3000Hz lijn in de grafiek (8 x 372 = 2976). Verderop zien we dat niet voor elke 

boventonen geldt dat het een F# is. 

 

Hypothese ① Bij een warm klinkende viool is de grondtoon  luider dan de boventonen 

[Geef een citaat uit het document of 

de samenvatting van een interessant 

punt op. Het tekstvak kan overal in het 

document worden neergezet. Ga naar 

het tabblad Hulpmiddelen voor 

tekenen als u de opmaak van het 

tekstvak voor het blikvangercitaat wilt 

wijzigen.] 

[Geef een citaat uit het document of 

de samenvatting van een interessant 

punt op. Het tekstvak kan overal in het 

document worden neergezet. Ga naar 

het tabblad Hulpmiddelen voor 

tekenen als u de opmaak van het 

tekstvak voor het blikvangercitaat wilt 

wijzigen.] 
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De betere violen produceren een sterke grondtoon. Deze is niet bij alle plaatsen op de snaar sterker dan alle 

boventonen, maar wel duidelijk meer aanwezig. Niet goed klinkende violen die ik zelf verbeterde kregen een 

sterkere grondtoon. Bijna alle audiodiagrammen uit bijlage 1 voldoen aan dit criterium. Op grond hiervan 

concludeer ik dat de uitspraak: Bij een warm klinkende viool is de grondtoon  luider dan de boventonen, waar is.          

Bij de G-snaar is in het algemeen de grondtoon minder sterk aanwezig bij de grondtoon en de a. 

5.2  Het verloop van de luidheid van de boventonen  

Als we een denkbeeldige rechte lijn trekken die het gemiddelde vormt tussen de pieken van D t/m J in de afbeelding 

op de vorige pagina, dan zien we een deel van de pieken daar bovenuit steken. Dit zijn de meer luide boventonen. 

De zwakkere boventonen blijven onder de lijn. Hoe minder de pieken afwijken van de denkbeeldige lijn, hoe 

evenwichtiger is de toon. Alle frequenties zijn dan vertegenwoordigd. 

 

Hypothese ② Bij een evenwichtig klinkende viool neemt de luidheid regelmatig af naarmate de 

frequentie hoger wordt.  

 

Minder goede violen hebben onregelmatiger patronen. De betere violen voldoen aan de trend. Neemt niet weg dat 

er ook bij goede violen wel frequenties zijn die achterblijven of juist te sterk aanwezig zijn. Dit komt duidelijk als 

trend naar voren bij zowel eigen instrumenten als bij de 10 Cremonese violen uit bijlage 1 

Conclusie: De hypothese: Bij een evenwichtig klinkende viool neemt de luidheid regelmatig af naarmate de 

frequentie hoger wordt,  is waar. 

  

5.3  Het bereik van de viool (in de hoge tonen) 

Het menselijk gehoor loopt van 50 Hz tot ca. 10.000 Hz bij oudere mensen en tot ca. 20.000 Hz bij jongeren. Een 

heldere viool geeft nog geluid in het gebied tussen de 10.000 en ca. 15.000 Hz. Een dof klinkende viool heeft niet 

veel klankvolume in het hoge gebied.   

 

Hypothese ③ Een helder klinkende viool geeft ook meetbaar geluid weer boven de 10.000 Hz 

 

Een helder klinkende viool geeft ook meetbaar geluid weer boven de 10.000 Hz: Is waar. 

De audiogrammen van een goede viool vertonen nog pieken in het gebied boven de 10.000 Hz met als kanttekening 

dat deze pieken wel min of meer passen in het patroon van afname. Ik heb ook violen doorgemeten waarbij er 

boven 10.000 Hz juist heel sterke pieken zijn, terwijl er juist in het lage gebied een sterk achterblijvende klank is. Zie 

bijvoorbeeld de 2
e
 afbeelding op blz 9 van de Stenton studieviool.  Op grond van de metingen op de e-snaar van alle 

Stradivari en Guarneri metingen in bijlage 1, kunnen we concluderen dat de hypothese waar is. 

 

 In onderstaande grafiek zien we een registratie van “The Spanish”. Een Antonio Stradivarius viool uit 1677. Gespeeld 

wordt een G van 387 Hz, waarschijnlijk op de D-snaar.  
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In deze grafiek zien we de genoemde klankidealen duidelijk zichtbaar: 

1. De grondtoon van 387 Hz is de meest luide toon 

2. De luidheid van de boventonen neemt geleidelijk af, met als kanttekening dat de 3
e
 boventoon (1548 Hz) 

iets achterblijft en de 5
e
 (2322 Hz) iets extra vertegenwoordigd is 

3. Het gebied tussen 10 en 15 duizend Hz is meetbaar. 

 

De volgende grafieken zijn van een studieviool Merk Stentor, type student ST uit ca. 2008.  

De viool voldoet niet aan het eerste kenmerk, dat de grondtoon sterker is dan de boventonen. Beschrijvend: de viool 

klinkt schril, niet warm. De grondtoon komt meer dan 10 dB te kort. 

 

  
Ook is het verloop van de boventonen niet regelmatig. De denkbeeldige lijn die de punten verbindt is grillig. Wel 

heeft deze viool veel hoge tonen. Boven de 10.000 Hz is er waarneembaar geluid. In combinatie met het relatieve 

achterblijven van de lage (grond) tonen, verklaart dat de schrille klank.  

 

 

 

Ook op de  

E-snaar komt de viool 

grondtonen  

te kort. 
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In de volgende grafiek een eigen gebouwde viool uit 2012. De viool is gebouwd volgens de ervaringen van eerdere 

violen. Uitgangspunt is de door Guarneri del Gesù gebouwde viool “Il Cannone” uit 1744, de befaamde viool van 

Paganini. De in ’12 gebouwde viool is vrij naar deze Guarneri gebouwd. Niet een replica op millimeters, maar 

gemaakt naar het toonideaal van de oorspronkelijke Guarneri. Duidelijk is te zien dat de grondtoon D4 op de losse 

snaar 5 á 6 decibel uit steekt boven de eerste boventoon D5.    

 
 

De viool wordt beschreven als een warm klinkende viool.  

 

 

 

 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de drie hypothesen over de klank in relatie tot bijbehorende audiogrammen, 

waar zijn.  

 

 

5.4  De luidheid over verschillende snaren 

 

Het gegeven dat de luidheid over de verschillende snaren even groot moet zijn is niet een hypothese maar een 

uitgangspunt. De eis die violisten stellen aan een instrument. Ik heb geprobeerd in dit onderzoek of we met de 

gebruikte apparatuur deze wens kunnen controleren. 

 

In de tabel hiernaast staan de resultaten van 

een aantal luidheidsmetingen over de 

verschillende snaren.  

De metingen binnen één reeks zijn onderling 

vergelijkbaar en geven een goede indruk van 

de luidheid. Door aanpassingen van de viool 

kunnen de verschillen worden verkleind.  

De metingen van de ene viool in vergelijking 

met een andere viool zijn niet vergelijkbaar 

omdat de meetafstand niet is 

gestandaardiseerd. 

  Luidheid in dB 

 Viool en bouwjaar G-snaar D-snaar A-snaar E-snaar 
001 Rob van der Haar 09 91 dB 89 dB 92 dB 89 dB 

 003 Rob van der Haar 12 92 dB 91 dB 89 dB 93 dB 

    Idem na aanpassing 90 dB 90 dB 92 dB 90 dB 

057 Maidstone  ca. 1890 90 dB 93 dB 89 dB 93 dB 

058 Stentor Student ST 92 dB 91 dB 90 dB 89 dB 

    idem 89 dB 87 dB 87 dB 89 dB 

059 Duitse studie viool ‘08 97 dB 98 dB 97 dB 97 dB 

061 Bas Maas 2007 89 dB 91 dB 91 dB 92 dB 

    (kam aanpassing) 98 dB 98 dB 99 dB 100 dB 

070 Atze Sijtsma 1946 100 dB 99 dB 99 dB 99 dB 
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 Hoofdstuk 6  Conclusies 
 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: is het mogelijk om met de gebruikte eenvoudige apparatuur, betrouwbare 

uitspraken te doen over de klankkwaliteit van een viool. 

 

Dit onderzoek is begonnen door audiogrammen van het geluid van violen te maken. We hebben daarbij 

geconstateerd (zie 4.2) dat de reproduceerbaarheid van de grafieken groot is.  

 

Enerzijds door audiogrammen te maken van violen die ik zelf kon registreren, anderzijds door bestaande opnames 

van Cremonese topviolen te analyseren heb ik gezocht  naar de elementen van een  goede klank. 

Tijdens deze zoektocht  vielen een paar facetten van het audiogram op. Goed klinkende violen hebben een 

grondtoon die sterk is in verhouding tot de boventonen, hebben een regelmatig in sterkte afnemende boventonen 

en hebben ook klank boven de 10.000 Hz. Op grond daarvan kwam ik tot de volgende drie hypothesen: 

 

1) bij een warm klinkende viool is de grondtoon  luider dan de boventonen. Zowel uit eigen metingen van o.a. 

zelf gebouwde violen als uit de geluidsopnamen van een aantal violen van Stradivarius en Guarneri blijkt 

deze hypothese waar te zijn. 

2) bij een evenwichtig klinkende viool neemt de luidheid regelmatig af naarmate de frequentie hoger wordt. 

Ook deze hypothese is waar gebleken. 

3) een helder klinkende viool geeft ook meetbaar geluid weer boven de 10.000 Hz. Waar. 

 

De hoofdvraag 

Op grond van de reproduceerbaarheid en de drie beschrijvende hypothesen is de eindconclusie gerechtvaardigd: 

 

Het is mogelijk om m.b.v. een microfoon, een standaard computer en FFT-software uitspraken te  doen  over de 

klankkwaliteit van een viool. 
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Hoofdstuk 7  Discussie en vervolgonderzoek 
 

In dit verslag van het onderzoek zijn een aantal kanttekeningen gemaakt. Hier volgen de belangrijkste: 

1) Bij het maken van geluidsopnamen worden bijgeluiden geregistreerd. Als meest bepalende is er de lichtnet 

ruis, die ontstaat door de frequentie van het lichtnet. In Nederland bedraagt deze 50 Hz en we zien daarom 

pieken bij 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz enzovoort. Geleidelijk afnemend in sterkte met de frequentie. In Amerika 

bedraagt de frequentie 60 Hz. Daarom zien we bij opnamen die daar zijn gemaakt pieken bij 60 Hz etc. 

Metingen die zijn gemaakt met een laptop die niet op het lichtnet is aangesloten vertonen deze pieken niet. 

Elektrische apparatuur in de buurt van de microfoon kunnen met hun straling sterk aanwezig zijn bij een 

opname. 

2) Een ingebouwde microfoon heeft in het algemeen een lage kwaliteit. Dit blijkt uit het vergelijken van de 

audiogrammen van een viool met verschillende microfoons. Een losse microfoon van enkele tientjes 

voldoet al gauw veel beter.  

3) De metingen zijn in het algemeen meer van waarde als een onderlinge vergelijking dan als absolute meting. 

Bijvoorbeeld het aantal decibel dat een viool produceert is goed te vergelijken binnen één set metingen 

over de vier snaren, omdat dan de verdere omstandigheden constant zijn.  

4) Geluidskwaliteit komt niet een op een overeen met hoe mooi een viool klinkt. Wel of het optimale geluid 

uit de viool klinkt. 

 

 

Ideeën voor vervolgonderzoek: 

 

1) Kloptonen-analyse 

Op welke manier kunnen kloptonen worden gebruikt als middel ter beoordeling en verbetering van instrumenten. 

Ook tijdens de bouw?  

Op dit moment maak ik gebruik van de kloptonen bij het afstemmen van de bladen tijdens de bouw. De apparatuur 

is dan een verlengstuk van het oor. In het vervolgonderzoek gaan we kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn 

op dit vlak van resonantiefrequenties in de brede zin van het woord. 

  

2) Klankanalyse als hulpmiddel bij het optimaliseren van de klank 

Kan de geluidsanalyse van tonen gebruikt worden voor klankverbetering? Als een viool niet lekker klinkt, maak ik 

een analyse. Op grond daarvan kom ik dan tot de conclusie of het euvel in de kam, de stapel, de snaren of de 

klankkast zit. In een vervolgonderzoek komt dit systematisch aan de orde.  

Als voorbeeld de volgende meting: 

  

Een schril klinkende viool geeft het volgende audiogram. 

 

 

 

 

 

De stapel staat dicht bij de kam en in langs- 

richting gezien aan de onderkant iets naar 

buiten. 
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Het audiogram na korrectie van de 

stand (verticale stand) 

Duidelijk zijn de tonen tussen 1000 en 

2000 Hz beter vertegenwoordigd. Ook 

is het aflopende patroon van 

boventonen duidelijk regelmatiger. 

 

 

 

3) Klankanalyse als hulpmiddel bij het beschrijven van het karakter van de klank 

Is het mogelijk om het klankkarakter te beschrijven met behulp van audiogrammen? Hoe ziet het verloop 

van de verschillende frequenties eruit bij een helder klinkende viool of bij een meer sonore viool?  

 

Tot zover dit onderzoek. In de bijlagen staan geluidsanalyses van diverse instrumenten. 

 

Gebruikte literatuur 

Acoustics for violin and guitar makers   Erik Jansson editie 4 2002  n.v.t. 

Akoestiek van de instrumenten van de violenfamilie Jan James 1999  ISBN 90-71939-12-X 

Mode tuning for the violin maker Carleen Hutchins &  Duane Voskuil. nov 95    CAS Journal 2, No. 4 

The “secrets” of Stradivari Simone F. Sacconi Cremona 1979 

The Violin-makers of the Guarneri Family (1626-1762) gebr. Hill 1989 (replica van 1931)  

ISBN 0-486-26061-5 

The violin. Music acoustics from Baroque to Romantic John Ewan McLennan 2008 Proefschrift  

Violin Acoustics-Overview    D.Noon Artikel …………. 

Violin-making    Edward Heron-Allen 2005 (replica 1885)     ISBN 0-486-44356-6 

 

 

 

 

De bijlagen:  

1) The Glory of Cremona.  

Op de cd “The Glory of Cremona” spelt Ruggiero Ricci o.a. het intro van het vioolconcert in G-mineur van Bruch. 

De audiogrammen van 5 Guarneri del Gesù violen en 6 Stradivari instrumenten zijn toegevoegd. 

2) Eigen gebouwde instrumenten 2012 en 2013 

3) De Petrus Guarneri (Venetië) viool uit 1725 van Frederieke Saeijs 

4) Onderdelen van de viool 
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           Bijlage 1: 

Glory of Cremona 
 

Ruggiero Ricci speelt het onderstaande intro van het vioolconcert van Max Bruch. 

Eerst in muziekschrift 

 

Daarna het geluidsfragment van Bruch weergegeven als schermafdruk in Audacity. Tussen de rode lijnen 

de verschillende tonen G3, G4, A#5 en C#6 die telkens zijn geanalyseerd. 

 

N.B. De Glory of Cremona opnamen zijn in New York gemaakt. Met een lichtnetfrequentie van 60 Hz.  

Mijn eigen opnamen zijn met 50 Hz opgenomen. De lichtnetfrequentie en de boventonen daarvan zijn 

duidelijk te zien in onderstaande grafiek. Ook is te zien dat de sterkte van de 50 Hz groter is dan van de 

100 Hz piek enzovoort. Deze lichtnetpieken worden in de besprekingen verder niet meegenomen. 
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Joseph Guarneri del Gesù     
The “Gibson”  1734 The “Lafont”1735 

Grondtoon     G3 197 Hz 

 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 
Grondtoon    G4 383 Hz 

 

Grondtoon    G4 383 Hz 

 
Grondtoon    A#5 935 Hz 

 

Grondtoon    A#5 935 Hz 

 
Grondtoon    C#6 1119 Hz 

 

Grondtoon    C#6 1126 Hz 

 
 

 De 239 Hz piek is hier sterker aanwezig dan dat je op 
grond van de lichtnet piek mag verwachten. 
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Joseph Guarneri del Gesù     
The “Plowden”   1735 The “Ex-Vieuxtemps”   1739 

Grondtoon    G3 196 Hz 

 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 
Grondtoon    G4 383 Hz 

 

Grondtoon    F#4 386 Hz 

 
Grondtoon    A#5 920 Hz 

 

Grondtoon    A#5 915 Hz 

 
Grondtoon    C#6 1133 Hz 

 

Grondtoon    D#6 1166 Hz 
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Joseph Guarneri del Gesù  
“The Beriot”   1744 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 
Grondtoon    G4 384 Hz 

 
Grondtoon    A#5 920 Hz 

 
Grondtoon    C#6 1112 Hz 
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Antonio Stradivari      
The “Ernst”    1709 The “Joachim”    1714 

Grondtoon    G3 193 Hz 

 

Grondtoon    G3 195 Hz 

 
Grondtoon    G4 382 Hz 

 

Grondtoon    G4 382 Hz 

 
Grondtoon    A#5 927 Hz 

 

Grondtoon    A#5 932 Hz 

 
Grondtoon    C#6 1129 Hz 

 

Grondtoon    C#6 1109 Hz 
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Antonio Stradivari      
The “Madrileno”    1720 The “Monasterio”    1719 

Grondtoon    G3 196 Hz 

 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 
Grondtoon    G4 383 Hz 

 

Grondtoon    G4 382 Hz 

 
Grondtoon    A#5 934 Hz 

 

Grondtoon    A#5 934 Hz 

 
Grondtoon    C#6 1122 Hz 

 

Grondtoon    C#6 1095 Hz 
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Antonio Stradivari      
The “Rode”    1723 The “Spanish”    1677 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 

Grondtoon    G3 196 Hz 

 
Grondtoon    G4 383 Hz 

 

Grondtoon    G4 384 Hz 

 
Grondtoon    A#5 941 Hz 

 

Grondtoon    A#5 911 Hz 

 
C Grondtoon    #6 1123 Hz 

 

Grondtoon    C#6 1120 Hz 
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       Bijlage 2: Eigen gebouwd instrument 2012 en 2013 

Rob van der Haar ( vrij naar Joseph Guarneri del Gesù     “Il Cannone”   ) 
Rob van der Haar 2012 Rob van der Haar 2013 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 

Grondtoon    G3 197 Hz 

 
Grondtoon    G4 389 Hz 

 

Grondtoon    G4 399 Hz 

 
Grondtoon    A#5 942 Hz 

 

Grondtoon    A#5 949 Hz 

 
Grondtoon    C#6 1104 Hz 

 

Grondtoon    C#6 1109 Hz 
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         Bijlage 3: Petrus Guarneri 1725 

 

Petrus Guarneri Venice 1725  “Ex-Reine Elisabeth” 
Het instrument wordt bespeeld door Frederieke Saeijs. Opname datum: dec 2013 

G-snaar 

G 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D

 

Spectrum over de G-snaar 

 
Criterium 1; De grondtoon is sterker dan de boventonen. Dit komt steeds duidelijker naar voren naarmate de 
toon hoger wordt. 
Criterium 2; De boventonen nemen in luidheid af met de frequentie.  
 
N.B. Met name de gespeelde C geeft een bijna perfect audiogram. (beide criteria) 
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D-snaar 

D 

 

E 

 

F# 

 

G 

 

A 

 

Spectrum over de D-snaar 

 

Criterium 1; De grondtoon is sterker dan de boventonen. Op de D-snaar is dit duidelijk het geval. 
Criterium 2; De boventonen nemen in luidheid regelmatig af met de frequentie.  
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A-snaar 

A 

 

B 

 

C# 

 

D 

 

E 

 

Spectrum over de A-snaar 

 
Criterium 1; De grondtoon is sterker dan de boventonen. Op de A-snaar is dit duidelijk het geval. Wel neemt 
de grondtoon af bij hogere tonen.  
 
Criterium 2; De boventonen nemen in luidheid af met de frequentie. Op de A-snaar blijft het geluid iets achter 
bij enkele frequenties tussen de 400 en 1000 Hz en produceert in het gebied tussen de 1000 en 2000 Hz iets 
boven gemiddeld. 
 
 
 
 
 
De Petrus Guarneri Venice 1725 
 “Ex-Reine Elisabeth“ 
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E-snaar 

E 

 

F# 

 

G# 

 

A 

 

B 

 

Spectrum over de E-snaar 

 
Criterium 1; De grondtoon is sterker dan de boventonen. Op de E-snaar is dit zeker het geval bij de G en de A.  
Criterium 2; De boventonen nemen in luidheid af met de frequentie. Duidelijk het geval op de E-snaar. 
Criterium 3; Het instrument produceert ook geluid boven de 10.000 Hz  

 

Conclusies over het geheel: 

Criterium 1: De grondtoon is sterker dan de boventonen. Voldoet het instrument aan.  

 

Criterium 2: De boventonen nemen in luidheid regelmatig af met de toenemende frequentie. Voldoet 

het instrument aan. 

Criterium 3: Het instrument heeft een breed bereik van toonhoogtes. Voldoet het instrument zeker aan. 

Ook in het gebied boven de 10.000 Hz wordt er voldoende geluid geproduceerd. 
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Bijlage 4; onderdelen van de viool 

 

 Deel van de mal, met klosjes en de ribben er aan gelijmd. 

Dunne strookjes op de ribben 

om het onder- en  

bovenblad beter op de ribben te 

kunnen lijmen. 

 

  

 

 

 Onderblad vormgeven 

 

De ribben vormen samen met de 

–afgeronde- blokjes de krans. De 

label is geplakt.  

 

 Bovenblad van de binnenkant 

gezien met zangbalk (steunpunt 

voor de kam) en f-gaten  

Onderblad op de krans lijmen 

 

De inleg is aangebracht en wordt geschaafd  

 Hals met krul + gaten voor de 

stemschroeven 

 

 

 

 

Op de hals zit de toets (ebbenhout) gelijmd  

 

De kam steunt op het bovenblad. Links 

steunt dit op de basbalk, rechts op de  

 stapel. Een rond staafje vurenhout van 

ca. 6 mm dik. 

De snaren steunen op de kam  

 

De snaren zitten aan het staartstuk (hier met fijnstemmers)  

De kinsteun  

 


