
 

 
 

 
 

Waldhoorn           
 
De waldhoorn is een van de oudste muziekinstrumenten. Het is heel vroeger allemaal 
begonnen met de schelp en de hoorns van koeien en andere beesten. In de Afrikaanse landen 
gebruikten ze de slagtanden van olifanten en ze noemden die hoorns heel toepasselijk de 

OLIFANT en al deze voorlopers vallen onder de grote en 
gezellige familie “HOORNS”. 
Pas in de vroege middeleeuwen kreeg de hoorn een beetje de 
vorm zoals we haar vandaag de dag nog kennen en moeten 
daarbij denken aan de jachthoorn. 
De jachthoorn is een lange conische buis met aan het begin 
een mondstuk en aan het eind breed uitgelopen en tot een 
beker gevormd. De jachthoorn is 1 à 2 meter lang en om haar 
goed te kunnen gebruiken hebben ze de hoorn opgerold tot 
een handzaam instrument. 
De jachthoorn werd vroeger niet alleen gebruikt bij de jacht 
maar ook wanneer de postkoets naderde of als de slager of 
bakker in het dorp kwam en natuurlijk werd de hoorn ook 

gebruikt bij naderend gevaar. Een paar eeuwen later kwam de natuurhoorn en dat is wederom 
het eerste koperen blaas-instrument waarmee men alle noten met zowel kruizen als mollen 
kon spelen. De moderne hoorn zoals we haar nu kennen ziet er net zo uit als die natuurhoorn 
alleen zitten er nu ventielen op. 
De waldhoorn van nu is zo’n vier en een halve meter lang en heeft het grootste bereik van alle 
koperblaas instrumenten namelijk 4 tot 5 octaven. De hoorn is bijna in ieder orkest 
vertegenwoordigd en dat is mede te danken aan haar mooie ronde volle klank. De hoorn wordt 
niet voor niets  “de ziel van het orkest” genoemd. 
De hoorn is te bespelen door iedereen die een beetje muzikaal talent en doorzettingsvermogen 
heeft, maar je moet al wel je melkgebit voor een grote mensen gebit hebben gewisseld. 
 
aanschaf:   huren van muziekvereniging 
                   kopen in overleg met de docent 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
docenten:  Gerald Roerdinkholder en Hans Hilferink 
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