
Algemene info over de Concert flute  
 
De flute-pagina’s op mijn website zijn bedoeld als een introductie in de wereld van 
de z.g. “concert flute”, ook wel “simple system flute”, “multy-keyed flute”, “Irish flute”  
of zelfs “the old flute”genoemd. Vanaf nu zal ik alleen de benaming “concert flute” gebruiken, 
en uiteraard bedoel ik dan de in de Ierse traditionele muziek meest gebruikte dwarsfluit:  
de D- flute met 6 open speelgaten die een D-majeur toonladder produceren als ze vanaf het 
onderste speelgat een voor een geopend worden. 
  
Net als met mijn whistle-pagina’s hoop ik zoveel mogelijk mensen te informeren en 
enthousiasmeren voor de traditionele Ierse fluitmuziek, en in dit geval dus voor de muziek  
die gemaakt wordt op de concert flute, de 19e eeuwse houten dwarsfluit die vanaf het begin  
van de 19e eeuw de opvolger van de Barok traverso werd. 
 

Van Barok traverso naar Concert flute 
 

De Barok dwarsfluiten (A) waren qua volume/toon een verbetering t.o.v. de fluiten v/d 
Renaissance: o.a. vanwege de andere boring van de binnenkant en de speelgaten. 
Ze hadden een bijna rond mondgat en kleinere speelgaten dan de concert flutes, en de klank 
was daardoor verfijnder en intiemer. Soms waren ze voorzien van 1 klep. 
Vanaf 1750 werden meerdere kleppen toegevoegd (met name D#,F,G#,Bb) om bepaalde 
speelgaten te openen om in verschillende toonsoorten te kunnen spelen. 
Tot 1750 werd vooral met “forked fingering”/”cross fingering” gespeeld wat de zuiverheid niet 
altijd ten goede kwam maar wel meer expressie en kleuring (chromatiek) mogelijk maakte in 
vergelijking met dwarsfluiten met kleppensysteem. 
 

A   
                                          1 key Barok traverso naar Charles Schuchart (London 1720) 
 
Vanaf het begin van de 19e eeuw gingen vooral Londense fluitbouwers verder met het 
experimenteren en ontwikkelen van het kleppensysteem en rond 1830 ontstond ook meer 
behoefte aan fluiten met grotere speelgaten met een nog krachtiger klank.  
Hieronder zie je twee replica’s van dergelijke fluiten die recentelijk zijn gemaakt. 
Dit Rudal model (B) heeft 6 kleppen en dit Pratten model (C) heeft 8 kleppen en beide fluiten 
hebben vrij grote speelgaten en een min of meer ovaal mondgat. 
 
 

B   
                                                6 key Rudal Perfected model door Terry McGee  
 
 

C  
                                                                8 key Pratten model door Thomas Aebi 
 
 

De Barok traverso’s en de concert flute’s hebben een conisch (taps toelopend) fluitlichaam en 
het deel met het mondgat (“topjoint” oftewel  “head”) is cylindrisch (circelvormig) 
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De Boehm dwarsfluit 
 

Toch is de concert flute in de 19e eeuw uit de gratie geraakt bij de klassieke fluitisten die vanaf 
1847 meer en meer de voorkeur begonnen te geven aan de cylindrische Boehm- dwarsfluit met 
zijn geavanceerde kleppensysteem, ontwikkeld door de Duitser Theobald Boehm. (1794-1881) 
Bijzonder is wel dat Boehm hiertoe in 1831 in Londen werd geïnspireerd door een concert van 
de bekende Engelse fluitist Charles Nicholson.  
Deze veelzijdige en talentvolle Engelse fluitist was met name beroemd vanwege het volume dat 
hij uit het door hem (en zijn vader) ontwikkelde type concert flute kon halen.  
De “Nicholson flute” had o.a. grotere speelgaten dan de toen gebruikelijke typen concert flutes 
en over het aanblazen en de hantering had Nicholson ook eigenzinnige opvattingen.  
 

                                                           
                 Theobald Boehm (1794-1881)                                           Charles Nicholson (1795-1837) 
 

Boehm wilde met de reeds opgedane ervaringen van Nicholson en enkele andere Londense 
fluitbouwers een nieuw type dwarsfluit gaan maken met grotere speelgaten. 
Maar het ging hem niet alleen om het grotere volume, hij wilde n.l. ook een cylindrische fluit, 
en een die zuiverder klonk dan de concert flute. 
Met “zuiverder” bedoel ik hier dat de Boehmfluit beter aangepast werd/is om te funktioneren 
binnen het (Westerse) muzieksysteem met zijn z.g. gelijkzwevende stemming” en enigszins 
beperkte chromatiek (kleuring). 
 
Klik op deze link voor een interessant artikel (PDF) van Catherine Folkers over de stemming 
v/d Barok & Concert flute:  
 
http://www.whistle-flute.com/downloads/info_flute_stemming.pdf  

 

 
2 Boehm-fluiten van eind 19e eeuw: een verzilverde fluit met mondplaat en een ebbenhouten fluit zonder mondplaat 

 
Het kopstuk met mondgat van de Boehmfluiten werd conisch en de grote speelgaten werden 
mathematisch geplaatst in een cylindrisch fluitlichaam. 
Het kleppensysteem werd daaraan aangepast in tegenstelling tot de concert flutes waarvan de 
boring  en de plaats van de kleinere speelgaten min of meer afhankelijk werd gemaakt aan het 
kleppensysteem.  
De concert flute en de moderne Boehmfluit waren weliswaar een geavanceerde voortzetting 
van de Barok traverso’s vanwege de uitbreiding van kleppensysteem, maar dat systeem  
betekende in zekere zin ook een muzikale beperking, met name t.a.v. de expressie en de 
chromatiek. 
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De terugkeer van de Concert flute 
 

De Boehmfluit werd wel een succes en massaal geproduceerd en de houten concert flutes 
werden op grote schaal afgedankt maar kregen juist daardoor een tweede leven in het circuit 
van de West-Europese volksmuziek. 
 
Ook in Ierland was dat het geval, vandaar dat de term “Irish flute” ingang deed. 
Met name de z.g. “Celtic Revival” * van de vorige eeuw heeft de Ierse traditionele (fluit)muziek  
een “boost” gegevenen dat heeft tot gevolg gehad dat er veel vraag kwam naar concert flutes.  
 
Deze “Celtic Revival” kan men typeren als een romantische, op behoud van traditie gerichte 
stroming  in de wereld van de 19e en 20e eeuwse literatuur (“Celtic Twilight”) en muziek. 
Tegenwoordig is “Celtic Music”/ “Celtic Folk” vooral ook een  marketingnaam want de meeste 
traditionele muziek en liederen van dit genre is n.l.van na de 18e eeuw. 
De Ierse dansmuziek is bovendien beïnvloed door andere Europese volksmuziektradities. 
 
Vanwege de groeiende populariteit van de “Keltische” muziek zijn er tegenwoordig veel 
fluitbouwers die replica’s van de 19e eeuwse concert flutes maken, maar vanwege het feit dat 
er veel verschillen t.a.v. kwaliteit en prijs is het zaak om je goed te oriënteren voor je er een 
aanschaft. 
 
Als je deze link aanklikt kom je op mijn webpagina met o.a. links naar goede bouwers: 
 
http://www.whistle-flute.com/?Links 

 
 

 
     Een Rudal model met 6 kleppen van Terry McGee. Onderaan de 2 gaten voor eventueel de C# en C-klep 

 
Screw cap            Head                          Barrel                  Upper Body                  Lower Body (bij Aebi)            Foot 
  

       
                Een Rudal model met 8 kleppen van Thomas Aebi. Hier zijn de C# en C klep wel aanwezig. 
 
                   Embouchure             Tuning                         Long C key             G# key     Long F key                  C# & C key     
                           hole                         slide                                                Bb key                               F key        Eb key 
  
 

Houtsoorten 
 

Kokos (“Jamaican ebony”), Grenadilla (“African blackwood”), Palissander (“Rosewood”), 
Ebbenhout (“Ebony”) en Palmhout (“Boxwood”) zijn de meest gebruikte houtsoorten, en 
vroeger werd er ook ivoor gebruikt. 
 
Info houtsoorten:  http://www.martindoyleflutes.com/woods.html  
 

Onderhoud 
 

Uiteraard vraagt een houten fluit om een goede verzorging en regelmatig onderhoud. 
Vraag bij de aanschaf van een nieuwe fluit altijd naar de adviezen van de bouwer. 
Fluitbouwer Terry McGee geeft goede adviezen op zijn website, en maakt een onderscheid 
tussen het onderhoud van een oude concert flute en een nieuwe: 
 
Klik de link:  http://www.mcgee-flutes.com/McGee-Flutes-Care.htm    = nieuwe fluiten 
                           http://www.mcgee-flutes.com/flutecare.html                        = oude fluiten 
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Keyless flute 
 
Er worden ook “keyless” flutes gemaakt. 
Het fluitlichaam heeft 6 speelgaten en met z.g. “cross fingering” en “half holing” kun je in 
zekere zin chromatisch spelen zoals je dat op een tin whistle of low whistle ook kunt doen.  
Dit gaat meestal wel wat ten koste van helderheid en zuiverheid. 
 

Uiteraard kun je “forked/cross fingering” ook op de 6 open gaten van de concert flute  
met kleppen toepassen, maar met de kleppen speel je de benodigde tonen voor bepaalde 
toonsoorten trefzekerder, zuiverder en helderder. 
 

Met de 6 open gaten van beide typen concert futes (met en zonder kleppen) kun je de 
traditionele fluitversieringen (“ornaments”/”embelishments”) spelen zoals “cuts”, “slides”, 
“strikes”, “rolls”, “cranns”. Deze leer je het beste eerst op de D- tinwhistle, en daarna is een 
goede keyless flute een aardig vervolginstrument. 
 

Met behulp van mijn Whistle Basics methode leer je alle benodigde versieringen en die kun 
je tevens toepassen op een concert flute zonder of met kleppen. Klik deze link:  
 
http://www.whistle-flute.com/?Shop:Whistle_Basics_Nederlandse_Edities  
       

 
                                           Een Rudal  keyless model gemaakt door Terry McGee 

 
Als je al de nodige speelervaring met een high of low whistle hebt, en bepaalde basistechnieken 
beheerst, is zo’n fluit in de meeste gevallen aan te raden om mee te beginnen.  
Ook vanwege het feit dat je er minder voor hoeft uit te geven.. 
 
Het meeste Ierse traditionele repertoir is bovendien op een keyless D te spelen. 
 
De z.g. “fingering chart” voor de keyless flute: http://www.mcgee-flutes.com/keyless.html 
 
Ik raad je wel aan om ook dit type fluiten bij bekende/erkende fluitbouwers te kopen. 
 
Links naar goede bouwers:  http://www.whistle-flute.com/?Links  
 

Bekende fluitisten 
 

Naast het regelmatig oefenen en spelen is ook aandachtig luisteren naar goede fluitisten een 
voorwaarde om je spel te ontwikkelen en te verbeteren. 
Bewust of onbewust kies je de fluitstijl die je mooi vind en bij je past. 
Hier alvast een link naar een lijst met bekende spelers:  
 

http://www.firescribble.net/flute/players.html 

 

 Wooden Flute Obsession CD serie: een veelheid aan fluitisten en speelstijlen 
 

Op mijn webpagina met links kun je verder veel fluit-informatie vinden over: 
sessies / workshops / Ierse festivals en summerschools / tutorials / etc: 
 

http://www.whistle-flute.com/?Links 
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