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pulseaudio. Jackd, en daarmee Sonic 
Pi, kaapt je ALSA default audio 
device zolang Sonic Pi draait. Mocht 
je tijdens het werken met Sonic 
Pi toch gebruik willen maken van 
andere geluidsbronnen, dan kan je 
pulseaudio wel zo configureren dat 
het de Jack server als audio uitgang 
gebruikt door het installeren van de 
pulseaudio-module-jack package. 
Het meest gelezen advies blijft toch: 
“Gebruik pulseaudio en jack niet 
door elkaar” (http://jackaudio.org/
faq/pulseaudio_and_jack.html). Op 
de Raspberry Pi wordt dit allemaal 
automatisch voor je geregeld. Onder 
Linux is dat een kleine uitdaging. 
Bovendien helpt het ook niet dat 
Sam Sonic Pi zelf ontwikkelt op z’n 
Mac. Desondanks wordt momenteel 
een kickstarter project ingericht om 

het gebrek aan Linux packages op te 
pakken.

EERSTE KENNISMAKING
Na het opstarten, worden we 
verwelkomd door een wit scherm 
met een paar afzonderlijke vlakken, 
waarvan de code editor prominent 
aanwezig is aan de linkerkant. 
Rechts bevindt zich de debug log 
waar we later op terugkomen. 
Het editor scherm heeft negen 
verschillende buffers. Dit betekent 
dat negen afzonderlijke bestanden 
tegelijkertijd naast elkaar geopend 
zijn. Onderaan bevindt zich een 
helpscherm met een uitgebreide 
tutorial, leerzame voorbeelden, 
uitleg over verschillende effecten en 
instrumenten en documentatie van 
de taal(constructies).

RUBY
Daar waar Scratch zwaar leunt op 
de grafische representatie van code 
in blokken, heeft Sam besloten zijn 
tool en daarmee de taal van Sonic Pi 
te baseren op Ruby. Hoewel het voor 
sommigen misschien even wennen 
is, biedt Ruby een elegante syntax 
en constructies om de muzikale 
eigenschappen van Sonic Pi uit te 
drukken. Het meest simpele voor-
beeld om één enkele noot te spelen, 
ziet er als volgt uit:

play 60

Druk op de ‘Run’-knop en hoor hoe 
de eerste noot door Sonic Pi ge-
speeld wordt (Sonic Pi kent gelukkig 
ook short-cuts, zodat we vlot kun-
nen luisteren hoe ons experiment 

klinkt met de toetsencombinatie  
alt-r). Misschien denk je nu: “60? 
Wat is er mis met de centrale C op 
mijn piano?”. De 60 in bovenstaand 
commando is de toon die bij MI-
DI-noot 60 hoort, maar de opdracht 
had net zo goed op deze manier 
geschreven kunnen worden:

play :C4

De reden waarom Sam een sterke 
voorkeur heeft voor de numerieke 
notatie is dat jonge leerlingen intuï-
tief begrijpen dat een hoger getal 
een hogere noot oplevert en vice 
versa. Het staat natuurlijk iedereen 
vrij om de traditionele muzieksym-
bolen te gebruiken, maar ook breu-
ken, zoals 60.5 zijn in tegenstelling 
tot de piano een geldige toon (C# is 

  Optreden in de Royal Albert Hall, foto: Pete Jones.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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