
 

 

 

 

Hoe klinkt het Stadsmuseum "Hof van Hessen"? 

 

 

 

 

 

 
Sectie Educatie, Historische Kring Huessen 

Cultureel Rondje 2011 



Cultuur uit de prehistorie 

 
In een museum zijn veel dingen te zien, waar je meestal niet aan mag zitten, laat staan, dat je 

ze tot klinken mag brengen. In het Cultureel rondje van 2011 krijgen kinderen (10 - 15 jaar) 

de gelegenheid om er achter te komen, hoe de oeroude voorwerpen, die ze in de vitrines zien, 

zouden klinken. In deze luisterles zullen we ons gaan verdiepen in een van de eerste periodes 

in de geschiedenis: de prehistorie; een tijd, waarin er nog geen muziek bestond, zoals we deze 

nu kennen, maar waarin wel allerlei materialen aanwezig waren om geluid mee te maken. 

Hierbij gaan wij uit van de vondsten, die in Huissen gedaan zijn en die nu in de vitrines van 

het museum liggen. De tijd uit de geschiedenis, van waaruit we geen geschreven bronnen 

hebben gevonden, noemen we de prehistorie. De periodes in de prehistorie worden genoemd 

naar de materialen, waarvan de mensen toen hun gereedschappen maakten. Wij onderscheiden 

daarin de steentijd (ong. 8000 - 2100 voor Christus), de bronstijd (2100 - 700 voor Christus en 

de ijzertijd (ong. 700 voor Christus tot de Romeinse tijd rond het begin van de jaartelling).  

 

 

 

 

In de vitrine zien we een bijl gemaakt van vuursteen. 

Daarna spelen we op klankstenen, waarvan een van 

vuursteen is gemaakt. Heb je hem gehoord? 

(In Huissen zal er weinig natuursteen gevonden zijn, maar 

er is hier wel een stenen bijl gevonden, die van ver weg 

hierheen gebracht was.
1
) 

 

 

 

 

In de vitrine zien we ook bronzen
2
  bijlen. Kun je het 

verschil horen tussen de klankinstrumenten gemaakt 

van  koper, brons en ijzer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJzeren tule bijl uit de IJzertijd gevonden aan de zuidgrens van 

Huissen.

                                                           
1
 In Rijkholt was er een vuursteenmijn, waar de stenen bijl vandaan komt. (Bloemers, J., L. Louwe 

Kooijmans, H. Sarfatij; Verleden land: archeologische opgravingen in Nederland, Meulenhoff 

Informatief, Amsterdam, 1981, p. 40.) 
2
 Brons is een legering van koper (cuprum, Cu) en 8 of 10% tin (Sn). IJzer (ferrum, Fe) is een element. 



In Huissen groeiden er in de prehistorie ook bomen, maar daarvan is er geen archeologische 

vondst in het museum te zien, omdat hout meestal snel vergaat. In de tijd, dat de mammoeten 

en rendieren hier rondstruinden, werden jagers vanuit het zuiden hierheen getrokken. Dat was 

de periode, waarin het landschap bestond uit grasvlakten met berken (toendra, taiga). Toen het 

klimaat warmer werd, kwamen de dennen. Toen het kouder werd en een nieuwe ijstijd intrad, 

verdween deze begroeiing tot het klimaat weer warmer werd en de berken en de dennen en de 

andere loofbomen kwamen (els, iep, es, eik, wilg etc.). Als laatste inheemse soort kwam de 

beuk erbij. 

 

Tijdbalk bomen en planten 

Fragment uit: Bloemers, J., L. Louwe Kooijmans, H. Sarfatij; Verleden land: archeologische 

opgravingen in Nederland, Meulenhoff Informatief, Amsterdam, 1981, p. 32. 

 

Het gaat erom met je oren de dingen te onderscheiden en dat is iets anders dan met je ogen. 

Wat heb je gehoord? Klinkt het hoog of laag, licht of donker, etc.? In de natuur klinken alle 

vogels en bomen door elkaar. Het wordt pas muziek, wanneer er een zekere orde te bespeuren 

valt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een regelmatige herhaling van een ruisend geluid, bijv. 

de maalstenen (te zien in de vitrine), die over elkaar gewreven worden. Wanneer we over de 

stenen klankinstrumenten wrijven, hoor je als het ware de klank van het werk van een 

prehistorische vrouw, die het graan maalt om brood of pannenkoeken mee te bakken.  

 

 

De klankinstrumenten van hout (beuk, iep, els, es, den, berk) 

klinken allemaal anders, omdat iedere houtsoort zijn eigen 

klank heeft (nog afgezien van de stemming). Met deze 

veelheid aan klanken kon de prehistorische mens 

communiceren en musiceren bij speciale gelegenheden. Zo 

ook de mensen, die ten zuiden van het huidige Huissen op 

Kerkelanden woonden. Zij behoorden tot een Germaans volk 

met Keltische cultuurinvloeden. Zij speelden  op hun eigen 

manier en met de materialen, die zij toen tot hun beschikking 

hadden. Je kunt met van alles muziek maken en vooral 

samenspelen. 

 



Hoe de Huissense instrumenten in de prehistorie er precies uitzagen is een raadsel, maar de 

mensen zullen de beste vorm gezocht hebben om de klank te verkrijgen, die zij wenselijk 

achtten. 

 

Enkele instrumenten uit de prehistorie, zoals gevonden in andere streken, 

worden getoond op deze afbeelding.  

 

(Uit: Encyclopedie van muziekinstrumenten, Uitgeverij Helmond, 

Helmond, 1977, p. 278.) 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook:  

V. van Vilsteren (red.); Opgedolven klanken: archeologische 

muziekinstrumenten van alle tijden, Waanders Uitgevers, Zwolle, 1999. 

 

Botermans, J. H. Dewit, H. Goddefroy; Muziekinstrumenten zelf maken 

en bespelen, Van Holkema en Warendorf/Uniboek, Houten, 1989. 

 

W. Maioli; Klank en muziek: de oorsprong van muziekinstrumenten, 

Atrium, Alphen aan de Rijn, 1993. 
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Zie ook de voorbereiding in de klas voor het Cultureel Rondje 2011 in de rubriek "voor de 

jeugd" op de website. (www.huessen.nl) 


