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Thema

De prehistorie van muziekinstrumenten

In dat verre verleden staat vast dat de com-
municatieve eigenschappen van de mens uit 
een scala van ten hoogste tien woorden heeft 
bestaan. In groepen bijeen hielp men bij de 
jacht elkaar te overleven. De trom kende dus 
niet een muzikaal begin maar eerder een 
functioneel begin. Het werd de mens mo-
gelijk om over grote afstanden boodschap-
pen aan elkaar over te dragen en zo aan hen 
door de natuur bedreigde leefgemeenschap 
een middel tot overleving te geven. In de 
eeuwen die volgden ontwikkelde het instru-

ment zich. De trom kreeg een dierenhuid als 
vel; de eerste ritmes ontstonden.
Een tweede instrument dat als bij toeval in 
diezelfde tijdspanne werd ontdekt is de fluit. 
Wellicht in het ruisen van het riet of het bla-
zen van de wind in een holle boomstam, een 
hol bot van een dier, kwam de medicijnman 
van een stam op het idee zijn status uit te 
breiden. We spreken hier wederom niet over 
het maken van muziek maar hier werd het 
instrument gebruikt om de goden aan te 
roepen en om een vorm van extase te be-
reiken. De mens zag het voortbrengen van 
geluid uit dode materialen als magisch en 
door de goden geschonken. Een stam kon 
overleven door deze ideeën met andere leef-
gemeenschappen uit te wisselen; de eerste 
vormen van handel; de eerste vormen van 
‘geld’ en zich zo van haar voortbestaan te 
verzekeren. Toch mogen we niet uit het oog 
verliezen dat deze primitieve instrumenten 
vaak niet meer dan één noot konden voort-
brengen en in hoge uitzondering gaten ken-
de waarmee meerdere tonen konden worden 
geproduceerd. Juist door het gebruik van 
verschillende elementaire materialen die in 
een leefgemeenschap voortkwamen, ont-
stond ook een grote variëteit aan instrumen-
ten en toonhoogten.

Vanuit deze fluit en trom zullen uiteindelijk 
bijna alle instrumenten worden ontwikkeld: 
verwanten zoals blokfluit, dwarsfluit, klari-
net, fagot en hobo gemaakt uit hout, holle 
beenderen en bamboe. Als we de voortgang 
van de seizoenen, het ruisen van de wind of 
de golven van de zee zien als ongeordende 

De fagot van toen tot nu
van eerste klap tot kleppensysteem

Wat een sensatie moet het geweest zijn voor de eerste mens om twee stenen tegen elkaar te 

slaan en er een ander functioneel gebruik dan het maken van vuur of wapens mee te bedenken. 

Het staat zonder enige twijfel vast dat uit dit eerste geluid het idee ontstond van de trommel; 

het eerste instrument dat de oudste prehistorische mens gebruikte.

Rolf van deR Geest

Afb.1   ‘Deze dat is ze-

ker waar. Verloor van Ret 

blazen al zijn haar’. Dit is 

een reliëfkaart formaat 

9x13. Ik heb een tweede 

in de collectie met als on-

derschrift direct onder de 

noten ‘Im tiefen Keller sitz 

ich hier bei einem Fass voll 

Reben’. Bij de eerste tekst 

kan men concluderen dat 

deze er met een typema-

chine is opgeplaatst en dat 

de schrijver ‘waarschijn-

lijk’ een typefout heeft 

gemaakt en dat er ‘Riet’ 

moet staan; daarbij komt 

dat ik het merk ‘Ret’ niet 

ken. De tweede tekst is 

vrij vertaald: in de diepe 

kelder zit ik hier bij een vat 

vol druiven.
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geluid dan bracht de prehistorische mens 
dus geordend geluid voort: de eerste vorm 
van muziek was geboren. Al meteen in dit 
vroegste stadium had men instrumenten zo-
wel in horizontale als verticale positie vast. 
Er waren stammen waarbij het gebruik van 
instrumenten alleen aan één sekse was toe-
gestaan. Er zijn instrumenten overgeleverd 
die op verschillende lengte waren gesneden 
en indien gelijktijdig bespeeld een harmonie 
vormden. Er zijn bespelers die twee instru-
menten tegelijk konden bespelen en zo ont-
wikkelde muziek, spelers  en instrumenten 
zich. Eenvoudige melodieën konden ontstaan 
als meerdere spelers met verschillende instru-
menten bijeen waren. De volgende stap in het 
proces werd het maken van gaten in hout of 
beenderen waardoor het mogelijk werd meer-
dere tonen uit één instrument te produceren.

BijBelse geschieDschrijving

In bijbelse teksten wordt al gesproken over 
instrumenten als de harp, de lira, aulos en 
de hoorn. De harp en de lier die hun oor-
sprong kennen in de jacht. De losgelaten 
pees van een boog en vanuit de brons- en 
ijzertijd de koperen natuurinstrumenten. 
Natuurlijk werd ook hier eerst de stap van 
functioneel gebruik (koperen potten en 

pannen) naar magisch gebruik (de status 
van een opperhoofd en medicijnman) en 
nog later naar muzikaal gebruik gemaakt. 
Over de aulos, de voorloper van de hobo is 
meer bekend. De traditionele medicijnman 
was niet verdwenen maar de eerste vormen 
van religie namen zijn functie over. De over-
levering van kennis van geslacht op geslacht 
werd in vormen van geschrift vastgelegd en 
zo zal de eerste ‘dokter’ de associatie tussen 
het relatief veilige houten instrument (de 
blokfluit en de vroege vorm van de pom-
mer) en de ziekten die optraden bij instru-
menten die geblazen werden door een riet 
(de aulos of dubbele hobo) hebben gemaakt. 
Bij de aulos zou dit uiteindelijk lijden tot 
een houten mondstuk dat over het riet werd 
heen geplaatst; het zogenaamde windkapsel. 
Eveneens als bij de latere doedelzak is het 
riet beschermd voor invloeden van buitenaf; 
het is langer bespeelbaar, maar ook de be-
speler zelf was daarmee beschermd.

egypte

We maken een sprong in de tijd en komen 
terecht bij de oude Egyptenaren. De oud-
ste afbeeldingen van instrumenten dateren 
1600 jaar voor Christus en zijn terug te vin-
den in de piramides en op amfora’s. Later 

Afb.2   Deze kaart is van 

Belgische oorsprong en 

heeft als afstempeling ‘La 

Louviere 8-9-1901’. For-

maat 9x13. Op de pijpen 

van de uniformbroeken 

staan de namen geschre-

ven van de spelers echter 

de naam Joseph Griau (de 

fagotspeler) is mij en ande-

re kenners van fagottisten 

niet bekend.
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ten tijde van Cleopatra zien we orkesten en 
ergens tussen dat verste verleden en 7000 
jaar voor onze jaartelling is dus een sprong 
gemaakt van functioneel gebruik naar muzi-
kaal gebruik. Van Cleopatra is bekend dat zij 
een eigen hoforkest had en wellicht dat ook 
in de vorming van feodale stelsels de oor-
sprong te vinden is van die wijziging. Naar-
mate er zich dus een afscheiding voltrok tus-
sen ‘kerk’, ‘volk’ en ‘staat’ zou ook de functie 
van het instrument veranderen. Wereldlijke 
en kerkelijke heersers wilden hun status ver-
hogen en daarmee verschoof het spectrum en 
idee van muziek. Nu waren er onderdanen 
die zich specifiek toelegden op het maken 
van instrumenten, het bespelen ervan of zelfs 
het componeren van melodieën voor solo of 
combinaties van instrumenten.
Er zijn uit die tijd geen composities overgele-
verd. We hebben aan de hand van relikwieën 
uit die tijd een redelijk beeld van de instru-
menten maar hoe ze geklonken hebben, is 
niet meer te achterhalen. Uit de geschiedenis 
blijkt dat er koren in ongeveer de vijfde eeuw 
na Christus hebben bestaan die bij offerfees-
ten en processies zongen. We mogen even-
eens niet vergeten dat deze gezangen bij be-
paalde cultus eeuwen lang in combinatie met 
dans was gebruikt om blijk te geven aan hun 
ontzag voor de Goden. De beste voorbeelden 
hiervan zijn terug te vinden in de heldendich-
ten van barden in de Keltische hooglanden 

Hoe ben ik ooit aan een fagot gekomen en de col-

lectie die ik nu heb? 

Wel, ik speelde klarinet bij de Harmonie de Spaar-

nebazuin en mijn toenmalige leraar Simon Butter 

introduceerde mij bij een fagotdocent. ‘Dit is een 

instrument wat je moet zien en moet spelen’. Ik zat 

al vanaf mijn 11e in de muziek en de overstap (ik 

was toen 18, 19 jaar) was gauw gemaakt. Echter de 

docent kon mij na een jaar les niet inspireren en zo 

begon ik een tijdje voor mezelf te oefenen met het 

maken van rieten en het uitvinden van de grepen 

die je nodig hebt om hoge noten op het instrument 

te spelen.

Mijn moeder en ik hadden ons in die tijd geabon-

neerd op een serie concerten van het Noord-Hol-

lands Philharmonisch Orkest en tijdens zo’n uit-

voering wees mijn moeder naar de 1e fagottist. Ik 

stapte na het concert het podium op en vroeg hem 

of hij mij les wilde geven. Om een lang verhaal kort 

te maken; deze docent Paul Csonka introduceerde 

mij bij Henk de Wit, de grootste verzamelaar ter 

wereld op het gebied van fagot. Als hij het niet 

wist dan wist niemand het. En zo kreeg ik daar in 

de Buiten Bantammerstraat in Amsterdam mijn eer-

ste serie van 8 ansichtkaarten (zie afbeelding 8). 

In die beginjaren ging ik wel naar zeven of acht 

beurzen verspreid over Nederland. Later werden 

dat alleen de beurzen in Barneveld en Bunnik om-

dat daar meer handelaren waren en de kans op het 

vinden van nieuw materiaal groot is.

Door de jaren heen heb ik een zeer plezierig con-

tact opgebouwd met diverse van hen en het is al-

tijd weer leuk als iemand tegen me zegt: ‘fagot hè’. 

De collectie die ik nu heb behelst 10� ansichtkaar-

ten en 21 ‘Verkade albumplaatjes’. Etsen, posters, 

sigarenbandjes, luciferdoosjes, tegels, beeldjes, 

sieraden en puzzels. Helaas is het me nog nooit ge-

lukt een echte antieke fagot te bemachtigen maar 

wie weet.

Naast een publicatie in ‘Filatelie’ heb ik ook publi-

caties op naam in het internationale tijdschrift van 

The International Double Reed Society, een maga-

zine voor dubbelrietblazers.

Rolf van der Geest,

 

amateur fagottist en

 verzamelaar van alles

 wat met fagot

 te maken heeft.

Afb.3   Ook deze kaart is 

van Belgische oorsprong; 

ze is afgestempeld in 1934. 

Formaat 9x13. In mijn col-

lectie heb ik er ook een 

waarvan het onderschrift 

‘Hartelijk gefeliciteerd’ 

luidt. Eveneens heb ik in 

mijn collectie een andere 

‘dubbele’ kaart waarvan 

de één geen onderschrift 

heeft en de ander ‘Geluk-

kig Nieuwjaar’. Hieruit valt 

af te leiden dat kaarten 

eerst zonder onderschrift 

werden gedrukt en pas 

later het onderschrift werd 

toegevoegd. Ook komen 

er kaarten voor waar een 

sticker opgeplakt zit met 

het opschrift ‘Gelukkig 

Nieuwjaar’.
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