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Stonehenge

Vijfduizend jaar geleden bouwde een volk in Noord-
west-Europa een massaal aarden en stenen bouwwerk: 
Stonehenge (spreek uit: stóónhènzj). Stonehenge ligt 
in het zuiden van Engeland, op de vlakte van Salis-
bury (spreek uit: Sóólzbjoerì). De grootste stenen zijn 
zo’n 7 meter hoog, 2 meter breed en 1 meter dik. Ge-
durende de 1500 jaren erna, dus tot ongeveer 1500 
jaar voor Christus, was het monument in gebruik en 
werd het uitgebreid en veranderd. 
Dat was in dezelfde periode waarin de Egyptenaren 
hun piramiden bouwden, lang voordat de Trojanen 
hun stad bouwden en de Grieken deze weer plat 
legden zoals beschreven in de Illias, en wel twee-
duizend jaar voordat Mozes de Joden aanvoerde in 
de uittocht zoals beschreven in de bijbel. De meeste 
mensen denken dat er in Noordwest-Europa in die 
tijd alleen maar mensapen in berenvellen rondliepen, 
die leefden van de jacht en het verzamelen van bes-
sen, wortels en noten, en natuurlijk elkaar met dikke 
gebraden varkenspoten op de kop sloegen. Maar dit 
beeld van die ‘Flintstones’ klopt niet. Misschien heb-

ben de volkeren van Stonehenge wel net zo’n glorieu-
ze geschiedenis als de Grieken en Egyptenaren, maar 
omdat ze hun geschiedenis niet opschreven, weten we 
er heel weinig van. Wel lieten ze een indrukwekkend 
monument van hun kennis en cultuur achter: de ste-
nencirkel Stonehenge.
‘Stone’ betekent steen in het Engels, en ‘henge’ is 
een cirkel van aarde, hout en/of steen. Maar wat is 
Stonehenge? Waar diende het voor? Heeft het iets 
met sterrenkunde te maken? En wie bouwden het, 
en waarom maakten ze zoiets groots? Een definitief 
antwoord is in de archeologie vrijwel onmogelijk, 
maar in dit boek staan veel argumenten van en dis-
cussies tussen de wetenschappers over het doel van 
Stonehenge.
Bij het schrijven heb ik gebruik gemaakt van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten. Want er is 
nogal wat veranderd in de laatste twintig jaar, vooral 
omdat er nu nieuwe technieken beschikbaar zijn en 
gewoon veel meer onderzoek is gedaan. Achterin de 

Inleiding

Artist impression van Alan Sorrell van Stonehenge aan het 
eind van fase 3.
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brochure staan de bronnen vermeld. Uiteraard valt 
het overzicht in dit boekje onder mijn eigen verant-
woordelijkheid, en zou ik het op prijs stellen om in 
het geval van onjuistheden bericht te krijgen.

Opbouw van het boekje

In het eerste hoofdstuk staat uitgelegd waaruit het 
bouwwerk Stonehenge bestaat en hoe het gebouwd 
is. In het tweede hoofdstuk gaan we kijken naar de 
mensen die Stonehenge gemaakt hebben, hoe de 
maatschappij van toen in elkaar gezeten kan hebben 
en hoe het landschap er in die tijd uitzag. Ook wordt 
in het derde hoofdstuk verteld over de mensen die 
later in de buurt van Stonehenge woonden, en wat 
zij over de stenen dachten. Het vierde hoofdstuk gaat 
over sterrenkunde, en wat dit te maken zou kunnen 
hebben met Stonehenge. Bovendien wordt verteld 
over de honderden andere stenen monumenten uit 

die tijd, die misschien allemaal wel met sterrenkunde 
te maken hadden. Maar voordat we allerlei theorieën 
over het sterrenkundige doel van Stonehenge gaan 
bekijken, moeten we eerst als achtergrond weten hoe 
Stonehenge in elkaar zit, en wat voor volk het monu-
ment gebouwd heeft.
Dit boekje gaat eigenlijk over een steentijdvolk waar 
we bijna niets van weten, maar dat sterk verbonden 
leefde met zijn leefomgeving: het landschap en de 
sterrenhemel. De kennis van de bouwers zelf is ver-
dwenen. Daarom hebben niet alleen archeologen, 
maar ook aardrijkskundigen, sterrenkundigen en 
andere wetenschappers onderzoek gedaan aan Stone-
henge en de omgeving om als detectives uit te vinden 
hoe die mensen leefden, wat ze deden en dachten, en 
waarom. De belangrijkste methoden en technieken 
van die nogal verschillende wetenschappen worden 
uitgelegd in kaders. 
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Het aarden bouwwerk Stonehenge: fase 1

Het meest zichtbare aan Stonehenge is de verzame-
ling rechtopstaande stenen, die 1 tot 7 meter hoog 
zijn, en cirkel- of hoefijzervormig staan opgesteld. 
Maar er ligt ook een aarden wal met een greppel om-
heen, waardoor het hele complex een doorsnede heeft 
van wel 110 meter. Daarnaast zijn allerlei sporen on-
der de grond terug gevonden. 
Al de verschillende onderdelen zijn in de loop van 
tweeduizend jaar stapje voor stapje opgebouwd. Er 
zijn drie fasen: allereerst werden de aarden wal en de 
greppel gegraven, en een cirkel van gaten. In de twee-
de fase werden vooral houten palen geplaatst binnen 
de cirkel. De derde fase duurdehet langst, en daarin 
zijn alle stenen opgericht.
De ronde greppel is het eerst gegraven, en de aarden 
wal aan de binnenkant van de greppel is gemaakt van 
de grond die uit de greppel geschept is. De wal was 
bijna twee meter hoog, maar daar is nu nog minder 
dan een meter van over. Dat komt omdat er materiaal 
vanaf is gespoeld door de regen en doordat er zoveel 
mensen overheen gelopen hebben. De greppel en de 
aarden wal werd rond 3000 jaar voor Christus (afge-
kort als v.Chr.) gemaakt. Aan de binnenkant van de 
aarden wal zijn door Aubrey al tijdens een opgraving 
in het jaar 1670 precies 56 gaten teruggevonden, die 
inmiddels verstopt waren geraakt onder de grond en 

het afval van latere gebruikers. De 56 Aubrey-gaten 
zijn gegraven en in gebruik geweest tussen 3000 en 
1900 voor Christus. Dat getal van 56 gaten moet je 
onthouden, want dat is belangrijk voor de sterren-
kunde.

Het houten bouwwerk Stonehenge: fase 2

In de tweede fase in de geschiedenis werden een paar 
honderd kleine gaten gegraven, waar paaltjes inge-
staan hebben. Deze gaten werden vooral gemaakt in 
de noordoostelijke ingang van de aarden wal, welke 
de grootste is van de drie ingangen. Het doel van de 
gaten of paaltjes is niet duidelijk. Er lijkt een gebouw-
tje middenin de cirkel gestaan te hebben. Ook zijn er 
veel potscherven en as gevonden. De aarden wal werd 
op sommige plekken weer weggehaald en de grep-
pel werd daar ook dichtgegooid. Dit leverde de twee 
extra ingangen van de aarden wal op. Stonehenge 
diende toen waarschijnlijk als de plaats waar mensen 
werden gecremeerd; er zijn wel 52 crematieplaatsen 
gevonden. Vanuit Stonehenge werd een lange laan 
(‘avenue’) gemaakt die als een soort toegangsweg 
diende. Deze laan liep met een boog naar de rivier de 
Avon in het oosten. Ook zijn er resten gevonden van 
een kilometers lange rij palen langs de laan, een palis-
sade, die doorliep tot ver buiten Stonehenge.

1. Stonehenge

Luchtfoto van 
Stonehenge vanuit 
het noorden.  (Bron: 
English Heritage) 
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Het stenen bouwwerk Stonehenge: fase 3

De derde fase is veel spectaculairder om te zien, en 
loopt waarschijnlijk van 2850-1520 v.Chr. Toen 
werden in meerdere stappen de stenencirkels en 
hoefijzers gebouwd. Dat wil zeggen dat grote stenen 
rechtop in de grond werden gezet, zodat ze samen 
een cirkel vormden of een hoefijzer. De meeste van 
die stenen hebben later namen gekregen, vaak door 
een bijgelovig verhaal over die stenen of dankzij een 
wetenschapper die ze ontdekte of er de functie van 
dacht te snappen. Aangezien de namen van de stenen 
overal gebruikt worden, nemen we ze hier ook over. 
Later wordt de betekenis van de meeste namen uit-
gelegd.
Eerst kwamen er twee staande stenen bij de ingang 
van de cirkel en er buiten in de laan: de Slachtsteen 
en de Hielsteen. Er zijn nog meer gaten in de laan 
gevonden die suggereren dat de Slachtsteen een steen 
was die de ingang van de cirkel aangaf, of misschien 
zelfs met nog twee stenen een poort vormde. Nu 
ligt de Slachtsteen plat op de grond, wat leidde tot 
fabeltjes over het slachten van dieren of mensen op 
die steen.
Uit het begin van fase drie zijn paren van gaten terug-
gevonden waarin vermoedelijk Blauwstenen in paren 
van twee hebben gestaan. Blauwstenen hebben een 
blauwe tint als ze nat zijn. Die paren van twee ston-
den dan weer in een cirkel opgesteld binnen de aarden 
wal. Deze gaten worden de Q en R gaten genoemd. 
Er is erg weinig bekend over dit stuk geschiedenis van 
Stonehenge, omdat die Blauwstenen later op een an-
dere plaats in Stonehenge werden hergebruikt.

Daarnaast zijn vier Standstenen opgericht als hoek-
punten van een rechthoek, net binnen de aarden wal. 
Op twee plaatsen werd een bult neergelegd met een 
Standsteen erop en op twee andere plaatsen werd al-
leen een Standsteen neergezet. Deze rechthoek is ook 
belangrijk voor de latere discussie over sterrenkunde. 
Het is onduidelijk wanneer de Standstenen precies 
zijn neergezet.
Later in fase drie kwamen de enorme Sarsenstenen. 
Over de Sarsenstenen werden ook nog dorpels ge-
bouwd, net zoals op twee deurposten nog een boven-
kant wordt gelegd. Hierdoor kwam de Sarsenstenen-
cirkel helemaal aan elkaar te zitten. De cirkel bestond 
zo uit 30 stenen. De rechtopstaande stenen stonden 
overal ongeveer even ver van elkaar: ongeveer een me-
ter. Alleen die bij de ingang staan nog bijna een halve 
meter extra uit elkaar. Binnen de cirkel werden extra 
Sarsenstenen opgesteld zodat ze samen een hoefijzer 
vormen. De Sarsenstenen in het grote hoefijzer wer-
den opgesteld als 5 deurposten, Trilithon genaamd, 
waarbij elke deurpost bestaat uit twee staande stenen 
en een dorpel. Het woorddeel ‘Tri’ betekent ‘drie’ en 
slaat dus op het feit dat een Trilithon uit 3 stenen be-
staat. Het hoefijzer bestond dus totaal uit 15 stenen. 
De grootste steen van Stonehenge staat op de dichte 
kant van het hoefijzer: deze is 2 meter breed en 1 me-
ter dik, en steekt 7 meter hoog uit boven de grond en 
nog zo’n 2 meter in de grond.
De Altaarsteen ligt half verborgen onder een van de 
omgevallen Sarsenstenen en kon daarom niet goed 
worden onderzocht. De steen is bijna 5 meter hoog, 1 
meter breed en 0,5 meter dik en men denkt dat deze 

Overzicht van het afgebouwde Stonehenge. (Naar: English 
Heritage, Atkinson, 1993)

hoekpunt
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een deel is geweest van een extra Trilithon die binnen 
het hoefijzer stond. De andere twee stenen zijn echter 
nooit gevonden.
Er zijn graven teruggevonden van een mensen die be-
graven waren met aardewerken potten en andere ge-
bruiksvoorwerpen van zo’n 2200-2400 v.Chr. Omdat 
het volk in de vorige fase haar doden nog cremeerde, 
is dit erg belangrijke informatie over de cultuur (zie 
hoofdstuk 2).
Nog later in fase drie werden de Blauwstenen in een 
cirkel opgesteld en daarbinnen werden nog meer 
Blauwstenen in een hoefijzervorm opgesteld. De 
Blauwstenen zijn 1,5 tot 2 meter hoog boven de 
grond en steken nog 0,5 tot 1 meter in de grond. De 
Blauwsteencirkel valt binnen de Sarsencirkel, en het 

Blauwsteenhoefijzer staat ook binnen het Sarsenhoef-
ijzer.
Tenslotte is een aarden wal aangelegd langs beide zij-
den van de lange laan die loopt vanaf de ingang van 
Stonehenge. Ook zijn nog 29 en 30 gaten gegraven in 
een cirkel buiten de stenencirkels. Deze gaten worden 
de Y en Z gaten genoemd.
Uit de ouderdommen blijkt wel dat de derde fase 
tamelijk ingewikkeld in elkaar zit en eigenlijk uit een 
heleboel stappen bestaat. Het opvallende is wel dat de 
enorme Sarsencirkel al rond 2500 v.Chr. is gebouwd 
en het Sarsenhoefijzer pas een paar honderd jaar later, 
terwijl het hetzelfde type steen is. Pas tussen 2200 
en 2000 v.Chr. zijn de kleinere Blauwstenen erbij 
geplaatst. Maar de Blauwstenen waren toen waar-
schijnlijk al lang aanwezig in Stonehenge en stonden 
in de zogenaamde Q en R gaten. Van die fase is al-
leen heel weinig bekend. De Y en Z gaten zijn nog 

Kaart van Stonehenge, waarin de 56 Aubrey-gaten zijn 
aangegeven. (Bron: North, 1996)
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Omgeving van Stonehenge met de lange Laan, grafheuvels, 
de Cursus, andere monumenten, de huidige wegen en de 
huidige rivier de Avon. (Bron: Allen, in Cunliffe & Ren-
frew, 1997)

Detail van de ingang van Stonehenge in fase 3. De paalga-
ten uit fase 2 zijn zwart, de steen met schuine strepen naar 
links omhoog is de Slachtsteen en de steen met de strepen 
naar rechts omhoog de Hielsteen. (Bron: Ruggles, in Cunliffe 
& Renfrew, 1997)

veel later gegraven. De Z gaten werden tussen 2000 
en 1800 v.Chr. gegraven en de Y gaten werden rond 
1500 v.Chr. gegraven. Misschien waren ze bedoeld 
om extra Blauwstenen in overeind te zetten, maar 
dat is waarschijnlijk nooit gebeurd. Daarna lijken de 
bouwactiviteiten helemaal te stoppen. Zo’n 1500 jaar 
eerder waren de bouwwerkzaamheden gestart, dus 
het monument is minstens 1500 jaar in actie geweest 
en bijna aldoor uitgebreid.

Waar komen de stenen vandaan?

De makkelijkste manier om er achter te komen waar 
de Blauwstenen en Sarsenstenen vandaan komen, is 
door te kijken naar de steensoort. Beton gieten of 
bakstenen bakken deed men toen nog niet, dus er 
staat alleen natuursteen in Stonehenge. Door deze te 
vergelijken met de steensoorten die je in het land er 
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omheen vindt, kan een geoloog achterhalen waar de 
stenen vandaan komen. Vaak vind je een steensoort 
op meerdere plaatsen, maar dan kun je nauwkeurig 
kijken naar de verschillen. Ook is het wel logisch 
dat de stenen niet van heel erg ver weg komen, want 
vrachtwagens waren er in die tijd niet; alles moest 
met mankracht vervoerd worden.
De Sarsenstenen bestaan allemaal uit zandsteen. Dat 
is een steensoort die ontstaat als zandkorrels aan el-
kaar gelijmd worden met kalk of silica dat neerslaat 
uit mineraalrijk grondwater dat er doorheen stroomt. 
Het aardige aan de zandsteen is dat het zand door 
de natuur al in laagjes is afgezet. Hierdoor breekt 

de steen gemakkelijker langs die laagjes dan in een 
andere richting en hebben veel Sarsenstenen al van 
nature een langwerpige platte vorm. Van de 5 Sarsen 
Trilithons zijn alle 15 stenen er nog. Van de cirkel 
staan er nog zo’n 17 Sarsenstenen overeind en er zijn 
er 8 gevallen. Van die 8 zijn er een paar gebroken. 
Totaal waren er ooit 30 Sarsenstenen in de cirkel, dus 
daar missen er nu 5 van.
De Blauwstenen zijn blauwig als ze nat zijn, dus als 
het geregend heeft. Er staan nog 33 Blauwstenen 
overeind in Stonehenge, en er zitten 10 overgeble-

Kader: ouderdomsbepaling

Archeologen en aardrijkskundigen kunnen de 
ouderdom bepalen op heel veel verschillende ma-
nieren. Een van de belangrijkste, die ook bij Stone-
henge gebruikt is, is de koolstofdatering. Met deze 
dateringsmethode kun je de ouderdom (‘datum’) 
bepalen van dood materiaal tussen nu en 70000 
jaar geleden, alhoewel het steeds onnauwkeuriger 
wordt tussen 20000 en 70000 jaar geleden. Het is 
dus een geweldig handige methode voor archeolo-
gen die de mensheid in de steentijd en later onder-
zoeken. Maar het is ook een heel handige methode 
voor aardrijkskundigen die het ontstaan van Ne-
derland onderzoeken. Om nog langer terug te gaan 
heb je andere, vergelijkbare methoden nodig, maar 
die worden hier niet besproken.
De methode is gebaseerd op het natuurlijk gedrag 
van koolstof. Koolstof is de naam van een zuivere 
stof, die bestaat uit slechts één type atomen. Ato-
men zijn de kleinst mogelijke deeltjes, die toch nog 
dezelfde eigenschappen hebben van de stof. Water-
stof, zuurstof en ijzer zijn bijvoorbeeld ook typen 
van atomen; een ijzeren spijker bestaat helemaal 
uit ijzeratomen (op wat vervuiling en roest na na-
tuurlijk). Als je atomen samenvoegt krijg je mole-
culen, waaruit de meeste materialen bestaan. Water 
bijvoorbeeld bestaat uit waterstof en zuurstof. Een 
mens bestaat voor een heel groot deel uit moleculen 
die zijn opgebouwd rond koolstof, en dat geldt ook 
voor planten. 
Voor de koolstofdatering heb je een materiaal met 
koolstof nodig, zoals hout, bot, gewei, plantenza-
den en wortels, veen, as (van verbranding in een 
kookvuur of een menselijke crematie), maar ook 

schelpen en kalksteen. Bij Stonehenge zijn veel ge-
weien van herten gebruikt voor het dateren, omdat 
er daar een heleboel van gevonden zijn. De geweien 
werden namelijk gebruikt als schop om de aarden 
wal en de greppel en de gaten te graven. Ze gingen 
wat sneller stuk dan de stalen schoppen die we nu 
hebben en dan werden ze weggegooid in de aarden 
wal of de greppel. Er zijn er honderden gevonden in 
de aarden wal van Stonehenge.
Het atoom koolstof heeft als symbool C. Koolstof 
komt in de natuur in twee soorten voor, namelijk 
12C en 14C (spreek uit: koolstof-12 en koolstof-14). 
Het getal 12 of 14 slaat op het gewicht van het 
atoom en dat kun je meten met een apparaat dat 
‘massaspectrometer’ heet. Behalve het verschil in 
gewicht hebben 12C en 14C bijna dezelfde scheikun-
dige eigenschappen. Er is maar één verschil: 14C is 
radioactief, wat betekent dat het na verloop van tijd 
uit elkaar valt. Er blijft dan ‘gewone’ 12C over en 
wat ‘afval’.
In de lucht komen de twee typen koolstof in een 
vaste verhouding voor. Dat heeft als gevolg dat 
een levende plant of levend dier ongeveer dezelfde 
verhouding van 12C en 14C in zich opneemt als in 
de lucht zit. Maar zodra de plant of het dier dood-
gaat, stopt de opname van koolstof. Het radioactief 
verval van de 14C gaat echter wel door. Daardoor 
wordt de hoeveelheid 14C steeds kleiner en de hoe-
veelheid 12C steeds groter.
We weten precies hoe snel de hoeveelheid 14C af-
neemt. In 5730 jaar is de hoeveelheid precies gehal-
veerd. Weer 5730 jaar later is de overgebleven helft 
weer gehalveerd, enzovoort. Die 5730 jaar noemen 
we dan ook halfwaardetijd. Door de verhouding te 
meten van 12C en 14C en die te vergelijken met de 

(Lees verder op blz. 11.)
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dat we voor 95% zeker zijn dat het tussen die data 
gebeurde. Dat is dus wel een bereik van bijna 400 
jaar. De Sarsen Trilithons zijn tussen 2440 en 2100 
v.Chr. neergezet.
Door deze onnauwkeurigheid kan een archeoloog 
de ouderdommen op meerdere manieren interpre-
teren. Je zou kunnen zeggen dat ze allebei rond de 
2460 v.Chr. zijn neergezet, dus tegelijkertijd bin-
nen zo’n 10 jaar. Maar je zou ook kunnen zeggen 
dat de Sarsencirkel is neergezet rond 2850 v.Chr. 
en de Trilithons pas in 2100 v.Chr., met een tussen-
poos van bijna 800 jaar. Maar 800 jaar is een lange 
tijd waarin veel kan veranderen; 800 jaar geleden 
zaten wij bijvoorbeeld nog in de Middeleeuwen 
terwijl we nu in auto’s rijden. Zo blijft bijvoorbeeld 
de precieze volgorde van opbouwen helaas een in-
terpretatie, wat is te wijten aan de onzekerheden 
van de dateringsmethode.

Tabel

Fasen in de bouw van Stonehenge (alle data v.Chr.). 
Deze tijdsaanduidingen gelden voor de regio rond 
Stonehenge, en zijn elders in Europa anders.

Tot 2400 v.Chr. steentijd
2400-600 v.Chr. bronstijd
va 600 v.Chr. ijzertijd

Fase 1: aarden Stonehenge
Aarden wal en greppel 3015-2935, 3000
Aubreygaten 3000-1900, 3000

Fase 2: houten Stonehenge
gaten en gebouwtje 2900-2400

Fase 3: stenen Stonehenge
Q en R gaten - eerste Blauwsteencirkel met stenen-
paren 2600 ?
Toegang met Slachtsteen
Sarsencirkel 2850-2480
Ingang (gat voor Slachtsteen?) 2480-2200
graf Trechterbekercultuur 2400-2140, 2200
Amesbury boogschuttergraf 2300
Sarsen hoefijzer Trilithons 2440-2100
Blauwsteencirkel 2280-2030
Blauwsteen hoefijzer 2270-1930
Z gaten 2030-1750
Y gaten 1640-1520

verhouding in de lucht, kun je nu bepalen hoe lang 
geleden de plant of het dier dood is gegaan. Zo kun 
je uitrekenen hoe oud het materiaal is.
Er zijn natuurlijk wel wat onzekerheden en daarom 
wordt een ouderdom in de wetenschap ook nooit 
gegeven zonder die onzekerheid aan te geven. Om 
te beginnen is de hoeveelheid van 14C in de lucht 
niet precies hetzelfde gebleven in de tijd. Hier is 
men achter gekomen door de 14C-methode te ver-
gelijken met jaarringentellingen. Door de jaarrin-
gen van veel bomen te tellen (met name natuurlijk 
hele dikke en oude), is precies bekend hoe oud de 
boom is, want die maakt er één jaarring per jaar 
bij. Tegelijk kunnen we van dezelfde jaarringen 
een koolstofdatering doen. Zo kon de koolstofda-
teringsmethode worden gecontroleerd met boom-
ringtellingen. Toen bleek dat de koolstofdatering 
het niet precies goed doet; de datering geeft te 
kleine ouderdommen. Daarom vertelt men er altijd 
bij of de ouderdom in onverbeterde 14C jaren is of 
in echte kalenderjaren. 
Toen professor R. Atkinson in 1979 zijn beroemde 
studies over Stonehenge publiceerde, was deze cor-
rectie nog niet bekend en dat leidde tot grote fou-
ten in zijn dateringen. Bovendien had hij minder 
(nauwkeurige) monsters en is ook de methode van 
meten nu verbeterd. Zo vond Atkinson dat de aar-
den wal en de greppel rond 1800 v.Chr. gegraven 
zijn, terwijl we nu weten dat dit rond 3000 v.Chr. 
geweest moet zijn.
Onzekerder is nog de mogelijke vervuiling van het 
materiaal en de voorwerpen die gedateerd worden. 
Er kan bijvoorbeeld grondwater door het dode 
materiaal heengaan, dat eerst door veel oudere 
kalksteen heen spoelde waar nog veel minder 14C 
in voorkomt. Het grondwater heeft daarom ook 
veel minder 14C en het dode materiaal wordt dan 
vervuild met extra 12C en minder 14C. Hierdoor 
lijkt het materiaal ineens een stuk ouder dan het 
in werkelijkheid is. Het is natuurlijk erg lastig om 
achteraf te zeggen of er vervuild is. Een archeoloog 
of aardrijkskundige neemt daarom meestal een paar 
monsters en hoopt dan dat daar een paar goede bij 
zijn.
De ouderdom wordt meestal zo gegeven dat het 
eerste type fout is verbeterd met de boomjaarrin-
gentelling. En vervolgens wordt de onzekerheid er 
nog bij gegeven. De Sarsencirkel is bijvoorbeeld 
gedateerd op 2850-2480 jaar v.Chr., wat betekent 
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ven stompjes Blauwsteen in de grond. Ze bestaan 
eigenlijk uit vier verschillende steensoorten: gevlekt 
doleriet (27 stenen), egaal doleriet (3), rhyoliet (5), 
zandsteen (2) en vulkanische assteen (5). Van de laat-
ste zijn alleen nog maar stompjes overgebleven, wat 
geen wonder is want deze steensoort is veel zachter 
dan de rest. 
Bijna al deze stenen, behalve de zandsteen, hebben 
te maken met vulkanisme en dat komt veel voor in 
bergen. De meeste mensen kennen wel de steensoor-
ten graniet en basalt. Graniet is een lichtgekleurd ge-
steente met veel kristallen, die allemaal gemakkelijk 
met het blote oog te zien zijn, en ook ongeveer even 
groot zijn. Dat komt omdat het vloeibare gesteente 
diep in de aardkorst heel langzaam is gestold. Graniet 
is ook relatief licht. Basalt is zwaarder en donkerder, 
en heeft veel minder structuur. Dat komt omdat het 

heel snel gestold is, waardoor de kristallen zich niet 
konden vormen. Het zat namelijk ondieper in de 
aardkorst of kwam in aanraking met de koude lucht 
of het koude water. 
Zo zie je dat gesteenten op meerdere manieren zijn 
in te delen, namelijk op samenstelling (granitisch of 
basaltisch) en op hun ontstaanswijze, namelijk afge-
zet door wind of water (zandsteen en klei of leisteen 
bijvoorbeeld), snel gestold of langzaam gestold.
Doleriet ontstaat uit vloeibaar gesteente met een 
basaltische samenstelling. Het is uit de vulkaan ge-
stroomd en door de aanraking met de koude lucht 
koelt het snel af. Daardoor ontstaan er veel kleinere, 
of geen, kristallen dan in graniet, alhoewel sommige 

bestanddelen van het vloeibare gesteen-
te juist weer grotere kristallen vormen. 
Het gevlekte doleriet in de Stonehenge-
stenen heeft van die grote kristallen tus-
sen de hele kleintjes zitten, en het egale 
doleriet heeft alleen maar hele kleine 

Blik op de Sarsencirkel en de Hielsteen (in het doorkijkje). 
De lagere stenen zijn Blauwstenen. (Foto: English Heritage)

Vier stappen in bouwfase 3. In stap 1 (links-
boven) zijn Blauwstenen opgesteld geweest, 
maar het is niet duidelijk hoe precies. De 
Standstenen en de Hielsteen waren ook 
al opgericht (2600 v.Chr.). In stap 2 zijn 
de Sarsenstenen in een cirkel en hoefijzer 
opgesteld en twee van de vier Standstenen 
en de Hielsteen op heuveltjes gezet. Ook is 
waarschijnlijk een toegangspoort van steen 
gemaakt, waaronder de altaarsteen. In stap 
3 (2100 v.Chr.) zijn een Blauwsteencirkel 
toegevoegd binnen de Sarsencirkel en een 
Blauwsteenovaal binnen het Sarsenhoefijzer. 
Ook is de lange Laan voorzien van een hou-
ten pallisade. In stap 4 is de Blauwsteenovaal 
omgebouwd naar een hoefijzer. (Bron: Law-
son, in Cunliffe & Renfrew, 1997)
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kristallen. Daardoor lijkt het ook egaal van samen-
stelling te zijn. Rhyoliet heeft meer de samenstelling 
van graniet, maar is ook snel gestold.
Vulkanische assteen ontstaat natuurlijk uit de as van 
een vulkaanuitbarsting. Dit is geen as zoals die ont-
staat bij verbranding van hout of zo, maar is meer een 
verpoederd gesteente. De as kan heel wijd verspreid 
worden en plakt aan elkaar doordat het nog gedeelte-
lijk gesmolten is. De steen die dan ontstaat is vrij los 
van structuur en wordt ook wel tufsteen genoemd. 
De samenstelling van het vloeibare gesteente onder 
de aardkorst is op verschillende plaatsen alles behalve 
gelijk en je moet dus maar afwachten op welke plaats 
op aarde je welke gesteentesoort kunt vinden. Ook in 
de vorming van vulkanische gesteenten en afzettings-
gesteenten is heel veel variatie. Daarom bestuderen 
geologen en aardrijkskundigen eerst welke steensoor-
ten waar voorkomen door heel veel door het land-
schap te reizen. Nu we weten welke steensoorten het 
zijn, is het dus de vraag waar ze vandaan komen. 
De Engelse geoloog Thomas heeft uitgezocht waar in 
Engeland de steensoorten van nature voorkomen die 
ook bij de bouw van Stonehenge zijn gebruikt. Het 
blijkt dat de zandsteen voor de Sarsenstenen en de Al-
taarsteen heel veel in de nabije omgeving van Stone-
henge voorkomt. Maar de meeste Sarsensteen bestaat 
uit losse blokken aan het oppervlak, die veel kleiner 

zijn dan de grote stenen in Stonehenge. Dat kapot 
breken van de zandsteen komt door de werking van 
plantenwortels en het uitzetten van bevriezend water 
in spleten, en is een normaal geologisch proces. Er 
zijn meerdere plaatsen met grote Sarsenstenen, zoals 
de Marlborough heuvels (spreek uit: ‘màrlbruh’), 40 
kilometer van Stonehenge vandaan. Dit wordt dan 
ook als de meest waarschijnlijke bron van de Sarsen-
stenen beschouwd.
Voor de Blauwstenen moest men verder weg zoeken, 
omdat ze vulkanisch zijn en dat niet dichtbij voor-
komt. Ook deze plaats is door Thomas gevonden. 
De verschillende soorten Blauwstenen komen op 
meerdere plaatsen voor, maar er is maar een plaats 
in Engeland waar ze allemaal op minder dan 1000 
meter van elkaar voorkomen. Dat is in de Preseli (of 
Prescelli) heuvels in het zuiden van Wales (spreek uit: 
‘weels’). Hemelsbreed liggen de Preseliheuvels 220 
kilometer van Stonehenge vandaan.
De Altaarsteen bestaat uit een ander soort zandsteen 
dan de Sarsenstenen, en ook de Altaarsteen lijkt er-
gens uit Wales te komen. Omdat de steen beschermd 

De Sarsencirkel met dorpels (linksachter), de Blauwstenen 
(ervoor) en de hoge Sarsenstenen uit het hoefijzer (rechts). 
(Foto: Govert Schilling)
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ligt onder een grote omgevallen Sarsensteen, is deze 
nog niet voldoende onderzocht.

Heeft een gletsjer de stenen naar de vlakte 
van Salisbury gesleept?

In de vorige paragraaf bleek dat de Sarsenstenen 
waarschijnlijk 40 kilometer van Stonehenge te vin-
den waren en de Blauwstenen op ruim 220 kilometer 
van Stonehenge. Dat is nogal een afstand voor zulke 
zware stenen. Ze zullen wel niet vanzelf naar Stone-
henge gerold zijn, maar hoe kwamen ze er wel?
Er zijn drie theorieën. De eerste theorie die vaak 
genoemd wordt, is dat Marsmannetjes de stenen zo 
hebben neergezet. Deze theorie nemen we niet seri-
eus bij volledig gebrek aan bewijs. De tweede is dat 
de stenen in de laatste ijstijd door gletsjers naar het 
zuiden zijn vervoerd, waar ze door de Stonehenge-
bouwers alleen nog maar op maat gehakt hoefden te 
worden. De derde theorie is dat de stenen helemaal 
vanuit hun brongebied naar Stonehenge vervoerd 
zijn door de bouwers.
In de laatste 2,4 miljoen jaar heeft de aarde ongeveer 
23 ijstijden gehad met daartussen warme tijden. De 

De herkomst van de stenen van Stonehenge. De streepjeslijn over water en doorgetrokken lijn over land geeft aan tot waar de 
gletsjers in de twee na laatste ijstijd zijn gekomen. De cirkeltjes geven vindplaatsen van Sarsenstenen en de driehoek de vind-
plaats van Blauwstenen. (Bron: Green, in Cunliffe & Renfrew, 1997)

De steensoorten in Stonehenge. (Bron: Scourse, in Cunliffe 
& Renfrew, 1997)

rots ouder dan Sarsensteen
kalksteen NW van deze lijn
uiterste zuidgrens ijskap
brongebied Blauwstenen
vindplaatsen Sarsenstenen

Sarsendorpel
Sarsenstaander
doleriet
rhyoliet
vulkanische as
zandsteen

egaal doleriet

10 meter
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warme tijden duren zo’n 20.000 jaar en de koude tij-
den zo’n 100.000 jaar. In de koude tijd groeiden de 
ijskappen op de zuidpool en de noordpool heel sterk. 
Ze kwamen daarbij zelfs tot in Nederland en Enge-
land. De ene keer kwamen ze wat minder ver en de 
andere keer wat verder. Tijdens de laatste ijstijd heeft 
er in Nederland bijvoorbeeld geen ijs gelegen; dat 
kwam toen maar tot in Denemarken. Het ijs slokte 
zoveel water op dat de zeespiegel wel meer dan 100 
meter daalde. Toen was er geen zee tussen Nederland 
en Engeland, omdat die zich had teruggetrokken 
ten zuiden van het Nauw van Calais. De bewegende 
ijsmassa sleepte enorme rotsblokken uit het noorden 
naar het zuiden. Zo komen we in Nederland aan alle 
zwerfstenen, zelfs de grote stenen waarvan de Hu-
nebedden zijn gemaakt. Die stenen komen allemaal 
uit Denemarken, Noorwegen en Zweden; het zijn 
bijvoorbeeld granieten en vuurstenen die alleen daar 
voorkomen. Het kan dus ook goed zijn dat een ijskap 
over Engeland de Blauwstenen naar het zuiden heeft 
vervoerd.
Maar op de vlakte van Salisbury is helemaal geen 
spoor gevonden van een ijskap. Niet alleen laat een 
ijskap zwerfstenen achter, maar ook krassen in de rot-
sen, opgestuwde ruggen van grond en stenen die de 
ijskap voor zich uitduwt (zo zijn de Utrechtse Heu-
velrug en de Veluwe in Nederland ontstaan) en nog 
veel meer. Ook die sporen zijn niet gevonden bij Sto-
nehenge. De zuidelijkste sporen in Engeland die door 

een ijskap zijn achtergelaten stammen uit de twee na 
laatste ijstijd en liggen 100 tot 200 kilometer ten 
noorden en westen van Stonehenge. Bovendien komt 
het ijs uit het noorden en dat is de verkeerde richting, 
want dan zouden de Blauwstenen vanuit Wales zo de 
zee ingeschoven zijn. Dus de ijskappen kunnen de 
stenen niet naar Stonehenge hebben vervoerd.

Convoi exceptionel over het land...

De verklaring die dan overblijft, is dat de bouwers 
dat zelf hebben gedaan, maar dat moet heel zwaar 
en moeilijk geweest zijn. Reken maar eens uit wat 
een Blauwsteen weegt: steen weegt 2700 kilogram 
per kubieke meter. Een gemiddelde Blauwsteen is 
misschien 4 meter lang en 0,5 meter breed en diep. 
Dat geeft dan een inhoud van een kubieke meter en 
een steen weegt dus 2700 kilogram ofwel bijna 3 
ton! Hoeveel kan een mens in zijn eentje tillen? 50 
kilo? Dan zijn er vijftig mensen nodig om de steen 
op te tillen, maar al die mensen passen nooit onder 
de steen.
Er zijn een paar mogelijkheden om zo’n zware steen 
te vervoeren. De makkelijkste is om hem van de berg 
af te rollen. Maar dat is ook gevaarlijk en grote ste-
nen breken dan vaak kapot. Bovendien moesten de 
stenen niet alleen bergaf, maar ook heuvels over naar 
Stonehenge zelf. De stenen werden dan waarschijn-
lijk ook over het land gesleept. Men zou er een slede 

Het voorkomen van Blauw-
stenen in de Preseliheuvels. 
In de grijze gebieden komt 
doleriet voor. (Bron: Scourse, 
in Cunliffe & Renfrew, 
1997)
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onder gebouwd kunnen hebben van hout, of er rol-
lende stenen of boomstammetjes en dierenvet onder 
gelegd kunnen hebben. Het probleem met rollen is 
dan weer dat een zware steen altijd een andere kant 
op rolt dan jij wilt. Dus het is niet onwaarschijnlijk 
dat ze de steen met een soort slede geschoven heb-
ben. Daar waren dus wel heel wat mensen bij nodig, 
vooral als ze de helling op gingen. Een ruwe schatting 
van het nodige aantal mensen is 50 tot 100.
De Sarsenstenen kwamen van veel dichterbij en hoef-
den dus niet zo ver over land gesleept te worden. Ze 
zijn alleen wel fors groter en zwaarder, dus daar zijn 
veel meer mensen bij nodig geweest, misschien wel 
200. Een probleem bij al dat sleepwerk was natuurlijk 
dat ook de touwen sterk genoeg moesten zijn. Tegen-
woordig maken we touw van kunststof, maar dat 
hadden ze toen nog niet. Waar een touw van natuur-
lijk materiaal vooral van breekt, is als het vaak nat 
wordt en dan weer opdroogt. Ook dubbelvouwen en 
het leggen van slechte knopen kan breuk veroorzaken 
en het geven van harde rukken aan de touwen. Ze 
moesten dus goed samenwerken om breuk te voor-
komen. Eerst met z’n allen het touw strak spannen 
en dan daarna rustig beginnen met trekken, zodat er 
geen plotselinge ruk aan het touw wordt gegeven.

...en over het water!

Het zou nog makkelijker zijn om een steen op een 
groot vlot of een boot te laden en dan via water 
voort te trekken. Je hoeft dan in elk geval niet meer 
alle wrijving tussen de slee en de bodem te overwin-
nen. Een deel van de tocht kan ook goed over water 
hebben plaatsgevonden, kijk maar eens op de kaart. 
Vanaf de Preselibergen loopt een riviertje, de Nevern, 
naar zee. Over de zee varen is natuurlijk geen pro-

bleem, als je tenminste voor de veiligheid 
dicht bij de kust blijft. Vervolgens kun je 
dan de rivier de Severn een stuk opvaren. 
Deze rivier ligt tussen de twee zuidweste-
lijke landtongen van Engeland in, dus daar 
moesten ze waarschijnlijk toch overheen. 
Dan kun je via de rivier de Avon het land 
weer in richting Stonehenge. En daarna 
moet je natuurlijk weer een stuk slepen. 
Waarschijnlijk kenden de bouwers van 

Stonehenge de getijstroming van de zee en de rivier 
de Severn goed, dus daar hadden ze ook handig 
gebruik van kunnen maken om minder te hoeven 
roeien. Over het water kost in elk geval veel minder 
moeite dan over land, dus het is wel waarschijnlijk 
dat de Blauwstenen zo zijn vervoerd. Waar ze echter 
precies langsgekomen zijn, weten we niet omdat er 
geen sporen van de tochten zijn gevonden.
Er is nog een probleempje met die vaartheorie: je hebt 
enorm veel hout nodig voor een vlot om de steen te 
laten drijven, want met de drijfkracht van het hout 
moet je het gewicht van de steen opheffen. De hoe-
veelheid steen die het hout kan dragen, is gelijk aan 
het gewicht van het verplaatste water (door het hout) 
minus het gewicht van de bomen. Laten we slim zijn 
en een goedgedroogde lichte houtsoort nemen, die 
heeft een dichtheid van ongeveer 600 kilogram per 
kubieke meter. Zoet water heeft een dichtheid van 
1000 kilogram per kubieke meter, en zout water in 
onze streken maximaal 1050. We kunnen nu per ku-
bieke meter hout 1000 – 600 = 400 kilogram steen 
net in het water laten zweven, maar dan wel net on-
der het wateroppervlak. Deze 400 kilo is natuurlijk 
wel een maximum, want er moeten ook nog mensen 
bij en je wil niet precies net blijven drijven, maar lie-
ver een beetje beter dan dat. 
Blauwsteen weegt zo’n 2700 kilo per kubieke meter 
en Sarsensteen is wat lichter: 2400 kilogram per 
kuub. Een Blauwsteen van 1 kubieke meter weegt 
dus 2700 kilo. Dit gedeeld door 400 kilo drijfver-
mogen per kuub hout geeft het aantal benodigde 
kubieke meters hout: 5 tot 8 minimaal. Dat is voor 
het gemak 10 kubieke meter hout. Laten we aanne-
men dat een beetje boomstam 10 meter lang is en 0,2 
meter dik. Je kunt dan uitrekenen dat die boom een 
inhoud heeft van zo’n 0,3 kubieke meter. Er zijn 10 

Een mogelijke route waarlangs de bouwers de 
Blauwstenen van de Prescelliheuvels naar Sto-
nehenge hebben vervoerd. Een flink deel van 
de tocht zou over water gegaan kunnen zijn. 
(Bron: Hoyle, 1977)
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kubieke meters nodig voor een blauwsteen. Dat be-
tekent dat je ongeveer 34 van die bomen nodig hebt 
voor een steen. 
Als we het vlot twee bomen dik maken, dus 0,4 meter 
dik, dan krijg je dus een vlot van 17 bomen breed, dit 
is meer dan drie meter. Deze hele berekening geldt al-
leen als het hout heel goed droog is; als het natter zou 
zijn heb je al gauw tweemaal zoveel hout nodig. Voor 
zo’n dertig blauwstenen zijn dan een paar duizend 
bomen nodig; dat is een heel bos! Afgezien van de 
tijd die gaat zitten in het omhakken van een heel bos 
met stenen bijlen en het laten drogen van het hout, is 
er nog een probleem. Een loodzwaar vlot van 10 maal 
3 meter, dat minimaal een halve meter onder water 
steekt, krijg je niet omhoog op een klein riviertje. 
Dit maakt dat veel mensen denken dat de bouwers 
van Stonehenge geen vlot hebben gebruikt maar een 
echte boot. Een boot is namelijk waterdicht, zodat 
een deel van de boot, ofwel het verplaatste volume 
water, kan bestaan uit lucht in plaats van hout. Dat 
scheelt dus een boel gewicht en een boel werk. Maar 
de boten die uit de steentijd zijn teruggevonden 
zijn niet veel groter zijn dan kano’s, en dat is veel te 
klein.

Het bouwen van een loodzwaar meester-
werk

Aan ideeën hoe de zware stenen zijn opgericht, is 
bepaald geen gebrek. Al eeuwenlang hebben hoge 
heren en amateurs als vermaak en later professionele 
archeologen voor hun werk, methoden bedacht om 
de stenen overeind te zetten en om de dorpels op hun 
posten te krijgen. Hiervan zijn er ook een paar echt 
uitgeprobeerd met stenen van hetzelfde formaat. Het 
is dus wel duidelijk op welke manieren de bouwers 
van Stonehenge het gedaan zouden kunnen hebben. 
Maar dit is interpretatie; het is niet goed bekend hoe 
ze het werkelijk gedaan hebben!
Laten we daarom eerst op een rijtje zetten welke 
aanwijzingen we hebben en wat de beperkingen van 
de omgeving en van de mensen moeten zijn geweest. 
Dit zijn een paar belangrijke:  
• De grond onder Stonehenge is kalksteen, die in de 
loop van de tijd door planten, water en vorst verpul-
verd en veranderd is in een tamelijk zachte grond. 
Iets dieper ligt wel hardere kalk. De gaten die voor 
de stenen werden gegraven, zijn tussen de 1 en 2 
meter diep, zodat de stenen al bijna op de harde rots 
rusten.

• De gaten voor de stenen werden gegraven met 
schoppen of pikhouwelen die waren gemaakt uit de 
geweien van herten. Dat is natuurlijk zwakker materi-
aal dan staal, dus lekker wrikken kun je daar niet mee. 
Er zijn dan ook honderden kapotte schoppen gevon-
den, die werden weggegooid of als opvulling werden 
gebruikt. Overigens waren de herten en hun geweien 
van toen wel wat groter dan die van nu, omdat ze een 
betere leefomgeving hadden met meer bos. 
• Een andere beperking geldt voor de Sarsenstenen: 
de Sarsencirkel sloot uiteindelijk het hele bouwwerk 
tamelijk dicht af. Een mens kon nog wel tussen de 
staande stenen door, maar een grote steen voor het 
Sarsenhoefijzer niet. De Sarsencirkel kan dus nog 
niet helemaal af geweest zijn toen de Trilithons in het 
hoefijzer werden opgericht.
• Er was hard eikenhout in de omgeving en de 
steentijdmensen waren erg handig met stenen bijlen. 
Hout voor bouwstellages, hijskraanachtige construc-
ties, hefbomen en sledes was dus geen beperking. En 
bomen kon men splijten om planken te maken met 
behulp van stenen bijlen en gedroogde eikenhouten 
wiggen die in spleten werden gedreven.
• Er is in de buurt van Stonehenge een touw uit de 
steentijd teruggevonden. De meeste zijn natuurlijk 
vergaan, maar deze was goed onder water bewaard 
gebleven. Het touw is gemaakt van de bast van een 
boom en netjes in strengen in elkaar gevlochten zoals 
we nu nog doen. Het gevonden touw was wat dunne-
tjes en kon maar 250 kilo tillen, maar ze kunnen het 
natuurlijk toen ook veel dikker gemaakt hebben. In 
experimenten konden handige archeologen zelf een 
touw van boombast maken dat bijna 1000 kilogram 
kon tillen.
• Er zijn aan de voet van veel rechtopstaande stenen 
kleine stenen gevonden, waaronder de ‘hamerstenen’ 
waarmee de Sarsenstenen en Blauwstenen zijn be-
werkt. Deze hamerstenen zijn min of meer ronde ste-
nen bollen met formaten tussen die van een tennisbal 
en een voetbal. Ze werden gebruikt om mee te klop-
pen en te slaan op de grote stenen om de laatste in de 
juiste vorm te maken. De hamerstenen werden blijk-
baar tegelijk met kalk uit de grond en andere kleine 
stenen in het gat naast de net overeind gezette grote 
stenen gegooid om die een stevige basis te geven.
• De vorm van met name de grote Sarsenstenen is 
die van een naar boven toe smaller wordende pilaar. 
Maar de onderkanten zijn ook afgeschuind, zodat de 
stenen ook naar onderen toe snel taps toe lopen.
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Nu komt het erop aan om de steen in de buurt van 
het gat te krijgen, dan met z’n dikke neus in het 
gat te duwen en hem dan overeind te wippen. Dat 
klinkt makkelijk maar is een zware klus. En als het 
te ruw gaat, duwt de steen de rand van het gat stuk. 
Proberen de steen overeind te zetten terwijl de zware 
onderkant gewoon op de zachte grond naast het gat 
rust, gaat dus niet werken. Je zou dan vanzelf het gat 
dichtduwen terwijl de steen er nog niet in zit.

Luchtfoto’s van Stonehenge en de wijdere omgeving. Vergelijk 
met de figuur op blz. 8 bovenaan; de grafheuvels en enkele 
andere structuren zijn duidelijk zichtbaar op de foto’s. 
(Bron: Getmapping, via internet)

(Lees verder op blz. 19.)
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Kader: methoden van archeologen

Archeologen hebben als doel om het verleden te reconstrueren. Dat wil zeggen dat ze proberen om te ontdekken 
welke verschillende culturen er zijn geweest, wanneer die er waren, hoe de een overging in de ander, enzovoort. 
Niet alleen zijn de grote bouwwerken en de blijkbaar belangrijke mensen interessant, juist ook het dagelijks leven 
is heel belangrijk. Dat vertelt namelijk hoe de mensen van toen leefden. Omdat ze in de prehistorie nog geen 
schrift hadden, moeten de archeologen het doen met de bouwwerken, de sporen in de grond en, heel belangrijk, 
de gebruiksvoorwerpen en het afval dat opgegraven wordt.
Opgraven is dus een belangrijke activiteit voor archeologen. Opgraven betekent niet dat je even een gat spit, of 
met een graafmachine een gat graaft en dan kijkt wat er in de grond zit aan potscherven en munten. Archeologen 
zijn geen mensen die alleen maar op zoek zijn naar blote-vrouwenbeeldjes en gouden munten, of met een zweep 
aan de broekriem een Egyptische graftombe leegroven. Een opgraving moet heel zorgvuldig gebeuren en alle 
details die men ziet worden opgeschreven, ingemeten en ingetekend, op kaarten gezet en gefotografeerd. Het be-
tekent ook dat je nog even moet wachten met in je eigen ideeën over het verleden te gaan geloven; de archeoloog 
probeert eerst objectief naar alle vondsten te kijken. Opgraven gaat vaak zelfs heel voorzichtig met zachte kwasten 
en theelepels, net zoals men de botten van dinosauriërs opgraaft. Dit is om beschadigingen te voorkomen. Ook 
wordt er bij opgraven nauwkeurig op verkleuringen gelet. Daar moeten archeologen nog best wel snel mee zijn 
ook, want onder invloed van frisse lucht verschiet de grond al gauw van kleur. Een donkere laag kan betekenen 
dat daar wat as in de grond zit van een vuur, of afval van mensen dat in de loop van de tijd helemaal vergaan is. 
Dan hebben daar dus mensen gewoond en zo’n verkleuring heet dan ook een bewoningslaag.
De gevonden voorwerpen uit verschillende tijden en opgravingen kunnen vervolgens met elkaar worden vergele-
ken. Soms zie je een grote verandering in de stijl van pottenbakken; dan zien de potten er ineens heel anders uit. 
Hele culturen worden dan ook vaak naar de pottenbakstijl genoemd. Ook hakbijlen, pijlen en andere voorwerpen 
worden in verschillende stijlen gevonden. Ook kun je scherven en andere voorwerpen van een bepaalde cultuur 
gebruiken om in kaart te brengen over welk gebied de mensen nog bij die cultuur hoorden en met elkaar in ver-
binding stonden.
Het gaat bij opgraven trouwens niet alleen om de voorwerpen die worden gevonden, maar ook waar ze precies 
gevonden worden en of ze ondiep of diep in de grond worden gevonden. Dat laatste kan misschien wat zeggen 
over de ouderdom. Zo hebben ze de Q en R gaten in Stonehenge opgegraven en vonden ze dat andere gaten 
en lagen er dwars doorheen sneden. Dat kan natuurlijk alleen maar als die andere gaten en lagen jonger zijn. 
Doorsnijden of doorsneden worden, dat is de vraag. Deze methode heet stratigrafie en komt uit de geologie. Van 
sommige voorwerpen kun je vervolgens de ouderdom bepalen met speciale dateringsmethoden (zie het kader over 
koolstofdatering). Daarna kun je met die relaties van doorsnijden en doorsneden worden mooi de volgorde van 
de verschillende fases in Stonehenge bepalen.
Ook kaarten zijn natuurlijk belangrijk. Als je daar alle prehistorische vondsten op uittekent, zie je misschien struc-
tuur die in de opgravingskuil helemaal niet duidelijk was. Maar er zijn nog meer manieren om in kaart te brengen 
wat er onder de grond zit. Hiervoor maken archeologen gebruik van de methoden van geologen om water en olie 
op te sporen. Ze sturen dan geluidssignalen de grond in en die weerkaatsen op overgangen van zachte en harde 
grond en ook op oude bouwwerken en lagen met potscherven en graven. Iets vergelijkbaars wordt gedaan door 
het meten van het magnetisch veld van de aarde en de elektrische weerstand van de grond. Zo worden kaarten 
gemaakt waarop patronen in de grond staan aangegeven. Als die kaart nou ook van tevoren is gemaakt van het 
kleinere opgegraven stuk, kun je in de opgraving bepalen welk archeologisch spoor het patroon veroorzaakte. 
Deze slimme truc maakt het dus mogelijk om een flink stuk omgeving van de eigenlijke opgraving ook beter te 
snappen.
Natuurlijk zit niet alles onder de grond en soms zijn bepaalde hele oude structuren ook nog aan het oppervlak te 
zien. Stonehenge zelf is natuurlijk erg duidelijk, maar allerlei vagere dingen in de omgeving worden pas duidelijk 
als je ze in vogelvlucht bekijkt. Daarvoor worden luchtfoto’s gebruikt. Daarop staat een groot gebied in één keer, 
zodat je dingen kunt zien die je op de grond over het hoofd zag. Op die manier heeft men in Oost-Nederland 
bijvoorbeeld akkers gevonden uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd. Natuurlijk heeft de mens er sindsdien 
uitgebreid in geploegd en op gebouwd, maar toch is er nog heel veel te zien vanuit de lucht. 
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De bouwers moesten het gat dus op de een of an-
dere manier beschermen. De eenvoudigste manier 
daarvoor is door iets anders hards onder de steen te 
leggen. Men zou bijvoorbeeld een rijtje houten palen 
aan de binnenkant, tegen de rand van het gat in de 
bodem kunnen slaan. Hout is misschien te zwak om 
het gewicht van de hele steen op één kantelpunt te 
dragen, dus de bouwers namen misschien steen.
De volgende stap is dan het overeind zetten zelf. 
Hiervoor zijn verschillende constructies verzonnen. 
Een ervan begint met de steen een beetje overeind 
te wrikken en er dan hard hout onder te duwen. Dit 
wordt herhaald totdat er een flinke stapel hout onder 
de steen ligt, en de steen al schuin staat. Het is dan 
de kunst om al dat hout niet te laten wegglijden en 
wegrollen. Maar als de balken zo gemaakt zijn dat ze, 
net als bij een blokhut, in elkaar grijpen, zou het mis-
schien wel kunnen.
Een andere mogelijkheid is uitgeprobeerd met be-
tonblokken van dezelfde grootte en gewicht als de 
grootste Trilithon. Dit experiment werd gedaan door 
de Engelse televisiezender BBC in samenwerking met 
archeologen en ingenieurs. Er werd een soort glijbaan 
van steen (in dit geval beton) gemaakt de heuvel af 
naar het gat. In de glijbaan werd een gleuf gehakt, 
waarin een slede van steen of van hout kon schuiven. 
Die diende om te voorkomen dat de grote steen bij 
het heuvel optrekken een andere kant uit zou glijden. 
Vervolgens werden de slede en de gleuf heel grondig 
ingesmeerd met dierenvet. De grote steen kon in het 
experiment door 135 mensen in een stevig vaartje de 
heuvel af worden getrokken naar het gat toe. Dus 
deze methode zou ook gewerkt hebben voor de echte 
bouwers. Desnoods had het heuvel op gekund, maar 
dan heb je wel meer touwtrekkers nodig.
Het volgende probleem is dan dat de onderkant van 
de paal in het gat moet vallen over het kantelpunt van 
de ervoor liggende platte steen. Maar het gat is maar 
1 of 2 meter breed, en de steen is wel 9 meter lang. 
Dus als de onderkant van de steen helemaal over het 
gat heen geschoven ligt, is de steen nog steeds ruim 
in evenwicht; er ligt immers nog 7 meter steen buiten 
het gat! Hiervoor hadden de wetenschappers bij het 
BBC-experiment wel een oplossing. Er werd nog een 
extra gewicht van stenen op de grote steen geplaatst, 
dat op het juiste moment naar het ondereind van de 
grote steen werd getrokken. Hierdoor komt de grote 
steen wel uit evenwicht en valt deze zo het gat in.
Het laatste probleem is dan dat de steen verder 
overeind getrokken moet worden. Dit werd eenvou-
digweg touwtrekken. Ook is er misschien een han-

dige hefboom van hout gebruikt in de vorm van een 
staande A. Het touw vanaf de steen werd dan op een 
derde van de onderkant van de A vastgemaakt. Een 
volgend touw vanaf de top van de A werd dan door de 
bouwers gebruikt om aan te trekken. Waarschijnlijk 
was dat niet slechts één touw, maar een heleboel tou-
wen. Zo krijg je een hefboom, waarbij de touwtrek-
kers aan het langste eind trekken en de steen aan het 
kortste. De trekkers moeten dan wel tweemaal zover 
lopen, maar ze hoeven maar half zo hard te trekken. 
Zodra de steen dan overeind is getrokken, kan het gat 
verder worden opgevuld met stenen en hamerstenen, 
en worden aangestampt met kalk. 
Ze zeggen wel eens dat Aristoteles de hefboom voor 
het eerst heeft uitgevonden. Aristoteles schepte op 
dat hij de hele wereld op kon tillen, als hij maar 
een punt onder de aarde had om een hefboom op te 
steunen. Maar waarschijnlijk hebben de bouwers van 

Het overeind zetten van een Sarsensteen. In stap 4 worden 
de hamerstenen in het gat gegooid om de Sarsensteen over-
eind te houden. Op deze manier kan het overeind zetten 
waarschijnlijk niet gedaan zijn, omdat de zachte zijkant 
van de kuil ingedrukt zou worden en de stapel hout moeilijk 
stabiel te maken is. (Bron: Hoyle, 1977)
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Stonehenge de hefboom al meer dan 1000 jaar voor 
hem uitgevonden.

Dorpel erop

Nu moeten er nog dorpels bovenop de staande stenen 
komen. Die zijn wat kleiner en lichter gemaakt dan 
de staande stenen, maar toch nog veel te zwaar om 
te tillen. Een dorpel weegt al snel enkele duizenden 
kilogrammen. Dan zijn er dus meer dan honderd 
mensen nodig om die grootste steen op te tillen, maar 
zoveel passen er nooit onder. Hijskranen hadden ze 
toen waarschijnlijk ook nog niet. Hiervoor zijn ook 
verschillende oplossingen verzonnen.
De eerste is dat er een heleboel aarde wordt neerge-
gooid en aangestampt tegen de staande stenen op, 
zodat een steile helling ontstaat. Vervolgens kun 
je dan proberen om de steen tegen die helling op 
te trekken. Dat is een ontzettend zwaar karwei en 

de methode lijkt niet erg haalbaar 
te zijn. De grond bij Stonehenge is 
namelijk nogal slap. Bovendien trek 
je de steen dan niet alleen omhoog, 
maar ook tegen de staande steen aan. 
Er moet dan aan de andere kant net 
zo’n hoop aarde tegen de steen wor-
den opgeworpen om te voorkomen 
dat de hele zaak instort!
Een meer haalbare methode lijkt toch 
met een houtstapel te zijn. Eerst wip 
je de punt van de steen een beetje van 
de grond met een hefboom van sterk 
hout. Dan leg je daar een stuk hout 
onder. Vervolgens doe je hetzelfde 
aan de andere kant. Als je het hout 
maar weer zo maakt dat het in elkaar 
grijpt, kan het niet wegrollen. Boven-
dien moet je de stapel hout zo maken 
dat je je hefboom ertegen af kunt zet-
ten, omdat je een paar meter boven 

de grond moet uitkomen. Dit zou kunnen werken en 
het is zo ook gelukt in het BBC-experiment.
Maar er is nog een methode die kan werken: de wip-
wap. Je begint hetzelfde als bij de vorige methode, 
alleen zorg je dat er zoveel ruimte onder de houten 
stellage blijft dat je nog onder het midden van de 
steen kunt komen. Daar boetseer je dan een meng-
sel van klei en stro en twijgen tegenaan, zodat een 
bobbel onder de steen ontstaat. Of je knoopt er met 
touwen een stevige halve boomstam onder. Als die 
bobbel gedroogd is, kan hij worden gebruikt als de 
middensteun van een wipwap. Je maakt daarvoor 
twee lange bomen aan de bovenkant van de steen 
vast, in het verlengde van de steen. Dan moet je de 
steen naar de ene kant wippen en duw je stukken 
hout met een puntige kant onder de middensteun. 
Vervolgens moet je de steen aan de andere kant om-
laag wappen. Daardoor rolt het middenpunt van de 
wipwap een beetje de schuine helling van het puntige 

Het overeind zetten van een Sarsensteen. 
Deze manier is uitgeprobeerd in een 
experiment met betonblokken door arche-
ologen en de BBC, de Britse televisie. De 
zachte rand van de kuil is beschermd door 
een andere steen en de Sarsensteen kantelt 
onder het gewicht van een extra steen. Alle 
stenen glijden over elkaar doordat er die-
renvet tussen is gesmeerd. (Bron: Richards 
& Whitby, in Cunliffe & Renfrew, 1997)
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hout op. Door dit te blijven herhalen, wipwap je de 
steen zo omhoog. Hij moet dan alleen nog bovenop 
de staande stenen gekanteld worden en dat zal wel 
lukken met wat hefbomen. Ook hier geldt weer dat 
de puntige stukken hout goed in elkaar moeten grij-
pen, anders stort de boel in. 
Met de bovenstaande technieken zou Stonehenge in 
elkaar gezet kunnen zijn. Misschien hadden ze nog 
wel een heel andere methode, maar het is wel bewe-
zen dat het zo zou kunnen als hierboven staat. Maar 
dan nog kost het wel erg veel mensen: minimaal 200 
alleen al voor het touwtrekken. En de stenen moeten 
niet alleen worden vervoerd, maar ook bewerkt en 
overeind gezet. Elke fase in de bouw van Stonehenge 
moet dan wel het levenswerk zijn geweest van een 
complete generatie bouwers. 

Het is enigszins vergelijkbaar met het bouwen van 
een kathedraal, dat is een enorme kerk uit de mid-
deleeuwen en later, waarvan er veel in Europa te 
vinden zijn. Het kostte vaak honderden jaren om een 
kathedraal te bouwen. Zelfs over de kathedraal in Sa-
lisbury, die heel snel gebouwd is, heeft men meer dan 
honderd jaar gedaan. En de kathedraal van Salisbury 
is gebouwd van zachte kalkzandsteen, dus toen men 
aan de achterkant was aangekomen met bouwen, 
kon men gelijk beginnen met het restaureren van de 
voorkant.

Sporen in het steen

Op veel stenen zijn sporen terug te vinden van steen-
bewerking, met name op de Sarsenstenen. Misschien 
is er uit die steenbewerking wat meer af te leiden 

Kader: experimenten in de archeologie

In de experimentele archeologie worden experimenten gedaan om te achterhalen of bepaalde theorieën juist 
kunnen zijn. Men probeert dan na te doen wat mensen vroeger deden met behulp van de hulpmiddelen die 
deze mensen ook hadden. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk omdat je nu ook kennis hebt van de huidige tijd. 
Je blijft toch altijd als modern mens tegen de problemen aankijken en daarom kun je heel makkelijk foute 
conclusies trekken over het verleden. Maar toch kan het heel nuttig zijn om experimenten te doen, al was 
het alleen maar om uit te vinden hoe iets absoluut niet gegaan kan zijn omdat het niet werkt en hoe mogelijk 
wel. Als je dan alleen maar dezelfde voorwerpen gebruikt als ze toen gebruikten, leer je spelenderwijs hoe 
ze er mee omgingen. Je kunt dan proberen kleren te maken van ruwe dierenwol en die te naaien met een 
zelfgemaakte naald van dierenbot. Als je een boom probeert om te hakken met een stenen bijl, blijkt al snel 
dat je anders moet hakken dan we nu doen met metalen bijlen omdat een stenen bijl anders na een paar 
slagen bot is of zelfs kapot breekt. 
Je merkt dan ook dat je bijna de hele dag bezig bent om voldoende eten te verzamelen en klaar te maken. 
Als je pannenkoeken wil bakken, ga je normaal eerst even naar de supermarkt voor meel, melk, een ei en 
een snufje zout. Maar in de prehistorie moesten ze eerst bomen omhakken, ploegen, zaaien om graan te 
verbouwen, oogsten, dorsen, tot meel vermalen en zo opslaan dat het ongedierte er niet mee vandoor gaat. 
Dan moest je nog eieren zoeken, een huisdier voeren, verzorgen en melken. En tenslotte moest je zoute 
veengronden bij de zee verbranden om wat zout te krijgen. Dan ben je een jaar verder. In Nederland zijn wel 
een paar van die groepen die af en toe proberen te leven zoals in de prehistorie. Meestal is dat de ijzertijd, 
omdat leven in de steentijd nog veel moeilijker is.
Zo heeft de Engelse televisiezender BBC samen met archeologen en amateurs geprobeerd om een steen 
zoals die van Stonehenge te verslepen en overeind te zetten met behulp van de mogelijkheden van de echte 
bouwers. De methode die ze gebruikten werkte en hieruit kan dan worden geconcludeerd dat de Stonehen-
gebouwers deze methode ook gebruikt zouden kunnen hebben. In dit experiment bleek dat een steen niet 
op een slede kan worden voortgetrokken met 10 mensen en ook nog lang niet met 50 mensen; dan zal dat 
in de steentijd ook wel zo zijn geweest. Het moet dus een grotere groep mensen zijn geweest als de bouwers 
deze methode ook werkelijk gebruikt hebben.
Ook kan men inzicht krijgen in samenlevingen in de steentijd door te kijken naar steentijdvolkeren die nu 
nog leven, bijvoorbeeld Bosjesmannen en Inuit. Daaruit is in elk geval te leren hoe zij omgaan met hun 
voorwerpen, hun religie en hun afval. Dat wil niet meteen zeggen dat een directe vergelijking met de Stone-
hengebouwers mogelijk is, maar het laat wel mogelijkheden en onmogelijkheden zien.
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over de bouwers en over het doel van Stonehenge. 
Daarom staan ze hieronder op een rijtje.
De meeste Blauwstenen zijn eigenlijk nauwelijks be-
werkt, maar alleen ruwweg in de juiste vorm geklopt. 
Sommige stenen in het Blauwsteenhoefijzer zijn wel 
netter afgewerkt. Ook is er één dorpel van blauwsteen 
gevonden, die net als de dorpels van de Sarsenstenen 
een speciale uitgehakte verbinding hadden met de 
bijbehorende posten. En er is een Blauwsteen gevon-
den met een diepe groef over de volle lengte, maar 
waar deze voor diende is niet duidelijk.
De Sarsenstenen in de buitenste cirkel zijn netjes een 
beetje rond gemaakt, zodat de cirkel nog mooier rond 
werd. Op de bovenkanten van de Sarsenstenen wer-
den speciale verbindingen uitgehakt, zodat de stenen 
netjes bovenop elkaar bleven liggen. Zo’n verbinding 
is mooi te zien op de grootste nog staande Trilithon: 
er steekt een punt uit, en daar omheen is een groef 
uitgehakt. De dorpelsteen die er bovenop moest lig-
gen had een uitstekende ring voor in de groef van de 
staande steen, en een gat in het midden voor de punt. 
Bovenop de dorpelstenen zijn ook kleine gaatjes ge-
vonden, waar misschien paaltjes ingestoken zijn voor 
sterrenkundige doeleinden.
Veel van de Sarsenstenen zijn ook mooi bewerkt. De 
dorpels van de Sarsencirkel sluiten netjes bij elkaar 
aan en ook de staande stenen zijn netjes in vorm ge-

hakt en geklopt. De staande stenen van de Trilithons 
lopen taps toe naar boven. Dat gaat niet in een rechte 
lijn maar een beetje bolvormig. Dat geeft voor het 
menselijk oog een beetje gezichtsbedrog. Hierdoor 
lijken de stenen veel groter en indrukwekkender te 
zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Dit is een slimme 
truc die ook door de Grieken en Romeinen is toege-
past in de pilaren en zuilen van hun gebouwen. Dat 
bewijst natuurlijk niet dat de bouwers van Stonehen-
ge die truc ook al kenden, maar een andere verklaring 
voor de vorm van de stenen is er niet.
Op veel stenen zijn nog sporen terug te vinden van 
beeltenissen van dolken en vooral ook bijlen. Deze 
haksporen lijken uit de prehistorie en de bronstijd te 
stammen, dus uit de tijd van Stonehenge en niet la-
ter. Er zijn elders in Engeland en in Europa wel meer 
van zulke uitgehakte bijlen gevonden uit latere tij-
den. In Griekenland was zelfs een complete cultus of 
godsdienst om bronzen bijlen heen opgezet. Daarin 
leek de bijl net zo’n belangrijke rol te spelen als de 
hamer en sikkel bij de communisten en het kruis in 
het Christendom. Dit wordt nog bevestigd door de 
vondsten bij Stonehenge en andere monumenten van 
bijltjes die zijn gemaakt van kalksteen. Kalk is na-
tuurlijk volkomen ongeschikt om mee te hakken, dus 
ze zouden een rituele rol gehad kunnen hebben. Maar 
dit blijft allemaal wel erg onzeker. Als archeologen 
iets niet begrijpen, halen ze al gauw rituelen van stal 
als verklaring. Misschien werden die kalken bijltjes 
wel gemaakt als speelgoed voor de jongste kinderen, 
zodat die zich nog niet in de vingers konden snijden 
maar wel hun vaders konden nadoen terwijl die hout 
aan het hakken was voor de bouw van Stonehenge.
Er zijn nog wel meer tekenen geweest van steenbe-
werking, maar in het verleden is er heel veel vernield. 
In latere tijden werden er complete stenen gestolen 
voor gebruik in huizen. Toeristen hebben veel stukge-
maakt door hun naam in de stenen te krassen of met 
spuitbussen te spuiten. Daarom mag niemand nu 
meer tussen de stenen komen, je mag er alleen nog 
omheen lopen. Ook zijn in de loop van de tijd (ook 
met zware stormen en aardbevingen) stenen omgeval-
len. Twee eeuwen terug dachten sommige hoge heren 
dat ze Stonehenge best wel even konden repareren, 
maar toen maakten ze nog meer stuk en vernielden ze 
de sporen van de bouwers. De Engelse regering heeft 
later nog een weg aangelegd dwars door de aarden wal 
en de greppel, maar deze weg wordt in de toekomst 
weer afgesloten, en de wal hersteld. Maar dat is dan 
toch niet de echte oorspronkelijke wal en greppel.

Trilithon met de punt erop die in een gelijkvormig gat in de 
dorpel stak. (Foto: Govert Schilling)
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Archeologen, aardrijkskundigen en sommige andere 
wetenschappers onderzoeken omstandigheden en ge-
beurtenissen rond mensen en in het landschap in het 
verleden. Ze stellen daarbij de bekende vragen: wie of 
wat, waar, wanneer, hoe, en vooral waarom. Maar een 
groot probleem in die wetenschappen is natuurlijk dat 
ze er zelf niet bij waren om te zien wat er nou eigenlijk 
gebeurde. Vaak is ook het grootste deel van het bewijsma-
teriaal verdwenen, verrot, of weggespoeld door de regen, 
de rivieren en de zee. 
Dat blijkt ook al in dit boekje. Er worden vragen gesteld: 
wat is Stonehenge precies, waar staat het en wat is het 
omliggende landschap, door wie is het gemaakt en wan-
neer was dat, hoe is het gemaakt, en waarom? Maar veel 
bewijsmateriaal is vernield, verdwenen, of domweg nooit 
achtergelaten. Mensen lieten vooral hun afval achter, de 
goede gebruiksvoorwerpen namen ze natuurlijk mee, be-
halve wat ze kwijtraakten of met de doden begroeven. En 
hun redenen, waarom ze Stonehenge hebben neergezet, 
blijken daar eigenlijk niet uit.
Ook uit het landschap van vroeger, waar aardrijkskun-
digen in geïnteresseerd zijn, is natuurlijk een boel bewijs 
verdwenen omdat de wind, de regen, de vorst, de rivieren 
en de zee alsmaar inbeuken op het zand, de klei en de 
gesteenten. Natuurlijk legt het water of de wind er ook 
wel eens een nieuwe laag zand of klei op en daar kunnen 
aardrijkskundigen dan ook een boel van leren. Maar het 
blijft toch lastig.
Daarom is archeologie of aardrijkskunde eigenlijk een 
soort detectivewerk in een zaak waar de getuigen ver-
dwenen zijn en de dader zijn sporen heeft uitgewist. Je 
moet als wetenschapper proberen enig bewijsmateriaal 
te verzamelen. Daaruit probeer je dan af te leiden wat 
er gebeurd zou kunnen zijn. Meestal is er zo weinig 
bewijsmateriaal dat er een heleboel verschillende verkla-
ringen mogelijk zijn. Dan moet je er nog meer bewijs 
bij proberen te verzamelen. Hopelijk kun je er dan een 
boel afstrepen omdat ze fout zijn, en blijft er maar eentje 
over. Maar vaak is dat niet zo. En het blijft allemaal nogal 
onzeker; echt bewijzen lukt meestal niet in de archeologie 
en de aardrijkskunde. Je eindigt het onderzoek dus vaak 
met een of een paar verklaringen die juist kunnen zijn, 
maar niet hoeven te zijn. Deze heten hypothesen.
In het gebruik van bewijzen gaan niet-wetenschappers 
vaak de fout in. Meestal zijn er meerdere verklaringen 
mogelijk, niet slechts eentje. Je moet die andere alleen 
wel verzinnen! En het kan best zijn dat je met de bevoor-
oordeelde gedachten van nu, volkomen verkeerde ideeën 
maakt over het verleden. Dat is dus lastig. De bekende 

romandetective Sherlock Holmes zei een keer tegen 
Watson: 
“hoe vaak heb ik je nu al verteld: wanneer je alle on-
mogelijke verklaringen hebt uitgeschakeld, dan moet de 
verklaring die overblijft wel de goede zijn!”. 
Maar dat is helemaal niet waar: er kan best nog een an-
dere verklaring zijn, waar Sherlock Holmes nog niet aan 
gedacht had. En dat is zeker zo in de archeologie en de 
aardrijkskunde.
Natuurlijk halen de wetenschappers alles uit de kast om 
voldoende bewijs te verzamelen (zie ook de andere ka-
ders). Zo wordt niet alleen naar Stonehenge zelf gekeken, 
maar ook naar de gebieden in de omgeving. Het klimaat 
van toen wordt bestudeerd en het landschap en de plan-
ten en dieren die er geleefd hebben. Hier kan men aan 
zien of het volk van toen heel hard heeft moeten werken 
voor wat voedsel of dat het een rijke streek was met heel 
veel voedsel. Ook wordt gekeken naar de afzettingen van 
de rivier de Avon, om af te leiden hoe groot die was. Als 
de rivier groot genoeg is voor het transport van de stenen 
per boot, scheelt dat weer een boel werk, en weet je met-
een een goede reisroute. 
Archeologen kijken ook naar de prehistorie van de rest 
van Europa, om te zien of de hypothesen over de Stone-
hengebouwers daarbij passen. De bouwers leefden waar-
schijnlijk niet in isolatie, omdat ze elders in Engeland en 
Europa hetzelfde soort gebruiksvoorwerpen vonden en 
in dezelfde stijl grote monumenten bouwden. Daarnaast 
kijken ze naar andere maatschappijen op aarde die nu 
nog in de steentijd of ijzertijd leven, voor zover deze er 
nog zijn. En tenslotte worden ook experimenten gedaan. 
Zo kun je uit alle ideeën, aanwijzingen en bewijzen 
proberen een completer beeld, of een paar beelden, te 
krijgen van de wereld van toen. Totdat iemand anders 
nieuwe bewijzen vindt die jouw hypothesen weer omver 
schoppen... Maar zo gaat vooruitgang in de wetenschap: 
schoppen en geschopt worden.
Wetenschap komt altijd in twee stappen. De eerste stap is 
het opstellen van een hypothese of theorie, en de tweede 
stap is het bewijs ervan. Omdat het moeilijk achteraf te 
verzinnen is wat de bouwers met Stonehenge bedoelden, 
is het op zich prima om hele gewaagde theorieën te ver-
zinnen. De platentektoniek (bewegingen van de conti-
nenten over de aarde) en de evolutie van het leven waren 
ook ooit van die fantastische theorieën. In fase twee, het 
bewijzen of ontkrachten van een theorie, begint het we-
tenschappelijk gebakkelei. Wat telt als bewijs? En wat te 
doen als het bewijs domweg ontbreekt, zoals nogal eens 
gebeurt in de archeologie? 

Kader: archeologisch en aardrijkskundig detectivewerk
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De voorgeschiedenis van Noordwest-    
Europa in een notendop

Onze huidige jaartelling is opgebouwd rond een 
belangrijke gebeurtenis voor de westerse wereld: de 
geboorte van Joshua uit Nazareth, die uit Griekse 
biografieën beter bekend is als Jezus Christus. Andere 
religies en werelddelen hebben hun eigen belangrijke 
gebeurtenissen. Zo start de kalender van de Joden 
bij de schepping van de wereld, volgens hen zo’n 
6000 jaar geleden. Maar in de prehistorie was er nog 
geen schrift, zodat we weinig weten van belangrijke 
gebeurtenissen van toen. Om de geschiedenis van de 
mensen in Noordwest-Europa handig te beschrijven, 
delen archeologen de tijd op in tijdvakken die te ma-
ken hebben met de gebruiksvoorwerpen van toen. Zo 
kennen we een heel lange steentijd, een bronstijd en 
een ijzertijd. Daarna komen de Romeinen met hun 

schrift, en heet het dus de Romeinse tijd en wordt de 
jaartelling schriftelijk bijgehouden zodat we nu kun-
nen lezen wanneer iets gebeurde.
Zo’n 50.000 jaar geleden kwam de mens al voor in 
het westen van Europa. Toen zat Europa nog midden 
in de laatste ijstijd, dus ver naar het noorden gingen 
ze niet. Deze mensen leken al heel erg veel op ons. De 
menselijke soort van toen en nu heet Homo sapiens 
sapiens. Deze soort is een van de opvolgers van Homo 
sapiens, die 400.000 jaar geleden al voorkwam. Uit 
die Homo sapiens kwamen waarschijnlijk de Homo 
sapiens neanderthalensis (de Neanderthaler) voort, 
maar ook Homo sapiens sapiens (wij dus). De Nean-
derthaler was 50.000 jaar geleden al uit Noordwest-

2. De bouwers van Stonehenge

Kaart van het gereconstrueerde landschap tijdens Stonehenge 
fase 1, 2900 v.Chr. (Bron: Allen, in Cunliffe & Renfrew, 
1997)

riviervlakte

begrazen gras

jong open bos

bos met eik, hazelaar, iep 

akker

aardewerk (Peterborough)

potscherven (Peterborough)
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Europa verdwenen. Overigens is het verband tussen 
de Neanderthaler en de moderne mens nog steeds erg 
onzeker; er wordt nog steeds over gediscussieerd door 
de wetenschappers. Binnen de Homo sapiens sapiens 
zijn er nog weer verschillende typen. De mens die in 
Europa voorkwam, de zgn. Cro-Magnon mens, was 
erg groot gebouwd: langer dan 1,80 meter en twee 
keer zo breed als wij. Ze waren geweldige steenbewer-
kers en maakten grotschilderingen, zoals de beroemde 
tekeningen in de grot van Lascaux in Frankrijk, die in 
1940 ontdekt zijn. Deze mensen leefden in het laatste 
deel van de oude steentijd, en verschilden eigenlijk 
nauwelijks meer van ons in bouw en herseninhoud.

Dit alles laat zien dat de ontwikkeling van de soort 
mens heel langzaam is gegaan in vergelijking met de 
geschiedenis van Stonehenge. De bouwers van Sto-
nehenge kwamen pas zo’n 5000 jaar geleden om de 
hoek kijken, terwijl de voorouders van die mensen 
al 50.000 jaar hier leefden. En aangezien die voor-
ouders al zoveel op ons leken, zullen de bouwers van 
Stonehenge wel bijna helemaal hetzelfde als wij ge-
weest zijn. Ze leefden dan misschien primitiever dan 
wij, maar ze waren niet minder slim.
Na die oude steentijd kwam de middensteentijd en 
de jonge steentijd, die in Zuid-Engeland tot 2400 
v.Chr. duurde. Daarna kwam de bronstijd, waarin 
voor het eerst bronzen gebruiksvoorwerpen werden 

Kader: methoden van aardrijkskundigen voor landschapsreconstructie

Aardrijkskundigen en ook andere wetenschappers zoals biologen willen graag reconstrueren hoe het land-
schap er vroeger uit zag, wat het klimaat was, en welke planten en dieren er leefden. Daar zijn een heleboel 
manieren voor, die ze het liefste allemaal tegelijk gebruiken (zie het kader over archeologisch en aardrijks-
kundig detectivewerk). Hiervan staan de belangrijkste (voor Stonehenge) in dit kader uitgelegd.
De eerste is natuurlijk het maken van luchtfoto’s en kaarten van het landschap van nu met daarin veel sporen 
uit het verleden.
De tweede stap is het onderzoeken welke gesteenten er in de ondergrond zitten. De zachte grond onderaan 
de hellingen in de rivierdalen en natuurlijk op de vlakte rond Stonehenge vertelt iets over de omgeving, het 
klimaat en de begroeiing. Als er heel veel stenen, zand en klei door elkaar zijn neergelegd in een korte tijd, 
betekent dat waarschijnlijk dat het veel regende, maar ook dat er niet veel begroeiing was op de berghellin-
gen. Veel regen is gunstig voor begroeiing, dus die had er wel moeten zijn. Waarschijnlijk hebben de mensen 
dus alle bomen in de omgeving gekapt. Met de koolstofdateringen en de andere methoden voor dateringen 
kan bepaald worden hoe oud de grond- of steenlagen zijn. Overigens is er in de omgeving van Stonehenge 
juist maar heel weinig van dat stenen-, zand- en kleimengsel gevonden, omdat er niet zoveel steile hellingen 
zijn, behalve bij de rivier.
Over de planten en dieren komt men natuurlijk veel te weten door de resten die in de grond zitten. Zo ble-
ken bij Stonehenge heel veel geweien van herten gebruikt te worden. Er moeten dus niet al te ver weg heel 
veel grote herten geleefd hebben. Ook van plantenresten kan men afleiden welke planten het waren.
Er is een mooie methode om af te leiden welke planten er in de omgeving groeiden. Men kan er soms zelfs 
mee bepalen of het landschap dicht begroeid was, open plekken had, of bestond uit groepjes bomen in een 
vlakte, of een kale vlakte. Dit kan door het bekijken van de stuifmeelkorrels, ook wel pollen genoemd, die 
zijn opgesloten in de modder, en ook door het bekijken van slakken en schelpen.
Stuifmeelkorrels van verschillende planten zien er heel verschillend uit. Je kunt dus onder de microscoop aan 
een stuifmeelkorrel zien van welke plant hij komt. Ook kun je alle korrels van de verschillende planten tel-
len. Als dat nu voor meerdere plaatsen in het landschap wordt gedaan, kan de verhouding worden berekend 
van alle planten zoals die voorkwamen. Als er veel korrels zijn van bomen, zal het wel bos geweest zijn. Maar 
als er ook veel korrels van kruiden en grassen zijn, weet je dat er open vlakte geweest moet zijn.
Dus door boringen te nemen op meerdere plaatsen, daar waar er in de loop van de tijd vooral modder bij 
is gekomen en niet weg is gespoeld (bijvoorbeeld in een meertje), en dan elke paar centimeter in de diepte 
in elke boring de stuifmeelkorrels te kijken, weet men in de loop van de tijd hoe het landschap eruit moet 
hebben gezien. Er zijn natuurlijk ook wat koolstofdateringen nodig om te bepalen hoe oud de grondlagen en 
de stuifmeelkorrels zijn. Stuifmeelkorrels zeggen welke planten waar en wanneer groeiden en zelfs nog wat 
over het klimaat. Sommige plantensoorten houden namelijk meer van warmte of droogte, en anderen meer 
van kou en nattigheid. Hetzelfde geldt voor bepaalde slakken en schelpensoorten.



26 27

gemaakt. Dat betekent dus dat de eerste bouwers van 
Stonehenge in het laatste deel van de jonge steentijd 
aan de gang waren gegaan. De laatste bouwers en 
gebruikers van Stonehenge leefden al in de brons-
tijd, en uit die tijd zijn dan ook bronzen voorwerpen 
gevonden bij opgravingen in Stonehenge. Nog later, 
vanaf 600 v.Chr., kwam de ijzertijd. Toen begon men 
de doden weer te verbranden, en stopte men de as 
in stenen potten, urnen genaamd. Rond 50 v.Chr. 
kwamen de eerste Batavieren (een stam van de Ger-
manen) in Nederland, maar dan zijn we inmiddels 
aangeland in de gewone geschiedenisboeken (zie ook 
hoofdstuk 3).

Het landschap en het klimaat

Uit het onderzoek van de omgeving van Stonehenge 
kan worden afgeleid hoe het gebied er in de verschil-
lende bouwfasen uitzag, en zelfs welke planten en 
dieren er toen waren (zie kader methoden van aard-
rijkskundigen voor landschapsreconstructie). Dit is 
niet alleen gedaan voor Stonehenge, maar voor heel 
veel gebieden, waaronder ook Nederland.
Het blijkt dat het klimaat de afgelopen duizenden 
jaren niet helemaal hetzelfde is geweest als nu. Dat 
zie je dan ook aan de soorten planten en dieren die 
er voorkomen. Aan het einde van de laatste ijstijd, 
zo’n 9000 v.Chr., was het in Europa nog behoorlijk 
koud en groeiden er vooral kruiden en grassen in het 
land en bijna geen bomen. Later werd het warmer en 
kwamen berkenbomen en dennenbomen. Zo rond 
7000 v.Chr. kwamen de elzenboom en de eikenboom 
opzetten in Noordwest-Europa. Vanaf 5000 v.Chr. 
komen er ineens veel meer grasachtigen: dan zijn 
mensen in de steentijd begonnen met het verbouwen 
van tarwe. In de periode van 7000 tot 1100 v.Chr. 

Een bewerkte 
pot uit de Trech-
terbekercultuur. 
(Bron: North, 
1996)

Kaart van de omgeving ten tijde van Stonehenge fase 1. Het 
grijze gebied is een nederzetting: Durrington. De zwarte 
stippen zijn grafheuvels. (Bron: Darvill, in Cunliffe & Ren-
frew, 1997)
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is het misschien ook wat warmer en 
natter geweest in Noordwest-Europa 
dan het nu is, maar dat is niet hele-
maal duidelijk.
De wetenschapper M. Allen heeft 
in 1997 beschreven hoe hij denkt 
dat het landschap rond Stonehenge 
zich heeft ontwikkeld. Zijn ideeën 
zijn gebaseerd op de nieuwste be-
vindingen en natuurlijk de meeste 
gegevens, want hij gebruikte ook die 
van zijn voorgangers. Allen maakte gebruik van de 
dateringen die voor Stonehenge en in de omgeving 
gemaakt zijn, van kaarten en van stuifmeelkorrels, 
slakken en schelpen, plantenzaden, botten en pot-
scherven (zie kader methoden van aardrijkskundigen 
voor landschapsreconstructie). Overigens kun je in 
Allen’s kaarten een typisch verschijnsel ziet: de kaar-
ten beginnen heel eenvoudig en worden dan steeds 
ingewikkelder. Dat ligt maar gedeeltelijk aan het feit 
dat het landschap in de loop van de tijd ook ingewik-
kelder wordt. Het is eerder zo dat we van die vroegere 
fasen domweg veel minder weten! Zijn reconstructie 
wordt dan ook nauwkeuriger naarmate het korter 
geleden is. Hier volgt een samenvatting van Allen’s 
reconstructie.
Al tussen 8100 en 7100 v.Chr. werd het land rond 
Stonehenge bewoond door mensen in de midden-
steentijd. Er was een tamelijk open landschap met 
stukken bos maar ook met meer open stukken. Het 
bos bestond vooral uit dennenbomen en hazelaars. 
Dat zijn bomen die niet erg van warmte houden. 
Het was er waarschijnlijk ook nog niet zo warm als 
nu, want het was toen net na een ijstijd. De mensen 
kapten toen al bomen voor gebruik in het vuur en 
in hutjes. Er zijn wat oude gaten in de grond terug-
gevonden waar men stammen in overeind gezet had. 
Misschien waren dat eenvoudige monumenten; to-
tempaalachtige dingen.
Tussen 4000 en 3000 v.Chr. neemt de menselijke 
activiteit wat toe, al is het niet op de locatie van 
Stonehenge zelf. Enkele kilometers naar het noorden 
werd een kamp opgericht met een dijk er omheen. 
Dit kamp staat nu op de kaart als Robin Hood’s Ball. 
Hier zijn ook veel potscherven en andere voorwerpen 
teruggevonden. De potscherven uit deze tijd horen 
bij eenvoudige kommetjes die ‘late-steentijd kom-
men’ worden genoemd. Het bos rond Stonehenge is 
nu verdwenen en er groeit vooral gras. Dat kan ge-
komen zijn doordat de mens de bomen heeft gekapt 
of er veel koeien of schapen heeft laten grazen, maar 

het kan ook veel andere oorzaken hebben. In andere 
stukken was het bos veel dichter, bijvoorbeeld meer 
naar het oosten bij de rivier de Avon. Er waren ook 
al wat kleine akkers waar graan verbouwd werd. Het 
landschap was dus heel afwisselend en er waren ook 
veel verschillende soorten voedsel te verkrijgen.
Dan, rond 3000 v.Chr., werd de eerste fase van Stone-
henge aangelegd. Er was nu vooral graslandschap en 
wat laag bos op de grote vlakte van Stonehenge, maar 
hoger op de hellingen groeiden nog wel eiken en haze-
laars. Op het grasland werd veel gegraasd door koeien 
en schapen of wilde herten. Daarnaast werden er al 
meer akkers bebouwd met bijvoorbeeld emmertarwe, 
dat is een primitieve graansoort. Er werden nu ook 
op meer plaatsen potscherven achtergelaten. Dit was 
van het type ‘Peterborough keramiek’ (spreek uit: 
pieterboro). (Keramiek betekent van klei gebakken 
voorwerpen.) In de omgeving van Stonehenge wer-
den nog andere graafwerken aangetroffen, waaronder 
een enorm lang renbaanachtig ding dat de Cursus ge-
noemd wordt. De Cursus is enkele kilometers lang en 
heeft twee parallelle aarden wallen, met twee sloten 
ernaast waar de aarde uitgehaald is. Er zijn nog zo’n 
50 van diezelfde graafwerken aangetroffen in het zui-
den van Engeland. Ook even ten noordwesten van de 
Cursus ligt nog een tweede kleine Cursus. Daarnaast 
werden de Durrington vestiging (spreek uit: darring-
tun) aangelegd met een aarden wal er omheen, waar-
naast ook nog heel veel potscherven zijn gevonden en 
nog een soort aarden Stonehenge op de Coneybury 
heuvel (spreek uit:  khóónìbjoerì).
In de tweede fase van Stonehenge, tussen 2900 en 
2400 v.Chr., blijft dat open grasland natuurlijk be-
staan. De aarden wal en greppel van Stonehenge, 
maar ook van de Cursus, slijten wat af en worden wat 
opgevuld. Het lijkt erop dat er nog wat meer aan ak-
kerbouw wordt gedaan maar dat is erg onzeker. Wel 
is er een duidelijke verandering in de stijl van het 

Grafheuvels nabij Stonehenge (Foto: Joyce Schut)
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pottenbakken: nu was er ‘Grooved keramiek’, met 
groefjes in de randen van de kommen.
Over de derde fase van Stonehenge, tussen 2550 en 
1600 v.Chr., zijn er veel meer gegevens. Het land was 
nu bijna overal bedekt met gras en bos kwam alleen 
nog voor op de hoogste heuvels, verder weg van Sto-
nehenge. De rest was gekapt door de mensen. Het 
klimaat was waarschijnlijk wat warmer en natter dan 
nu, wat gunstig is voor het verbouwen van voedsel. 
Aan het begin van deze fase was de keramiek weer 
veranderd, nu in de beroemde ‘Bekerkeramiek’ van 
de Trechterbekercultuur. Deze wordt ook op veel an-
dere plaatsen in Noordwest-Europa teruggevonden. 
De scherven zijn op veel plaatsen teruggevonden, net 
als de vuurstenen werktuigen en het vuursteenafval 
trouwens. Het Bekervolk begroef haar doden, terwijl 

ze eerder verbrand werden. Het graf 
in Stonehenge uit de Trechterbeker-
cultuur stamt ook uit deze tijd (zie 
hoofdstuk 1). Aan het eind van deze 
periode was de bronstijd net begon-
nen, en veranderde de stijl van pot-
tenbakken. Het land werd in deze 
fase veel intensiever bewerkt. Daar-
door was de begroeiing op sommige 
plaatsen dun en kon de grond door 
de regen weggespoeld worden. Dat 
weten we, omdat de verspoelde 
grond is teruggevonden in de lagere 
delen van het land.

Van jager-verzamelaar naar 
landbouwer

Uit deze geschiedenis kun je wel 
afleiden dat de ontwikkeling van 
Stonehenge samenging met toe-
nemende menselijke activiteit in 
het gebied. Misschien groeide de 
bevolking ook. In fase drie is een 
duidelijke overgang te zien van 
veeteelt naar meer gemengde land-
bouw met veel akkerbouw naast de 
veeteelt. Daardoor moet het leven 
van de mensen ook wat veiliger zijn 

geworden. De jacht is gevaarlijk, en je moet maar af-
wachten wat je vangt. Als je meer aan veeteelt doet en 
aan akkerbouw, is de kans op goed eten groter. Ove-
rigens stammen juist uit deze periode ook de eerste 
aanwijzingen voor gewapende conflicten. Blijkbaar 
was het leven zo goed geworden dat men daar toen 
tijd voor kreeg.
Er zijn meerdere verklaringen mogelijk voor de over-
gang van jager-verzamelaar naar landbouwer, maar de 
belangrijkste is de volgende. Zo’n 7300 jaar geleden 
trok een boerenvolk ons land binnen via Limburg. 
Zij worden het volk van de ‘Bandkeramiek’ genoemd, 
omdat ze banden tekenden op hun keramiek. In Ne-
derland leefden toen nog jager-verzamelaars. In de 
loop van zo’n 1000 jaar trok het boerenvolk verder 

Het graf van de Amesbury boogschutter 
met vijf potten uit de Trechterbekercul-
tuur. Het rechterbeen heeft geen knie-
schijf. De polsbeschermer zit nog om de 
arm van de man. (Bron: Wessex Archae-
ology, via internet)
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op in Nederland, en werden de jager-verzamelaars 
ook landbouwers. Maar tijdens die trek werd er waar-
schijnlijk uitgebreid gehandeld met de jagers, want 
de bandkeramiek is dan door het hele land te vinden. 
Waarschijnlijk was de keramiek iets bijzonders voor 
de jagers, terwijl de boeren juist weer graag wild vlees 
of huiden wilden hebben. Er was dus een confronta-
tie tussen een nieuwe boerencultuur en een oude ja-
ger-verzamelaarcultuur. Hierbij verdrong de nieuwe 
cultuur de oude langzaam, ofwel: de mensen van de 
oude cultuur namen de nieuwe langzaam over.
Landbouw betekent dat je meer op een plaats moet 
blijven wonen en niet teveel moet rondtrekken. An-
ders raakte men de vruchtbare en geploegde grond 
natuurlijk gauw kwijt aan iemand anders. Misschien 
ontstonden er toen ook al vastere nederzettingen 
waar mensen permanent woonden. Dat lijkt ook te 
kloppen met het feit dat veel potscherven vlak bij 
elkaar gevonden worden; daar zou de primitieve ne-
derzetting kunnen zijn geweest. Het is dan ook wel te 
verwachten, dat ze zich wat meer gingen organiseren. 
Het werd een boerengemeenschap, in plaats van een 
rondtrekkend jagergezelschap. 
De zekerheid en het samenwerken gaf misschien 
een zekere rijkdom. Die rijkdom is belangrijk. Als er 
genoeg voedsel is, is er misschien wat tijd en energie 
over om andere dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld 
het maken van een enorm stenen bouwwerk! Als dit 
klopt, is het geen wonder dat de steentijdmens pas 
in deze tijd op die schaal is gaan bouwen aan Sto-
nehenge. Het graafwerk in fasen 1 en 2 is nog wel 
met 50 mensen in een paar weken te doen. Maar het 
plaatsen van de stenen is al veel meer werk en heeft 
waarschijnlijk jaren geduurd, terwijl er misschien wel 
300 mensen tegelijk aan werkten. Die bouwers moes-
ten worden gevoed en gekleed en daarvoor moesten 
anderen meer voedsel kunnen verzamelen.
Aan de andere kant kost landbouw veel meer energie 
dan de jacht. Als de omgeving voldoende voedsel 
biedt, kan met veel minder werk verzameld en gejaagd 
worden dan er nodig is voor de landbouw. Al met al 
is het nog steeds onzeker waarom men overging van 
jacht en verzamelen naar de landbouw. De overgang 
is in elk geval onomkeerbaar, want het is aangetoond 
dat vrouwen bij rondtrekken minder kinderen kun-
nen krijgen omdat de vruchtbaarheid minder is. Toen 
men op een vaste plek ging wonen en er meer kinde-

ren kwamen, was het daarna onmogelijk om met de 
hele kinderschare weer te gaan trekken.
Waarschijnlijk had de bouw van Stonehenge in fase 3 
veel te maken met de omgeving. De bouw werd pas 
mogelijk toen er voldoende welvaart was. Dat kwam 
na de verbeteringen in het levensonderhoud en ook 
omdat het klimaat iets gunstiger werd. Men leerde 
landbouwen en ging in nederzettingen wonen en de 
bevolking groeide. Dat was ook duidelijk te merken 
aan het landschap.

Het volk van de bouwers

Wie waren de bouwers? In de eerste bouwperiode 
waren dit mensen in de jonge steentijd die leefden 
van de jacht en van het verzamelen van wortels, krui-
den, vruchten, zaden, noten, slakken en schelpen. 
Biologisch gezien verschilden die mensen nauwelijks 
of niet van onszelf. Ze maakten vuur, bakten potten 
van klei, bewerkten dierenhuiden tot bontjassen en 
konden geweldige gereedschappen maken met vuur-
steen. We noemen deze mensen jager-verzamelaars. 
Ze leefden niet op een vaste plek maar trokken rond 
in een groot gebied.
Tussen 4000 en 2400 v.Chr. (jonge steentijd) wer-
den de mensen landbouwers en maakten ze akkers 
en hielden ze huisdieren zoals varkens, schapen en 
geiten. Ondertussen bleven ze wel wat jagen op her-
ten en andere dieren. Daarvoor hadden ze ook wel 
wat aan landbouw gedaan, maar nog niet op zo’n 
grote schaal. Er ontstond een cultuur die we overal 

Drie zachte bronzen messen, die waarschijnlijk voor de sier 
waren. (Bron: Wessex Archaeology, via internet)
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in Noordwest-Europa aan de potten kunnen herken-
nen: de bekerkeramiek. Dit zijn de mensen die hun 
doden begroeven met die potten erbij en met andere 
gebruiksvoorwerpen en wat voedsel. Zulke graven 
zijn heel belangrijk om erachter te komen hoe de 
wereld van die mensen eruit zag. Mensen in deze 
tijd begonnen ook voor het eerst brons te winnen 
uit bronserts en dat te bewerken tot bijlen en andere 
voorwerpen. Deze tijd (begint ongeveer 2400 v.Chr.) 
wordt dan ook bronstijd genoemd. Maar zeker in het 
begin van de bronstijd zijn nog heel veel stenen voor-
werpen in gebruik. De allerlaatste gaten die gegraven 
zijn door de Stonehengebouwers stammen uit deze 
tijd (circa 1500 v.Chr.). Tot zover was het niet zo 
moeilijk, want dit kan allemaal worden afgeleid uit 
de gebruiksvoorwerpen die zijn gevonden en uit de 
stuifmeelkorrels van de plantensoorten (bijvoorbeeld 
graansoorten die werden verbouwd). 
Het moeilijkste is om iets te snappen van de structuur 
van hun maatschappij. Het probleem voor de archeo-
loog is vaak dat je je moet voorstellen hoe de mensen 
vroeger waren, terwijl je er natuurlijk niet bij bent 
geweest. Probeer je maar eens voor te stellen hoe het 
is om als Chinees op de Chinese hoogvlakte te leven, 
of als Guinees in het oerwoud. Kun je dat echt? Ar-
cheologen en andere wetenschappers denken niet dat 
je daar heel ver mee komt. Mensen zijn vanaf hun ge-
boorte al zo hard in de eigen cultuur grootgebracht, 
dat het heel moeilijk is om zonder die bril naar een 
andere cultuur te kijken. Ook de maatschappij rond 
Stonehenge zal dus wel onbekend en onbegrepen 
blijven.
Een paar dingen kunnen we echter wel afleiden uit de 
vondsten. De mensen van toen hebben een enorme 
hoeveelheid aarde omgegraven en heel erg veel grote 

zware stenen rechtovereind gezet en zelfs ver boven 
hun hoofd op andere stenen neergelegd. Bedenk nu 
dat ze tijdens de eerste fase van Stonehenge helemaal 
niet in grote dorpen of steden leefden. Mensen trok-
ken misschien rond in groepjes van 20-30 man en dat 
is niet genoeg. Misschien kende een aantal groepjes 
elkaar goed en hoorden ze bij elkaar. Misschien kon-
den jonge mannen en vrouwen van groep wisselen 
om met elkaar te kunnen samenleven. Ze moeten 
zich in elk geval een keer goed hebben verzameld en 
georganiseerd, want voor fase 1 van Stonehenge heb 
je toch wel honderd mensen tegelijkertijd nodig en 
voor de latere fasen nog meer.

De Amesbury boogschutter

Op 3 mei 2002 werd er in Amesbury, op 5 kilome-
ter afstand van Stonehenge, een graf gevonden met 
een ongekende rijkdom aan schatten. Het graf be-
vatte het skelet van een man uit de vroege Bronstijd 
rond 2300 v.Chr. en een jonger familielid, 2 gouden 
voorwerpen die misschien als oorversiering bedoeld 
waren, 3 bronzen messen, zo zacht dat ze voor de 
show geweest moeten zijn, 16 vuurstenen pijlpunten, 
twee polsbeschermers tegen de snaar van de boog, 5 
potten uit de Trechterbekercultuur, gereedschappen 
voor metaal- en vuursteenbewerking en vier beren-
tanden. Vanwege het enorme aantal voorwerpen is 
deze vondst heel belangrijk voor de archeologie.
Nader onderzoek bracht het levensverhaal van de 
man en zijn familielid naar boven. De samenstelling 
van het tandglazuur liet zien dat de man zijn kinder-
tijd ergens in Centraal-Europa heeft doorgebracht, 
bijvoorbeeld in het huidige Duitsland, Oostenrijk of 
Zwitserland. Dit kon worden vastgesteld met een ver-
gelijkbare methode als de koolstofdateringsmethode. 
De botten van de man laten zien dat hij tussen de 35 
en 45 jaar oud was toen hij stierf. Er was wat bijzon-
ders in de bouw van de voeten, wat ook gevonden 
werd in de voeten van de jongeman die ernaast be-
graven was. Dit betekent waarschijnlijk dat ze familie 
waren. Misschien was de jongere man de zoon van 
de oudere. Het tandglazuur van de jongere man liet 
zien dat hij wel in Engeland was opgegroeid, en de 
leeftijd werd aan de hand van botten geschat op 20 
tot 25 jaar. De boogschutter was rijk en moet sterk 
geweest zijn om de reis vanuit Centraal-Europa te 
kunnen overleven. Maar aan het eind van zijn leven 
was hij toch wel versleten: een van de knieschijven 
was verdwenen door een ongeluk en er zat een lelijke 
wond in zijn kaak.

Pijlpunten van vuursteen. (Bron: Wessex Archaeology, via 
internet)
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De kranten in Engeland stonden vol van de rijke 
vondst: de Koning van Stonehenge was gevonden! 
Maar ook de kranten in Duitsland deden hun duit in 
het zakje: de bouwer van Stonehenge was een Duitse 
ingenieur! Allemaal onzin, verzonnen door journalis-
ten. Het is volstrekt onduidelijk of de bewoners rond 
Stonehenge wel zoiets als een koning hadden. En in 
centraal Europa zijn zo weinig steentijdmonumenten  
zoals al die stenencirkels teruggevonden, dat het niet 
waarschijnlijk is dat uitgerekend een immigrant de 
mensen rond Stonehenge moest komen uitleggen 
hoe Stonehenge gebouwd moest worden. Die kennis 
hadden ze in Engeland zelf. 
Maar het graf van de boogschutter is wel zo rijk dat 
de man vermoedelijk hoog in de sociale rangorde 
stond, en misschien wel als leider betrokken was bij 
de bouw van Stonehenge in fase 3. In de steentijd 
waren de graven nog min of meer gelijk, terwijl in de 
vroege bronstijd er grote verschillen in rijkdom be-
ginnen te ontstaan. Misschien was er in het leven van 
die mensen ook al sprake van verschillen in rijkdom 
en sociale status.

Wie was de baas bij de bouw?

Sommige archeologen denken dat voor de bouw van 
zo’n groot bouwwerk een maatschappij nodig was 
met bazen en onderdanen of zelfs slaven. Een klein 
groepje mensen zou dan de leiding geven en de rest 
zou de bevelen opvolgen. Dat is ook wel handig, want 
als al die mensen zich met de gang van zaken zouden 
bemoeien en inspraak mochten hebben zou er heel 
erg veel tijd verloren gaan aan overleg, vergaderen en 
uitproberen van alle mogelijkheden.
Wat ook niet effectief zou zijn is als alle bouwers 
heel veel betaald zouden krijgen voor hun werk (in 
voedsel en gebruiksvoorwerpen). In zo’n commerci-
ele maatschappij zouden ze dan misschien nog meer 
willen hebben en gaan staken als ze hun zin niet kre-
gen. Anderen zouden misschien frauderen tijdens de 
bouw, door te doen alsof ze werkten en zich daarvoor 
te laten betalen. Maar waar moet zo’n leider dan alle 
loonsverhogingen vandaan halen? Met het bouwen 
van een groot monument vol kennis voor algemeen 
nut wordt nou eenmaal niets verdiend. 
Maar hoe ging dat leiderschap dan precies in zijn 
werk? Het moet dus iets met leiders zijn geweest die 
heel erg de baas waren over de mensen, of de mensen 
zouden vrijwillig moeten meewerken met de bouw 
van Stonehenge. Beide zou kunnen. Als je eeuwige 
roem wordt beloofd als je meewerkt, of als Stonehen-

ge op de een of andere manier nuttig is als kalender, 
rekenmachine of rituele begraafplaats, dan wil je best 
vrijwillig meewerken als er ondertussen ook netjes 
voor het eten gezorgd wordt. Je werkt dan samen met 
alle anderen aan een groot bouwwerk dat nuttig is 
voor iedereen. Maar als je slaaf zou zijn, heb je niets te 
zeggen, dan moet je gewoon keihard werken anders 
krijg je slaag.
Maar er is nog een probleem met het leiderschap. 
Zoals je in Asterix kunt lezen, werden de stam-
men van de Galliërs, maar ook van Germanen en 
andere volkeren (die allemaal veel later leefden dan 
de Stonehengebouwers), geleid door een hoofdman 
die groot en sterk was en vooral uitblonk in vechten 
en in sport. De hoofdman liep ook altijd voorop als 
er een aanval gedaan werd (behalve als Obelix de 
Romeinen helemaal voor zichzelf wilde hebben...). 
Nou weet iedere slimmerik dat lang niet iedereen die 
uitblinkt in sport, ook heel slim is. En voor de bouw 
van Stonehenge zijn wel slimme mensen nodig. Mis-
schien waren de leiders van de bouw wel de geleerden 
of de priesters, of mensen die beiden waren, net als 
de druïde in Asterix. Het is pas in de laatste paar 
eeuwen van onze tijd zo gekomen dat godsdienst en 
wetenschap gescheiden zijn geraakt. Het is dus hele-
maal niet onzinnig om te denken dat de priesters en 
geleerden uit de tijd van Stonehenge dezelfde mensen 
waren. Het grote machtsmiddel van de priesterge-
leerden was natuurlijk dat zij konden praten met de 
goden en ook het meeste wisten (bijvoorbeeld van 
medicijnen) en de andere mensen niet, zelfs niet de 
sterke hoofdman.
In het midden van Stonehenge heeft waarschijnlijk 
een gebouwtje gestaan (zie hoofdstuk 1). Diende dit 
misschien als onderdak voor de priestergeleerden? 
Het zou best kunnen, want binnen Stonehenge 
zijn immers ook resten van menselijke crematies en 
begrafenissen gevonden. En waar mensen worden ge-
cremeerd of begraven en de doden zelfs geschenken 
meekrijgen, moet haast wel een ritueel geweest zijn. 
Zo’n afscheidsritueel zit in elke nu levende maat-

Gouden oorversierse-
len. Dit zijn de oud-
ste gouden voorwer-
pen die in Engeland 
gevonden zijn. (Bron: 
Wessex Archaeology, 
via internet)
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schappij, juist ook die nog in de steentijd leven. Dus 
een ritueel is wel te verwachten en dan misschien ook 
een priestergeleerde. Nogmaals, het is heel gevaarlijk 
om met onze achtergrond te verzinnen wat er toen, 

in een heel andere wereld, gebeurd zou kunnen zijn. 
Het bovenstaande is toch min of meer verzonnen 
en we zullen het echte antwoord wel nooit te weten 
komen.

Kader: het JWG-Ouderenkampexperiment

Het is niet ondenkbaar en zelfs waarschijnlijk dat men in verschillende streken in Engeland een andere 
machtscultuur had. Misschien hadden sommige groepen mensen een hele harde maatschappij met een 
dictatorachtige koning, terwijl andere veel vriendelijker waren. Op het Ouderenkamp van de Jongerenwerk-
groep voor Sterrenkunde in 2003 is een experiment gedaan dat illustreert dat die verschillen heel makkelijk 
ontstaan bij groepen mensen. Na een lezing over stenencirkels en mensen in de late steentijd verdeelden de 
circa dertig deelnemers (leeftijd 14-18 jaar met zwaartepunt rond 15 jaar) zichzelf in drie groepen. Elke groep 
moest met een meetlint en stoelen als stenen zijn eigen stenencirkel maken volgens een van de varianten in 
de figuur op blz. 48. Daarna moest elke groep een eigen ceremonie verzinnen rond een sterrenkundige ge-
beurtenis, bijvoorbeeld de midzomerzonsopkomst, in combinatie met een sociale gebeurtenis, bijvoorbeeld 
een begravenis, vruchtbaarheidsrite of het laten kiezen of bevechten van een nieuwe leider. De drie groepen 
hadden maar een half uur de tijd en hebben niet bij elkaar gekeken wat daar gebeurde. Er ontstonden drie 
totaal verschillende maatschappijtjes.
De eerste groep was klein en niet erg weerbaar; een naburige groep kon zonder weerstand enkele ‘stenen’ 
van de cirkel stelen. De groep had in het begin niet duidelijk een priester of hoofdman/vrouw maar werkte 
meer in overleg. Later kwam een natuurlijke leider boven drijven maar zelfs zij aarzelde om echt de leiding 
te nemen. De ceremonie, een vruchtbaarheidsritueel met vrouwen in de leidende rollen, werd in stilte en 
perfecte harmonie uitgevoerd.
De tweede groep was groot en zeer agressief opgezet. Er was een groep van drie hoofdmannen, waarvan 
een duidelijk de baas was. Dit werd zelfs gedemonstreerd door af en toe te stoeien waarbij de kracht van de 
leider werd duidelijk gemaakt zonder dat het op vechten uitliep. De andere groepsleden werden in het rond 
gecommandeerd en hadden nauwelijks een rol in de opzet van de cirkel en de ceremonie. In de ceremonie 
van een soort jaarwisseling vond een gespeeld mensenoffer plaats, waarvan het slachtoffer van tevoren niet 
op de hoogte was gesteld.
De derde groep had lang nodig om op te starten, omdat er in het begin geen coördinatie was. Later werd de 
leiding stevig in handen genomen. Dit gebeurde echter niet op een dictatoriale manier zoals in de tweede 
groep. Alle groepsleden werden bij de opzet van de cirkel en de ceremonie betrokken, en ook sterk gesti-
muleerd om eigen ideeën in te brengen. De ceremonie was een begravenis van hun leider, en een gevecht 
tussen twee kandidaatleiders. In de ceremonie speelden een hoofdman en een priester, maar de werkelijke 
groepsleider bleef op de achtergrond ofschoon duidelijk was dat hij de sturende persoon was. Iedereen werd 
betrokken in de ceremonie en toegestaan om op eigen wijze afscheid te nemen van de dode.
Kortom, er was een kleine, harmonieuze groep zonder duidelijke leiding, er was een agressieve groep met een 
dictatoriale leiding en een sociale groep met een meer open leiding. Dit alles ontstond binnen een half uur 
uit een groep mensen die al een week als een hechte groep zonder buitenbeentjes op kamp was.
Het blijft natuurlijk gevaarlijk om uit het gedrag van de hedendaagse mens af te leiden wat de mens in de 
steentijd deed. Maar de mechanismen die zich in dit experiment voordeden lijken toch wel heel erg stan-
daard en universeel voor mensen. In kleine groepen mensen hangt de sfeer en de maatschappelijke inrichting 
sterk af van een paar individuen en dat is in het verre verleden waarschijnlijk ook zo geweest. Ook kunnen 
groepen mensen die enigszins geïsoleerd leven van de rest van de wereld hun eigen cultuur steeds verder 
veranderen, waardoor deze voor buitenstaanders steeds vreemder wordt. Ook dat zagen we duidelijk op 
het Ouderenkamp. Het is niet onzinnig om te concluderen dat de maatschappijen in de late steentijd zeer 
variabel van structuur geweest kunnen zijn, en dat de resten en sporen die we vinden, en de vele verschillen 
tussen de typen stenencirkels en begravenissen daarmee verklaard kunnen worden.
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Druïden in de cirkel!

Rond de midzomernacht, wanneer de zon het verst 
naar het noorden opkomt en ondergaat, is een bij-
zonder tafereel te zien bij Stonehenge. Er staat dan 
een enorme groep in het wit geklede mensen om-
heen: de druïden. De naam ‘druïde’ komt misschien 
van het oude woord voor eikenboom, of misschien 
betekent het wijsheid. De eikenboom, met het alleen 
daarop groeiende maretak, is een heilige boom voor 
de druïden. Er wordt wel beweerd dat de druïden de 
bouwers van Stonehenge zijn, maar dit klopt hoogst-
waarschijnlijk niet.
Feit is in elk geval dat de prehistorische druïden 
Kelten waren. De Kelten kwamen oorspronkelijk 
uit Midden-Europa en kwamen pas aan in Engeland 
rond het jaar 300 v.Chr., 
dus lang nadat Stonehenge 
al was verlaten door haar 
bouwers. De Kelten waren 
dus volkeren die voor de 
Romeinse tijd in Groot 
Brittannië, Frankrijk, Zwit-
serland, Oostenrijk, Zuid-
Duitsland en Spanje terecht 
kwamen. Ook de Galliërs 
in Asterix zijn Kelten. As-
terix roept regelmatig de 
Gallische god Toutatis aan, 
die ook Teutates of Tuáth 
heet. Het woorddeel ‘tuáth’ 
of ‘teut’ betekent eigenlijk 
gewoon ‘volk’, en een van 
de volkeren waar de Kelten 
uit bestonden heette dus 
‘Teutonen’. Onze woorden 
‘Deutsch’, ‘Dutch’ en ‘Duits’ 
stammen hier ook vanaf. La-
ter kregen de Kelten het aan 
de stok met de Romeinen, 
en uiteindelijk zijn ze voor 
een belangrijk deel opge-
nomen door het Romeinse 
Rijk.

De druïden waren de priesters van het Keltische volk. 
We weten hier veel over omdat de Romeinen over ze 
schreven. De vroege Kelten hadden nog geen schrift, 
maar de druïden (en ook barden) onthielden alle ken-
nis, verhalen en gezangen van toen in hun hoofd, net 
zoals de Ilias en de Odyssee eerst alleen in het hoofd 
werden onthouden van vele zangers en pas later wer-
den opgeschreven. De latere druïden gebruikten wel 
het Latijnse alfabet en ook runentekens voor hun 
dagelijks geschrijf, maar vonden het onveilig en zelfs 
heiligschennis om alle druïdenkennis op te schrijven. 
Maar het kost wel twintig jaar lang hard werken om 
die kennis uit het hoofd te leren. 
De druïden hadden contact met de goden, verzorg-
den de offers, waaronder misschien mensenoffers en 
waren ook vaak dokter en rechter. Er bestonden vol-

3. De mensen die er later naast woonden

Druïden in actie: aanbidding 
van de Zon. (Bron: Green, 
1997)
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gens sommige bronnen ook meerdere klassen druïden 
met hun eigen specialisaties: de Druïden (priesters), 
de Barden (zangers) en de Filidh (zieners).
De zon was heilig voor de druïden en de eerste voor-
werpen met afbeeldingen van de zon dateren al van 
1200 jaar v.Chr. Ze hadden en hebben nog steeds een 
ceremonie tijdens de midzomerzonsopkomst en dat 
verklaart natuurlijk hun band met Stonehenge. Sto-
nehenge is een indrukwekkend monument dat mooi 
gericht staat op de midzomerzonsopkomst.
Ook dachten druïden dat er zekere goddelijke krach-
ten waren op de plaats van Stonehenge. In onze tijd 
zijn er mensen geweest die zeggen dat er aardstralen 
(magnetische veldlijnen) uit de aarde komen bij Sto-
nehenge en andere monumenten, welke geneeskracht 
hebben en het water in Stonehenge ook geneeskracht 
geven. Maar hier is geen bewijs voor en er is eigenlijk 
geen wetenschapper die de aardstralen serieus neemt. 
Bovendien zijn de aardstralen nu verzonnen en had-
den de druïden ze niet.
Heel belangrijk in de druïdencultuur is het Jaarlijkse 
Wiel. Dit is een weergave van het jaar als cirkel, welke 
is onderverdeeld in acht taartpunten. Vier van de 
acht belangrijke punten zijn: de midzomerzonsop-
komst, de midwinterzonsopkomst, en de lente- en 
herfstevening. Kortom, precies de vier data die ook 
in onze kalender belangrijk zijn. De andere vier pun-
ten zijn geboorte- (lente) en oogstfeesten (herfst) en 
dergelijke. 
De druïden, en daarmee alle Kelten, hadden echter 
geen zonkalender zoals wij, maar een maankalender. 
Ze rekenden met maanmaanden, die om de beurt 29 
en 30 dagen duurden. Dat is logisch omdat je daar-
mee gemiddeld 29,5 dagen per maand hebt, wat erg 
dicht bij de omloopperiode van de maan ligt. Maar 
twaalf maanden geeft dan maar 354 dagen per jaar. 
Dat verschil is al na een paar jaar duidelijk merkbaar 
omdat het korter is dan de tijd waarin de seizoenen 
zich herhalen. Ze hadden daarom een systeem waar-
bij 62 maanmaanden samen werden genomen tot een 
soort ‘vijfjaar’. Je komt dan op 1829 dagen in 5 jaar, 
is 365,8 dagen per jaar. Het zonnejaar duurt 365,24 
jaar, dus deze kalender loopt na twee jaar pas een dag 
voor, en dat is nauwelijks merkbaar voor praktische 
doeleinden. Elke maanmaand werd onderverdeeld in 
29 of 30 maandagen, die duurden van maansopkomst 
tot de volgende maansopkomst. De dagen waren dus 
erg onregelmatig ten opzichte van het daglicht, want 
de maan komt ook wel eens midden op de dag op! De 
Kelten hadden dus een kalender die op de maan was 
gebaseerd en waarvoor waarnemingen van de hemel 

nodig waren. Maar verder doen de druïden niet veel 
aan sterrenkunde; het is vooral magie waar ze mee 
bezig zijn.
De Romeinen en de druïden hebben het stevig met 
elkaar aan de stok gehad. De Romeinen vonden dat 
de cultuur van de druïden van de aardbodem geveegd 
moest worden. Als officiële reden gaven ze op dat de 
druïden mensenoffers deden en later dat ze allemaal 
Christelijk moesten worden. Maar de werkelijke re-
den is eerder dat de druïden leiders waren en altijd de 
leiding zouden kunnen nemen in een opstand tegen 
de Romeinen. Ze waren dus gevaarlijk voor de Ro-
meinen, die daarom de druïden in hun hoofdkwar-
tier, het eiland Anglesey bij Wales, hebben belegerd 
en daarna uitgeroeid. 
In de 17e eeuw, toen Ierland (waar veel mensen za-
ten die zich druïden noemden) onder het juk van de 
Engelse overheersing viel, was het definitief afgelopen 
met de druïdencultuur. Met alle druïden? Nee, een 
heel klein groepje bleef de inmiddels opgeschreven 
wijsheden bestuderen. En dat groepje wordt – ook nu 
nog – steeds groter. Er zaten zelfs grote bekenden bij: 
Winston Churchill, de man die Engeland aanvoerde 
in de tweede wereldoorlog, werd in 1908 geïnitieerd 
als lid van de orde van druïden, en ook de bekende 
Engelse dichter William Wordsworth was een dru-
ide. Er bestaan ook nu nog vele groepen in Engeland, 
Duitsland en Nederland.

Romeinen, Christenen en fabeltjes rond 
Stonehenge

Mensen in de Middeleeuwen en later, die in de buurt 
woonden van grote stenen bouwwerken, wisten niet 
waar ze voor dienden. Die kennis was in de loop van 
de tijd verloren gegaan. Dat kwam omdat men het 
deels gewoonweg vergat en ook moest vergeten: de 
kerstening was begonnen met grote gevolgen voor de 
locale volkeren.
De kerstening is het populair of verplicht maken van 
het Christendom, dat rond 400-600 n.Chr. werd 
ingevoerd in Europa. Andere geloven en gebruiken 
werden door priesters bewust omgevormd of uitge-
bannen, zodat veel van die kennis verloren is gegaan. 
Maar niet alle! Het feest van het licht is nog zo’n 
gebruik dat over is: we hebben een kerstboom met 
lichtjes om na de langste nacht (21 december) de 
terugkeer van het licht te vieren en dat valt ‘toeval-
lig’ samen met de herdenking van de geboorte van 
Christus. Handig toch? Om de Babylonische spraak-
verwarring compleet te maken, hebben alle landen 
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behalve Nederland en België ook nog eens de sterfdag 
van Sint Nicolaas (Santa Claus ofwel de kerstman), 
die rond 5 december valt, op de kerstdag gezet.
Men vergat in elk geval waar die stenen bouwwerken 
voor dienden en men vergat ook dat ze er door men-
sen waren neergezet. En er ontstonden al gauw fabel-
tjes en sprookjes. Veel van die verhalen kun je nu nog 
in de namen terugvinden. De Hielsteen in Stonehen-
ge dankt zijn naam aan een ruzie tussen de duivel die 
in Stonehenge woonde en de priester die die duivel er 
wel even uit zou drijven. In de slaande ruzie die ont-
stond, gooide de duivel uiteindelijk een van de zware 
stenen naar de priester toe. Hij miste bijna; de pries-
ter werd op zijn hiel geraakt en overleefde de ruzie. 
De Altaarsteen dankt zijn naam waarschijnlijk aan de 
verhalen over (mensen-) offers in Stonehenge, waar 
die grote platte steen wel handig voor lijkt. Maar de 
Altaarsteen is door de bouwers waarschijnlijk rechtop 
neergezet, niet liggend als altaar.

En natuurlijk werd Stonehenge als ge-
heel ook wel de Dans van de Reuzen 
genoemd, eerst omdat je reuzen nodig 
had om zulke grote stenen te verplaat-
sen, maar ook omdat men dacht dat de 
stenen versteende reuzen waren. Er is 
zelfs een Koning Arthur legende aan ver-
bonden, waarin de tovenaar Merlijn de 
grote stenen opnieuw overeind zet om 
de koning een geweldig graf te geven. 
En die zou dan onder de altaarsteen lig-
gen, waar ook mensen op geofferd wer-
den. Alleen bleek bij opgravingen dat er 
helemaal niets onder die altaarsteen ligt, 
omdat deze oorspronkelijk recht over-
eind was geplaatst door de bouwers van 
Stonehenge.
Ook ‘Long Meg en haar Dochters’, 
een stenencirkel in het Lake District, 
is een naam die later verzonnen is. Een 
verhaal gaat dat de heks Long Meg en 
haar zusters (niet dochters) in steen ver-
anderden toen de zusters Long Meg zo 
probeerden te betoveren dat ze zich aan 
een onwettige liefde ging bezondigen. 

De steen Long Meg zou nu nog bloeden als er een 
stuk wordt afgehakt, maar dat is de lezer hoe dan ook 
af te raden. In werkelijkheid is Long Meg misschien 
een abnormaal lange dame geweest, wellicht met een 
hormonale groeistoornis, zodat ze in die tijd voor 
heks is aangezien.
Ook op de kaart van Nederland vind je nog veel 
namen terug die pas veel later zijn verzonnen. Er 
bestaan Duivelsbergen, Kabouterbergen, Katten-
bergen en Heksenbergen, en Hunnenbergen en 
Hunebedden, waarbij de Hunen reuzen zijn. Maar 
sterrenkunde? Dit was waarschijnlijk een tijd waarin 
men zich niet druk maakte om de beweging van de 
sterren, behalve de koningen en andere rijke heren 
die aan astrologie deden.

Huidige staat van Stonehenge. Vooral in de 
zuidwestelijke hoek ontbreken stenen en zijn 
ze kapot. (Bron: Hoyle, 1977)
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Historisch vandalisme

Het is opvallend dat er vooral aan de zuidwestelijke 
kant van Stonehenge stenen kapot zijn of gewoon 
verdwenen zijn. Ook zijn er aan die kant veel meer 
scherven van de stenen in de grond gevonden. Aan 
de tegenoverliggende zijde staan er nog veel meer 
overeind. Wat is hier gebeurd?
Je zou kunnen zeggen dat mensen uit de omgeving in 
de loop van de tijd stenen gestolen hebben om te ge-
bruiken voor de bouw van hun huis, en toeristen die 
eerst een flink stuk afhakken en het dan toch maar 
weggooien. Je kon meer dan honderd jaar geleden 
zelfs een grote zware voorhamer huren bij een smid 
in het nabijgelegen dorpje Amesbury, speciaal om 
stukjes van Stonehenge af te hakken. (Moet je je eens 
voorstellen dat iemand nu hamers gaat verhuren zo-
dat toeristen een stukje van de Domtoren in Utrecht 
mee naar huis kunnen nemen!) 
Maar als alleen toeristen het in de loop van de tijd 
gedaan hebben, dan verwacht je misschien niet dat 
dit allemaal aan dezelfde kant van Stonehenge gedaan 
zou zijn waar de scherven gevonden zijn. Het zou dus 
wel eens zo kunnen zijn dat Stonehenge expres kapot 
gemaakt is. Het is maar de vraag wanneer dat gebeurd 
is, en door wie. Dat is eigenlijk volkomen onbekend. 
Overigens zal een deel van de steenscherven ook 
wel afkomstig zijn van de bouwers zelf, namelijk als 
bouwafval.
Zouden de bouwers het zelf gedaan hebben toen ze 
hun einde zagen aankomen? Of zouden de onderda-

nen van de bouwers en priesters in Stonehenge het 
monument hebben gemold in een grote opstand? 
Dat is niet erg waarschijnlijk, want waarschijnlijk 
was Stonehenge toen een heilige plaats en met de 
goden wil je geen ruzie. Bovendien moet je wel heel 
fanatiek zijn om een grandioos bouwwerk kapot te 
willen maken.
Na de tijd van de Stonehengebouwers hebben de 
druïden natuurlijk veel te maken gehad met Sto-
nehenge. Maar omdat de druïden Stonehenge toe-
schreven aan hun eigen voorvaderen, is het ook niet 
erg waarschijnlijk dat zij de schuldigen zijn van de 
vernieling.
Hebben de Romeinen het gedaan? Stonehenge was 
misschien niet heel belangrijk voor de druïden omdat 
hun eigenlijke hoofdkwartier op het eiland Anglesey 
lag. Bovendien staat in Carnac in Bretagne (Frank-
rijk) een geweldig steentijdmonument met circa 
3000 stenen dat ook door de druïden werd gebruikt. 
Carnac is niet door de Romeinen en Christenen ver-
nield. Wel hebben de Romeinen er allerlei namen 
en afbeeldingen van hun goden ingehakt, en ook 
de Christenen hebben er later Christelijke symbolen 
ingehakt. Het feit dat ze dit stenen monument lieten 
staan, ondanks dat ze er toch enigszins hun eigen 
stempel op zetten, pleit tegen een grote sloop van 
monumenten. Dus of Stonehenge echt in een keer 
kapot gemaakt is of dat het geleidelijk is gedaan door 
toeristen, zal wel altijd een raadsel blijven.
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Hoe stop je sterrenkunde in een stapel  
stenen?

Een aantal astronomen en archeologen denkt dat 
Stonehenge niet alleen bedoeld was als rituele bij-
eenkomstlocatie maar ook als een sterrenkundig 
observatorium en een rekenmachine. De bouwers 
hebben hun bedoelingen helaas niet opgeschreven en 
we waren er ook niet bij, maar de argumenten zijn 
wel sterk. Hieronder wordt eerst uitgelegd hoe je een-
voudige sterrenkunde in het algemeen zou kunnen 
inbouwen bij een stenencirkel. De rest van dit hoofd-

stuk gaat dan over alle richtingen en tellers die men 
denkt te hebben gevonden in Stonehenge. Daarna 
kijken we ook of die richtingen en tellers zijn terug 
te vinden in andere stenen monumenten uit dezelfde 
tijd en in de omgeving van Stonehenge.
Je kunt een cirkel met stenen en gaten op twee ma-
nieren inrichten zodat er sterrenkunde mee gedaan 
kan worden. De eerste manier is door twee stenen zo 
neer te zetten dat de lijn langs de stenen wijst naar 
een belangrijk sterrenkundig punt aan de horizon 
of hoger. Zo’n punt kan bijvoorbeeld iets te maken 
hebben met de bewegingen van de zon. Als je op deze 
manier meerdere sterrenkundige richtingen vastlegt 
in tweetallen van stenen, komt er al gauw een soort 
cirkel tevoorschijn. Dit levert een sterrenkundig ob-
servatorium op waarmee je waarnemingen aan de 
hemel doet.
De tweede manier is door zo’n aantal van stenen of 

gaten te nemen, dat je ze kunt gebrui-
ken om mee te tellen of rekenen. Je zou 
bijvoorbeeld 365 gaten kunnen graven 
en dan elke dag een steentje een gat op-
schuiven. Zo kun je bijhouden wanneer 
er 365 dagen, ofwel een jaar, verlopen 
zijn. Deze methode geeft dus een ster-
renkundige rekenmachine waarmee je 
voorspellingen kunt doen wat er aan de 
hemel gaat gebeuren.
Het probleem met beide mogelijkheden 
is dat het heelal een beetje ingewikkelder 
in elkaar zit dan handig zou zijn voor de 
bouwers. De bewegingen van de zon en 
de maan aan de sterrenhemel door het 
jaar heen zijn tamelijk ingewikkeld. En 
ook in de loop van de jaren verandert er 
wel wat met de baan van de maan aan 
de hemel. Daardoor komt bijvoorbeeld 
de maan de ene keer veel verder naar 
het noordoosten op en de andere keer 
weer meer in het oosten. Dit zou je in de 
stenencirkel kunnen oplossen door twee 
richtingen aan te geven. Eén lijn wijst 
dan naar het meest noordelijke punt 
waar de maan opkomt, en één naar het 
meest zuidelijke.

4. Sterrenkunde in de steentijd

Richtingen van zonsopkomst en ondergang in de zomer en 
de winter, en richtingen van de maansopkomsten en on-
dergangen in de zomer en winter, met de variatie daarin 
gedurende 18,6 jaar. Zie het kader ‘Berekeningen van de 
astronomen’. (Bron: Ruggles, in Cunliffe & Renfrew, 1997)
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Dagen, maanden en jaren vliegen onregel-
matig voorbij

De bewegingen aan de hemel zijn niet precies in hele 
aantallen dagen te beschrijven. Het jaar waarin de 
aarde om de zon heen draait duurt 365,24 dagen. 
Een dag (24 uur) is de tijd waarin de aarde precies 
zoveel om zijn as draait dat de zon weer op hetzelfde 
punt staat als de dag ervoor. Dat is niet gelijk aan de 
tijd waarin de aarde precies eenmaal om zijn as draait 
en de sterren dus ook precies op dezelfde plek staan 
aan de hemel, want dat duurt maar 23 uur en iets 
meer dan 56 minuten. Ook de maan lijkt niet in 29 
of 30 dagen rond de aarde te draaien, maar in onge-
veer 29,5 dagen. 
Doordat het jaar 365,24 dagen duurt, ontstaat na 
vier jaar bediening van de 365 gaten in de grond 
al een fout van een dag. Na 40 jaar moet dat toch 
opvallen, omdat de lente en de herfst dan steeds later 
zouden beginnen volgens de kalender.
En een half gat in een halve dag erbij smokkelen kan 
natuurlijk niet. Hier zijn ook wel weer oplossingen 
voor. Je kunt bijvoorbeeld de periode verdubbelen, 
verdriedubbelen, enzovoort. In het geval van de 
maan krijg je dan tweemaal 29,5 is 59 dagen, waarin 
de maan tweemaal alle fasen doorloopt van nieuwe 

maan naar nieuwe maan, en nog een stukje verder om 
op dezelfde plek aan de hemel terecht te komen. Voor 
het jaar krijg je dan als oplossing viermaal 365,24 is 
ongeveer 1461 hele dagen. Dus in 1461 dagen loop 
je dan viermaal alle seizoenen door. Natuurlijk klopt 
dat ook weer niet helemaal, maar het duurt zo wel 
veel langer voordat je merkbare fouten krijgt in je ka-
lender. En dit kan in principe met een eenvoudige en 
kleine rij gaten worden uitgevonden door een enkele 
slimmerik.
Het zou wel slim zijn om een stenencirkel zo te ma-
ken dat hij voor beide methoden geschikt is. Dus als 
telmachine en als hoekinstrument. Het is bijvoor-
beeld helemaal niet handig om 1461 gaten te moeten 
graven voor de vierjarige kalender. Je moet die dan 
vier jaar lang elke dag netjes bijhouden en daar kun 
je zo een fout in maken. Bovendien is 1461 een heel 
groot getal om te verzinnen en om te onthouden als 
je nog niet hebt leren schrijven! In plaats van die ga-
ten kun je dus beter een richting inbouwen, waaraan 
je kunt zien of het jaar voorbij is. Je kunt dan onge-

Stonehenge in fasen 1 en 2. De Standstenen vormen samen 
een rechthoek, waarvan de korte zijden parallel aan de 
hoofdas van Stonehenge naar de midzomerzonsopkomst 
staan gericht, en de lange zijden naar de meest zuidelijke 
opkomst van de maan in 18,6 jaar.

De baan van de zon aan de hemel op midwinter en midzo-
mer (bovendeel) en de baan van de aarde om de zon (onder-
deel). Door het schuin staan van de aardas krijgen de beide 
halfronden van de aarde afwisselend meer en minder licht 
tijdens de omloop om de zon in een jaar. Hierdoor ontstaan 
de seizoenen en de verschillende richtingen van opkomst en 
ondergang van de zon. Voor de bewegingen van de maan 
moet je een maanbaan om de aarde voorstellen die onder 
een kleine hoek staat met de aardbaan om de zon. De maan 
volgt dus ongeveer de zon in de baan aan de hemel, maar 
met een kleine variatie daarop (zie ook figuur op blz. 37.
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veer een paar dagen van tevoren beginnen met kijken 
om te zien of het al zover is. En als het dan zover is, 
zie je het vanzelf zonder dat je zoveel moet tellen. Je 
kunt je jaartelling voor de komende tijd zelfs weer 
netjes corrigeren voor telfouten met behulp van de 
waarnemingen.

Kosmologiën

Het is heel belangrijk om te bedenken dat het beeld 
van het heelal, de kosmologie, onbelangrijk is voor 
het werken van de richtingen en tellers. We weten te-
genwoordig dat de aarde om de zon draait en de maan 
om de aarde. Maar mensen hebben daar heel lang an-
ders over gedacht. In de Middeleeuwen dacht bijna 
iedereen dat de zon en de maan en de andere sterren 
allemaal om de aarde draaien. Dat zie je toch ook! 

De maan draait maan-
delijks om ons heen, en 
de zon iedere dag. Men 
had toen ook behoorlijk 
goede rekenmethoden 
om te voorspellen waar 
de zon of maan of een 
planeet op een bepaalde 
tijd in de toekomst aan 
de hemel zou staan. Dat 
konden ze gewoon netjes 
uitrekenen. Toen Coper-
nicus en Kepler later met 
rekenmethoden kwamen 
waarin de aarde om 
de zon draait, werden 
de voorspellingen niet 
beter. Beide methoden 
deden het even goed in 
de voorspellingen, ook 
al was de oude fout in de 
zin dat daarin de zon om 
de aarde draaide. Het 
maakt dus voor de voor-
spellingen niets uit wat 
je precies gelooft of weet 
over de opbouw van het 
heelal. De voorspellin-
gen gaan alleen over wat 
je ziet en dat is voor alle-
bei hetzelfde. Voor beide 
gaat de maan onder op 

hetzelfde moment, daar kun je niet aan twijfelen. 
Dus wat de bouwers van Stonehenge ook geloofden 
over de opbouw van het heelal, hun rekenmethoden 
en hun kijkrichtingen zouden goed moeten zijn. Dat 
is belangrijk voor ons. Het betekent namelijk dat we 
ons niet druk hoeven te maken over wat de bouwers 
precies dachten over de hemelbewegingen. We kun-
nen gewoon de sterrenkunde van vandaag de dag ge-
bruiken. Met onze sterrenkunde kunnen we nu gaan 
proberen uit te vinden waar Stonehenge geschikt 
voor zou kunnen zijn. Zaten er zonsrichtingen of tel-
lers in? Zaten er maanrichtingen of tellers in? En hoe 
zit dat met de rest van de sterren?

Steentijdbouwwerken in 
Noordwest-Europa. (Bron: 
Atkinson, 1979)
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De zonsbewegingen aan de hemel

Allereerst, de zon staat ’s zomers het hoogst boven de 
horizon, en ’s winters het laagst. Dat betekent dat de 
zon ’s zomers ook verder richting het noorden opkomt 
en ook verder richting het noorden ondergaat en het 
daglicht dus langer duurt. Op de dag dat de zon het 
hoogst staat, duurt de dag het langst en bereikt de 
zon het noordelijkste punt aan de horizon (noord-
west voor ondergang en noordoost voor opkomst). 
Deze dag is de midzomerdag. Op midwinterdag staat 
de zon het laagst boven de horizon en gaat de zon het 
zuidelijkst op en onder. Dit komt natuurlijk omdat 
de aardas scheef staat ten opzichte van het baanvlak 
om de zon. Daardoor staan het noordelijk halfrond 
en het zuidelijk halfrond afwisselend meer gericht op 
de zon. Dit merken we natuurlijk aan de seizoenen. 
Het moet iedere steentijdmens welhaast zijn opgeval-
len dat die zonsopkomsten en ondergangen iets te 
maken hadden met de duur van het daglicht en met 
de seizoenen.
Als je nu dagelijks op een vaste plek gaat staan en een 
stok in de grond steekt op de positie waar je de zon 
ziet opkomen, en je blijft dat een jaar doen, dan vind 
je vanzelf de punten die het verst naar het noorden en 
het zuiden liggen, dus van de midzomerzonsopkomst 
en de midwinterzonsopkomst. Als je daar nou een 
grote steen neerzet, dan kun je het volgende jaar ge-
woon weer afwachten wanneer de zon precies boven 
dat punt opkomt en dan weet je de precieze datum 
weer. De steen dient dan dus als kalender. De as van 
alle fasen van Stonehenge ligt precies gericht op de 
midzomerzonsopkomst, dus midden door de hoef-
ijzers, langs de Hielsteen en door de lange laan. Ook 
de korte kanten van de rechthoek van Standstenen 
liggen in die richting.

De maanbewegingen aan de hemel

Ook met de maan kun je soortgelijke richtingen uit-
zetten. Alleen ligt het daar wat ingewikkelder, omdat 
de maansopkomsten en -ondergangen in de loop van 
de maanden en jaren allerlei wilde bewegingen over 
de horizon lijken te maken. Dat komt doordat het 
baanvlak van de maan onder een hoek staat met het 
baanvlak van de aarde om de zon. Hierdoor komt de 
maan soms veel noordelijker en soms veel zuidelijker 
op.
De meest zuidelijke opkomst die de maan in de loop 
van de jaren in de zomer kan bereiken, ligt precies 
parallel aan de lange zijden van de langgerekte recht-

hoek van Standstenen. Tegelijk wijzen de korte zijden 
naar de midzomerzonsopkomst. Astronomen hebben 
uitgerekend dat deze rechthoek alleen op deze manier 
een rechthoek kan zijn met hoeken van 90° als Sto-
nehenge ongeveer op de plaats op aarde ligt (51,2° 
Noorderbreedte) waar het nu ligt. Dat is dus wel bij-
zonder; misschien wisten de bouwers dat ze de eerste 
Stonehenge precies op die plaats moesten leggen om 
de rechthoek een rechthoek te laten zijn met sterren-
kundige betekenis!
Maar het wordt nog lastiger. Die wilde beweging 
van de maan heeft te maken met een extra draaiing. 
Het vlak waarin de maan om de aarde draait, draait 
zelf ook. Het maakt een rondje in 18,61 jaar. Dus 
na 18,61 jaar staat de maan weer precies op dezelfde 
plek als 18,61 jaar daarvoor. Zons- en maansverduis-
teringen vinden plaats als de aarde, de maan en de 
zon precies op een lijn staan. Als de maan een cyclus 
laat zien van 18,61 jaar, dan laat ook het voorkomen 
van maans- en zonsverduisteringen die cyclus zien 
van 18,61 jaar. En dat klopt ook!
Als je nou 18,61 gaten in de grond graaft en jaar-
lijks een steen verplaatst, dan merk je na 18,61 jaar 
dat de steen helemaal rond is geweest. Je kunt dan 
de maanbewegingen voorspellen, en ook zons- en 

Durrington vestiging met aarden wallen er omheen, en 
Woodhenge, een houten en aarden tegenhanger van Sto-
nehenge waarvan alleen nog de wallen en sporen onder de 
grond terug te vinden zijn. (Bron: North, 1996)

(lees verder op blz. 42) 
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Kader: berekeningen van de astronomen

Het is niet zo heel moeilijk om zelf uit te rekenen onder welke hoeken de midzomer- en midwinterzonsop-
komst liggen. Kijk ook maar eens in een boek over sterrenkundige coördinaatsystemen. We beginnen met 
onze oorsprong te definiëren: het middelpunt van de aarde, met de evenaar als het horizontale vlak. Stel je 
maar voor dat je op de noordpool staat. De draaiingsas van de aarde wijst nu naar de poolster, en alle sterren 
lijken netjes parallel te draaien aan de evenaar en aan de horizon van een mooi vlak stuk noordpool. De ster-
ren gaan dus nooit op of onder en de zuidelijke sterrenhemel is niet te zien. De hoogte van sterren boven de 
horizon en dus boven de evenaar meten we in graden; op de noordpool is de horizon 0° en het punt recht 
boven je, het zenit, 90°. Deze hoek van een punt aan de hemel tot de evenaar noemen we declinatie.
Nu gaan we naar de zonsbeweging aan de hemel kijken, of eigenlijk naar de beweging van de aarde om de 
zon. ’s Zomers staat de zon boven de horizon en ’s winters eronder. Dit komt doordat de aarde niet netjes 
als een rechtopstaande tol langs zijn jaarlijkse baan om de zon gaat. De evenaar van de aarde staat onder een 
hoek met het vlak van zijn baan om de zon. De draaiingsas van de aarde blijft dus alsmaar naar de poolster 
wijzen terwijl de baan om de zon wordt afgelegd. Deze hoek is 23,4°, wat dus betekent dat de zon in de 
zomer maximaal 23,4° boven de horizon staat, en in de winter 23,4° eronder in het zuiden. Ondertussen 
blijft de zon natuurlijk dagelijks netjes parallel aan de evenaar en de horizon bewegen, alleen beweegt de zon 
iedere dag een heel klein beetje omhoog of omlaag ten opzichte van de evenaar.
Nu verhuizen we met al die berekeningen naar Stonehenge, dat op 51,2° noorderbreedte ligt. Dat wil dus 
zeggen dat vanuit het centrum van de aarde, Stonehenge te vinden is op een hoek van 51,2° boven de eve-
naar. De poolster is nu te zien op 51,2° boven de noordelijke horizon van Stonehenge en de evenaar ligt niet 
meer op de horizon maar in het zuiden boven de horizon en in het noorden eronder. De declinatie die de 
evenaar met de horizon in het zuiden maakt, is 90° – 51,2° = 38,8°.
Daarmee kunnen we de mazimale hoogte van de zon boven de horizon uitrekenen, in het zuiden dus. 
’s Winters is dat 38,8° – 23,4° = 15,4° en ’s zomers 38,8° + 23,4° = 62,2° hoogte (niet te verwarren met 
declinatie). Ondertussen beweegt de zon zich op zo’n winterdag of zomerdag nog steeds netjes parallel aan 
de evenaar. 
Omdat de evenaar nu schuin aan de hemel staat, komt de zon ’s zomers meer in het noordoosten op en ’s 
winters meer in het zuidoosten. De solstitia zijn de dagen waarop de zon het langst en het kortst boven de 
horizon is. Deze solstitia worden ook wel midzomerdag en midwinterdag genoemd en zijn rond 21 juni en 
21 december. Op de equinoxen komt de zon precies op in het oosten en gaat precies onder in het westen. 
Deze equinoxen heten ook wel lentenachtevening en herfstnachtevening en zijn rond 21 maart en 21 Sep-
tember.
Tenslotte kunnen we nog uitrekenen hoever naar het noorden de zon opkomt en ondergaat. We definiëren 
nu de horizon als een plat vlak met onszelf in het midden. De horizontale hoek langs die horizon wordt 
azimut genoemd, en is 0° in het noorden, 90° in het oosten, 180° in het zuiden en 270° in het westen. De 
astronomen vertellen ons dat het azimut A waarop de zon opkomt kan worden uitgerekend met behulp van 
de breedtegraad B, op Stonehenge 51,2°, en declinatie D van de zon boven de evenaar, minimaal –23,4° en 
maximaal +23,4° voor de zon. De formule is nu: 

cos(A) = –tan(D) × tan(B). 

cos betekent cosinus en tan betekent tangens. Als je dus de tangens van D vermenigvuldigt met de tangens 
van B, dit samen weer vermenigvuldigt met -1 om die min erin te krijgen, heb je al bijna het antwoord. Nu 
kun je ‘inverse’ cosinus van het tussenantwoord nemen. Als je de rekenmachine op graden had staan (‘deg’), 
hoort er nu het goede antwoord uit te komen. Dit zijn 57° en 123° als meest noordelijke en zuidelijke op-
komsten. Je kunt ook de plaats van de zonsondergang berekenen door het azimut af te trekken van 360°.
Er zijn nog twee problemen. Tot nu toe namen we aan dat de horizon perfect vlak is. Dat is deze niet, zeker 
niet bij Stonehenge. Dat betekent dat de precieze hoeken die we hebben uitgerekend in de praktijk iets an-
ders zullen zijn, en dat heeft natuurlijk consequenties voor de bouw van Stonehenge.
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maansverduisteringen. Maar dat is lastig te meten, 
omdat die 0,61 jaar lastig uit te drukken is in een 
heel aantal gaten of stenen. Als je de hele cirkel nou 
driemaal doorloopt, zit je op 55,83, dus bijna 56. 
En 56 is exact het aantal gaten dat Aubrey vond in 
Stonehenge. Dus de 56 gaten in Stonehenge waren 
misschien een soort rekenmachine om de jaren bij 
te houden voor de voorspelling van maanstanden en 
maans- en zonsverduisteringen.

Andere sterrenkundige bouwwerken in de 
prehistorie?

Stonehenge is niet het enige grote bouwwerk uit de 
steentijd, maar wel een van de grootste. Uit de tijd 

van het vroege Stonehenge werden in Engeland, Ier-
land, Wales, Schotland, Nederland, België, Frankrijk, 
Duitsland, Polen, Roemenië en nog meer landen van 
die cirkels van stenen of hout of aarde gevonden. 

Daarnaast is het zo dat de hoek van de aarde met het baanvlak om de zon niet constant is. De aardas tolt 
rond met een hoek van zo’n 23°, maar doet daar bijna 26000 jaar over. Aangezien we na de bouw van Sto-
nehenge wel duizenden jaren verder zijn, is dat effect goed te merken. De hoeken die we nu waarnemen zijn 
dus niet precies gelijk aan die van vroeger.
Voor de maan gelden dezelfde coördinaten als voor de zon, dus ’s zomers komt de maan overdag hoger op 
dan ’s winters. We krijgen er nu wel een probleem bij. De maan komt ook wel eens ’s nachts op, omdat de 
maan niet op dezelfde plek blijft staan. De maan draait in 29,53 dagen precies een rondje om de aarde zodat 
deze weer in het zuiden staat. Het werkelijke rondje rond de aarde duurt 27,32 dagen, maar omdat de aarde 
intussen weer een stukje is doorgedraaid in de baan rond de zon, moet de maan nog een stukje inhalen om 
weer op dezelfde plek ten opzichte van ons uit te komen.
Als de maan dat rondje nou precies parallel aan de evenaar draaide, was er niets aan de hand. Maar de hoek 
van de maanbaan met de evenaar is 5,2°. Dat betekent dus dat we er in de minimale en maximale declinatie 
van de maan nog extra 5,2° bij op moeten tellen (voor het maximum) en af moeten trekken (voor het mi-
nimum). De maan staat dus maximaal 67,4° en minimaal 10,2° boven de horizon. En omdat er niet precies 
een geheel aantal omwentelingen van de maan in een jaar past, moeten we maar afwachten wanneer dit ge-
beurt. De maximale zomerhoogte van de maan als gevolg van de hoek van de evenaar met de aardbaan hoeft 
namelijk helemaal niet tegelijk te vallen met de maximale zomerhoogte als gevolg van de extra hoek van het 
maanbaanvlak. De opkomsten van de maan zijn veel onregelmatiger dan die van de zon! 
Om het nu helemaal ingewikkeld te maken draait het baanvlak van de maan als geheel ook nog eens om 
zijn eigen as. De periode is die 18,61 jaar die te maken heeft met de maans- en zonsverduisteringen. Elke 
18,61 jaar loopt de maan daardoor nog eens extra 5° te zwabberen. Als de zwabber minimaal is heet dat in 
het Engels ‘minor standstill’ en de maximale zwabber heet ‘major standstill’.
Dit alles betekent dat de maan een stuk verder naar het noorden en zuiden uitschiet dan de zon bij de 
opkomst door de jaren heen. Als we dit weer uitrekenen komen we op de meest noordelijke en zuidelijke 
opkomsten van 67° en 113° voor de kleine zwabber en 47° en 133° voor de grote zwabber. Dat geeft dus 
hoekverschillen met de zonsopkomst van maximaal 10 graden.

Kaart van de omgeving van Stonehenge. Het grijze gebied 
ligt achter de horizon. De grafheuvels en andere bouwwer-
ken zijn precies zo gebouwd dat ze net niet zichtbaar zijn 
aan de horizon van Stonehenge. De zwarte punten zijn 
grafheuvels en de open punten omgeploegde grafheuvels. 
(Bron: Ruggles, in Cunliffe & Renfrew, 1997)
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Sommige zijn niet echt cirkelvormig maar meer 
eivormig, of afgesloten-hoefijzervormig, enzovoort. 
Ook komen er lange rijen met stenen of houten palen 
voor. Maar ze hebben nagenoeg allemaal wat gemeen: 
ze staan op de midzomerzonsopkomst gericht!
Rond Stonehenge zelf zijn erg veel bouwwerken 
te vinden: zo’n 7 grote monumenten waaronder 
Stonehenge zelf en een houten tegenhanger: Wood-

henge, 11 langwerpige greppels met wallen en 474 
ronde grafheuvels, 6 heuvels die mogelijk verdedigd 
konden worden, waaronder Robin Hood’s Ball, 22 
kilometer lange aardwerken zoals de Lange Laan uit 
Stonehenge, en 462 hectare met sporen van grond-
bewerking die vooral te zien zijn op luchtfoto’s en als 
verkleuringen in opgravingen.
Zo’n vier kilometer ten noorden van Stonehenge 
ligt een aarden bouwwerk, met ronde wal en grep-
pel, dat nog veel ouder is dan Stonehenge: Robin 
Hood’s Ball. De naam is uiteraard later verzonnen. 
Het bouwwerk dateert van 3600 tot 2900 v.Chr. In al 
deze bouwwerken rond Stonehenge is, behalve als het 
andere stenencirkels of houten cirkels betreft, eigen-
lijk weinig aan sterrenkunde te vinden. Wel laat de 
ligging op de kaart zien dat Stonehenge zelf gebruikt 
werd voor waarnemingen zeer nabij de horizon. Alle 
grafheuvels en de Cursus liggen ongeveer op de ho-
rizon, zodat de waarnemers in Stonehenge geen last 
van horizonvervuiling zouden hebben!
Tijdens de derde Stonehengefase, werden overal in 
Noordwest-Europa grote stenen graven opgericht 
(zie de kaart op blz. 39). In Nederland kennen we die 
als de hunebedden. Deze zijn gebouwd door mensen 
van de Trechterbekercultuur en ze stammen uit 2900 
tot 2600 v.Chr. Vele hunebedden staan min of meer 
in de goede richting van de midzomerzonsopkomst. 
Dat kan betekenen dat men de zon vereerde, maar 
het hoeft niet persé te betekenen dat hunebedden 
astronomische instrumenten zijn. Misschien was 
een hunebed meer bedoeld als begraafplaats, waar de 
doden uitzicht hadden op hun hiernamaals dat zich 
wellicht ongeveer in die richting bevond.
In het Lake District in Engeland liggen ook zeer 
veel stenencirkels en andere steentijdmonumenten. 
Het bekendste voorbeeld is Castlerigg’s Stonecirkel. 
Deze dateert van 3200 v.Chr. en is daarmee een van 

de oudste cirkels. Het is een 
afgeplatte cirkel van 30 meter 
doorsnede met een duidelijke 
ingang op het noorden. Er ligt 
een rechthoek van stenen tegen 
de cirkel aan, waarvan het doel 
een raadsel is. De belangrijkste 
richting met de grootste ste-
nen staat op de zonsopkomst 
in november rond de datum 
van de Samain. De Samain is 
een Keltisch oogst- of herfst-
feest en de Kelten leefden veel 
later dan de bouwers van de 

Avebury cirkel. De richtingen van de meest noordelijke en 
zuidelijke opkomst en ondergang van de maan zijn weer-
gegeven met de letter M en die van de midzomer- en mid-
winterzonsondergang met S. De horizon was in dit geval de 
aarden wal van het monument. De cirkels U, V en W zijn 
niet opgegraven maar bekend uit weerstandsmetingen van 
de bodem. (Bron: North, 1996)

Castlerigg’s Stonecirkel, gelegen ten oosten van Keswick in 
het Lake District. (Foto: auteur)
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cirkel. Misschien hebben de Kelten dit feest van de 
late steentijdmens geërfd zoals wij kerstmis hebben 
geërfd van onze voorouders. Castlerigg ligt zodanig 
op een heuvel dat het nauwelijks te zien is totdat je er 
tegenop loopt en vanuit de cirkel is er een schitterend 
uitzicht op de omgeving.
Een zeer grote cirkel van 100 meter doorsnede in 
het Lake District is Long Meg en haar Dochters. 
De cirkel is afgeplat aan de noordkant en de twee 
grootste stenen staan precies oost-west. De as met de 
ingang staat op de midwinter zonsondergang gericht. 
Long Meg is de grootste steen, een rode zandsteen, 
die er waarschijnlijk al stond voordat de cirkel werd 
aangelegd. De cirkel is wel 100 meter in doorsnede 
en daarmee een van de zes grootste van Engeland. 
Er zijn diverse sterren-
kundige richtingen in te 
vinden en ook de noord-
zuidlijn ligt er nauwkeu-
rig in. Op Long Meg zijn 
twee spiralen ingehakt, 
waarschijnlijk in de late 
steentijd. Omdat Long 
Meg vanaf het centrum 
van de cirkel gezien in de 
richting van de midwin-
terzonsopkomst staat, 
zou de spiraal mogelijk 
een symbool voor de zon 
kunnen zijn. Enkele hon-
derden meters van Long 

Meg vandaan ligt een 
tweede stenencirkel van 
5 meter doorsnede met 
nog een paar uitgehakte 
spiralen.
Mayburgh Henge bestaat 
uit een grote wal van 
4.6 m hoog en meer dan 
110 m doorsnede. De in-
gang van de henge ligt in 
het oosten, en de henge 
zelf ligt op de handels-

route waarlangs vuurstenen werden vervoerd door 
het Lake District naar het noorden. De henge dateert 
van voor 2000 v.Chr., en is tot in de bronstijd in ge-
bruik geweest zoals blijkt uit de opgegraven stenen 
en bronzen bijlen. Er staat een 2.5 m hoge steen in 
de cirkel, die waarschijnlijk deel uitmaakte van een 
vierposter (Eng.: four-poster), een cirkel van vier 
stenen zoals die veel in Schotland voorkomen. Het 
verhaal gaat dat in het jaar 927 n.Chr. vijf Saksische 
koningen in het geheim bijeenkwamen in Mayburgh 
Henge om het Verenigd Koninkrijk op te richten om 
de Normandiers het land uit te drijven. Een van die 
koningen was Athelstaine, ook bekend uit het ver-
haal van ridder Ivanhoe. Later zijn veel stenen uit 
stenencirkels gestolen voor het bouwen van huizen, 

Long Meg en haar Dochters, 
ten noorden van Penrith 
in het Lake District. (Foto: 
auteur)

Spiralen in Long Meg (Foto: 
auteur)
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wegen en walletjes om de schapen vast te houden, en 
waarschijnlijk zijn de andere drie staande stenen hier 
ook voor gebruikt.
In Nederland bevinden zich naast hunebedden ook 
grafheuvels van houten palen en aarde. De Harener-
molen is een bekend voorbeeld. Het ligt op de noord-
kant van de Hondsrug in Drenthe en Groningen. De 
archeologen Van Giffen en Lanting konden wel zes 
bouwfasen onderscheiden vanaf 2100 v.Chr. tot in 
de ijzertijd. Het monument bestaat uit twee nette cir-
kels van gaten waarin houten palen hebben gestaan. 
Grote langwerpige stenen zijn tamelijk zeldzaam in 
Nederland en werden dus niet gebruikt. De binnen-
ste cirkel bevatte 51 palen en werd gemaakt door een 
greppel te graven en die weer dicht te storten met de 
palen erin. De tweede, buitenste cirkel dateert uit de 
bronstijd en bestond maar uit 11 palen. Het is nu 
zeer de vraag of de aantallen 51 en 11 toevallig goed 
uitkwamen of een sterrenkundige betekenis hadden. 
De schrijver North denkt dat al deze monumenten 
een sterrenkundig doel hadden en dat het leven in die 
tijd ermee doordrenkt was. Maar het feit dat het graf-
monument natuurlijk als graf diende, geeft wel aan 
dat sterrenkunde niet het hoofddoel is. En een ster-
renkundig interessante verklaring voor het gebruik 
van 51 en 11 palen is ook nog niet gegeven.
De volkeren en culturen van toen hebben bij elkaar 
enorm veel sporen achtergelaten, hele zichtbare zoals 
de stenen bouwwerken, maar ook onzichtbare in de 
grond, zoals resten van houten palen. En die sporen 
wijzen er door hun richtingen op dat ze de zon en ook 
de maan heel belangrijk vonden. Dat is natuurlijk lo-
gisch, want ze waren afhankelijk van weer en klimaat. 
Misschien laten de meer geavanceerde bouwwerken 

zien dat er kennis bestond van de bewegingen van 
de zon en de maan aan de hemel, en dienden ze 
voor een deel als kalenders en voor voorspellingen, 
maar misschien ook wel voor godsdienstige riten. 
De simpele bouwwerken hebben die sterrenkundige 

precisie zeker niet en staan 
maar ongeveer in de juiste 
richtingen. 

De sterrenschijf uit de vroege bronstijd die in de Mittelberg 
bij Nebra (Duitsland) is gevonden. Aan de linkerrand zat 
net zo’n gouden boog als aan de rechterrand. De denkbeel-
dige lijnen vanuit het middelpunt van de schijf naar de uit-
einden van de twee gouden bogen links en rechts stellen rich-
tingen voor naar de midzomer- en midwinterzonsopkomsten 
en -ondergangen. Vergelijk met de figuur op blz. 37. De 
zeven sterren dicht bij elkaar zijn waarschijnlijk het Zeven-
gesternte, dat misschien in die tijd een symbolische betekenis 
had. Misschien observeerde men toen al de verduisteringen 
van het Zevengesternte door de Maan. De gouden boog aan 
de onderkant is misschien een symbool voor een boot. (Foto: 
Landesämt fur Archäologie Sachsen-Anhalt)

Mayburgh Henge, gelegen ten 
zuiden van Penrith in het 
Lake District. De doorsnede 
is meer dan honderd meter 
en de hoogte van de wal is 
meer dan vier meter. De enige 
overgebleven staande steen is 
er waarschijnlijk een van vier 
geweest, die samen een ‘vier-
poster’ moeten zijn geweest; 
een stenencirkel met vier grote 
stenen zoals die in Schotland 
veel voorkomen. (Foto: au-
teur)
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Toch weten we vrij zeker dat men de richtingen 
van de midzomer- en midwinterzonsopkomsten en 
-ondergangen heel precies kende. In Duitsland is bij-
voorbeeld een bronzen schijf gevonden met daarop 
precies de juiste richtingen die gelden voor de vind-
plaats: een hoek van 82.5˚ tussen de midwinter- en 
midzomerzonsopkomst, en dezelfde hoek tussen de 
midwinter- en midzomerzonsondergang. De gehele 
schijf stelt waarschijnlijk een zons- of maansverduis-
tering voor. Bovendien ligt de vindplaats (Nebra in 
Duitsland) zo dat de hoogste berg in de omgeving, de 
Brocken (Harzgebergte), precies aan de horizon ligt 
waar de zon ondergaat op midzomer. De schijf da-
teert uit de vroege bronstijd in Duitsland, 1600 jaar 
v.Chr., dus tijdens de activiteiten op Stonehenge.

Cirkels en slordige cirkels?

Professor Thom heeft de vorm bestudeerd van vele 
steencirkels in Groot-Brittannië. Het bleek dat ze 
lang niet allemaal netjes rond waren, maar dat er ook 
eivormige, ovale en afgeplatte ‘cirkels’ voorkwamen. 
De meeste zijn rond, maar enkele tientallen zijn afge-
platte cirkels of ellipsen, en een paar zijn eivormig of 
nog afwijkender van de cirkel. Castle Riggs Stonecir-
cle in het Engelse Merengebied is een mooi voorbeeld 
van een afgeplatte cirkel. Deze vormen geven ons een 
idee over hoe de stenen ‘cirkels’ geconstrueerd zou-
den kunnen zijn. 
De eenvoudigste methode om een cirkel te maken, 
is door het uiteinde van een touw ergens vast te ma-
ken, en met het andere uiteinde een rondje te lopen 
waarbij het touw strak gespannen moet blijven. Je 
kunt dan af en toe even stilstaan en een steentje of 

stok in de grond meppen, zodat je uiteindelijk een 
hele cirkel in de grond gemarkeerd hebt. De wiskun-
dige Cowan heeft laten zien dat de stenencirkels met 
afwijkende vormen heel eenvoudig konden worden 
gemaakt door niet een, maar twee, drie of een enkele 
keer vier punten te nemen om het touw aan vast te 
maken. Het eenvoudigste is de ellips, waarbij de uit-
einden van het touw aan elkaar worden geknoopt en 

het touw wordt gespannen om 
twee punten. Als je dan een 
‘rondje’ loopt, komt er een 
ellips uit. Andere vormen kun 
je maken door het touw voor 
verschillende delen van de ‘cir-
kel’ aan verschillende punten 
vast te maken.

De stenenrijen en de ei-vormige 
stenencirkel van Le Ménec in 
Frankrijk, nabij Carnac. De af-
standen tussen de stenenrijen zijn 
precies gehele aantallen steentijd-
meters (megalithic yards, my in 
het Engels) volgens Thom. (Bron: 
Heggie, 1981)

Drie stenencirkels in het oosten van Duitsland, nabij 
Güstrow. De lijn van I naar II wijst precies naar het noor-
den, en de middelpunten van de drie cirkels vormen een 
gelijkbenige driehoek. De lange zijde van de driehoek wijst 
naar een vierde stenencirkel, en misschien ook naar de meest 
zuidelijke maansopkomst. (Bron: Heggie, 1981)
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Het lijkt er dus op dat de bouwers de cirkels of 
bijna-cirkels maakten met behulp van touwen om de 
afstanden te meten. De precieze plaats van elke steen 
kon natuurlijk worden bepaald door waarnemingen 
aan de hemel te doen.

Maten de bouwers met één maat?

We weten dat er contacten geweest moeten zijn tus-
sen de mensen in de diverse streken van Noordwest-
Europa. Zouden ze misschien ook allemaal min of 
meer dezelfde gestandaardiseerde lengtemaat hebben 
gehad, net zoals wij nu de meter of de voet gebrui-
ken? Bestond er een ‘steentijdmeter’? Door de dia-
meters van vele tientallen stenencirkels op te meten 
en die met elkaar te vergelijken, probeerde professor 
Thom daar achter te komen. Als er een steentijdme-
ter bestond, is het niet onlogisch dat verschillende 
cirkels een diameter hadden die precies een heel aan-
tal steentijdmeters groot was. Thom zocht dus de 
grootste gemene deler van alle diameters. 
Dit bleek met enige onzekerheid een afstand op te 
leveren van 83 centimeter. Deze maat noemen we de 
steentijdmeter (megalithic yard in het Engels). Dit 
was wel met enige onzekerheid, want er waren ook 
cirkels met diameters die niet een heel aantal steen-
tijdmeters groot waren. Het is dus maar de vraag of 
de steentijdmeter een maat is die echt wat voorstelt. 

In de tijd dat Thom dit onderzoek deed, 
waren er ook nog geen goede statisti-
sche toetsen uitgevonden die konden 
uitwijzen of de gevonden maat stom 
toeval of statistisch significant was. Als 
het statistisch significant zou zijn, is dat 
een aanwijzing dat de bouwers werkelijk 
met een en dezelfde maat maten. Het 
probleem is dat er domweg te weinig 
stenencirkels zijn opgemeten om deze 
berekening te kunnen doen. De gevon-
den steentijdmeter kan dus nog door 
zuiver toeval worden verklaard.
In Carnac in Bretagne (Frankrijk) staan 
meer dan 3000 stenen en menhirs op-
gesteld in rijen en in eivormige cirkels. 

De stenen zijn bovendien zo opgesteld dat de hoogte 
regelmatig afneemt vanaf het midden van de stenen. 
Hier is de analyse ook gedaan, en er bleek een geme-
ne deler uit te komen van 2.5 steentijdmeters. Ook 
hier is het echter weer onzeker, omdat zeker is dat de 
stenen diverse malen verstoord zijn in hun positie. 

De stenencirkel Sarmizegetuza in Roemenië. De hoofdas 
wijst naar de midwinterzonsopkomst. (Bron: Hoyle, 1977)

De Harenermolen grafheuvel in Nederland, 
aan de noordkant van de Hondsrug. De 
schaal is in meters. De rechte lijnen die het 
beeld doorsnijden geven de plaatsen van sleu-
ven aan waarlangs is opgegraven door Van 
Giffen. (Bron: North, 1996)
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Op meerdere plaatsen in Noordwest-Europa blijkt 
er ongeveer dezelfde maat uit te komen (Schotland, 
Duitsland), maar op andere duidelijk niet (Polen).
Misschien gebruikten de bouwers allemaal ongeveer 
dezelfde maat, maar deden ze dat niet zo heel erg 
nauwkeurig. Waarschijnlijk was de maat van een 
steentijdmeter over Noordwest-Europa ook niet 
even lang. Dat is natuurlijk ook wel te verwachten. 
Voordat Napoleon onze meter invoerde, werkte ie-
dereen met duimen, voeten en ellen, omdat je die 
onderdelen altijd bij je hebt en het daarmee mak-
kelijk meten is. Maar verschillende volkeren hebben 
verschillende grootten duimen, voeten en ellen, dus 
de maten varieerden nogal. Zo waren er een Engelse 
voet, maar ook een (Nederlandse) Rijnlandse voet. 
Ze leken wel op elkaar maar waren niet precies het-
zelfde. Dat maakt het ook moeilijk om statistisch 
vast te stellen of de bouwers in Noordwest-Europa al-

lemaal dezelfde maat gebruikten. 
Maar hoe groot mag de afwijking 
zijn waarbij je nog gelooft in een 
steentijdmeter?

Was Stonehenge nu echt 
een sterrenkundig bouw-
werk?

We hebben gezien dat er waar-
schijnlijk ruwweg wat zons- en 
maansrichtingen in de vele steen-
tijdmonumenten zitten, maar dat 
is geen indrukwekkende sterren-
kunde. Het is echter niet eerlijk 
om de kennis in een cultuur te 
beoordelen op een soort gemid-
deld bouwwerk. We beoordelen 
de stand van zaken in de archi-
tectuur in een stad ook niet door 
slechts een woonwijk te bekijken 
in plaats van de allermooiste 
gebouwen. Net zo min kunnen 
we de sterrenkundige kennis aan-
wezig in Nederland inschatten 

door te kijken hoeveel kleine sterrenkijkertjes er zijn 
gebouwd; we moeten kijken naar de grootste en beste 
telescoop! Om in te schatten of men in de steentijd 
echt wat van sterrenkunde wist, moeten we naar de 
meest geavanceerde bouwwerken kijken; Stonehenge 
dus en niet de hunebedden.
Het is heel verleidelijk om in de valkuil te trappen 
van een standaard drogredenering. Deze redenering 
is: “Er zijn zoveel verschillende sterrenkundige rich-
tingen en rekenmechanismen in Stonehenge, dat het 
wel een groot wonder zou zijn als de bouwers dat niet 
zo bedoeld hadden.” Ofwel, zoveel sterrenkunde in 
één monument, dat kan geen toeval zijn. Maar zo 
werkt het helaas niet. Er zijn een paar bezwaren te 
noemen waardoor het toch onzeker blijft of er echt 
aan sterrenkunde werd gedaan in Stonehenge.
Ten eerste, er is met statistiek aangetoond dat er 
toch wel erg veel lijnen in sterrenkundig belangrijke 

Het maken van stenencirkels met 
diverse vormen. Een touw wordt 
vastgemaakt op punten a1 of a2, en 
buigt ook rond punten p1 en p2. Zo 
kunnen afgeplatte cirkels, ovalen en 
eivormige cirkels gemaakt worden. 
(Bron: Heggie, 1981)
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richtingen liggen. Maar dat zegt nog niet zoveel. Niet 
àlle mogelijke richtingen die je kunt maken met alle 
stenen en houten palen zijn meegenomen in die be-
rekening. Stel nu dat je een stapel stokjes rechtop zet 
en die dan laat vallen. Dit spelletje heet mikado. De 
stokjes vallen allemaal in verschillende richtingen. 
Nu komt er een sterrenkundige, die gaat bepalen of 
er een sterrenkundig doel achter al die richtingen zit. 
Als de sterrenkundige het nu geen probleem vindt 
dat er wat onnauwkeurigheid in zit, is een aantal 
richtingen inderdaad van sterrenkundig belang! Zegt 
dat wat over het echte doel waarmee die stokjes om-
vielen? Nee natuurlijk.
Ten tweede, er zitten heel erg veel lijnen in Stonehen-
ge die ongeveer in de richting van een sterrenkundig 
belangrijk punt liggen. Een belangrijke hypothese is 
dat de lijnen expres door de bouwers iets onnauw-
keuriger werden gemaakt. Dit deden ze, omdat het 
punt waar de maan en de zon stil lijken te staan aan 
de horizon, heel onnauwkeurig te meten is. Die pun-
ten van stilstand aan de horizon worden bereikt als 
de zon de meest noordelijke en zuidelijke opkomsten 
en ondergangen heeft, op midzomer en midwinter 
dus. In de herfst of lente veranderen de posities van 
opkomst en ondergang heel snel. Maar vlak voor en 
na midzomer of midwinter kruipen de punten van de 
zonsopkomst en -ondergang nog maar heel langzaam 
over de horizon. Dat is dus heel onnauwkeurig te 
meten. Je weet eigenlijk pas precies wanneer het punt 
van stilstand bereikt is als het al dagen voorbij is. 
Door nu een richting in Stonehenge aan te brengen 
die expres voor het punt van stilstand bereikt wordt, 
zie je de zon nog tamelijk snel deze richting passeren 
op weg naar midzomer of midwinter. Je kan dus ta-
melijk precies waarnemen welke dag precies de expres 

onnauwkeurige richting werd gepasseerd. En dit kun 
je nog een keer doen op de terugweg. Precies tussen 
het passeren op de heenweg en de terugweg zit de dag 
waarop de zon stilstond aan de horizon. Dus door 
de lijnen in Stonehenge expres onnauwkeuriger te 
maken, zouden de bouwers de midzomer en midwin-
terdag nauwkeuriger hebben kunnen meten. Maar 
als we deze hypothese niet accepteren, zou het stom 
toeval zijn dat die lijnen ongeveer in de juiste richting 
liggen. Dat ze niet precies goed liggen, is dan het ‘be-
wijs’ dat ze niet bedoeld zijn voor sterrenkunde. 
Er zijn dus een heleboel logische, mogelijke verkla-
ringen waarom Stonehenge zo in elkaar zit, maar 
geen bewijs welke het echt geweest is. Voor een flink 
deel kan het toeval geweest zijn dat er sterrenkundig 
belangrijke richtingen in zitten. Misschien hadden de 
bouwers hele andere redenen om 56 gaten te graven. 
Wij hebben nu verzonnen dat die reden sterrenkun-
dig moet zijn, doordat het zo’n goede verklaring 
geeft van al die richtingen. Bovendien weten we geen 
andere verklaring die net zo goed is. Maar dat kan 
natuurlijk heel goed komen doordat we die betere 
verklaring nog niet verzonnen hebben! We staan nou 
eenmaal niet in de schoenen van een steentijdmens, 
maar we kijken altijd met de gekleurde bril van deze 
tijd. En in deze tijd is men nogal dol op mooie ster-
renkunde...
Het grote probleem is gewoon dat de bouwers hun 
bedoelingen niet hebben opgeschreven, en ook niet 
met andere symbolen op Stonehenge duidelijk heb-
ben gemaakt voor zover we weten. Want veel symbo-
len die in de stenen gebeiteld zouden kunnen zijn, 
zijn er in de loop van de tijd vanaf geschuurd door 
weer en wind en door toeristen die hun naam er ook 
in wilden krassen.
Een ander probleem is dat de bouwers misschien al-
lerlei kalenders hebben moeten uitproberen om tot 
het juiste aantal gaten of stenen te komen en tot de 

Een aanwijzing voor het 
bestaan van een steentijd-
meter: de doorsneden van 
41 stenencirkels in Enge-
land zijn aangegeven op 
de horizontale schaal. De 
onzekerheid is weergegeven 
met een klokvormige curve 
zoals onderaan, waarbij een 
bredere plattere curve onze-
kerder is. De optelsom van al 
die curven laat pieken zien 
op regelmatige afstanden, 
waarvan de grootste gemene 
deler misschien een steentijd-
meter is. (Bron: Thom, 1971)
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juiste richtingen aan de hemel. Misschien zijn dit ou-
dere en kleinere stenencirkels geweest, maar zoals we 
nog zullen zien zijn die bij lange na niet nauwkeurig 
genoeg gebouwd voor dit onderzoek. Er zijn echter 
verder geen sporen van hun prototypes voor Stone-
henge gevonden.
Zoals dat wel vaker werkt in de archeologie en de 
aardrijkskunde (zie het kader archeologisch en aard-
rijkskundig detectivewerk), is het antwoord op de 
vraag in de titel niet met een keihard “ja” of “nee” te 
beantwoorden. Het is logischer om te zeggen dat er 
misschien sterrenkunde werd gedaan in Stonehenge. 
Of beter: er werd in elk geval een klein beetje ster-
renkunde gedaan! Maar hoe belangrijk sterrenkunde 
voor de bouwers was, kunnen we niet weten.
Dat beetje sterrenkunde heeft natuurlijk te maken 
met de zon en de maan. Iedereen in deze tijd weet dat 
het ’s winters minder lang licht is dan ’s zomers, en 
dat de maan in ongeveer een maand om de aarde lijkt 
te draaien. De Stonehengebouwers leefden dichter bij 
de natuur dan wij maar waren wel net zo slim en het 
moet hen dus ook wel opgevallen zijn. Bovendien zal 
ze wel opgevallen zijn dat de regelmaat van de seizoe-
nen en ook van de getijden van de zee terug te vinden 
waren in de bewegingen van de zon en de maan. 
Het is dan niet meer dan logisch dat de bouwers die 
regelmaat ook op de een of andere manier zouden 
betrekken in hun spectaculaire bouwwerk. Of Stone-
henge nou een grootse tempel, een groots kunstwerk, 
een grootse kalendermachine 
of een groots astronomisch in-
strument was, die zon en maan 
zouden er vast wel een goede plek 
hebben! Maar dat bewijst dus niet 
dat Stonehenge ook echt bedoeld 
was als nauwkeurig sterrenkundig 
instrument en als rekenmachine.

Heilige landschapsinrich-
ting of keiharde sterren-
kunde?

Het boeiende aan de wetenschap-
pelijke artikelen en boeken over 

Stonehenge is dat heel duidelijk de discussie te le-
zen is tussen de wetenschappers over het doel van 
Stonehenge en je daarin ook de ontwikkeling van 
modetrends kunt zien. Er zijn wel vier kampen te 
ontdekken, die allemaal in een hoek van de weten-
schappelijke boksring staan en met andere argumen-
ten aan het gooien zijn. 
Er zijn boeken speciaal geschreven om aan te tonen 
dat Stonehenge voor keiharde sterrenkunde bedoeld 
is. Deze boeken zijn vaak geschreven door sterren-
kundigen, die ook zelf lekker gerekend hebben aan 
de banen van de hemellichamen. Voorbeelden zijn 
de artikelen en boeken van Hawkins (geschreven in 
1963), Newham (1966), Stonehenge-expert profes-
sor Thom (1971), en Heggie (1981).
In de tweede hoek van de boksring staan de weten-
schappers die denken dat niet alleen Stonehenge, 
maar ook heel veel andere bouwwerken een sterren-
kundige bedoeling hadden. Daar gaat bijvoorbeeld 
het boek van Heggie over, maar ook het veel recentere 
boek van North (1996). North publiceert al sinds 
1965 over de rol van sterrenkunde in de prehistorie, 
dus hij past prima in dat vechtkamp. Maar Hoyle 
(1977) gelooft er juist niet veel van dat al die andere 
bouwwerken ook voor de sterrenkunde gemaakt zijn, 
omdat Stonehenge veel grootser nauwkeuriger in 
elkaar zit dan de andere, en precies op de juiste plek 
staat om een mooie rechthoek van de Standstenen te 
kunnen maken, waarbij de lange zijde naar de meest 

Een heilige landschapsinrichting. De 
wirwar van lijnen moeten verbin-
dingen tussen de diverse monumenten 
voorstellen, en richtingen van ster-
renkundige betekenis. (Bron: North, 
1996)
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zuidelijke opkomst van de Maan wijst en de korte 
zijde naar de midzomerzonsopkomst.
Aan de overkant in de boksring staat dan profes-
sor R. Atkinson, de grote expert op het gebied van 
Stonehenge die zijn verhaal al in 1956 opschreef. Hij 
gelooft er niets van dat er uitgebreide sterrenkunde 
achter het ontwerp van Stonehenge zit en al helemaal 
niet in andere monumenten uit die tijd. Wel was het 
zo dat het monument wat te maken had met de zons- 
en maanbewegingen aan de hemel, maar dat was 
meer wegens de verering van zon en maan. Atkinson 
vertelde dat archeologen geen duidelijke voorwerpen 
en ook geen symbolen of geschreven teksten heb-
ben gevonden die erop wijzen dat Stonehenge echt 
bedoeld was voor de keiharde sterrenkunde. En daar 
had hij natuurlijk groot gelijk in.
In de vierde punt van de boksring zit dan een groep, 
die een mager rolletje aan sterrenkunde toebedeelt 
voor die zons- en maansverering, maar vooral gelooft 
dat het hele landschap op een heilige manier is in-
gericht door de bouwers. De plaats van Stonehenge, 
andere bouwwerken en grafheuvels ten opzichte van 
elkaar en de omliggende heuvels geeft als het ware 
weer hoe de bouwers dachten dat het heelal in elkaar 
zit. Deze ‘heilige landschapsinrichting’ klinkt wat 
vaag, maar komt voort uit onderzoek bij volkeren die 
nu, in onze tijd, nog in de steentijd leven. In Australië 

bleken Aboriginals inderdaad de landschapsinrichting 
te zien als een spiegel voor de rest van het heelal.
Ook voor de piramiden in Egypte bestaat zo’n the-
orie. Enkele luchtkokers in de piramiden blijken 
namelijk ongeveer gericht te staan op de plaats aan 
de hemel waar ten tijde van de bouw de gordelsterren 
van Orion op hun hoogst aan de hemel kwamen (in 
het zuiden dus). Ook de onderlinge posities en ver-
houdingen van de drie grootste piramiden lijken een 
beetje op de gordelsterren van Orion, en de rivier de 
Nijl loopt netjes daar waar de Melkweg aan de hemel 
staat. Deze theorie is erg fantastisch, maar wordt toch 
wel serieus genomen omdat er behoorlijk wat aanwij-
zingen voor zijn.
Voor Stonehenge en de omgeving is nog een fantas-
tische theorie verzonnen door De Jonge & IJzereef. 
Volgens hen is Stonehenge eigenlijk een wegwijzer 
naar ver weg gelegen oorden, zoals Groenland, 

Een begraven mens uit de Trechterbekercultuur. We weten 
nog steeds heel weinig van de mensen die Stonehenge bouw-
den, met name van de oudere culturen die hun doden nog 
verbrandden. De Trechterbekercultuur was wijd verspreid 
over Noordwest-Europa en de bouwwerken en gereedschap-
pen die ze achterlieten dwingen respect af, maar laten nog 
veel vragen onbeantwoord. (Bron: Natuur & Techniek, 
1981)
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Amerika, Afrika en Antarctica. De opstelling van 
Stonehenge ten opzichte van andere bouwwerken uit 
dezelfde tijd maakt het mogelijk om lijnen tussen de 
bouwwerken door te trekken naar ver weg gelegen 
locaties. Stonehenge zelf is dan een soort kompas, 
waarin je ook afstanden kunt aflezen. Wellicht, zo 
stellen de auteurs, hebben er zelfs draagbare versies 
van Stonehenge bestaan om te dienen als kaart of 
kompas. Op andere monumenten in Europa zouden 
ingegraveerde tekens gevonden zijn die volgens hen 
primitieve kaarten zijn van de kustlijn. Dit werk lijkt 
dus een beetje thuis te horen in de vierde hoek van 
de boksring. Maar deze auteurs dragen hun boek op 
aan de zonnegod en aan de mensen die hun verhaal 
niet geloven. Dit doet vermoeden dat het als een fan-
tastische grap bedoeld is. In hun voorwoord geven ze 
ook nog eens af op de fantasten die goed verkopende 
boeken schreven over piramiden, Homerus in de 
Noordzee, Troje in Middelburg, enzovoort. Hebben 
ze zelf nu ook ‘populariekoek’ geschreven of zouden 
ze het toch serieus bedoelen?

Tot slot

Terwijl de veldslag in de boksring voortduurt, zal 
wel nieuw bewijsmateriaal verzameld worden, dat 
voor de ene en tegen de andere theorie gebruikt kan 
worden. De aanwijzingen voor een behoorlijke portie 
sterrenkunde lijken veel sterker te zijn dan de aanwij-
zingen dat de bouwers een heilig landschap aan het 
bouwen waren. Maar de aanwijzingen hiervoor zijn 
beide veel zwakker dan voor de bescheiden hypothese 
dat ze slechts aan maans- en zonsverering deden en 

niet aan uitgebreide sterrenkunde. Het een sluit het 
ander natuurlijk niet uit. De bouwers konden best 
alle drie bedoeld hebben, of geen van allen. Zeker 
zullen we het wel nooit weten. 
Hopelijk heb je na het lezen van dit boek een beter 
idee gekregen wat Stonehenge precies is en hoe inge-
wikkeld het in elkaar zit. Ook heb je kunnen lezen 
hoe het monument in de loop van een heel lange tijd 
is ontstaan. Al die tijd had de locale bevolking de 
kennis van de bouw en van het gebruik van Stone-
henge waarschijnlijk bewaard. Dat alles is bij elkaar 
een enorme prestatie, waar we alleen maar bewon-
derend naar kunnen kijken. Wij hebben die kennis 
helaas verloren, zodat we voor een deel moeten raden 
naar de gewoonten en de gebruiken van de oude vol-
ken. Maar het is toch wel duidelijk dat de mensen 
van toen geen domme en primitieve holbewoners wa-
ren. Ze deden geweldige uitvindingen en hadden een 
ingewikkelde maatschappelijke en culturele opbouw, 
waar we nog maar weinig van weten en begrijpen.
We hebben ook gezien hoe de bouw van Stonehenge 
past in de ontwikkeling van de mens in heel Noord-
west-Europa. Overal werden zulke bouwwerken 
neergezet, al is Stonehenge wel de indrukwekkendste 
die is overgebleven. De grote volksbewegingen en de 
ontwikkeling van de kennis en techniek hing voor 
een deel samen met de ontwikkeling van het klimaat. 
Doordat de planten en dieren reageerden op klimaat-
verandering, moest de mens, die niet alleen van de 
wind kan leven, mee veranderen. De mens uit de 
steentijd leefde daarmee uit noodzaak zeer verbonden 
met zijn omgeving. Daardoor zag hij ook meer van 
de sterrenhemel dan wij nu.



52 53

Dankwoord

De volgende mensen wil ik graag bedanken voor hun 
bijdrage aan dit werk:
Fleur Kemmers, archeologe verbonden aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen, voor literatuursuggesties, 
kritisch commentaar op de archeologische inhoud en 
enthousiasme over het onderwerp; Edwin Mathlener, 
voor de mooie (rustige) opmaak en zijn stimulans om 
dit boekje te schrijven; Peter van Vlaardingen, Frank 
Wijgerse, Marcel Haas, Marcel Vonk en Petra van der 
Meijs voor gedetailleerd commentaar op tekst en in-
houd; en Geb Kleinhans en Joyce Schut voor enkele 
van de foto’s van Stonehenge.

Bronnen

De meeste bronnen die ik geraadpleegd heb, zijn 
in het Engels geschreven. Een van de belangrijkste 
is de verzameling artikelen (Cunliffe & Renfrew) 
uit 1997, waar de meest recente wetenschappelijke 
inzichten over Stonehenge, de omgeving en de bou-
wers  instaan. Van historisch belang is het boek van 
R. Atkinson, die heel lang de meest gezaghebbende 
wetenschapper voor Stonehenge was. Hij geloofde 
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