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Samenvatting

Dit proefschrift komt voort uit een dissertatie-voorstel dat in 1989 gedurende drie jaar is gefi-
nancierd door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De doel-
stelling was als volgt, kort samengevat:

"De resultaten van uitgebreid archeologisch onderzoek in Noord-Holland zullen 
worden gebruikt om te komen tot een interpretatie van de aard der nederzettingen 
gedurende de periode ca. 400 voor Chr - 400 na Chr. En tevens om een vergelijk-
ing te maken  met  nederzettingen in naburige regio's van Germania libera en het 
Romeinse Rijk. De samenhang tussen patronen in materiële cultuur en de interpre-
tatie daarvan op cultureel niveau, zullen worden onderzocht met behulp van recente 
theoretische en methodologische ontwikkelingen."

De hiervoor gebruikte gegevens werden verkregen door middel van een reeks noodopgravingen 
van vooral nederzettingen in de kustprovincie Noord-Holland. De sporen in de vindplaatsen 
overspannen een periode van ongeveer 600 voor Chr tot 300 na Chr, ofschoon sommige sporen 
zich tot in de middeleeuwse periode (tot rond 1200) uitstrekken.

Aan het eind van de subsidieperiode rees het vermoeden dat de sporenpatronen, met de 
bijbehorende specifieke materiaaldeposities, mogelijk konden worden geïnterpreteerd als sei-
zoensgebonden rituele handelingen van de bewoners. De analyse vanuit dit perspectief leidde 
geheel onverwacht tot het vaststellen van grootschalige patronen, waarbij individuele sporen 
konden worden geduid als de weergave van sterren binnen nog herkenbare constellaties. Daar-
mee deed zich de mogelijkheid voor tot een veel meer omvattende interpretatie van bewoning-
saspecten binnen  nederzettingen, waarin vele betekenislagen een rol kunnen spelen en waarin 
ondermeer de vervlechting van alledaagse met kosmologische aspecten van landschap, hemel 
en aarde kon worden onderzocht. 'Ritueel' kon worden bekeken naar eigenlijke inhoud op het 
niveau van individuele boerderijen.  

Daarnaast konden overeenkomsten en verschillen op langere termijn worden geanalyseerd 
door het sporennet(werk) en zijn materiële associaties binnen twee nederzettingen te Schagen 
Muggenburg te vergelijken met die binnen andere uit de Uitgeesterbroekpolder en de Velser-
broek. De nederzettingen laten elk hun specifieke patronen zien, die niettemin in grote lijnen 
met elkaar overeenkomen. Verondersteld wordt dat deze grootschalige sporenpatronen in de pro-
vincie Noord-Holland te maken hebben met het bijhouden van tijds- en seizoenberekening in 
relatie tot economische activiteiten en ritueel. Deze analyses worden aangevuld en ondersteund 
door het gebruik van antropologische begrippen en theorievorming, schriftelijke bronnen en 
studies over culturele astronomie, in een steeds meer omvattend netwerk van interpretaties en 
over grotere gebieden, met name binnen Europa. 

Deze werkwijze is terug te vinden in de structuur  van het boek. De hoofdstukken 2 en  4  
gaan uit van de archeologische data van in totaal vijf sites. Deze hoofdstukken worden afgewis-





seld met hoofdstukken (3 en 5) waarin andere bronnen worden gebruikt, namelijk historische 
teksten van diverse ouderdom. Gekeken wordt in hoeverre de teksten de interpretaties van 
de archeologische data ondersteunen dan wel aanvullen. Bij elke combinatie van hoofdstuk-
ken wordt de schaal van de interpretaties vergroot, zowel in tijd en ruimte als in de lagen van 
culturele betekenissen. Deze werkwijze houdt in dat de archeologische en historische bronnen 
in wisselwerking met elkaar worden gebruikt, waardoor steeds een hoger niveau van analyse 
en interpretatie ontstaat. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 6 het meest omvattend niveau van 
interpretaties bereikt voor de archeologische vindplaatsen in Noord-Holland. In hoofdstuk 7 
wordt gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van het verkregen model in relatie tot andere 
soorten vondsten en teksten van verschillende regio’s van Europa. 

De inhoud van het boek kan kort worden samengevat:
 

Hoofdstuk 1: Korte inleiding tot themata, theorie, oud onderzoek in de regio en samenvattingen 
van de hoofdstukken.

Hoofdstuk 2: Twee sites worden besproken: Schagen Muggenburg-I en III (300 - 350 nChr). 
Beide worden gekenmerkt door uitstekende conservering van zowel vondsten op het prehisto-
rische loopvlak als het materiaal dat in de sporen is gedeponeerd, inclusief bot en hout. Kuilen 
en hun inhoud zijn de sleutel voor de code van de vondsten in de netwerkanalyses, ook en met 
name van de deposities van huisdieren en mensen. Het depositiepatroon leidt tot de interpretatie 
dat alle kuilen zijn gegraven en gevuld in het kader van een seizoensritueel. Deze rituelen von-
den tenminste drie keer per jaar plaats en zijn voornamelijk te herkennen door hun ruimtelijk 
voorkomen in groepen van drie kuilen.

De Schagen Muggenburg-I site is voldoende volledig opgegraven om een nederzettingsge-
bied met een gestructureerde leefruimte te kunnen duiden, waarin het woongebied en andere 
activiteitsgebieden van elkaar worden onderscheiden. De begravingen van mens en dier lijken 
een horizontale as te markeren: een leven-dood  afbakening binnen de nederzettingsruimte. Dit 
afbakeningsproces is cyclisch, waarbij tijd wordt gemarkeerd en in zekere zin herschapen door 
de gelijkheid in depositiematerialen gedurende de gehele bewoningsperiode, tot de nederzetting 
werd verlaten en met aarde werd bedekt door twee lage heuvels.

Hoewel het seizoensmodel voor de kuilgroepen in hoofdstuk 2 wordt gepresenteerd, is daa-
rin nog niet uitgewerkt waarom de basis ervan wordt gevormd door de soorten en vormen van 
deposities. Dit gebeurt in een andere vorm in de hoofdstukken 4 en 6, waarbij de algehele rui-
mtelijke plaatsing van sporen binnen deze en andere nederzettingen een belangrijke rol speelt. 

Hoofdstuk 3: De eeuwenlange discussie over voetsymbolen wordt weer opgepakt om een bredere 
Europese context te vormen voor  de zeer opmerkelijke deposities van voetbeentjes in de kui-
len van Schagen Muggenburg. Dit type depositie maakt veel sporen, uit verschillende periodes, 
vergelijkbaar. De archeologie wordt bekeken aan de hand van vroege tot midden 20e e teksten 
over de voetsymbool discussie. Een overlappende discussie over divinatie, en het actieve gebruik 
van voetbeentjes en andere materialen als lot, en levens-lot, wordt geplaatst in een breder kader 
binnen een mentaliteit van het inzicht krijgen in de toekomst door middel van manipulatie van 
materialen. Klassieke en middeleeuwse teksten  worden gebruikt om in het kort een blijkbaar 
algemeen geldende traditie van voorspellende praktijken bij heidenen en christenen te belichten. 





Voorspellen bleef (en blijft voor sommigen) belangrijk, ofschoon andere materialen bot en hout 
vervangen binnen de geautoriseerde vroege kerkelijke traditie. Missionarissen beweerden niet 
dat andere goden niet bestonden; het aanbidden van oudere goden (de duivel en zijn demonen), 
associeerden zij o.a. met het actieve gebruik van kleine, alledaagse voorwerpen (‘amuletten’ e.a.) 
zoals in laat-prehistorische kuilen voorkomen. Tenslotte wordt voorspellen teruggebracht tot 
contracten sluiten met de goden door middel van sommige materiaalgroepen zoals gevonden 
zijn in Schagen.

In dit hoofdstuk wordt ook een verbinding gemaakt tussen linguïstiek en menselijke 
lichaamsdelen. Botten kunnen door vorm en gelijkenis in verband gebracht worden met bomen 
(hout). Zo biedt het gebruik van tropen een basis voor de interpretatie van een heidense relatie 
van lichaamsdelen met onderdelen van bomen. Op die manier wordt ook een relatie gelegd met 
het hout dat op de Schagen sites als depositie is opgegraven en met mogelijke verbanden tussen 
bomen en kosmologie, inclusief een 'wereldboom' en zijn vruchtbaarheidsaspecten.

Hoofdstuk 4: In dit hoofdstuk worden een deel van de sporen (patronen) van de twee Schagense 
nederzettingen en drie andere vindplaatsen geanalyseerd, waarbij de tijdsschaal wordt vergroot. 
Twee sites zijn gelegen in de Velserbroek en dateren van ca. 600 voor Chr en 150 na Chr. De 
derde ligt in de Uitgeesterbroekpolder (ca. 50 voor Chr-50 na Chr). 

Kuilen en lineaire sporen geplaatst rond de nederzettingsplek worden geïnterpreteerd als 
grootschalige figuren die op sterrenbeelden zijn gebaseerd. Deze constructie is op een grotere 
ruimtelijke schaal dan de kuilgroepen in hoofdstuk 2 beschreven, omdat dit te maken heeft met 
de precieze plaatsing van de sporen in de nederzettingsruimte. Er worden vier patronen voor 
de Schagen Muggenburg-I  nederzetting gesuggereerd. Deze zijn het Paard (met een ruiter), 
het hoofd van Taurus (hier eerder gezien als koe dan als stier), Hercules, geïdentificeerd als een 
Donar/Thor figuur en de Grote Hond. Aldus geïnterpreteerd maken bijna alle kuilen en lineaire 
sporen deel uit van deze figuren in specifieke ruimtelijke positionering. Er bestaat eveneens 
een nauw verband tussen de soorten deposities (de materialen) met de geïdentificeerde figuren. 
Een lineair spoor ten westen van het Paard-patroon kan eveneens verbonden worden met een 
hemelspoor, de Melkweg, die de ruimte binnen en buiten de nederzetting verdeelt. Hier wordt 
dan ook een driedeling van het aardse landschap en dat van de andere wereld (Otherworldly)—
het hemelse landschap—weergegeven.

Iets dergelijks is ook te vinden bij de vroegere sites, waar de traditie om Paard en Koe uit te 
zetten weliswaar iets anders werd uitgevoerd, maar voldoende overeenkomsten vertoont met de 
latere sites om er eenzelfde interpretatie aan te geven.

Belangrijk is dat hermarkering van een laatprehistorisch Paard-patroon (in de Velserbroek) in 
de middeleeuwse periode,  waar hoefijzers met een heuvel werden bedekt, laat zien dat men 
ononderbroken belang blijft hechten aan een plek en dat de deposities zodanig zijn dat zij een 
directe verbinding met en dezelfde betekenis suggereren als in de voorgaande periode. De tra-
ditie in de regio van het uitzetten van figuren als nederzettingssporen beslaat een tijdsperiode 
van tenminste 1600 jaren.

Hoofdstuk 5: Verschafte hoofdstuk 3 enige achtergrond en een uitbreiding van de discussie, gebas-
eerd op de in hoofdstuk 2 gepresenteerde data, hoofdstuk 5 levert de achtergrond van fenomenen 
aan het firmament binnen de culturele astronomie om de regionale interpretatie in hoofdstuk 





4 in een breder kader te plaatsen. Antropologische en historische voorbeelden laten zien hoe de 
bewoners van de wereld  steeds cultureel bepaalde vormen van astronomie bedreven. 

In dit hoofdstuk wordt ook kort aangegeven hoe het steeds hanteren van een in de 19e eeuw 
ontstaan paradigma over ‘de evolutie van religie’ bepalend is geweest voor aannames betreffende 
de vroegere samenleving. Als gevolg daarvan zijn de toch behoorlijk duidelijke teksten over 
heidense praktijken, die op een meer dan gewone interesse in hemelse zaken wijzen, genegeerd 
binnen de gevestigde academische orde.

Hoofdstuk 6: Terugkomend op de sites in Noord-Holland, worden nu suggesties gedaan hoe  de 
nederzettingssporen, het dagelijks leven en de economische en materiële cycli kunnen worden 
geïntegreerd  en welke betekenis materialen hebben in de diverse belangensferen, inclusief 
het afstemmen van tijd door sterrenbeelden. Terwijl hoofdstuk 4 de statische vormen van de 
sterrenpatronen beschrijft, worden in dit hoofdstuk de bewegingen van de echte constellaties 
boven de sites bediscussieerd. De oriëntaties van de uitgezette sporen van constellatiepatronen 
verwijzen naar de sterren aan de hemel nabij de horizon. Beschouwd als het aflezen van de tijd 
door sterrenbeelden voor zonsopgangen, worden de economische hoogtepunten van het jaar zo 
eveneens aangeduid. Maar ook naar de zon wordt via  ingebouwde oriëntaties verwezen, zoals 
binnen het constellatiepatroon van het Paard. 

De bewegingen aan de hemel en de impliciete aanwijzing van interesse in de zon, worden 
aldus gebruikt om het seizoens-economische model van rituele deposities zoals beschreven in 
hoofdstuk 2 verder uit te werken. 

De winters- en zomerszonnewende vormen de voornaamste rituele periodes en kondigen 
respectievelijk het opkomen van de constellaties Paard en Koe aan. De ene wordt beschouwd 
als het begin van het nieuwe jaar gevolgd door opkomst van Paard in januari. De zomer zon-
newende wordt geassocieerd met de jaarlijkse uitbreiding van de veestapel met de kalveren, de 
opkomst van de Plejaden, en de kop van het sterrenbeeld Koe in juli. De oogstperiode wordt 
geassocieerd met het verrijzen van de Grote Hond. De slachtperiode in het begin van november 
wordt aangegeven door het opkomen van Hercules in het oosten, terwijl Koe tegelijkertijd sterft 
aan de westelijke horizon. 

Andere markeringsdimensies worden eveneens besproken. Gebaseerd op de combinaties van 
archeologisch verkregen gegevens, wordt het principe van inversie gebruikt om verder te komen 
in interpretaties over betekenis. Verticale, horizontale, gespiegelde en geschaalde inversie kan 
onderscheiden worden in de combinaties van sporen. Twee voorbeelden van omkering op een 
zeer letterlijk niveau zijn: de gaten (kuilen) die naar beneden gegraven zijn en die refereren 
aan gaten boven in het  hemeldek (de sterren); de begraven dieren en mensen zijn in houding 
en oriëntatie, gespiegelde versies van de veel grootschaliger nederzettingspatronen van sterren-
beelden. De nederzettingsgebieden waarin zich deze patronen voordoen krijgen ook betekenis 
met betrekking tot gender en richting. 

Zowel materialen als  bijzondere en gewone giften in de sterrenkuilen worden verbonden 
met opvattingen over het leven na de dood en verwachtingen ten aanzien van het bovenaardse. 
Zo wordt gesteld dat de goederen op voorhand begraven worden voor eigen gebruik. 

Het is waarschijnlijk dat de uitgezette figuren als iconografische beelden gezien kunnen wor-
den, maar dat de goden zelf (zoals aangegeven door vroege teksten) de planeten, zon en maan 
zijn. De sterrenbeelden worden gebruikt voor de indeling van de tijd op voorspelbare wijze in 





cycli van een jaar. Uitgezet in de nederzetting tijdens de duur van bewoning, zijn zij gebruikt 
om mensen, dieren en goederen naar de andere wereld te transporteren. Vooral goed herkenbaar 
is het latere, en getransformeerde begrip van het paard die de dode afvoerde. Met één uitzon-
dering zijn alle menselijke resten gedeponeerd in de kuilen die onderdeel van het grote beeld 
Paard vormen.  

Het einde—de dood—van de nederzetting wordt op grotere schaal gemarkeerd door het 
gebied met een lage heuvel te bedekken. Dit is een duidelijk patroon voor afzonderlijke 
boerderijen ten noord-noordoosten van de loop van het Oer-IJ, gedurende tenminste de peri-
ode van de 7e eeuw voor Chr tot de 4e eeuw na Chr. Samen met de gewoonte om de bou-
wlocatie te verschuiven, wordt de integriteit van de huisplaats aldus bewaard. Met de heuvels 
van Schagen die de letterlijk verwoeste woonplekken bedekken en de grote sterrenbeelden van 
kuilformaties, lijken de dode nederzettingen tot een ander type landschap te zijn verstoffelijkt, 
bezaaid met monumenten en voortbestaand naast de levende nederzettingen. 

Er was voorgesteld dat levende nederzettingen zijn verdeeld in drie gebieden, gebaseerd op 
de drie gebieden van de hemel. De afgedekte nederzettingen nemen plaats in op een grotere 
ruimtelijke schaal en met algemene landschappelijke sporen gerelateerd aan de waarneembare 
ruimtelijke verdeling van de hemel (de melkweg en gebieden ter weerszijden daarvan). De drie 
gebieden van het eigenlijke landschap zijn dan het land met de ‘dode’ nederzettingen, als lage 
monumenten, het getijdengebied en de zee in het westen.

Hoofdstuk 7: Slechts zes voorbeelden van buiten de regio, en binnen het onderzoeksterrein van 
andere specialisten, worden bekeken op de vraag of en hoe het gebruik van 'sterren(beelden)' 
zoals die voor de inwoners van Schagen zijn geschetst, ook elders kunnen worden aangetoond. 
Deze thema's worden slechts kort besproken en dienen hoofdzakelijk om toekomstige onder-
zoeksaspecten af te bakenen. De gegeven voorbeelden stammen uit de Late Bronstijd tot aan de 
Middeleeuwen.

Het Witte Paard van Uffington (Oxfordshire) zou de Paard-constellatie kunnen weergeven, 
en kan bekeken worden in samenhang met de ernaast liggende Dragon Hill als zijnde de con-
stellatie Draak. In de Keltische munt-iconografie worden de twee kanten van de 'munt' geïnter-
preteerd als zijnde Dag en Nacht. De ene kant met bijvoorbeeld de afbeelding van paarden en 
diverse getekende motiefjes, zou verwijzen naar de nachtelijke hemel. Ook Germaanse bracte-
aten kennen de nachtelijke kant, met afgebeelde mythologische figuren; de blanke andere kant 
verbeeldt de zonneschijf.

Het eerste gedicht van de poëtische Edda, de Völuspá, wordt gelezen als een vertelling van tijd 
en de nachtelijk hemel. De drie voornaamste gebieden van Asgard, Midgard en Utgard worden 
geïdentificeerd met de drie gebieden van de hemel. Drie van de patronen van Schagen kunnen 
gelezen worden in de tekst als: 

• Yggdrasill—de wereldboom, en tegelijkertijd ‘Paard van Odin’, als beeld van ster-
renbeeld Paard met een Ruiter in twee nederzettingen, en de associatie van dit 
beeld met hout.

• Thor—als dode held; het nederzettingspatroon van het sterrenbeeld Hercules 
heeft een bijl. 

• Garm—de Grote Hond.





Op het meest letterlijke niveau kan de Völuspá gelezen worden als een leerboek op het gebied 
van de bewegingen van de sterrenbeelden (en planeten, zon en maan), letterlijk een tekst over 
de tijd van telkens één jaar, en tegelijkertijd van het komende jaar indien gereciteerd tijdens een 
lange winternacht. 

Als men de verwijzingen naar een constellatie binnen de nederzettingen volgt, zou Snorri 
Sturluson's scheppingsmythe over Audhumla, de reuzenkoe uit de proza Edda, een 13e eeuws 
verhaal over de constellatiefiguur Koe kunnen zijn, onderhevig aan stijgen en dalen. Enkele 
andere beroemde koeien uit de folklore worden genoemd, alle met een hemelse context. 

De laatste tekst, De Openbaring van Johannes, wordt genoemd als voorbeeld van een let-
terlijk heidense ruimte waarin de driedeling wordt vervangen door een nieuwe visie op de 
hemel als het eengeworden hemelse koninkrijk. Maar, is een driedeling niet later te herkennen 
als hemel, vagevuur en hel? 

 


