
Stilte en Duisternis in 
Vervlogen Tijden

Oerverhalen?



• Hoe onderzoek je Stilte en Duisternis?

– Zonder geschreven bronnen

– Vooral de antoniemen: Geluid en Licht.

• Geluid in de archeologie

• Licht in de archeologie



Geluid in de archeologie

• Archaeoacoustics, sound archaeology, 
soundscapes, music archaeology etc.

• Hoe haalbaar is dit type onderzoek voor het 
waddengebied?

• Moeten we dit willen doen in het 
waddengebied?

• Waarom is het nog nauwelijks gedaan?

Till (2011) Sound archaeology: terminology, Palaeolithic cave art and the soundscape. 
World Archaeology 46, 292-304.



Fluit uit mammoetivoor: 36.-30.000 BP

Geiβenklosterle-grot 
(Duitsland): 18,7 cm 
lang, drie gaten, 
samengesteld uit 31 
stukjes ivoor. Fluit uit 
vogelbot uit dezelfde 
opgraving.

Men neemt aan: 
gemaakt door Homo 

sapiens

http://www.archaeologie-online.de/magazin/
fundpunkt/2005/01/floete.php



Maakte ook de neanderthaler al muziek op 
benen fluiten?

http://www.zrc-sazu.si/www/iza/piscal.html

Dijbeen van een jonge holenbeer (Ursus spelaeus) 

(ca. 44.000 BP) vindplaats Divje Babe I (Slovenië) 
met  vier doorboringen ~ opgravers zijn voorzichtig: 
zijn de doorboringen echt door de mens gemaakt, of 
zijn het roofdierbeten?

http://www.zrc-sazu.si/www/iza/pis16pr-220gama.jpg




Wijnaldum-Tjitsma

Prummel, Halici & Verbaas (2011) The bone and antler from the Wijnaldum-Tjitsma
terp. Journal of Archaeology in the Low Countries 3, 65-106.
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Middeleeuws fluitje uit ganzenbot, 
Grote markt

Veenman & Tuin (2009) Jaarverslag archeologie in 2008. Hervonden Stad 14,  7-24.



Middeleeuws fluitje uit ganzenbot, 
Grote markt

Een vrolijke noot tussen het afval in de vulling 
van een van de greppels en een ophogingslaag 
was een benen fluitje, gemaakt van de ellepijp 
van een gans. Nog tijdens de opgraving heeft 
archeoloog Rogier Kruisman een plastic replica 
van het fluitje gemaakt. Tijdens de open 
gemeentedag heeft een gelegenheidskwartet 
met replica’s van het fluitje in het Stadhuis een 
middeleeuws klinkend concert gegeven. 

Veenman & Tuin (2009) Jaarverslag archeologie in 2008. Hervonden Stad 14,  7-24.



Archeologische theorievorming

The acoustic ecology of a space is part of what 
turns a space into a place. As Yi-Fu Tuan tells 

us, definitions of space and place are mutually 
dependent, if we think of space as that which 
allows movement, then place is pause, 'each 

pause in movement makes it possible for 
location to be transformed into place.’

Till (2011) Sound archaeology: terminology, Palaeolithic cave art and the soundscape. 
World Archaeology 46, 292-304.



Archeologische theorievorming

Spaces are physical locations, but a 
consciousness of sound, the act of listening to 
a space, begins to turn it into a place. When 

we listen to the time-based medium of sound 
in a specific place, we pause but do not stop, 

embedded within its soundscape.

Till (2011) Sound archaeology: terminology, Palaeolithic cave art and the soundscape. 
World Archaeology 46, 292-304.



Trechterbeker vuursteenonderzoek

Van Gijn (2013) The ritualisation of flint in TRB society: evidence from the West 
Group..



• Soundscapes (Van Gijn)



The strange, probably intentional, scratching of 
the flint artefacts may be interpreted as a 
ritual act as well. The scratching may have 

contributed to the soundscape, and thus to 
the general sensual experience of the burial

event.

Van Gijn (2013) The ritualisation of flint in TRB society: evidence from the West 
Group..





Although this ,may seem a little far-fetched, it
should be noted that funerals around the 

wordl tend to be a noisy affair.

Van Gijn (2013) The ritualisation of flint in TRB society: evidence from the West 
Group..



Geluid op landschapsniveau

“past landscapes no longer exist—contemporary 
landscapes can provide researchers with only 
partial, distorted experiences”

Primeau & Witt (2017) Soundscapes in the past: Investigating sound at the landscape level. Journal 
of Archaeological Science: Reports,doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.05.044



Archaeologists tend to perceive ancient 
landscapes as dead silent, a result of our own 
experience of walking through empty ruins. 
However, this was obviously not how past 

landscapes were encountered. Rather, people 
experienced “a cacophony of drumming and 

singing, barking dogs, and babbling voices



Licht in de archeologie

• Lichtbron

– Houder

– Brandstof

• Seinvuren



Lichtbronnen

• Haard (vuur)

• Fakkel (toorts)

• Olielamp

• Vetlamp



Paleolithische lichtbronnen



Dierlijk vet als brandstof



Dierlijk vet als brandstof



Terpaardewerk



Terpaardewerk
‘lepel’



Experimentele archeologie



Zodenhuis Firdgum



Zodenhuis Firdgum



De Romeinse (IJzer)Tijd

Limes





Terpen en sterrenbeelden?

• Emiel Amsterdam 

• Astrologie voor locatiekeuze

• Fictie?

• Onderzoek?



Van geluid en licht naar stilte en 
duisternis 

• Moeilijk te onderzoeken, maar in ons gebied 
weinig gedaan

• Geluidsdraging kweldergebied meten of 
modelleren: kun je van terp naar terp 
schreeuwen

• Is een seinsysteem mogelijk effectief geweest 
en was het nodig?

• Experimenten met lichtbronnen



• Er waren zeker ‘s avonds en ‘s nachts minder 
geluiden

• Geen machines, maar de kwelders werden wel 
intensiever gebruikt.

Vroeger versus nu


