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Levende stenen

M

eer
dan twee miljoen jaar bestond de hoogste vorm van technologie uit het bewerken van vuursteen. Vuursteen is een van
de hardste steensoorten, met vlijmscherpe
breukranden. Dat maakt het geschikt
voor wapens, maar ook voor villen, slachten en oogsten, en vooral ook voor het
bewerken van andere materialen tot allerlei gereedschap. Vuursteen is daarom wel
aangeduid als ‘het staal van de steentijd’.
Aan de monopoliepositie van (vuur)stenen werktuigen kwam pas kortgeleden
een einde, afhankelijk van de plek op
aarde zo’n 7000 jaar tot minder dan een
eeuw geleden.
Al die duizenden jaren lang werd vuursteen echter niet alleen als gereedschap
gebruikt. Veel culturen bezaten ook ‘exotische’ stukken, afkomstig uit verre streken en met een opmerkelijke kleur en
kwaliteit. Deze vuursteen, vaak beter
bewerkt dan de gewone variant en buitensporig vormgegeven, had waarschijnlijk vooral een symbolische functie.
Archeoloog Annelou van Gijn, hoofd
van het Leidse Laboratorium voor Artefactstudies en sinds kort bijzonder hoogleraar in Groningen, besteedt in haar
boek Flint in Focus. Lithic Biographies in
the Neolithic and Bronze Age veel aandacht
aan deze wijdverbreide rituele rol van bijzondere vuursteen.

De rituele rol van vuursteen
Eeuwenlang gebruikte de mens vuursteen als wapen en
werktuig. Maar dit ‘staal van de steentijd’ was veel meer
dan alleen gereedschap. Vuurstenen speelden een
grote symbolische en rituele rol, zo blijkt.
door Leendert Louwe Kooijmans

bestaan dus actief beïnvloeden, bijvoorbeeld als iemand ze aanraakte. In dit
opzicht zijn deze stenen vergelijkbaar
met katholieke relieken of kruisbeelden.
Een ander voorbeeld van exotische
vuursteen vormen de buitensporig lange,
honingkleurige ‘dolken’ uit Le Grand
Pressigny in midden-Frankrijk. Ook deze
dolken werden veelvuldig in en uit een
foedraal gehaald. Waarschijnlijk speelden de eigenaars ervan een bijzondere,
mogelijk magisch-religieuze rol in de
samenleving. Misschien werden ze door
sjamanen gebruikt tijdens hun rituelen.
Dat suggereert ten minste het schaarse
voorkomen van deze dolken in bekergraven.

‘Bezielde materialen
vervulden een actieve rol in
de structurering van de
neolithische maatschappij.’

Ceremoniële dolk, gevonden bij Buinen, Drenthe. Gemaakt uit vuursteen van Le Grand Pressigny, midden-Frankrijk (late
Enkelgrafcultuur).

‘Steen werd gezien als
duurzaam, blijvend,
eeuwig, en daardoor
verbonden met voorouders
en hogere machten.’

In de neolithische Trechterbekercultuur
van de hunebedbouwers, bijvoorbeeld,
kwamen grote bijlen voor, gemaakt in
Schleswig-Holstein en vandaar naar
Nederland gebracht of gehaald. Deze bijlen waren te groot om ermee te kunnen
hakken. Ze werden daarvoor dan ook niet
gebruikt. Aan het einde van hun ‘leven’
werden ze doelbewust gedeponeerd bij
moerassige laagten en beekdalen. ‘Offers
aan krachten of geesten in de omringende natuur’ is de gangbare verklaring.
Deze offers hebben waarschijnlijk gediend
voor het herstellen van relaties met het
bovennatuurlijke die verstoord waren
door het openleggen van bossen voor de
veeteelt.

flint in focus. lithic biographies
in the neolithic and bronze age
door Annelou van Gijn.
Sidestone Press. Leiden 2010.
288 pag. ¤ 42,95

Ritueel bijldepot, gevonden te Pieperij bij Dedemsvaart (Enkelgrafcultuur, circa 2700 v.Chr.).

Deze bijlen moeten een belangrijke en
betekenisvollerolhebbengespeeld,getuige
de resten van smeersels rode oker en de
sporen van ‘rituele slijtage’, waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze talloze malen
in en uit een schede of foedraal van plantaardig materiaal werden gehaald. De bijlen werden telkens opnieuw getoond en
dan weer opgeborgen. We moeten aannemen dat men aan deze specifieke vuursteen speciale krachten toekende, met

een centrale rol in rituelen. We kunnen
alleen gissen naar de inhoud van die rituele omstandigheden.
De ceremoniële rol van vuursteen sluit
aan bij het idee dat in neolithische en
veel vergelijkbare samenlevingen geen
scherpe scheiding tussen levende en
dode materie werd gemaakt. Ook steen
kon bezield zijn: de fysieke steen is slechts
een huis voor de geest. Door de eraan toegekende krachten konden stenen het
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Er zijn nog meer voorbeelden, in overvloed zelfs: in de vroege bronstijd maakten specialistische vuursteenbewerkers
in Schleswig-Holstein met buitengewoon
groot vakmanschap dolken die net als de
veel oudere trechterbekerbijlen tot in ons
land werden verbreid maar hier nooit als
gereedschap zijn gebruikt. In de Michelsbergcultuur werd via diepe mijnschachten
gewonnen vuursteen gebruikt. Daaruit
werden fraaie, grote werktuigen gemaakt,
wat zuiver functioneel gezien nergens
voor nodig was. Kleinere werktuigen zouden even functioneel zijn geweest. In een
woonplaats te Ypenburg werden sikkelmessen van dergelijke vuursteen aan het
einde van hun actieve leven niet gewoon
weggegooid, maar ritueel verbrand.
In Flint in Focus geeft Van Gijn een overvloed aan details over onder meer dit rituele gebruik van vuursteen. Daaraan kleeft
een belangrijk nadeel. Door de nadruk op
vuursteen te leggen lijkt het alsof alleen
dit materiaal een rituele rol vervulde.
Maar ook andere steensoorten waren in
cultureel opzicht belangrijk. Zo gebruikten de vroegste neolithische boeren, in
het vijfde millennium voor onze jaartelling, bijlen van amfiboliet, afkomstig uit
centraal-Europa, waarschijnlijk uit de
Karpaten. Deze bijlen waren niet alleen
functioneel; ze dienden ook als persoonlijke prestigeobjecten.
In het millennium daarna werden
jadeïtbijlen uit twee verschillende bronnen in de westelijke Alpen over heel WestEuropa verspreid, tot in Schotland. Veel
van die bijlen waren zorgvuldig geslepen
en gepolijst maar te groot, te klein of te
dun voor gebruik. Ze zullen hun beteke-
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nis en magie hebben ontleend aan hun
bijzondere, groene kleur en de bron in
het hooggebergte, ver buiten de eigen
ervaringswereld.

Bezielde materie en materialen vervulden een actieve rol in de structurering
van de maatschappij. Dit principe staat
momenteel onder de term ‘materialitas’

‘Sikkelmessen van vuursteen werden aan het einde van hun
actieve leven niet gewoon weggegooid, maar ritueel verbrand.’

Niet alleen aan steen, maar aan allerlei
materialen werden krachten en betekenis toegekend. Zo werden in het neolithicum behalve bijlen ook potten, edelhertgeweien en runderhoorns geofferd.
‘Niets was te bescheiden om gebruikt te
worden voor doelbewuste depositie’,
schrijft de Deense archeoloog Klaus
Ebbesen over de praktijk in Denemarken,
en dat lijkt ook hier te gelden.

P

raten
(of schrijven) over wiskunde is een leuke
en dankbare bezigheid. Hoewel weinig
mensen warme herinneringen bewaren
aan hun wiskundelessen op school, zijn
velen, eenmaal van school af, toch wel
geïnteresseerd in deze fascinerende
wereld, die alleen maar bestaat in je hoofd.
En er is heel veel mooie en interessante
wiskunde waarover de meeste mensen
normaal gesproken nooit iets horen.
Sinds het begin van mijn studie heb ik
mensen op feestjes en in de trein bestookt
met enthousiaste verhalen over alle leuke
dingen die ik nu weer geleerd had. De
laatste jaren moest ik echter tot mijn spijt
constateren dat vruchtbare vragen als
‘Wat is er in hemelsnaam leuk aan wiskunde?’, ‘Waar is wiskunde goed voor?’
en ‘Hoe kun je in wiskunde nog iets nieuws
ontdekken?’ meer en meer plaats begonnen te maken voor de veel moeilijker te
beantwoorden vraag ‘Waar gaat je proefschrift eigenlijk over?’. Weinig wiskundigen houden van de vraag naar hun
eigen onderzoek.
In Finding Moonshine beschrijft Marcus du Sautoy hoe hij op een vlucht van
dertien uur naar Japan tot zijn schrik
bemerkt dat een van zijn medepassagiers
een gesprek met hem wil aanknopen. Als
wegduiken in zijn schrijfblok niet werkt
en zelfs de mededeling dat hij wiskundige is zijn geïnteresseerde buurman niet
afschrikt, geeft hij hem uiteindelijk een
raadseltje op in de hoop dat dit zijn reisgenoot een paar uur zoet zal houden: vind
het volgende getal in het rijtje 13, 1113,
3113, 132113, 1113122113, …

sterk in de belangstelling. In de geest van
de goethiaanse fenomenologie menen
postmoderne onderzoekers dat door
intensief inleven de ‘ware aard’ van bijvoorbeeld megalithische monumenten
voor ons kenbaar is. Zij stellen dat steen
werd gezien als duurzaam, blijvend, eeuwig, en daardoor verbonden met voorouders en hogere machten. Op basis van
de constructie van megalithische graven

en cultusmonumenten, het uitwisselen
en offeren van bijlen van exotische herkomst en de genoemde rituelen betogen
zij dat de kosmologie van de Trechterbekercultuur zeer complex moet zijn
geweest en dat vuursteen daarin een
uiterst belangrijk materiaal vormde.
Helaas onderbouwen ze dit idee nauwelijks. Dat is ook moeilijk, omdat veel
intenties van de prehistorische mens
helaas voor ons verborgen blijven. In haar
boek zoekt Van Gijn evenwel steeds een
empirische basis voor haar soms gedurfde
ideeën.
Toch moeten we voorzichtig zijn en
niet alles in de sfeer van de materialitas
willen verklaren. Het is de vraag of in het
verleden wel zoveel gewicht aan al die
materialen werd toegekend: maakten
materialen wel echt de kern uit van het
bestaan? Worden archeologen niet verblind door het feit dat sterke materialen
als vuursteen als enige zijn overgebleven?

Het zal voor een steentijdonderzoeker
wel altijd moeilijk blijven om het belang
van vuursteen te relativeren.
Leendert Louwe Kooijmans is emeritus hoogleraar prehistorie aan de Universiteit Leiden.
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De schoonheid van de symmetrie
Over de fascinatie van wiskundigen voor hun eigen vakgebied
Wiskundig onderzoek is soms zo abstract dat de onderzoekers zelf vaak niet
kunnen uitleggen wat ze precies onderzoeken. En dat doen ze dus ook liever niet.
Hun fascinatie voor de wiskunde delen ze echter maar al te graag.
door Vincent van der Noort
De reden dat wiskundigen niet graag over
hun eigen onderzoek praten is niet (als
het goed is) dat ze dat niet interessant
vinden. Het probleem zit erin dat wiskunde al zo oud is. Pythagoras is al zo’n
2500 jaar dood, maar zijn beroemde stelling is nog steeds waar. Wie nu over wiskunde nadenkt, heeft concurrentie van
vele tientallen generaties dode wiskundigen die hetzelfde probleem al eens eerder, en misschien zelfs eleganter, kunnen hebben opgelost. Het gevolg is dat
moderne wiskundigen zich doorgaans
niet bezighouden met tastbare zaken als
rechthoekige driehoeken en rijtjes enen,
tweeën en drieën, maar hun toevlucht
nemen tot onderwerpen die zo abstract
zijn en zozeer voortbouwen op oudere
wiskunde dat ze niet eerder heel intensief bestudeerd kunnen zijn.

rekening en differentiëren bij. In de eerste jaren van de studie wiskunde dring je
wat verder door in de achttiende- en negentiende-eeuwse wiskunde, maar sommige
van de mooiste ideeën uit de negentiende
eeuw zijn pas in de masterfase te begrijpen, als je al heel wat oudere wiskunde
gezien hebt.
Voor schrijvers van populaire boeken over
wiskunde is het opeengestapelde karakter van de wiskunde zowel een vloek als
een zegen. Een vloek omdat, zoals gezegd,
moderne ontwikkelingen in de wiskunde
vaak behoorlijk ontoegankelijk zijn. Maar
ook een zegen, omdat recente wiskundige hoogtepunten een kapstok kunnen
zijn voor een reis door de geschiedenis
van het vakgebied. (En aan een geïnteresseerde lezer die tevreden is met het

‘Recente wiskundige hoogtepunten kunnen een kapstok
zijn voor een reis door de geschiedenis van het vakgebied.’
Het nadeel hiervan is dat deze wiskunde
moeilijk is uit te leggen aan buitenstaanders en soms zelfs aan vakgenoten.
De meeste wiskunde die je in de onderbouw van de middelbare school leert, was
al bij de oude Grieken bekend. In de
bovenbouw komen daar wat mooie
zeventiende-eeuwse ideeën zoals kans-

gevoel te begrijpen waar het over gaat,
zijn veel zaken makkelijker uit te leggen
dan aan een student die vervolgens een
tentamen over alle technische details van
het onderwerp moet maken.)
Een beroemd voorbeeld is het boek
Fermat’s Last Theorem van Simon Singh.
Begin jaren negentig van de vorige eeuw
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finding moonshine.
a mathematician’s journey
through symmetry
door Marcus du Sautoy.
HarperCollins Publishers. New York 2008.
400 pag. ¤ 14,50
In het Nederlands verschenen als:
het symmetriemonster. een
wiskundige op zoek naar het
geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen
Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam 2009.
360 pag. ¤ 24,95

loste de Britse wiskundige Andrew Wiles
een wiskundig probleem op dat 358 jaar
eerder geponeerd was door de Franse wiskundige Pierre de Fermat (1601-1665). De
groten der aarde hadden er sindsdien
hun tanden op stukgebeten. Wiles was
erin geslaagd de oplossing te vinden
nadat hij zichzelf zeven jaar lang dag in
dag uit had opgesloten in zijn werkkamer
en aan dit beroemde probleem had gewerkt zonder verder iemand te vertellen
waar hij mee bezig was. Dit is op zich
natuurlijk al een aansprekend gegeven,
dat door Singh wordt ingebed in een
meeslepend verhaal over de geschiedenis van het probleem en de kleurrijke
stoet van mensen die er met meer of minder succes over nagedacht hebben.

