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Azoren

Portugese zeelui ontdekten de Azoren in de 15e eeuw AD, voordat Columbus daar 
arriveerde. Ze troffen er geen bewoners aan. Daarom werd steeds aangenomen dat de 

geschiedenis van de eilandengroep met deze ontdekking begint. Maar verschillende 
vondsten die in de loop der tijd op de eilanden werden gedaan wijzen in toenemende 

mate op een oudere historie van de Azoren dan die van de Portugese zeelui.

Archeologische 
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B egin 16e eeuw meldt 
een schrijver aan de 
koning van Portugal 
dat er op de Azoren en 
met name op het eiland 
Corvo een standbeeld 
is gevonden van een 

man, zittend op een paard. Eén hand op 
het paard en met de andere hand wijzend 
op het westen. Verondersteld wordt dat 
het standbeeld de richting aanwees voor 
zeilers naar het westen, te weten  Amerika. 
De koning besluit dat het beeld naar 
Lissa bon moet worden overgebracht. Dat 
gebeurde, maar door slecht handwerk valt 
het standbeeld in drie stukken uiteen. Deze 
stukken werden wel naar Lissabon over-
gebracht, maar worden net als vele andere 
kunstwerken, tijdens de zware aardbeving 
in 1755 vernietigd. Over de ouderdom van 
het standbeeld is niets bekend. Wellicht 
dateerde het uit de Phoenicische, Griekse 
of Romeinse tijd.
In de 18e eeuw werd in de fundamenten 
van een oud gebouw op Corvo opnieuw 
een bijzondere vondst gedaan: Hispano-
Carthaagse munten uit de 3e eeuw v.Chr. 
De Zweedse muntexpert Podolyn schreef 
hierover en de munten zijn inmiddels over-
gebracht naar de collectie van het Zweedse 
koningshuis. 
Recenter zijn de ontdekkingen van Portu-
gese archeologen. Deze wijzen duidelijk op 
een oudere historie dan die van de Portu-
gese zeelui en Columbus. Publicaties zijn 
hierover in de laatste 15 jaar verschenen. 
Het onderzoek verloopt traag omdat er 
vanuit de overheid weinig belangstelling 
voor is. 

Overzicht van recente 
 vondsten per eiland
In het navolgende geven we een kort over-
zicht van de meest opvallende recente 
archeologische ontdekkingen op de Azo-
ren. Helaas ontbreken vaak nog de daterin-
gen wegens gebrek aan geld. De vondsten 
zijn niet voor het publiek toegankelijk, 
omdat ze gedaan zijn op militair terrein en 
op privaat land van boerderijen.

Terceira
Op het schiereiland Monte Brasil, een 
militair terrein, zijn verschillende grotten 
gevonden. Smalle kanaaltjes leiden water 
van de helling naar een eerste grot, waarna 
het geleid wordt naar een tweede en derde 
grot. In de tweede grot zijn er verbindingen 
met vijf uitgehakte kommen voor water. 

Tekst: prof. Félix Rodrigues en dr. Henk van Oosten. Overige foto’s: H. van Oosten.*

* De Portugees prof. Rodrigues, natuurkundige en milieuspecialist aan de Univer-
siteit van de Azoren te Terceira, raakte betrokken bij historisch en archeologisch 
onderzoek op deze eilanden. De Nederlander dr. Van Oosten, gepensioneerd 
agronoom en zeiler, bestudeert momenteel de vraag hoe zeelui in antieke tijden 
de oceaan konden bezeilen zonder instrumenten (waarvoor de ver in de oceaan 
liggende Azoren een mooi studieobject vormen). Hij bezocht prof. Rodrigues 
voor het eerst in september 2017 en staat sindsdien in contact met hem.

 Monte Brasil, Terceira, grotten 
op pad vlak boven zeeniveau. 
In de rechter grot bevindt zich 
een mikveh.

 Het joodse mikveh in de grot 
op schiereiland Monte Brasil. 
(FOTO: CATARINA MOREIRA)

 Schiereiland Monte Brasil van 
Terceira.
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In de derde grot is een soort joodse Mikveh 
uitgehakt, een ceremonieel bad. Er leidt 
een trapje naar het water en ter hoogte van 
het water is een rand om op te zitten. 
Op de heuvel Cliff of the fear bij de Grota 
de Medo werden zijn verscheidene dolmens 
aangetroffen, vergelijkbaar met de dolmens 
op het continent. Recente dateringen met 
C-14 analyses (Beta Anatytic lab, sample 
code nr Beta-488846-DrillMTPS) van 
een door mensen veroorzaakte verbrande 
klei in één van de megalitische structuren 
geven een ouderdom aan van 530 v.Chr. 

(plusminus 30 jaar) en een waarschijn-
lijkheid van 95.4%. Dat leidt tot het eerste 
millenium v.Chr., de oudste vondst op de 
Azoren tot nu toe.
Een geheel andere vondst in de tuin van 
een stadhuis (in de hoofdstad Angra do 
Heroismo) is een stuk pilaar met inscrip-
ties: ‘elo os eon’ (the lord of the gods) 
en ‘daccios theos’ (god van de Daccios). 
Een Belgische taalexpert analyseerde de 
tekens en vond dat het geen Grieks, Latijn 
of Semitisch is maar wel een vorm van 
Indo-Europese schrijfwijze, wellicht uit 
de Romeinse tijd. Prof. Rodrigues vond 
de rotsen waaruit de pilaar is gehouwen 
op 5 km afstand van de plek waar het stuk 
pilaar is aangetroffen.
Ergens op het eiland bevindt zich een steen 
in een muur met duidelijk twee door men-
sen gemaakte gaten. Hiervan wordt gedacht 
aan een Grieks of Phoenicisch anker.
Op een andere boerderij wordt in de steile 
wand van de nabij liggende heuvel een 
andere grot ontdekt. De wanden van deze 
grot zijn bezaaid met kleine holtes. Dit lijkt 
sterk op een columbarium, zoals dat bekend 
is van Italië en andere Mediterrane regio’s. 
In verschillende vlakke stenen zitten vier-
kante inkepingen, met een smal kanaal van 
waaruit overtollig water kan weglopen. In 

 Terceira, mogelijk Phoenicisch 
of Grieks anker in een muur op 
het eiland.

 Een van de dolmens op 
 Terceira. (FOTO: LOUIS GODINHO)

 Columbarium in de wanden 
van een grot op Terceira.



AZOREN PORTUGAL

04 2020 ARCHEOLOGIE MAGAZINE 61

rotsige oost-west georiënteerde wanden zit-
ten opvallende rijen met kleine putjes.
Tenslotte zijn er op Terceira sporen gevon-
den van karren. In één geval was een spoor 
bedekt met vulkanische as. Datering met 
C-14 wijst op een ouderdom van circa 1000 
jaar. Hetzelfde type karresporen in zacht 
gesteente werd aangetroffen op Corvo, Pico 
en S. Miguel. Ze lijken sterk op de sporen 
gevonden op verschillende plaatsen in het 
Middellandse Zeegebied, met name Malta. 
Welk materiaal is vervoerd is onbekend.

Pico
Op het eiland Pico zijn grote aantallen 
zogenaamde Maroiços aangetroffen. Deze 
Maroiços worden lokaal gezien als grote 
steenhopen die ontstaan zouden zijn door-
dat boeren de stenen van hun land verwij-
derden en op een hoop gooiden. Dit lijkt 
onjuist. Deze Maroiços vertonen overeen-
komsten met steenhopen op Sardinië, de 
Canarische eilanden, in Bretagne, Galicië 
en Mexico. Bijvoorbeeld de langwerpige 
grafheuvel van Barnabez (Bretagne) lijkt 
sprekend op een aantal Maroiços. Met 
hulp van het gemeentebestuur van Mada-
lena, waar de Maroiços zich bevinden, zijn 
enkele opgravingen verricht. Eén van de 
structuren met een piramidale vorm bleek 

een gang en een kamer te bezitten. In deze 
interne kamer zijn vondsten gedaan die 
terug zijn te voeren op de late bronstijd in 
Europa. Twee vondsten werden gedateerd 
op 1460-1500 AD. Er zijn ook allerlei 
vondsten gedaan van recente datum, waar-
schijnlijk door bezoekers uit onze tijd. Ook 
hier ontbreken financiële middelen om het 
onderzoek voort te zetten. Op de top van 
enkele structuren zijn stenen in de vorm 
van cirkels gelegd. 
De meeste Maroiços zijn langwerpig en in 
noordwestelijke – zuidoostelijke richting 

 Terceira, rijen met inkepingen 
in een wand van een grot.

 Karresporen op Terceira.
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georiënteerd. Enkele staan er pre-
cies dwars op. De Maroiços zijn 
makkelijk vanaf de openbare weg 
te zien. Ze zijn zonder begeleiding 
niet te bezoeken, want ze liggen 
ook weer op privaat land. Net als op 
Terceira zijn ook hier oude karre-
sporen te vinden, ingesleten in zacht 
gesteente.

S. Miguel
Zeer recent, in 2018, is op dit 
eiland op het grondgebied van een 
boerderij een grot aangetroffen met 
eveneens een soort columbarium. 
De binnenzijde van de grot is iets 
anders ingericht dan op Terceira. 
Op andere plaatsen zijn dolmens 
gevonden, alsmede de al genoemde 
karresporen.

Corvo
Naast de vorengenoemde vondsten 
van het standbeeld en de oude mun-
ten zijn op Corvo tot dusver weinig 
andere oude sporen aan het licht 
gekomen. Alleen in het centrum van 
het eiland bevinden zich nog een 
aantal grotten (Ribeira do Portal do 
Carro). Vlakbij de grotten zijn nog 
diverse karresporen aangetroffen.

Tenslotte
Archeologie op de Azoren is een 
heel jonge wetenschap. Dankzij een 
groeiend aantal lokaal geïnteres-
seerde mensen op alle eilanden van 
de Azoren worden nu regelmatig 
nieuwe vondsten gedaan die de 
aandacht trekken. De aard van de 
vondsten is niet altijd helder. Maar 
wel wordt langzaam duidelijker dat 
de geschiedenis van de Azoren veel 
verder teruggaat in de tijd dan tot 
dusver is aangenomen.  

 Piramidevormige Maroiços op het 
eiland Pico.

 Mogelijk columbarium op S.Miguel. 
(FOTO: FÉLIX RODRIGUES)
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