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Varen in de oudheid, met de sterrenhemel als zeekaart 
 
Henk van Oosten 
 
Gedurende een aantal jaren heb ik me bezig gehouden met de oorsprong van de verhalen Homerus, 
de Ilias en Odyssee. Zijn Troje en Ithaca echt Grieks of zijn andere locaties denkbaar? Welke zee is 
Okeanos? Er zijn volgens mij allerlei aanwijzingen dat de oorsprong van de verhalen niet Grieks zijn 
maar afkomstig zijn uit de Atlantische wereld. Okeanos zou dat de Atlantische oceaan zijn en 
Odysseus zou gezworven hebben over de oceaan. Vanuit dat perspectief heb ik me afgevraagd: hoe 
zou je in de oudheid de oceaan kunnen oversteken, wekenlang geen land te zien en zonder 
instrumenten? Dan moet de hemelkoepel wel een belangrijke leidraad zijn. Maar hoe dan?  
 
Er komen steeds meer aanwijzingen dat zeevaart veel ouder is dan lange tijd gedacht. De modellen 
van schepen die gevonden zijn in Mesopotamië en Egypte uit naar schatting 3000 BC worden vaak 
gezien als het begin van vervoer over water. Farao Hatsjepoet liet al in de 16e eeuw BC schepen 
varen over de Rode Zee naar het land Punt. In het oosten van de Middellandse Zee was er volop 
scheepvaart in die tijd. Beroemd is het scheepswrak aan de Turkse zuidkust bij Uluburun uit 1330 BC. 
Het bevatte een rijke lading goederen, waaronder 10 ton koper en 1 ton tin. Men kon toen dus al 
flinke ladingen vervoeren. Bij Salcombe, voor de kust van Devon, Zuid Engeland, is een wrak 
gevonden uit 1200 BC met gebruiksvoorwerpen, wapens en tinbaren. Recent zijn er op meerdere 
eilanden in de wereld werktuigen en bewerkte steen gevonden die mogelijk wel honderdduizenden 
jaren oud zijn. Dat zou er op wijzen dat mensen, op welke wijze dan ook, de zee overgestoken zijn. 
In de steentijd vanaf 4500 BC moet er al zeevaart zijn geweest langs de Atlantische kust tussen Zuid-
Spanje, Bretagne, Engeland en Schotland. Majestueuze megalieten wijzen op een hoogontwikkelde 
cultuur zowel op de kust van het continent, als op de talloze grote en kleine eilanden, zoals Quessant 
voor Bretagne, Ierland, de Hebriden en de Orkneys. Op het eiland St. Kilda ver ten westen van 
Schotland is keramiek gevonden uit circa 3500 BC. Die eilanden kunnen alleen met boten bereikt zijn. 
 
Vanaf 3000 BC begint er contact te komen tussen de zeelui uit het oosten van de Middellandse Zee 
en de Atlantische wereld. In Zuid-Spanje ontdekken ze rijke gebieden met goud, zilver en koper. 
Elders op de Atlantische kust worden deze metalen gevonden tot in Bretagne en de Britse eilanden, 
waardoor er vanaf 2200 BC een levendige handel ontstaat tussen Zuid-Spanje, Ierland, Cornwall en 
Bretagne (FIG 1). Vooral tin heeft de belangstelling. Tin komt in grote hoeveelheden voor in met 
name Cornwall, terwijl tin in het Middellandse Zee gebied nauwelijks voorkomt. Koper en tin vormen 
samen het sterke brons. Brons is zeer gewild om sterke wapens van te maken. 
De Atlantische wereld heeft naast de megalieten maar weinig andere sporen uit de steentijd 
nagelaten. Er was geen schrift en uit die tijd ontbreken scheepswrakken. Een enkel teken wijst op 
unieke astronomische kennis, zoals de kalendersteen van Knowth, Ierland uit 3500 BC. 
 
Navigeren met zon en sterrenhemel 
In de Atlantische en Mediterrane wereld is er veel kennis van de sterrenhemel. Die kennis is benut 
voor diverse doeleinden, zoals de landbouw (wanneer zaaien en oogsten), het reizen over land 
(vlaktes en woestijnen) en bouw van tempels en megalieten. Of en hoe sterren zijn gebruikt voor de 
zeevaart is nauwelijks na te gaan. Van de Phoeniciërs is bekend dat ze de poolster kenden als 
oriëntatiepunt voor het noorden. Toen de Grieken die kennis overnamen noemden ze de poolster: 
Ursa Phoenicia. Vanaf 1700 BC was dat de ster Kochab het sterrenbeeld Kleine Beer. Na 300 AD tot 
heden is Polaris, een andere ster van hetzelfde sterrenbeeld, de poolster.  
De quote van de Romein Curtius Rufus (50 AD), dus ná de Phoenicische en Griekse bloeitijd, geeft wel 
aan dat sterren voor de oriëntatie op land én zee werden gebruikt:  
...“ja, als de westenwinden waaien, vegen die al het zand op de vlaktes samen. Die zandhopen bieden 
van afstand de aanblik van hoge duinen, waarin alle sporen van de oude weg verdwijnen. Daarom 
letten reizigers bij het oversteken van de vlaktes, net als zeevaarders, ’s nachts op de sterren en 
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bepalen aan de hand daarvan de route. Overdag is de streek onbegaanbaar omdat elk baken 
ontbreekt en de sterren onzichtbaar zijn”. Onduidelijk is welke sterren het zijn en hoe ze benut zijn. 
 
Sterrenbeelden in de oudste verhalen van Europa 
En dan stuit ik op in de Ilias en Odyssee van Homerus op herkenbare namen van sterrenbeelden. De 
Ilias gaat over de 10 jaar durende oorlog bij Troje en de Odyssee over de 10 jaar durende thuisreis 
van Odyssee over Okeanos van Troje naar Ithaca. Deze verhalen stammen uit de bronstijd (rond 1400 
BC). Ze zijn eeuwenlang mondeling doorverteld en door Homerus in 8e eeuw BC in het Grieks 
opgeschreven. Twee scenes geven expliciet namen van sterrenbeelden, verder zijn incidenteel in de 
tekst aanduidingen van Venus (de morgen- en avondster) en Grote en Kleine Hond te vinden. 
In de Ilias smeedt de goddelijke smid Hephaistos een nieuw schild voor Achilles (FIG 2). Hij maakt van 
koper en tin een oersterk bronzen schild, met versieringen in goud en zilver. Hij beeldt daarop af 
steden in vrede en oorlog, de zon, maan, Grote Beer, Orion, Hyaden en Pleiaden, alsmede op de rand 
Okeanos. Over de Grote Beer wordt gezegd, dat die geen bad neemt in Okeanos.  
In de Odyssee verblijft Odysseus 7 jaar bij de godin Kalypso op het eiland Ogygia, waarschijnlijk een 
eiland van de Azoren. Als hij naar huis mag geeft de godin Kalypso een vaarinstructie aan Odysseus 
met sterreninfo: Grote Beer, die geen bad neemt in Okeanos, Orion, Hyaden en Pleiaden. Odysseus 
moet de Grote Beer ter linkerzijde houden. Ze noemt één extra sterrenbeeld Bootes. Odysseus moet 
letten op de laat ondergaande Bootes (Ossendrijver) en de opkomende Pleiaden, dat wijst op een 
zuidoostelijke richting in plaats van de oostelijke koers naar de thuishaven. 
 
Navigeren met sterren(beelden) 
In Nieuw Zeeland is ontdekt dat Polynesiërs sterren gebruikten voor navigatie op de Stille Oceaan. 
Alle eilanden op honderden mijlen van elkaar zijn bewoond. Dat kan niet alleen door toeval komen. 
Elk eiland of groep eilanden kent een combinatie van 2 sterren verticaal boven elkaar op de horizon, 
bij opkomst of ondergang. Dit is een vorm van breedtegraadzeilen. Het is de methode die nu nog 
wordt gebruikt bij havenlichten: 2 lichten recht boven elkaar geven de juiste koers naar de haven. 
Deze kennis heb ik toegepast zowel op de Atlantische Oceaan als de Middellandse Zee.  
Voor het onderzoeken van de sterrenposities in 1400 BC heb ik gebruik gemaakt van SkyMap lite 
2005 van Marriott en van Stellarium 2019. Beide stellaire computerprogramma’s geven dezelfde 
resultaten. In onze tijd (2020 AD) is door de precessie de positie van sterren aan de hemel anders 
dan in 1400 BC. 
 
De Atlantische Oceaan 
Okeanos zoals op de rand van het ronde schild van Achilles, heb ik opgevat als een verbeelding van 
de circulaire golfstroom op de oceaan. Troje en Ithaca liggen, in mijn analyse, aan de kust van de 
Atlantische Oceaan, te weten Cornwall (Troje) en Zuid-Spanje (Ithaca). De golfstroom voert langs de 
Afrikaanse kust zuidwaarts en steekt de oceaan dwars over naar de Cariben. Daarna gaat de 
golfstroom noordwaarts langs Florida tot Norfolk om daarna af te buigen naar de Azoren en Spanje 
(FIG 3). Voor de routes langs de kusten van de continenten vormen de herkenningspunten van de 
kust een belangrijke informatiebron. Bij de oversteek van de oceaan, wekenlang geen land in zicht en 
geen instrumenten,  zijn er andere informatiebronnen nodig. Dat zijn overdag de zon en ’s nachts de 
sterren.  
 
Op de route westwaarts staat de zon ter linkerzijde en zal men wel met de schaduw van een stokje 
bepaald hebben of de koers stabiel west is. Bovendien kan men zich oriënteren op de zonsopkomst 
en -ondergang. Die positie wisselt wel in de loop van het seizoen. Extra informatie komt er van de 
sterren die elke nacht wél op dezelfde plek opkomen of ondergaan. Op de westelijke route is de 
ondergang van Orion uiterst belangrijk: in 1400 BC gaat Betelgeuse als laatste ster van Orion onder. 
Loodrecht boven Betelgeuse staat Procyon, de heldere ster van de Kleine Hond. Die verticaal geeft de 
precieze richting aan. Vaar je te zuidelijk dan moet er worden bijgestuurd naar het noorden. Vaar je 
te noordelijk dan moet je verder naar het zuiden varen (FIG 4). 
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Op de route oostwaarts, van Norfolk naar de Azoren en Zuid-Spanje, is er ook zo’n verticaal: als 
Saiph, de laatste ster van Orion, opkomt staat Aldebaran (Hyaden) er recht boven. Vaart een schip te 
noordelijk, dan helt de lijn naar rechts en moet men naar het zuiden afvallen (FIG 5) om de sterren 
weer verticaal boven elkaar te zien. 
 
De Middellandse Zee 
Op de Middellandse Zee is geen stroming en geen getijde. De hoofdroutes zijn hier oost-west en west 
– oost (FIG 2). Er kan grotendeels langs de kust worden gevaren en eventueel ’s nachts in een haven 
of baai worden overnacht. De route oost-west is ongeveer even lang als de oversteek van de oceaan 
van Cape Verde naar de Cariben. Op de route terug naar het oosten moeten Italië en tal van eilanden 
worden ontweken waardoor sterrennavigatie maar ten dele bruikbaar is. De verticaal van Saiph-
Aldebaran is ook hier aanwezig maar loopt dwars over Sardinië en Italië, zodat die ontweken moeten 
worden. Op de route naar het westen is er ook wel een verticaal, maar ook daar bestaat het risico op 
de kust van Afrika of één van de eilanden te stranden. 
Als een zeeman de afstanden op de Middellandse Zee goed kent kan hij zeker van de sterren gebruik 
maken. Het is echter beduidend lastiger op de sterren te varen dan op de wijde oceaan. 
 
De vaarinstructie van Kalypso 
Maar nu de vaarinstructie van Kalypso aan Odysseus. Hij mag niet direct naar huis maar moet een 
omweg maken. Direct naar huis zou zijn de route oostwaarts, van Ogygia (de Azoren) naar Ithaca 
(Huelva, Zuid- Spanje). Volg de verticaal van Saiph-Aldebaran. Maar hij moet Bootes in het oog 
houden, die in het Noordwesten laat ondergaat, en tegelijk letten op de in het zuidoosten 
opkomende Pleiaden. Ik interpreteer dit zo, dat Odysseus niet pal oost mag varen, maar een 
zuidoostelijke koers moet varen met Bootes precies achter zich en de Pleiaden vooruit, richting 
Canarische eilanden. Zodra Alnilam (de middelste van Orion) opkomt en de Pleiaden staat er recht 
boven, dan kan hij weer oostelijk varen. Hij komt aan op Scheria (Lanzarote) (FIG 5). 
Op de Middellandse Zee is zo’n omweg niet te maken: de zuidoostelijke koers naar de verticaal 
Alnilam-Pleiaden eindigt in de woestijn.  
De Odyssee kan volgens deze interpretatie alleen op de Atlantische oceaan hebben plaatsgevonden, 
en niet zoals alle Homerus-kenners denken, op de Griekse wateren of de Middellandse Zee. 
 
Heliacal rise 
Op land heeft de “heliacal rise” van bepaalde sterren(beelden), de opkomst kort vóór zonsopkomst 
een belangrijke betekenis. Tempels werden zo gebouwd dat de eerste opkomst van Sirius  vóór 
zonsopkomst in het hart van een tempel is te zien. De opkomst van Sirius is ook een teken van 
naderend onheil (grote zomerhitte, overstromen Nijl, naderen herfst). 
Op de zee kan de ”heliacal rise” rond 1400 BC ook gebruikt zijn:  
Als Orion voor het eerst net vóór de zon opkomt, half juni, moet een schipper bepalen of hij de 
thuisreis nog kan aanvaarden. Kan hij de thuishaven nog bereiken vóór het stormseizoen begint?  
Als Sirius voor het eerst net vóór de zon opkomt, vijf weken later, is het zaak om een haven te gaan 
opzoeken vanwege naderend onheil (bv zomer- en herfststormen). 
 
Vaarseizoen Middellandse zee en Atlantische oceaan verschillend 
Het vaarseizoen begon in de Griekse bloeitijd (500 BC) in het voorjaar en eindigde bij het begin van 
de herfst. Bepalend daarvoor waren de voorjaars- en najaarsequinox, het moment dat dag en nacht 
even lang waren. Bij sommige volken begon het voorjaar bij de samenstand van de nieuwe maan en 
de Pleiaden rond 21 maart. Dan waren er tal van feesten om dit moment te vieren.  
Op de Atlantische oceaan is dat anders. De rustige tijd om de oceaan van Cape Verde naar de Cariben 
over te steken is de winter, tussen november en begin februari. Het Caribisch gebied moet ca. 1 mei 
worden verlaten vanwege de orkanen. De oversteek van de Amerikaanse kust naar de Azoren (en 
Zuid-Spanje) moet op zijn laatst half juni starten vanuit omgeving van Florida, om de zomerstormen 
in de NW oceaan te ontwijken. 
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Fig. 1. Zeevaartroutes an het rijke oosten van de Middellandse zee naar de handelscentra van 
metalen in Huelva en Cornwall rond 2200 BC. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Een verbeelding van de sterrenhemel op het schild van Achilles (Ilias) 
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Fig 3. De golfstroom en de denkbare route van Odysseus over Okeanos (Odyssee)  
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Fig 4. De verticaal van Betelgeuse en Procyon op de westelijke horizon in 1400 BC geeft de juiste 

koers aan. 

 

 

 

Fig. 5. De verticaal van Saiph (Orion) en Aldebaran (Hyaden) op de oostelijke horizon voor de 

rechtstreekse route van Odysseus van Ogygia (Azoren) naar Ithaca (Zuid-Spanje).  De omweg met 

Bootes achter het schip naar het zuid oosten tot de verticaal van Alnilam (Orion) en de Pleiaden 

ontstaat en dan oostelijk varen naar Scheria (Lanzarote). 


