
22. Het verleden

Misschien vertellen je vader en moeder wel eens over hoe ze vroeger,

voordat jij geboren was, leefden. In fotoalbums kun je zien dat veel

dingen er toen heel anders uitzagen Als je je opa en oma vraagt naar

hun tijd, dan vertellen die weer een ander verhaal. Daarin zag alles er

weer heel anders uit dan in de tijd van je vader en moeder. Hoe ver-

der je teruggaat in de tijd, hoe groter de verschillen met nu. Duizen-

den jaren geleden was alles niet zo luxe als nu. Hoe leefden de mensen

toen? En hoe weten we dat dan? Het is immers al zo lang geleden, en

de meeste mensen konden niet schrijven! Toch is er veel informatie

gevonden. Archeologen - mensen die alles van het verleden opzoeken

en onderzoeken - hebben rotstekingen gevonden, die duizenden jaren

geleden werden gemaakt. Die laten veel van het leven in die tijd zien.

Van deze rotstekeningen hebben zij foto´s gemaakt, en als je alle fo-

to´s naast elkaar legt, is het net alsof je een fotoalbum aan het bekij-

ken bent. Ook hebben ze, vaak diep in de grond, veel voorwerpen ge-

vonden. Vooral in heel oude graven bleef veel bewaard. Als iemand

stierf, gingen zijn bezittingen vaak mee het graf in. Velen geloofden

dat ze naar een ander leven gingen, en hun spullen weer nodig hadden.

Archeologen hebben in graven sieraden, gereedschappen, potten, krui-

ken en zelfs zaadjes van voedsel gevonden. Door alle opgravingen en

tekeningen is er nu veel bekend over heel vroeger. Vaak denken we dat

de mensen toen heel dom waren. Maar als je alles goed bekijkt waren

ze eigenlijk veel knapper dan wij. Zij konden voorwerpen van steen,

brons en later van ijzer maken, zonder alle moderne apparaten die wij

hebben. Messen en speerpunten waren vlijmscherp; even scherp als

onze mooie, met machines geslepen messen. Veel van onze voorwerpen

lijken nog altijd op die van duizenden jaren geleden. Ze zijn alleen

steeds verder verbeterd en mooier gemaakt. Wij moeten dus echt

niet denken dat wij alles zelf bedacht hebben. Maar zoals Salomo

zegt: “Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd

weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.”
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