
23. Sieraden

Sieraden dragen, je lichaam versieren met tatoeages, en vooral het

dragen van een piercing, is helemaal in. Het lijkt zo modern. Maar is

dat ook ? Hele oude grafschilderingen en opgravingen laten zien, hoe

mensen in de prehistorie al sieraden droegen en zich beschilderden.

Hun lichaamsbeschilderingen lijken veel op de tatoeages van nu. Pier-

cings waren toen heel gewoon. Elke stam was herkenbaar aan zijn ei-

gen piercing: ringen, stokjes in de neus, het oor of de lip. De sieraden

werden bij overlijden niet aan de familie gegeven, maar gingen mee

het graf in. Voor rijke mensen werden zelfs nog nieuwe sieraden ge-

maakt voor het leven na de dood. Archeologen hebben in graven prach-

tige sieraden van goud, koper, ijzer of brons gevonden. De oudste sie-

raden zijn wel 4000 jaar oud. Ze zijn zo mooi, dat wij ze ook nu nog

graag zouden dragen. De meeste sieraden die de mensen in de prehis-

torie droegen, waren niet zomaar versiering. Men dacht dat ze een

bepaalde toverkracht bezaten. Voor het maken ervan werden delen

van dieren gebruikt, bijvoorbeeld de klauwen van een luipaard, lijven

van insecten, botjes, veren en schelpen. Net als sieraden, hadden li-

chaamsbeschilderingen ook een betekenis. Medicijnmannen beschil-

derden zich soms om op boze geesten te lijken, en ze zo op een af-

stand te houden. Ook droegen mensen in de prehistorie vaak een amu-

let, om zichzelf tegen boze geesten en wilde dieren te beschermen.

Langzamerhand kregen sieraden vooral de betekenis van rijkdom en

aanzien. Rijke mannen en edellieden droegen meestal alleen een kost-

bare gouden zegelring. Rijke en voorname vrouwen droegen vooral veel

gouden sieraden. In de Bijbel lezen we al in Genesis over gouden siera-

den. De knecht van Abraham gaf Rebekka een gouden neusring en gou-

den armbanden. In 1972 ontdekte een man in Bulgarije bij grondwerk-

zaamheden gouden sieraden. Archeologen onderzochten de plek en

vonden een kerkhof van wel 4000 jaar oud. Op het plaatje hierboven

zie je hoeveel sieraden er meebegraven werden. Ook Nederland heeft

hele oude graven waarin sieraden gevonden zijn: hunebedden.
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