
De eerste Europeanen
De geschiedenis wordt gewooniijk
ingedeeld in de v6ôrgcschiedenis
of plehistorie en de eigeniijke gc-
schicdenis. De naam vôôrgeschie-
denis geeft men ten otrrechte door-
gaans aan die periode, welke in
Europa in de loop van het trvee-
de cn het eerste millennium vôôr
Christus eindigt. In werkelijkheid
behorr:n deze duizcndcn jaren
reeds tot het domein van de eigen-

lijke geschiedcnis. De historici
zijn echter ovcreengekomen, de:

bcnaming vddrgeschiedenis tc ge-
bruiken voor alle tijdvakkcn,
\\'aarover geen cnkcl geschrcvcrr
document bestaat, maar die nten
kan bestuderen aan de hand van
allerlei voor\\'erpL'n o{' schilderin-
gen, die men nu weergevondcrt
heelt L'n nog steeds ontdckt.
Op haar bcurt rvoldt dc vôôrge-
scl.riedenis in vclschillende tijd-
vakken ingedcclcl: de oude, mid-
den- en nieurve stccntijd en het
tijdperk der mr:talen, n1. koper,
brons en ijzer.
Hct is ber'vezen, dat de ecrste men-
sen in Europa vct'schenen velc hon-
derdduizenden jalcn geledcn. \ran
Zuid-Po1en tot in België en Frank-
rijk heeft men du resterr gevondctr
van hun zogenaamde Chelleaanso
('n Acheuleazrlrse nijverheid.
(Cllielleaans naal het dorp Chcllcs
en Acheuleaans naar St. Acheul,
cen voorstad van Ameins; beidc
vindplaatsen lig^gcn in Frankrijk) .

l)c mensen uit dcze periode van
hct Paleolithicr.rrn of oude stcen-
tijd lcefden rrabij lvaterlopen of op
plateaus; uit silexsteen vervaar-
digden zij voot'uet'pen die tegelij-
kertijd als r'r'cr-ktuig eu ais u.aPett
clienst cleden.
In de vierdc tussenijstijd gingcn
de mensen in grottcn wonen. Hoe
dezc grotbewoncrs t-.r zoal ut'tza-
gen weet men scdet't r856, tocn irr
cen kalkgrot in het dal van de
Neander bij l)usseldort een men-
selijke schedel ctr een deel van een
geraamte r'r'crd ontdekt. Dit Ne-
ar"rderthalras kr,l'am voor in gehet:i
\\''cst- en Centraal Europa.
Een nieuu' mensentype, \{aar-
sch5nir3k afkonrstig uit '\zië, is dat
van Cro-\Iagnon (Dordognc,
Frankrijk . L),'2,' r,'rrdierjagt'r's. z,"l-

als mcn hen geu'oonlijk noemt,
vcrsprcidclerr zich langs de N{id-
dellandsc Zee in Spanje, Frankrijk,
l3clgiô en Ccntlaal Europa. Nu

dced dc kunst haar intrede en, in
verband daarmee. ontstond ook
de magie. Uit deze tijd daterel de
glotschilderinscn in het zuidwes-
tcn van Frankrijk, nl. in Dordoq-ne,
te Eyzics cn tt' Lascaux en ook in
Noord-Spanje, te Altamira. Over
dcze grotschilderingen vi:r'toldcr.r
r've reeds een en ander in hct vo-
lige boek. NIon schat dat ze zo i\
z5 ooo jaar oud zijn ! In deze peri-
ode beeidliouwdc mcn ook grove
vrouwenfiguurtjes met zeer ovcr-
vloedige vormcn. Deze zogcnaam-
de ,,Vcnussen" vindt men in
Flankrijk. flcntraal Europa en
zclfs in Zuid-ILusiand terug.
Op vele plaatsen in Europa gaat
men nu kleinere silexstenen werk-
tuigcn cn ook benen vooru'erpen
vervaardigen; hiermee zijn rve bc-
land in l"ret Nlesolithicum of de
middcn-steentijd.
Het Nt'olitlricum, de rrierrne :llerr-
tijd, is ccn belangrijke periode
in de ontwikkeling van dc mense-
lijke bcschaving. l)e mcns ver-
stond nu de kunst steen te polijs-
ten, r'vonir-tgen te bourven cn die-
ren te tcmmcl'l; de mens begint
ook aan landbourv te doen, pottcn
te bakken cn tc weven. Vanuit
Griekenland cn de Donauvallci
verspreiddc zich deze beschavingç,
langs volkert:n die de specialisten
,.bandkeramicker-s" noemcn, llaal'
\\'est- en Clentlaal Europa. Grote
silexmijnerr i,r elden toen uitgt,-
baat, o.a. in Belgisch Fleneqou-

De vôôrgeschiedenis of pre-
historie is die lange periode
in de geschiedenis, die wij
slechts kennen dank zij aller-
lei voorwerpen, die men nu
weergevonden en bestudeerd
heeft, Uit de zeer primitieve
levenswijze van het Paleolithi-
cum ontwikkelde zich, traag
maar gestadig, de beschaving
van de nieuwe steentijd en de
metaaitijdperken. De op-
komst van het ijzer bracht be-
langrijke economische en po-
Iitieke verschuivingen mee.

gebruiksvoorwerpen gevonden te Spiennes



wen (Flénu, Obourg en Spienncs) ,
in Polen cn in Engeland. Het
Neolithicum kent ook de opkomst
van de architcctuur ; megaiithischc
monumenten werden opgericht,
bestaandc uit zeer grote stenen,
op verschillende wijzen samenge-
plaatst. Dergelijke monumcnten
vindt men over geheel Europa
verspreid. Dc dolmcns (van het
keltisch tol : tafel en m€n .-,.

steen) zijn grote horizontale stecn-
blokken gcplaatst op twcc verti-
cale, die als stut dienst doen: zo
wordt dus een soort kamer ge-
vormd. l)c menhirs (het keltisch
men - stcen en hir - lang) zijn

,,rechtlijnige stenentt

rechtopstaande stenen, dic in de
grond werden gcplant alsof hct
grenspalen waren. Vooral in Bre-
tagne trcft men vele menhirs aan;
de grootste is ca. z I m hoog en
weegt ongeveer 350 ton ! Eveneens
in Bretagne, in Carnac, vindt men
duizenden zulke stenen, dic alle
op rechte lijnen in de grond wer-
den geplaatst (tr1".1t11-nige ste-
nen"). Ten slotte zijn er dan nog
de cromlechs: grote stenen in cir-
kelvorm opgesteld. Grote crom-
lechs vindt men nog in Engeland,

o.a. in Stonehense bij Salisbury.
Men veronderstelt, dat deze enor-
me monumenten cen godsdien-
stige betekenis hadden en dikwijls
familiegraven waren. Bclangrijke
kunstprodukten cchter heeft deze
bcschaving ons niet nagelaten.
Het Neolithicum duurde 7 à Booo
jaar, van het Ioe of het qe millen-
nium tot ongeveer 2ooo jaar vôôr
Christus.
Vanaf het ze millennium v.C. de-
den metalen hun intrede: het ko-
per van Kypros of Cyprus, het
brons, een mengeling van koper
en tin, en het ijzcr. 'I-oen ver-
spreidde ztch dc zogenaamde
Irrdo-Europese beschaving over
Europa. De Indo-Europese vol-
kcren verstonden de kunst paar-
den te temmen en hadden aldus
een grote voorsprong op de
andere volkeren. NIet hen begint
het bronzen tijdperk. In tegen-
stelling met de Neolithiekers, ver-
brandden zij liun dodcn en be-

dolrnen

r,vaarden de as in urnen in de tu-
muli.
Eigcnlijk is het begrip ,,Indo-Eu-
ropees" v6ôr alles een taalbegrip.
Sedert mer-r dan oen eellw is men
tot hct besluit gekomcn, dat de
meeste levende en dode talen van
Europa, van Ilan en Indiê veel
gclijkcnis vcrtoncn;zc zouden van
éérr semeenschappelijkc taal af-
stammen. Over het ,,vaderland"
van de Indo-Europcancn bestaat
ecirter onenigheid. Volgens de
meeste gelccrden lce{den ze tussen
Zuid-Rusland en de oostelijke
Kar-paten en vcrspreidden zich op
vcrschillcnde tijdstippen over
Europa, Voor-Azië en het pla-
teau van lran t'n lndië.
I{ond r5oo v.C. wcrd het brons
gclcidelijk door hct ijzer vervan-
gen. De opkomst van dit nieuwe
m('taal had rcvolutionaire ge-
volgcn en bracht op vele plaatsen
een breuk in het bestaande econo-
misch cn politiek evenwicht.
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