
De Bronstijd 
Door Eva Hopman 

De Bronstijd is de periode in de geschiedenis die na de Steentijd komt en vóór de IJzertijd. In 

Centraal-Europa was er ook nog een zogenaamde “kopertijd” als overgang tussen de Steentijd en de 

Bronstijd, maar die ontbreekt in Nederland. De Bronstijd is natuurlijk de periode waarin naast stenen 

werktuigen ook bronzen voorwerpen worden gemaakt en verhandeld. Brons is echter niet het enige 

wat deze periode zo interessant maakt, zoals je zult zien.  

De Bronstijd is opgedeeld in drie perioden: de vroege, midden en late bronstijd. Deze perioden zijn te 

onderscheiden aan verschillen en ontwikkelingen in technologie, manier van wonen en grafritueel, 

die aan de hand van archeologische resten zijn waar te nemen. 

De Midden Bronstijd is nog onderverdeeld in twee sub-perioden: Midden A en Midden B.  

 Vroege Bronstijd (2000-1800 V. Chr.) 

 Midden Bronstijd (1800-1100 V. Chr.) 

 Midden A: 1100-1500 V. Chr. 

 Midden B: 1500-1100 V. Chr. 

 Late Bronstijd (1100-800 V. Chr.)  

Klimaat 

In de Bronstijd was het wat kouder en droger dan in de voorgaande periode, hoewel het er nog 

warmer was dan tegenwoordig. Door het veranderende klimaat in het sub-boreaal steeg de 

zeespiedel met ongeveer 75cm. Dat had gevolgen voor de bewoning, voornamelijk aan de kust zoals 

bij West-Friesland, waar het landschap minder geschikt werd voor bewoning en de eerste 

ontwikkelingen naar terpen zijn ontstaan. Men ging namelijk op natuurlijke verhogingen in het 

landschap wonen, om overstromingen te ontvluchten. 

Het veen in Nederland ontwikkelde zich snel, zodat rond 1500 V. Chr. zelfs de helft van Nederland 

bedekt was met hoog- en laagveen. De andere helft werd waar mogelijk bewoond door de mens. 

De mens was echter prima in staat het land ook te vormen naar eigen wens. Men kapte bomen, 

groef geulen en bedreef veeteelt en akkerbouw. De agricultuur breidde zich sterk uit na de Nieuwe 

Steentijd en zorgde voor een heel ander landschap. Bos maakte plaats voor weide en akkerland. 

 

Wonen 

Er kwamen meer mensen en meer nederzettingen in de Bronstijd. De nederzettingen werden ook 

groter. Waar de boerderijen eerst ver uit elkaar lagen, vormden zich nu op veel plekken clusters van 

boerderijen, een soort dorpjes of gehuchten. 

De huizen bestonden voornamelijk uit woonstalhuizen, wat betekent dat het gebouw zowel als thuis 

als stal voor de dieren werd gebruikt. In de vroege bronstijd waren deze nog twee-schepig, met het 

stal-gedeelte groter dan het woon-gedeelte, waar vaak een haard te vinden was. Vanaf de midden-

bronstijd veranderde de huizen bouw en zien we drie-schepige huizen. Huizen werden langdurig 



gebruikt, gerepareerd en uitgebreid. Zo onstonden soms erg lange (65m!) huisplattegronden waar 

gedeelten aan een boerderij zijn afgebroken, bijgebouwd, etc. Dat betekent echter niet dat zo´n huis 

op één moment ook 65m lang was, maar dat het continue bijbouwen voor zulke lange plattegronden 

zorgde. 

Om de huizen heen zien we grensafscheidingen met behulp van paaltjes of geulen. Afvalkuilen, 

waterputten en bijgebouwen zoals spiekers komen ook voor. Spiekers zijn kleine hutjes op palen die 

dienen als opslag voor graan of ander voedsel. In zo’n schuurtje staat het eten droog en veilig voor 

ongedierte. 

 

Figuur 1: Reconstructie van een Bronstijd nederzetting in West-Friesland. 

In de Bronstijd woonde men in zogenoemde Woonstalhuizen. Dat zijn boerderijen waar in gewoon 

werd maar waar ook het vee werd gehuisvest. Dit is vaak te herkennen door de aanwezigheid van 

stalboxen.  

 

Figuur 2: Digitale reconstructie van een Bronstijd woonstalhuis. 

Uit de vroege Bronstijd zijn er in onze contrijen weinig resten van huizen gevonden. Dat betekent 

natuurlijk niet dat ze er niet waren. Uit andere delen van het land en het buitenland weten we dat de 

huizen waarschijnlijk twee-schepig waren, net als de boerderijen uit de Nieuwe Steentijd. In de 

Midden- en Late Bronstijd veranderde de huizenbouw en zien we drie-schepige boerderijen. Dat wil 

zeggen dat er in plaats van 1 rij palen in het midden van de boerderij, twee rijen palen lopen. In 

Emmerhout is een plattegrond gevonden van een huis uit de Midden-Bronstijd. In Elp uit de Late 



Bronstijd. Borger A, de huisplattegrond waar onze bronstijd boerderij hier in het oertijdpark op is 

gebaseerd, is van de grens van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd.  

 

Figuur 3: huisplattegronden van Bronstijd woonstalhuizen. Van boven naar beneden: Emmerhout, Elp en Borger A.  

Situaties waarbij het woonstalhuis is uitgebreid (en waarschijnlijk ook gedeeltelijk is afgebroken) 

resulteerde in sommige gevallen tot erg lange huisplattegronden. In figuur 4 zijn de aanbouw-fasen 

in kleuren aangegeven. 

 

Figuur 4: Huisplattegronden van Bronstijd bewoning uit Angelso-Emmerhout; boven: Midden Bronstijd; onder: Late 
Bronstijd. 

Eten 

In de Bronstijd was er sprake van een echt boeren bestaan. Het eten kwam dan ook voornamelijk van 

de veeteelt en de akkerbouw. Visvangst, wild en verzamelde planten vormden een veel kleiner deel 



van het dieet dan in de Steentijd. De Bronstijd boeren bedreven zowel akkerbouw als veeteelt; de 

mest werd gebruikt voor het akker en het stro voor de dieren. Zo kon men zelfvoorzienend zijn. 

Uit het botmateriaal wat is aangetroffen in opgravingen weten we welke dieren men hield in de 

Bronstijd (fig. 5). Dit is voornamelijk rund, welke werd gebruikt als lastdier (bijvoorbeeld voor het 

trekken van de ploeg), voor het vlees en in de Late Bronstijd ook voor de melk. Geiten, schapen en 

varkens werden ook gehouden, en in mindere mate paarden en honden. In de Bronstijd werd 

schapenwol voor het eerst gebruikt om kleding e.d. van te maken, maar de schapen werden ook 

gegeten. Paard lijkt een echt luxe dier te zijn geweest, en werd voor het vlees, als lastdier, en in de 

latere perioden ook als rijdier gebruikt.  

 

Figuur 5: Diagram met het aantal dieren gevonden aan de hand van archeologisch botmateriaal, per vindplaats uit de 
Midden- en Late Bronstijd. Equus cabbalus: paard; Canis familiaris: hond; Sus scrofa: varken; Ovis/Capra: schaap/geit; 
Bos taurus: rund. 

 

Figuur 6: Foto met tekening laat de grootte van een Bronstijd rund zien in vergelijking met een modern rund. Niet alleen 
het rund was kleiner, ook al het andere vee was een kop kleiner dan zijn moderne afstammeling. 

De akkers lagen in de buurt van de boerderijen. Er werd voornamelijk emmer, gerst, gierst en vlas 

verbouwd. De vlas kan een indicatie zijn dat men ook al kleding van linnen heeft gemaakt, maar dat is 

niet helemaal zeker. Van vlas kan het lijnzaad ook worden gebruikt voor de olie. 



Af en toe liet men een veld braak liggen of gebruikte men wisselbouw om de bodem niet te veel uit 

te putten. Het is dus duidelijk dat de Bronstijd boer een goed verstand van zaken had. 

Om het veld te ploegen gebruikte men primitieve ploegen zoals de Haakploeg (gaffel-ard-

eergetouw). Die scheurde de grond maar keerde deze niet, zoals dat bij modernere ploegen het geval 

is. Op de opgravingstekening van Hijken-Hooghalen zijn ploegsporen te zien onder een grafheuvel 

(fig. 8). De grafheuvel is dus op een voormalig akker gebouwd. Op figuur 9 zie je een zweedse 

(Aspeberget) rots gravure uit de Bronstijd, waarop duidelijk runderen en een ploeg zijn te zien.  

 

Figuur 7: Reconstructie tekening van een Prehistorische boer met eergetouw getrokken door ossen. 

 

Figuur 8: Opgravingstekening van een grafheuvel in Hijken-Hooghalen. Naast de graven en staakgaatjes, is een raster van 
lijnen te herkennen. Dit zijn de ploegvoren waarboven de grafheuvel is aangelegd. 



 

Figuur 9: Rotsgravure uit Aspeberget, Zweden. Ossen en en boer met eergetouw. 

Technologie 

Wat het aardewerk betreft: in de vroegste periode zien we nog wat klokbekers, zoals die ook uit de 

laatste perioden van de Steentijd bekend zijn. Daarna zien we in het Noorden het Wikkeldraad 

aardewerk: grof hand-gevormd aardewerk met versiering die nog het meest lijkt op prikkeldraad. 

Deze versiering is gemaakt door een object omwonden met een draad in de klei te duwen.  

Vanaf de Midden-Bronstijd is er het Elp aardewerk. Onversierd en grof, met soms wat nagel-

indrukken, wordt het door onze oosterburen ook wel Kümmerkeramik genoemd. 

Het Hilversum aardewerk komt in het noorden van Nederland niet voor, maar in het zuiden. Later 

zien we in Engeland hetzelfde soort aardewerk verschijnen.  

 
Figuur 10: Aardewerk uit de Bronstijd. Van links naar rechts: tekening van wikkeldraad versiering; Wikkeldraad 
aardewerk; Hilversum aardewerk; potje van Kümmerkeramik uit Dalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Detail van Wikkeldraad versiering op 
aardewerk. 



In de Bronstijd werden- zoals de naam al zegt- voorwerpen vervaardigd uit brons. Brons is een 

legering, oftewel samenstelling, van tin en koper. Soms werd in plaats van tin arceen gebruikt. De 

concentraties brons en tin varieerden nog wel eens, maar altijd bestaat het Brons voornamelijk uit 

koper. Modern brons is 90% koper en 10% tin. Brons is vrij zacht en kan goed gevormd en gehamerd 

worden. Daarnaast laat het zich heel makkelijk in een vorm gieten. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de 

verloren was (la cire pedue) methode gebruikt (fig. 12). Hiervoor maak je een figuur uit was van hoe 

het object er uiteindelijk moet uitzien. Met klei wordt daaromheen een mal gemaakt. Door de mal te 

bakken wordt de klei hard en smelt de was weg. Er blijft dan een negatief over waar brons in kan 

worden gegoten. 

 
Figuur 12: De verloren was techniek om brons te gieten. Rechts een foto van een bijproduct van het bronsgieten van een 
kokerbijl uit Havelte (900 V. Chr.). 

 
Figuur 13: Bronzen dolkje uit Bargeroosterveld. 



 

Figuur 14: Delen van mallen aangetroffen in Oss (1300 V. Chr.) met tekeningen van de bijbehorende objecten: een 
radnadeln of wielnaald en een randbijl. 

Er bestond een duidelijke opeenvolging van het gebruik van verschillende types bronzen bijlen (fig. 

15). De vlakbijl werd gebruikt in de Vroege Bronstijd, de randbijl, hielbijl en vleugelbijl in de Midden 

Bronstijd en de kokerbijl in de Late Bronstijd. 

 

Figuur 15: Typologie van Bronstijd bijlen, van links naar rechts: vlakbijl, randbijl, hielbijl, vleugelbijl en kokerbijl.  

In de Bronstijd ontstaan ook nieuwe technologieën die niet van Brons zijn- zo ook de vuurstenen 

sikkel. Pas later in de Bronstijd kwam de Bronzen sikkel, maar zoals te zien aan de depotvondst uit 

Heilo (Late Bronstijd), waren zij ook gelijktijdig in gebruik (fig. 16). De sikkels van vuursteen krijgen 

door gebruik een speciale glans, genaamd ‘sikkelglans’. Het is het best te beschrijven als een zijde- of 

satijnachtige glans. Opmerkelijk is dat in deze depotvondst maar twee van de vier vuurstenen sikkels 

zo’n glans hebben. Dat betekent dat de andere twee ongebruikt zijn gedeponeerd. Uit onderzoek 



naar de sporen op de sikkels is vastgesteld dat zij onder andere voor het snijden van zoden werden 

gebruikt (fig. 17). 

 

Figuur 16: Bronstijd sikkels uit Heilo (Late Bronstijd). De rechter sikkel is van brons, de rest van vuursteen. 

 

Figuur 17: Reconstructie van het gebruik van vuursteen sikkels uit de Bronstijd. 

Het is duidelijk dat vuursteen nog steeds van groot belang was in de Bronstijd. Veel van de 

werktuigen uit de Steentijd zien we in min of meer dezelfde vorm weer terug. Andere werktuigen, 

zoals de sikkels en de vuurstenen dolk uit Steenwijk (fig. 18) zijn nieuwe ontwikkelingen. 

 

Figuur 18: Vuurstenen dolk uit de Vroege Bronstijd. Hoewel deze is gevonden in Steenwijk, is hij waarschijnlijk 
vervaardigd in Noord-Duitsland of Denemarken. 



Status & handel 

In de Bronstijd begint handel steeds belangrijker te worden. De handel van brons en andere luxe-

voorwerpen benodigde nogal wat organisatie. De mensen die hier de controle over hadden, konden 

zo een flinke machtspositie innemen. Deze werd weer bevestigd door het bezit van luxe voorwerpen, 

zoals brons en goud. 

We zien dat over het algemeen de individu en identiteit belangrijker worden. De kleding die je droeg, 

de voorwerpen die je had en zelfs de manier waarop je werd begraven lieten allemaal zien wie je was 

en wat je betekende. We zien in deze periode ook dat men bijzondere en luxe voorwerpen 

‘vernietigd’ door deze achter te laten in het landschap of te begraven. Dit worden depotvondsten 

genoemd. Het is waarschijnlijk dat dit gebruik te maken had met het in stand houden van handel en 

machtsposities.  

In Nederland zelf komt geen koper of tin voor. Dit komt uit het buitenland. Er zijn voldoende 

bewijzen dat er in ons land wel voorwerpen werden gemaakt van brons. De grondstoffen moesten 

dus elders vandaan komen. De grondstoffen kwamen voornamelijk uit gebergten in Europe en uit het 

VK/Ierland. Vaak werden ook voorwerpen die in het buitenland gemaakt waren geïmporteerd.  

 

Figuur 19: Kaart van een gedeelte van Europa met de bronnen van koper, goud en tin. 

Een voorbeeld is de bronzen speerpunt die gevonden is in 1e Exlooërmond (fig. 20). De speerpunt is 

gemaakt in Engeland, maar is uiteindelijk aangetroffen in Drenthe. Zulke speerpunten komen ook 

veel meer voor op de Britse eilanden (n=475) dan op het vasteland van Europa (n=55).  

 

Figuur 20: Bronzen speerpunt uit 1e Exlooërmond.  

Het kralensnoer van Exloo stond ooit te boek als hét bewijs van verregaande handel in de Bronstijd. 

De ketting bestaat uit kralen van Barnsteen, tin en faience (fig. 21). Het Barnsteen zou uit de 

Baltische staten komen, de tin uit Cornwall (VK) en de Faience uit Egypte. Nu denkt men echter dat 



de barnsteen ook aan de Nederlandse kust geraapt kan zijn, en de faience kralen waarschijnlijk 

kopieën van Egyptisch faience uit Engeland.  

 

Figuur 21: Halssnoer gevonden in Exloo. 

Luthommel-konijnenpijp LBA 

Depot van Drouwenerveld LBA 

Twee voorbeelden van depotvondsten in Nederland uit de Late Bronstijd zijn afgebeeld in figuur 

22&23. De reden waarom zulke ‘schatten’ werden begraven is niet geheel duidelijk. Wel zijn er 

enkele theorieën: 

- Handelaar of smid opslag (een voorraad schroot verstopt voor later) 

- Angst opslag (wetende dat de vijand of een dief komt, verstoppen) 

- Rituele depositie (als offer aan de goden) 

- Grafgift (voor een dode waarvan het lichaam niet begraven kon worden) 

 

Figuur 22: Depotvondst van bronzen voorwerpen uit de Late Bronstijd, waaronder kokerbijlen, armbanden en ringen. 
Drouwenerveld. 



 

Figuur 23: Depotvondst van bronzen voorwerpen uit de Late Bronstijd, waaronder kokerbijlen, speerpunten en een 
lunula. Luthommel-Konijnenpijp. 

Bronzen zwaarden, zoals het zwaard van Jutphaas in Nederland en de voorbeelden uit andere landen 

in Europa, zijn erg bijzonder (fig. 25). Zij zijn gevonden in deposities in natte context. De vorm van de 

zwaarden is zo gelijkend dat vermoed wordt dat zij allen hun oorsprong hebben in Bretagne en 

daarna op hun vindplaats terecht zijn gekomen.  

Wat opvalt aan de zwaarden is dat zij geen gebruikssporen hebben en geen gaten om een heft aan 

vast te maken (zie fig. 24). Als de bronzen zwaarden niet lijken te zijn gemaakt om te worden 

gebruikt in de strijd, waar dienen zij dan wel voor? Over het algemeen wordt aangenomen dat de 

zwaarden werden gemaakt om ritueel te worden gedeponeerd. Dat gebeurde vrijwel altijd in ‘natte 

context’, wat wil zeggen bij een sprong van een rivier of bij een beek. De eigenaar vernietigde het 

object door het te deponeren, maar toonde wel aan iedereen hoeveel hij/zij kwijt kon voor zulke 

praktijken. Het kan dus zijn geweest om macht te vergaren of de gevestigde orde te versterken. 

 

 
Figuur 24: Detail van het uiteinde van een bronzen zwaard, met gaten voor bevestiging aan een heft. 



Kleding in de bronstijd onderscheidde zich voornamelijk van de voorgaande perioden door het 

gebruik van wol. Schapenwol werd geweven en gemaakt tot textiel. Daarnaast werd leer nog 

gebruikt, en mogelijk ook linnen. De kleding die we in archeologische context terug vinden is vaak de 

kleding die men de doden liet dragen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat men dezelfde kleding droeg 

in het dagelijks leven. Helaas weten we niet wat voor kleding men precies aan had. Daarom zijn de 

vondsten die we wel hebben erg belangrijk. 

 

Figuur 26: Kleding aangetroffen in Trindhøj, Denemarken, behorende tot een man uit de Vroege Bronstijd. 

Figuur 25: Bronzen zwaarden uit de Bronstijd; links: Jutphaas. 



 

Figuur 27: Kleding uit de Bronstijd; links: Reproductie van Midden-Bronstijd kleding uit Emmer-erscheidenveen; rechts: 
reproductie van Bronstijd kleding aangetroffen in Denemarken. 

In Denemarken is relatief veel Bronstijd kleding bewaard gebleven doordat het is geëindigd in het 

veen. Het veen zorgt ervoor dat de kleding bewaard blijft, doordat het erg zuur is en er weinig 

zuurstof is. Aan de hand van zulke vondsten, zoals hieronder de kleding van het Egtved meisje, weten 

we ongeveer wat de mode was in de Bronstijd.  

 

Figuur 28: Kleding aangetroffen in Egtved, Denemarken, behorende tot een jonge vrouw; rechts een reproductie. 



Sieraden werden in de Bronstijd gemaakt van barnsteen, glas, leer, brons, tin en goud. Veel sieraden 

die in brons werden uitgevoerd, bestaan ook in goud. Men kan zich voorstellen dat de sieraden in de 

tijd dat ze gemaakt zijn bijna eenzelfde glans en kleur hebben gehad (inmiddels is door oxidatie al het 

brons groen geworden). De sieraden die wij kennen uit de Bronstijd zijn voornamelijk gevonden in 

grafcontext of in depotvondsten. De sieraden bestonden voornamelijk uit mantelspelden/fibulae, 

torques, kettingen en armbanden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29: Bronzen halsringen uit 
Uddel, oorspronkelijk uit het Rijnland 
(Late Bronstijd-Vroege IJzertijd). 

Figuur 30: Gouden 
spiraalarmband uit 
Frankrijk (Midden-

Bronstijd). 

Figuur 31: Bronzen 
brilfibulauit Noordwijkerhout 
(Midden Bronstijd). 

Figuur 33: Gouden Lunula (halssieraad) uit 
Ierland (Late Bronstijd). 

Figuur 34: Gouden Lunula (halssieraad) uit 
Ierland (Vroege Bronstijd). 

Figuur 32: Gouden armband gevonden 
in Lunteren, maar gemaakt in Ierland 
(Late Bronstijd). 



In Nederland zijn iets minder dan 3000 grafheuvels bekend, die uit het Laat-Neolithicum, de Bronstijd 

en de Ijzertijd stammen. Uiteraard zijn er vroeger veel meer geweest. In de Midden Bronstijd was het 

gewoon om ook bijzettingen te plaatsen, d.w.z. Een dode of crematie in een bestaande grafheuvel te 

begraven. Daardoor kunnen er meerdere individuen zijn begraven in een grafheuvel. Het moge 

duidelijk zijn dat veel meer mensen uiteindelijk begraven werden- als inhumatie of crematie- dan de 

voorgaande periode.  

 VBT: inhumaties onder grafheuvels 

 MBT: inhumaties/crematies & bijzettingen, paalcirkels & ringsloten rond grafheuvels. 

 Boomkist begraving 

 In Noord-Nederland tot de Late Bronstijd voornamelijk inhumaties 

 LBT: crematies in urnenvelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 35: Archeologische tekening van een 
grafheuvel uit Mander, waar graven en paalgaten 
te zien zijn. De vroegste inhumaties 
(lijkbegravingen) hebben misschien een soort 
dodenhuisje gehad, zichtbaar door de vier 
paalgaten in elk hoek van het graf. 

Figuur 36: Een schematische tekening van een grafheuvel. Het eerste graf is een inhumatie, omringd met palen en 
overdekt met een bult aarde. Het tweede graf is bovenop deze bult geplaatst, waarna er een nieuwe laag aarde op de 
heuvel is aangebracht. Een derde en vierde begraving vond plaats door middel van crematie-urnen die in de grafheuvel 
zijn bijgezet. Zo heeft bijna elke grafheuvel een langdurige gebruiksduur gehad. 



 

Er werden minder grafgiften meegegeven, maar als zij er waren bestonden ze voornamelijk uit luxe 

goederen zoals brons en sieraden. Vooral vrouwen kregen grafgiften mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 39: Een urnenveld is een grote concentratie graven in de vorm van grafheuvels, lijkbegravingen en crematies. Men 
zocht in de Prehistorie al bestaande grafmonumenten op om een dode te begraven. Dit heeft waarschijnlijk een rol 
gespeeld in het kennisgeven van familiebanden en verwantschap, en in het aangeven van territoria en grenzen. 

Figuur 37: Opgravingsfoto in Elp: een 
lijksilhouet verschijnt in de bodem. Het 
skelet is niet meer bewaard, maar het 
lichaam heeft wel een organische print 
achtergelaten. 

Figuur 38: Paalkringen om een grafheuvel zijn in 
zandbodems makkelijk te herkennen. 



 

 

Figuur 40: Grafvondsten uit Drouwen, waaronder een bronzen zwaard en bijl, vuurstenen pijlpunten, een 
slijpsteen, een vuurmaker en twee gouden spiralen (Vroege Bronstijd). 

Figuur 41: Boomstamkist van het meisje van Egtved, Denemarken. Zij ligt op een dierenvel en heeft 
verschillende grafvondsten meegekregen, waaronder een potje van boombast. Aan de hand van 
isotopen-analyse is vastgesteld dat zij is opgegroeid in het Zwarte Woud, Duitsland. 

Figuur 42: Twee vondsten uit de Bronstijd uit Duitsland, die uitzonderlijk zijn. In een is enkel een schedel begraven in een urn met deksel, 
in de ander is een klein kind begraven in twee urnen. Kinderbegravingen zijn erg zeldzaam in de Prehistorie. 



In Wassenaar is een wel heel bijzondere begraving gevonden uit de Vroege of Midden Bronstijd (fig. 

37). Hier lijkt een heel dorpje te zijn omgekomen door geweld (te zien aan houwsporen, onthoofding 

en een pijlpunt in de borstkast van een man) en daarna enigszins geordend te zijn begraven. De 

doden behoren tot beide seksen en zijn van alle leeftijden, waarbij de jongste nauwelijks 2 jaar. Dit 

graf, waarschijnlijk aangelegd door overgebleven familie of kennisen, toont aan dat oorlog en strijd 

zeker plaats vond in de Bronstijd, al is het minder zichtbaar dan in de IJzertijd en daarna; men had 

nog geen versterkingen of complexe krijgskunde en daardoor ook minder gespecialiseerde wapens. 

 

Figuur 40: Massagraf ontdekt bij Wassenaar uit de Vroege-Midden Bronstijd. 

Het tempeltje uit de Vroege Bronstijd is aangetroffen in het veen bij Bargeroosterveld, vlakbij een 

veenweg( fig. 42). De functie van het tempeltje is niet duidelijk, maar er wordt gedacht dat het een 

vereringsplaats was, of dat het als dodenhuisje heeft gefunctioneerd. Het bijzondere aan het 

tempeltje is dat het in de nok punten als koehorens heeft, en een ring van keien er om heen. Men 

denkt dat het tempeltje uiteindelijk opzettelijk is vernield. 

 

 

Figuur 41: Het Vroege Bronstijd Tempeltje van Bargeroosterveld. 



Door de intense contacten in Europe in de Bronstijd verspreidden ook mythen en legenden. De zon 

en de maan lijken een centrale rol te hebben gespeeld in de Bronstijd cosmologie. De afbeeldingen 

uit Bronstijd ‘religie’ tonen overeenkomsten met die uit latere culturen, zoals de Germaanse en 

Noorse cultuur. 

 

Figuur 42: De zonnewagen van Trundholm (Denemarken), ca. 1300 V. Chr., gemaakt uit brons en goud. Misschien beeldt 
dit de reis van de zon over de hemel uit, in een kar getrokken door een paard. 

 

Figuur 43: De Nebra hemelschijf (Duitsland), gemaakt van brons en ingelegd met goud (1600 V. Chr.). De schijf laat de 
maan, zon en in ieder geval een sterrenbeeld zien (de Pleiaden). 



 

Figuur 44: Schematische tekening die goed de banden van de Bronstijd mens met het landschap laten zien. Op de hogere 
delen woonde men, nabij het akker en de weiden. Vlakbij de nederzetting vond men ook de graven. In de natte 
gebieden, zoals rivieren, stroompjes en het veen, werden luxe objecten achtergelaten. 

 


