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Reis door de bronstijd met

GEESTENKRIJGER
In Geestenkrijger gaat een van de hoofdpersonen, Pero, op zoek naar een beroemde bronssmid.
Alleen die smid kan maken wat hij nodig heeft: een gift voor de goden. Hij reist helemaal van
Italië naar Engeland. Wil je Pero helpen? Vul de vragen in en zet de juiste letters in de juiste vakjes
op de achterkant van dit blad. Vind jij het voorwerp dat hij zoekt?

Ga naar de afdeling ‘Archeologie van Nederland’ op de bovenste verdieping van het museum. Begin rechts.
1.
Je loopt langs allerlei vitrines met voorwerpen uit het begin van de prehistorie: de steentijd. In de tijd van
Geestenkrijger, ongeveer 1500 voor Christus, worden gereedschappen steeds minder vaak van steen gemaakt. Je ziet
de eerste voorwerpen uit deze tijd in vitrine 33. Waarvan zijn deze gereedschappen gemaakt?
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2.
Om brons te maken, moet je twee metalen samen smelten. Welke metalen zijn dat?
(Tip: bekijk de tekst op vitrine 33.)
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3.
Kijk eens naar de bijlen. Ze zijn dof en groen geworden omdat ze zo oud zijn. Achter de vitrine is
een filmpje te zien van een bronssmid aan het werk. Kijk goed als de smid de mal openbreekt. Wat is de kleur van
nieuw brons?
Het ziet eruit als
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Als jij een bronssmid was, wat zou je dan het liefste
maken? Sieraden, wapens of iets anders? Waarom?
4.
Naast de bijlen zijn er ook wapens in de vitrine te
zien. Welke wapens herken je?
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5.
Kijk goed naar de bronzen zwaarden. Loop daarna een stuk rechtdoor, de ijzertijd in. Recht vooruit in het witte
lint is ook een zwaard te zien. Hoe verschilt dit zwaard van de bronstijdzwaarden?
Het is
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en gemaakt van

Z

De bronstijdzwaarden zijn zo kort en smal, dat je er
niet mee kunt vechten zoals je dat ziet in ridderfilms.
Ze waren vooral om mee te steken, een beetje zoals
een moderne schermwedstrijd. Welk zwaard zou jij
kiezen, een bronstijd- of ijzertijdzwaard?
Leg uit waarom!

6.
Ga terug naar vitrine 33. Naast de zwaarden en speren
zijn er ook bronzen sieraden te zien. Naalden en mantelspelden
bijvoorbeeld. Een van die mantelspelden lijkt een beetje op een
bril. Zoek op welk nummer het is en kijk op de bordjes. Hoe
wordt een mantelspeld ook wel genoemd?
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Welke sieraden (of
wapens) zou jij graag
dragen als je in de
bronstijd leefde?
Teken het hier.

7.
Loop een stukje verder. Links van je staat
een grote uitgeholde boomstam. De stam stond
onderin een waterput om te voorkomen dat hij instortte.
Met welk bronzen gereedschap zal de boomstam
bewerkt zijn?
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8.
Tegenover de boomstam zie je een vitrine vol bijlen. Ze zijn in Nederland gevonden, maar ze komen hier niet
vandaan. Tin en koper zit in Nederland niet in de grond. Hoe kon je dan toch aan brons komen?
(Tip: bekijk de tekst naast de vitrine.)
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Pero moet heel ver reizen om de bronssmid te vinden.
Helemaal te voet. Maar hoe kom je eigenlijk in
Engeland als er geen tunnels of vliegtuigen bestaan?

Pero ‘s gift voor de goden:

9.
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In welke vitrine staat het voorwerp dat Pero zoekt?
Zou jij, net als Pero, helemaal naar Engeland reizen om dit voorwerp te halen? Zou jij het offeren aan de goden
als er iets was wat je heel graag wilde? Vertel hieronder wat je denkt!

