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W A P E N S  E N  W E R K T U I G E N

De ontdekking van brons is het begin van een
ontwikkeling van duizenden jaren waarin men de
mogelijkheden ontdekte en uitbreidde en de techniek
van de bronsbewerking tot in perfectie onder de knie
kreeg. Natuurlijk was niet alles meteen vanaf het begin
mogelijk. De eerste bronzen voorwerpen waren
eenvoudige gegoten wapens en werktuigen. Hiertussen 
is niet altijd verschil te maken: met hetzelfde instrument
kon men de grond bewerken of een dier of mens doden.
Er waren nog geen georganiseerde professionele legers.
Wapens waren in eerste instantie bedoeld voor de jacht,
maar wanneer het dorp werd aangevallen, zullen de
boeren met allerlei wapens en landbouwwerktuigen
hebben gevochten.

D E  E E R S T E  L E G E R S

In het derde millennium voor Christus ontstonden de
eerste grote rijken in Mesopotamië en Egypte. In
Mesopotamië waren het de Sumeriërs die een groot
gebied onder hun heerschappij brachten, maar hun
legers waren nog primitief uitgerust met eenvoudige
speren. Het is koning Sargon van Akkad (ca. 2340-2280
voor Christus) geweest die als eerste een geducht leger
op de been bracht en daarmee een groot gebied
veroverde. De Sumeriërs waren geen partij voor Sargons
boogschutters die beschikten over een boog met een
reikwijdte van ettelijke honderden meters. 

W A P E N W E D L O O P

De professionalisering van de oorlogsvoering
bracht een wapenwedloop op gang die zorgde voor
nieuwe, effectievere wapens. Voorwerpen, zoals bijlen 
en sikkels, die eerst nog als werktuig én als wapen
gebruikt konden worden, kregen specifieke vormen die
toegesneden waren op het gebruik. Als antwoord op
dergelijke gevaarlijker wapens werd gezorgd voor een
beter beschermende wapenrusting. Door de slechte
hygiënische omstandigheden en het gebrek aan medische
zorg was een kleine wond immers vaak al voldoende om
te sterven. Daarom beschermde men zich bijvoorbeeld
met bronzen helmen en kurassen. De volgende stap was
natuurlijk dat er weer wapens werden ontworpen die 
deze konden doorboren. Zo is er bij verschillende wapens
een ontwikkeling te zien, waar veranderingen in de vorm
aanwijzingen geven over het gebruik. De oude types
verdwenen niet, maar bleven daarnaast in gebruik.

B I J L E N

De bijl behoort tot de alleroudste wapens en
werktuigen van de mens. Er zijn talloze stenen bijlen
bewaard gebleven. De eerste bronzen bijlen waren plat
en werden aan een stok vastgesnoerd (afb. 1). Daarna
maakte men in de bijl een ronde opening waar de steel
doorheen werd gestoken zodat een steviger verbinding
ontstond (afb. 2). Het lange blad was recht of sierlijk
gekromd en stond in zo‘n hoek ten opzichte van de steel
dat er een flinke klap mee kon worden uitgedeeld. Toen
men in de strijd helmen ging dragen als bescherming,
veranderde de strijdbijl van vorm: hij kreeg een scherpe
smalle snede, om des te gemakkelijker de helm - en de
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Rond 3000 voor Christus wordt in het Nabije Oosten brons ontdekt als materiaal waar-
van wapens en werktuigen gemaakt kunnen worden. De aard van de voorwerpen laat veron-
derstellen dat brons vooral gebruikt werd door de mannelijke elite bij de jacht en in de strijd.
Het dragen van brons werd daardoor een statussymbool dat ook werd gebruikt voor bronzen
sieraden zoals gordels en halsbanden. Zelfs toen in praktische toepassingen brons vervangen
werd door ijzer, werden paradewapens nog van brons gemaakt.

afb. 1 

Platte bijl die aan steel

gebonden werd. Brons, 

l. 17,3 cm, Iran, 

ca. 800 v. Chr. 

APM 11.420

afb. 2

Bijl met gat om steel in

te bevestigen. Brons, 

l. 19,5 cm, Iran, 

1350-1000 v. Chr. 

APM 9187

afb. 3

Puntige bijl, 

geschikt om helm te

doorboren. Brons, 

l. 17,7 cm, Iran, 

2400-2100 v. Chr. 

APM 9252



schedel daaronder - te doorboren (afb. 3). Aan de
achterzijde verscheen voor een goede hanteerbaarheid
een verticale richel als tegenwicht, waarmee en passant
ook rake klappen konden worden gegeven. Dit type
wapen, dat trouwens erg lijkt op de in de landbouw
gebruikte hak, is teruggevonden in Mesopotamië, Noord-
Syrië en Iran, binnen de Akkadische invloedssfeer.

P I J L P U N T E N

Ook bij pijlpunten kan men aan de verandering
van vorm de verandering in gebruik zien. Aanvankelijk
werden pijlen bij de jacht gebruikt, waar het doel was
om het dier snel te doden. Men gebruikte gladde punten
die met een uitsteeksel aan de achterkant in een rieten
schacht werden vastgezet met beenderlijm of - in
gebieden waar nu olie gewonnen wordt - teer (afb. 4). 

Ze waren van dun materiaal en meestal niet mooi
afgewerkt, want de kans op verlies was erg groot. Later
maakte men aan de achterkant van de pijlpunt een
verdikking zodat, wanneer de pijl doel trof, de punt niet
achteruit de schacht in werd geduwd (afb. 5). In dat geval
namelijk zou de pijl niet afdoende in de prooi door -
dringen en zou de schacht kunnen barsten. Later ontstond

een type pijl punt met weerhaken aan de achterkant. Deze
hadden geen functie bij het doden, maar waren bedoeld
om een pijnlijke wond toe te brengen. Dit zijn dus geen
pijlpun ten voor de jacht meer, maar oorlogswapens. Toen
men bronzen kurassen en maliënkolders ging dragen ter
bescherming, werden driekantige pijlen gemaakt die
dergelijke wapenrustingen wel konden doorboren (afb. 6).
Ook maakte men hoekige, zeer smalle punten die
hiervoor geschikt waren (afb. 7). Pijlen werden vaak van
gehamerd koper gemaakt. Zoals gezegd is koper
gemakkelijker te bewerken dan brons en wordt het,
wanneer men het hamert, hard genoeg om als wapen
gebruikt te worden. Daarbij moet ook bedacht worden dat
tin een schaars en dus duur importproduct was, dat ook
nog eens - net als olie en uranium tegenwoordig - een
hulpstof voor het voeren van oorlog was. In tijden van
onrust of oorlog stagneerden de leveranties.

Z W A A R D E N  E N  D O L K E N

De dolk is een van de oudste wapens van de
mens en kwam in de Steentijd al voor. Een dolk is klein
en daarom relatief eenvoudig te maken en mee te
nemen. Het is een steekwapen en heeft altijd een punt.
Soms is voor de stevigheid het midden van de dolk over
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afb. 4

Pijl met puntig

uitsteeksel dat in

schacht werd

gemonteerd.

Op het blad is een

visgraatmotief

gegraveerd. 

Brons, l. 11 cm, Iran,

ca. 800(?) v. Chr. 

APM 13.383 

afb. 5

Pijl met verbreding

aan onderkant om te

voorkomen dat de

pijl, wanneer hij doel

trof, in de houten

schacht werd

geduwd en deze zou

doen splijten. 

Brons, l. 19,3 cm,

Iran, ca. 800(?) v. Chr.

APM 11.423 

afb. 6

Pijl met drie vleugels,

geschikt om een

maliënkolder te

doorboren. 

Brons, l. 2,9 cm, Iran,

7de eeuw v. Chr. 

APM 11.640b

afb. 7

Dunne vierkantige

pijl, geschikt om een

maliënkolder te

doorboren. 

Brons, l. 7,3 cm, Iran,

1350-1000 v. Chr.

APM 11.833



de gehele lengte dikker, de middenrib. De vroegste
bronzen dolken hebben aan de achterkant van het
lemmet een uitsteeksel waarmee ze in een houten of
benen heft waren bevestigd. Soms zitten in dit uitsteeksel
gaatjes in die bedoeld waren om het lemmet en heft met
klinknagels met elkaar te verbinden (afb. 8). Soms werd
het handvat meegegoten (afb. 9). De constructie is dan
steviger. Omdat een massief metalen handvat zwaar was
en het evenwicht van het wapen verstoorde, werden de
zijkanten van het heft verhoogd zodat er aan boven- en
onderkant holtes ontstonden die in de oudheid met hout
of ander materiaal opgevuld waren (afb. 10). Dit zorgde
zowel voor minder gewicht als voor een betere grip op
het wapen. Rond 1400 voor Christus werden de dolken
langer en kunnen dan beter rapieren worden genoemd.
Vaak waren deze wapens versierd met lange groeven
langs de middenrib. Soms waaieren die bij het handvat
uit zodat het effect van een bladnerf wordt verkregen
(afb. 11). Ook zwaarden kwamen in deze tijd voor. 

Een zwaard is een slagwapen bedoeld om
dodelijke verwondingen toe te brengen en hoofd of
ledematen af te houwen. Het zwaartepunt ligt halverwege
het lemmet, dus de plek waarmee je de tegenstander

raakt. Omdat een zwaard niet direct bedoeld is om te
steken, kan het ook een afgeronde punt hebben (afb. 12).

L A N S E N  E N  S P E R E N

Een lans is een stootwapen dat met één of twee
handen gehanteerd werd. Dit wapen was niet bedoeld
om te gooien; dat zie je aan de grootte en de stevige
uitvoering van de bronzen punten. Net als pijlpunten
werden lanspunten vaak van gehamerd koper gemaakt:
punt en bevestigingsdeel werden uit één stuk gesmeed
en daarna in vorm gehamerd, waardoor de hardheid
toenam. De onderkant werd gebogen tot een ronde holle
koker, waarin de schacht werd vastgezet. Vaak werd er
nog een metalen draad of ring omheen bevestigd om te
voorkomen dat door de stoot dit achterdeel weer open -
barstte en losraakte van de schacht (zie afb. 3 op p. 4).
Aan de achterkant van de schacht zat vaak als tegen -
wicht voor de lanspunt een metalen uitsteeksel, waar mee
de lans in de grond gezet kon worden, en waar in
noodgevallen natuurlijk ook een flinke klap mee kon
worden uitgedeeld als de punt beschadigd was (afb. 13).

Een speer is een langeafstandswapen dat net als
pijlen in het gevecht verloren kon gaan. Daarom werd
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afb. 8

Dolk met middenrib.

Kort uitsteeksel met

gaatjes om het lemmet

met klinknagels aan

heft te bevestigen.

Brons, l. 19,2 cm, Iran,

2400-2000 v. Chr. 

APM 12.793

afb. 9

Dolk met breed lemmet

en aangegoten heft

versierd met punten en

slangen. 

Brons, l. 26 cm, Iran, 

ca. 2400 v. Chr. 

APM 9321

afb. 10

Dolk met middenrib en

meegegoten heft. Dit

heeft opstaande randen

en was ingelegd met

hout of been. 

Brons, l. 42,4 cm, Iran,

1350-1000 v. Chr. 

APM 12.846 

afb. 11

Rapier met groeven

langs de middenrib, die

bladvormig uitwaaieren.

Kort uitsteeksel met

gaatje om heft te

bevestigen. 

Brons, l. 46,3 cm, Iran,

1350-1000 v. Chr. 

APM 8486 

afb. 12

Zwaard met brede

middenrib. Het

meegegoten heft

versmalt zich en waaiert

weer uit, zodat er

omheen bevestigde

greep niet los kon

schieten. 

Brons, l. 52,1 cm, Iran,

1350-1000 v. Chr. 

APM 8503



een speerpunt normaal gesproken eenvoudig gemaakt,
met een uitsteeksel aan de achterkant om in de schacht
te bevestigen. Soms zitten er in het blad van de
speerpunt gaten waardoor een leren bandje geregen
kon worden om de punt tegen de schacht aan te binden
(afb. 14). Dit voorkwam dat de punt naar opzij omklapte
wanneer hij doel trof. Desondanks zijn er ook
verrassend zware speerpunten van dik brons, eigenlijk
te kostbaar en te mooi om naar een vijand te werpen
(afb. 15)! Misschien waren deze bedoeld voor
ceremonieel gebruik of als grafgift, hoewel juist dan
geen degelijke kwaliteit vereist is.

I M P O N E R E N

Een bronzen wapenrusting was niet alleen om
jezelf te beschermen, maar ook om de tegenstander te
imponeren (zie afb. 9 op p. 23). Een helm maakte de
drager langer, zeker wanneer er een helmbos bovenop
was bevestigd. Een leger dat kwam opgemarcheerd met
blinkende helmen, kurassen, schilden en lansen moet
een indrukwekkend gezicht zijn geweest. Het moet
daarnaast ook een overweldigend geluid hebben

gegeven: brons geeft een heldere klank wanneer het
tegen elkaar aanstoot, in tegenstelling tot leer of vilt,
waarmee men zich ook wel beschermde. Bovendien
waren ook de in de oorlog gebruikte paarden door
bronzen voorhoofdbeschermers en wangstukken aan
het bit beschermd (afb. 16). Daarnaast was hun leren
tuig met bronzen sierplaatjes en belletjes versierd, om
het dier en de leren riemen te beschermen (afb. 17).
Maar deze bronzen versiering zorgde tegelijk voor
hetzelfde visuele en akoestische effect als
wapenrustingen van mensen.
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afb. 17

Bronzen versierselen 

van paardentuig. Brons,

Iran, ca. 800(?) v. Chr.

a. Riembeslag om

paardentuig mee te

versieren. l. 4,2 cm

APM 11.538 a en b

b. Riemgeleiders van

paardentuig. l. 2,4 cm 

APM 11.558 a, b en c

c. Riemgeleider van

paardentuig. l. 3,5 cm 

APM 11.838 

d. Riemgeleider van

paardentuig. l. 3,4 cm, 

APM 11.839 

e. Belletjes om

paardentuig mee te

versieren. 

l. 3,1-3,9 cm, 

APM 11.552 a en b

f. Opengewerkte bal 

om paardentuig mee 

te versieren. l. 3,4 cm 

APM 12.808

g. Belletje om

paardentuig mee te

versieren. l. 3,5 cm 

APM 12.826

h. Belletje om

paardentuig mee te

versieren. l. 4 cm 

APM 13.397

i. Belletje om paardentuig

mee te versieren.

l. 7,8 cm 

APM 11.433

afb. 13

Metalen punt die aan

onderkant van een lans

was gemonteerd als

tegenwicht voor de

lanspunt en waar mee de

lans in de grond kon

worden gezet. 

Brons, l.15,5 cm, Iran,

1350-1000 v. Chr. APM

11.821

afb. 14

Speerpunt met in het

blad twee gleuven

waarmee hij aan schacht

werd beves tigd zodat hij

niet opzij klapte wanneer

hij doel trof. Brons met

zeer laag tingehalte, 

l.17,8 cm, Cyprus, 

ca. 2400 v. Chr. 

APM 1454

afb. 15

Speerpunt met

omgebogen puntig

uitsteeksel om hem aan

de schacht te monteren.

Het uitsteeksel heeft 

een verdikking om te

voorkomen dat de speer

wanneer hij doel trof in

de houten schacht zou

worden geduwd en 

deze zou doen splijten.

Brons, l. 23,9 cm, Iran, 

1350-1000 v. Chr. 

APM 8507

afb. 16

Bit met opengewerk te

wangstukken. Brons, 

l. 19,5 cm, Iran,

ca. 1000 v. Chr. 

APM 8884

a. 

b. 

c. d. 

e. 

f. g. 

h. 

i. 
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afb. 18

Bronzen sieraden

a. Gesp, bestaande uit 

ring die door handen 

wordt vastgepakt. 

Brons, l. 8 cm, Iran, 

ca. 2000 v. Chr. 

APM 8434

b. Halfronde

kledingspeld (fibula),

versierd met halve

bolletjes. Brons, 

diam. 7,3 cm, Turkije,

Phrygië, ca. 800(?) v. Chr. 

APM 8366

c. Armband waarvan 

de uiteinden uitlopen 

in slangenkoppen. 

Brons, diam. 8,3 cm, 

Iran, ca. 800(?) v. Chr. 

APM 12.860

d. Halsband. Brons, 

diam. 15 cm, 

Iran, ca. 800(?) v. Chr. 

APM 11.551

e. Arm- of enkelband,

met gegraveerde

versiering. 

Brons, diam. 12,5 cm, 

Iran, ca. 800(?) v. Chr. 

APM 12.835

Brons hoorde in deze begintijd vooral in de
mannenwereld thuis. Het was een kostbaar materiaal
dat alleen de elite zich kon veroorloven. Daarom
tooide men zich ook buiten het slagveld graag met
brons. Brede gordels (zie afb. 6 op p. 7), grote gespen
en zware halsbanden, arm- en enkelbanden (afb. 18)

zorgden ervoor dat men zijn status en rijkdom duidelijk
ten toon spreidde. Ongetwijfeld zullen ook de vrouwen
van deze krijgers zich met brons getooid hebben.
Naarmate de techniek voortschreed zien we steeds
meer ranke oorbellen, kledingspelden en fibulae van
brons verschijnen (afb. 19). Ook werden de voorwerpen
steeds fraaier met gedreven of gegraveerde
voorstellingen versierd. 

K R A C H T  E N  P R A A L

Uiteindelijk werd bij wapens het brons door
ijzer vervangen. Dit materiaal was ruim voorhanden en
is veel harder dan brons te maken. Bij de rapier op
afbeelding 20 zijn beide materialen gecombineerd: het
lemmet is van het hardere ijzer met een meegesmeed
heft waaromheen een bronzen handvat is aangegoten.
Hoe hoog bronzen wapens in aanzien stonden en
zorgden voor status, blijkt echter uit de tendens dat

sommige wapens zo een vorm aannamen dat ze 
geen praktisch nut meer hadden, maar eerder als status-
symbool of sieraad werden gedragen. Sommige bijlen
ontwikkelden een vorm die weliswaar decoratief, maar
niet meer functioneel was. Het type met een lang blad
en aan de achterkant een paar uitsteeksels (afb. 2) is
goed als wapen te gebruiken. Maar bij een latere
variant zijn deze uitsteeksels uitgerekt tot lange
‘vingers’ en is het blad zo kort en gehoekt geworden
dat je er geen harde klap meer mee kan uitdelen (afb.

21). Ook de grote lanspunt en de knots (afb. 22 en 23)

zijn zo dun dat zij niet echt als wapen kunnen zijn
gebruikt.

Omdat brons een mooiere kleur heeft dan ijzer
en ook beter te bewerken is, maar in de slag niet op
kan tegen ijzer, zullen de meeste bronzen wapens uit
deze periode bedoeld zijn geweest om mee te pronken
bij parades. Hoezeer men het brons bleef waarderen,
blijkt wel uit het feit dat ook voorwerpen die speciaal
werden gemaakt om aan de goden te worden geofferd
of om meegegeven te worden in het graf, traditioneel
van brons werden gemaakt. Ook daar gingen
schoonheid en prestige boven praktisch nut.

afb. 19

Kledingpen met

opengewerkte knop.

Brons, l. 24,5 cm, 

Iran, ca. 800(?) v. Chr. 

APM 11.507

a. 

d. e. 

b. c. 
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afb. 20

IJzeren rapier met

meegesmeed heft.

Daaromheen is een

bronzen greep

aangegoten. De

zwaardknop aan de

achterkant van het

heft heeft de vorm

van een achtvormig

schild, zoals uit

Griekenland in de

Minoïsche en

Myceense tijd

bekend is. 

IJzer en brons, 

l. 72,5 cm, 

Iran, ca.1000 v. Chr. 

APM 13.318

afb. 21

Bijl. Het blad is zo 

kort en staat in zo’n

scherpe hoek op de

steel dat de bijl niet

als wapen gebruikt

kan zijn. Het was

waarschijnlijk een

ereteken, waarvan 

de vorm is afgeleid

van de bijl op afb. 3. 

Brons, l. 19,7 cm, 

Iran, 1350-1000 v. Chr.

APM 12.851

afb. 22

Lanspunt met hol

uiteinde om hem op

schacht te monteren. 

De punt is zo groot 

en slap dat hij niet 

als echt wapen kan

hebben gediend. 

Brons, 58 cm, 

Iran, 1350-1000 v. Chr.

APM 11.816

afb. 23

Knotskop. Het is de

vraag of deze hol

gegoten knotskop 

in de vorm van een

granaatappel nog

functioneel was of

alleen als status- 

symbool diende. 

Brons, l. 15 cm, 

Iran, ca. 2000 v. Chr. (?)

APM 12.849




