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Wetenswaardigheden over de Hallstatt cultuur

In de periode tot ongeveer 1000 voor Christus ontdekten de men-
sen, dat men uit ijzererts ijzer kan produceren. Zij ontwikkelden 
gedurende vele jaren een geschikte methode en gebruikten het ij-
zer eerst om sieraden en ornamenten te maken. Later realiseerden 
ze zich dat het harde materiaal bij uitstek geschikt is voor het 
smeden van wapens en gereedschappen.

Wat hebben de mensen vroeger van ijzer gemaakt?
Onderstreep de vier voorwerpen!

In de Hallstatt cultuur droegen de mensen al zeer goed beschermende kleding. Maar als het 
koud was, maakten ze een groot vuur. Omdat de „aansteken“ met vuurstenen erg moeilijk was, 
werd het vuur goed bewaakt door de vrouwen. 's Nachts sliepen de familieleden met de voetzo-
len naar het vuur, zodat ze voelden, wanneer de warmte sterk afnam of het vuur dreigde uit te 
gaan.

Beschrijf in je eigen woorden, wat mensen deden, om te voorko-
men dat het vuur uitging en waarom!

Een geliefde en belangrijke grondstof was zout. Het werd in de Hallstaat gewonnen en naar vele 
delen van Europa verstuurd. Door de verkoop van het „witte goud“ werden de mensen rijker en 
waren in staat zich beter en sneller te ontwikkelen. Door het zout werden zeldzame voorwerpen 
zoals sieraden van amber en kostbaar servies van klei geruild.

Hoe werd het zout ook wel genoemd en wat werd er tegen geruild?

Nederzettingen werden in de Hallstatt cultuur gebouwd op geschikte locaties zoals aan rivieren 
en meren. Om zichzelf voor het soms wassende water te beschermen, bouwden de mensen vaak 
huizen op palen. Ze gebruikten de natuur en waren vooral werkzaam op de velden als landbou-
wers, veeboeren en vissers.

Welke „beroepen“ handen de mensen destijds?
Schrijf ze op!




