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De stadsarmborstier. De gevarieerde werkzaamheden van de
kruisboogmaker
A. Th. LANTINK-FERGUSON
Naar aanleiding van een suggestie van wijlen Prof, Lynn White heb ik een onderzoek
gedaan naar de werkzaamheden van de kruisboogmaker en de ambachtslieden in zijn
omgeving. Lynn White suggereerde een verband tussen de werkzaamheden van de
kruisboogmaker en deontwikkeling van hetraderuurwerk;dit naar aanleiding van een
spanmechanisme uit de BelUfortes van Conrad Kyeser (1405) en de fusee van het
uurwerk (1). (Fig. 1) Beide dienen om de spankracht te regelen: de fusee om voor een
regelmatige afwikkeling van de veer te zorgen, en het instrument van Kyeser om de
bankarmborst (grote kruisboog) maximaal te kunnen spannen.
Om een beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden en de functies die in de
middeleeuwse stad werden uitgeoefend, heb ik aan de hand van bewaard gebleven
stadsrekeningen een onderzoek gedaan. Dit betreft de rekeningen van de volgende
steden in Noord-West Europa: Keulen, Aken, Wesel, Amhem, Brugge, Deventer,
Gent, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Zutphen (2). Deze rekeningen stammen uit de
veertiende en het begin van de vijftiende eeuw. Jammer genoeg zijn er haast geen
dertiende-eeuwse stadsarchieven bewaard gebleven, en diegene die ik nog kon inzien,
bevatten voor dit onderzoek geen relevante gegevens. Daarentegen kan men uit
bovengenoemde rekeningen een duidelijk beeld krijgen van de samenleving in deze
steden. Vooral de stadsrekeningen van Deventer vormen een ware goudmijn aan
interessante feiten. Niet aileen beslaan zij een kleine eeuw (1337-1434), waardoor
personen in de rekeningen in hun levensloop te volgen zijn.
Dit betreft onder andere een zekere Aemt Pijl, die het respectabele aantal van 62
dienstjaren biijkt te hebben bereikt (van 1366 tot 1418). Om zijn levensloop te kunnen
nagaan, was het nodig om de stadsrekeningen zowel van Amhem als van Deventer
door te nemen. Hij heeft grotendeels in Amhem gewerkt, eerst als stadsarmborstier,
later toen hij ouder werd als de verzorger van het stadsuurwerk (vanaf 1383). In 1373
nam de stad Deventer hem in dienst, maar Aemt ging kennelijk temg naar Amhem,
waama Deventer een bode naar Amhem stuurde, echter zonder succes (3).
Deze rekeningen zijn zeer gedetailleerd op allerlei gebied, niet aileen wat
technische werkzaamheden betreft, maar bijvoorbeeld ook over rechtspraak en
allerhande andere zaken. Hierdoor is het mogelijk, een inzicht in deze samenleving
te verkrijgen.
De bovengenoemde steden waren voor het merendeel welvarende
gemeenschappen, centra van handel en nijverheid en trots op hun burgerschap. Zij
hadden zich een vrij zelfstandige positie weten te verwerven. meestal met
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medewerking en instemming van de vorsten. Deze laatsten verkeerden veelal in
geldnood, en het onderhouden van een leger en een arsenaal stelde hoge eisen aan de
schatkist. Zo kwam tot beider tevredenheid een overeenkomst tussen de regerende
vorst en de stad tot stand. De vorst beschouwde de stedelingen als bondgenoten tegen
de vaak oproerige adel. De steden kregen hun eigen jurisdictie en hadden het recht om
tol te heffen. In ruil voor deze rechten waren zij dan ook verplicht de vorst te steunen
in tijden van oorlog of tegen de moeilijk in bedwang te houden adel. Zo had elke stad
haar eigen wapenarsenaal en schutters-compagnieSn. (Fig. 3) De overeenkomst hield
in dat de stad in tijden van oorlog ook wapens van haar arsenaal uitleende. Het
arsenaal bestond uit blijden, ootstallen, balista's en naderhand vuurwapens. Ook
gebruikten de steden hun arsenaal in ruzies onderling.
Een goed voorbeeld van de zelfstandigheid van een stad biedt de volgende akte uit
Keulen:
Omdat onze heren zo dikwijls benaderd en verzocht werden door vorsten, heren
en steden om hun bussen, stenen, kruit, pijien, kruisbogen en ander wapentuig
te lenen en onze heren daarvan zo vele malen veel ondank is toegemeten, daarom
hebben onze heren van de raad en de 44 schepenen eendrachtig besioten dat men
na deze dag geen vorsten, heren, steden, noch iemand anders stukken van de
uitrusting van de stad zoals bussen, kruit, stenen, pijien, kruisbogen of wat dan
ook zai geven of lenen op enigerlei wljze.
Overeengekomen op Woensdag na St. Michael, 2 oktober 1443. (4)
Waarschijnlijk had deze stad minder prettige ervaringen gehad op dit gebied en was
de zaak hier uit de hand gelopen.
Ik concentreerde mijn onderzoek in de eerste piaats op het werk van de
stadsarmborstier, maar daamaast was het ook nuttig om de ambachtslieden in zijn
omgeving erbij te betrekken. Want hun werkzaamheden waren zeer gevarieerd. Een
werknemer kon meerdere functies tegelijk hebben, en ook werden sommige taken
door verschillende beroepsgroepen uitgevoerd.
Een voorbeeld van de kundigheden en taken van de stadsarmborstier is te vinden
in het volgende contract van de stad Keulen :
Dit is de kunst die Goedekin Volger genaamd Fynzinck aan onze heren heeft
beschreven, dat hij beheerst. Hiervoor waren Johan Leeuwensteyn en Heynrich
Suyderman aangesteld. Hierop is hij door de stad aangenomen, na de bevestiging
van de brieven van beide zijden, die daarna gemaakt en bezegeld zijn.
Zo kan hij twee soorten goed buskruit maken, voor de grote en de kleine bussen,
ook kan hij bolwerken maken. Eveneens kan hij met de bussen schieten.
Eveneens kan hij de timmerlieden wijzen hoe een scherm te maken voor de grote
bussen, dat men crop en eraf kein doen opdat men er niet met de bussen er
doorheen schiet. Eveneens kan hij aan de bussen, hetzij ijzeren of koperen,
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kleine of grote, de kruitkamers wijder boren, zo groot als men ze hebben wil.
Eveneens kan hij Grieks vuur maken in aarden potten en daarbij ook voetangels
doen, opdat als mensen steden of sloten willen bestormen, men deze tussen de
mensen kan werpen, zodat zij verbranden en in de voetangels zullen stappen.
Eveneens kan hij datzelfde vuur in tonnen maken, die men dan met blijden in
een stad of slot kan werpen, en ook met bussen datzelfde vuur erin schieten. Ook
kan hij vijf soorten vuurpijien maken, die men schiet op strooien daken of in
lemen daken in het houtwerk, die zo verbranden: blinde vuurpijien die men
schieten zou en die pas zouden branden een half uur nadat ze geschoten
waren.Eveneens kan hij Grieks vuur in pijien maken. Ook kan hij in kleine
tonnen hetzelfde vuur maken, waarmee men een deur kan verbranden of wat men
dan ook verbranden wil.
Eveneens heeft hij veel meer andere kundigheden. (5)
Een ander voorbeeld van een contract is in de Leidse archieven te vinden. Hierin zijn
de plichten evenals de vergoeding opgenomen evenals de wederzijdse opzegtermijn.
Dit contract betreft dus meer de sociale positie en de rechten van de ambachtsman:
Schout en schepenen en de raad van de stad Leiden laten ieder weten, dat wij op
de raad en met goedvinden van het gerecht en de vroedschap Wouter van der
Weterynghe als bogenmaker hebben aangenomen op die wijze en die
voorwaarden die hiema beschreven worden en wel, dat genoemde Wouter de
stad zaI dienen op alle reizen en op de tijden dat ze piaats zullen vinden, en de
stad zal hem garen en was leveren naar behoren. Verder zaI de stad genoemde
Wouter jaarlijks voor zijn dienst 20 Beyerse guldens uitbetalen, zolang hij de
stad dient, elk jaar te betalen op 2 Februari. Verder op die voorwaarde, dat
wanneer de stad de voomoemde Wouter niet langer in dienst houden wil, men
Wouter een half jaar van tevoren zal opzeggen, en als Wouter de stad niet langer
dienen wil, zal hij de stad een half jaar van tevoren opzeggen. En genoemde
Wouter zal vrij verblijven in de stad zonder enige belasting te betalen. Tot
bevestiging der waarheid hebben we deze brief gezegeld met ons stadszegel in
het jaar onzes Heren 1425 op 14 februari. (6)
De taak van de stadsarmborstier bestond duidelijk uit twee delen. Deze betroffen
enerzijds het onderhoud van de kruisbogen en ook van de grote
belegeringswerktuigen, zoals de blijden (Fig. 4), ootstallen en springalen (Fig. 5) en
later de vuurwapens. Hij werkte hierbij vaak samen met andere vaklieden zoals de
timmerman, de smid, de slotenmaker, de touwslager etc., vooral wat de blijden, de
ootstallen en springalen betrof Om deze grote belegeringswerktuigen samen te
stellen, waren natuurlijk ook de timmerman en de touwslager noodzakelijk.Het is
verbazingwekkend wat een kleurrijke variatie van beroepen betrokken kon zijn bij een
en hetzelfde product. De uitwisseling van kennis en vaardigheden was hierdoor
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natuurlijk groot. De taak van de armborstier bestond onder meer uit het begeleiden
van expedities bij kleine veten of bij grotere oorlogen. De middeleeuwse
stadsarmborstier had natuurlijk een andere functie dan de armborstiers die de grote
legers in oorlogen vergezelden, en werkte ook anders dan diegenen die in de grote
centra voor de vervaardiging van kruisbogen (Fig. 2) zorgden, bijvoorbeeld om de
Genuese huurlegers van wapens te voorzien. Dit werk werd eerder bedreven in de
vorm van een echte Industrie (7). Door de kleinschaligheid waren de taken van de
stadsarmborstier veel meer afwisselend. Hij kwam door zijn beroep met veel meer
facetten van de samenleving in aanraking en kreeg vaak taken die niet tot zijn
eigenlijke beroep behoorden.
Om op de stelling van Lynn White terug te komen, inderdaad was de
stadsarmborstier soms ingeschakeld in de verzorging en het onderhoud zowel als het
repareren van het stadsuurwerk. Een fraai voorbeeld hiervan vinden we in de
Deventer stadsrekeningen, en wel bij de aanschaf van het eerste stadsuurwerk in 1373,
Hier volgen de notities hierover in de rekeningen:
Op Vrijdag na St. Jacobsdag 1370 [26 juli 1370], uitgegeven door Bruen
Nyeghecap, Joh. Sconevrent en H. van Heten, die afgevaardigd waren om bij een
meester over een 'uuerclock' te spreken 24 s. 5 d.
Over de "uerclock'
Aan meester Willem, toen hij voor het eerst het werk had gebracht, 50 mottoenen
a 13 plakken, maken 81 lb. 5 s.
Aan dezelfde meester Willem voor de onkosten die hij gemaakt had terwiji hij
met het uurwerk onderweg naar Deventer was, 3 lb. 5 s.
Aan Johan de Lewe en Roelf Mol omdat ze opgepast hadden op het raderwerk
van de 'uerclock' vanaf de tijd dat het op het stadhuis was geplaats, door de
schepenen 1 lb.
Aan Godiken Scerpinge met twee knechten omdat zij de kolen die op het huis
lagen waar de 'uerclock' zou hangen, brachten op het grote wanthuis, 5 s.
In het jaar 1371:
Van bouwbedrijvigheid
Op sint Jansmis [24 juni 1371] aan meester Willem van den Veen, de meester
van de 'uuerclock', 50 mottoenen a 13 plakken, maken 81 lb. 5 s.
Aan J. Pamont en Bruen Nyeghenap, die in het begin waren aangesteld voor het
construeren van de 'uuerclock', waarvan ze rekening en verantwoording zullen
afleggen, 130 lb.
Aan H. van Rectem en J. Pamont, die daama voor de constructie van de
'uuerclock' werden aangesteld, waarvan ze rekening en verantwoording zullen
afleggen, 64 lb, 8 s. 8 d.
Aan meester Willem de Leyendeeker voor het werk dat eerst aan hem was
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aanbesteed, om de toren van de 'uuerclock' te dekken, 8 schilden, maken 11 lb.
10 s.
Aan dezelfde voor hetzelfde werk 2 lb. 10 s.
Aan meester Willem de smid voor timmerwerk ter lengte van vier leinagels aan
de 'uuerclock', 2 lb. 10 s.
Aan meester Wolter de smid voor timmerwerk aan de 'uuerclock' voor 4
leinagels, 2 lb. 10 s. Aan Berend Zwolleman de smid voor spijkers en voor de
standaard waar de arend op staat 14 lb. 7 s. 6 d.
Aan meester Johan Molting voor het werk dat hij aan de toren van de 'uuerclock'
deed en dat aan hem aanbesteed was en voor de drie dagen die hij daarboven
werkte, 11 lb. 15 s.
Van de 'uuerclock'
Aan J. Pamont en Bruen Nyeghenap, waarvan ze rekening en verantwoording
afteggen, 100 lb.
Aan meester Willem den Huker voor ijzerwerk dat hij voor de 'uuerclock' had
laten smeden, 4 lb.
Verteerd door Odo Herberts, G. Winikins, J. Pamont en Hademan, toen ze
meester Willem de armborstier overhaalden om voortaan de klok te verzorgen,
10 s.

In het jaar 1372:
Op sint Maartensavond [10 november 1372] op bevel van de schepenen aan
Berend Spelderwoelt ten behoeve van meester Willem, de meester van de
'uuerclock', wat hem de stad nog schuldig was. 60 lb. 10 s.

In het jaar 1373:
Aan meester Willem ... die onze stadsarmborstier was geweest, voor het loon
van zijn ambt en voor zijn huishuur en omdat hij de 'uuerclock' verzorgd had en
voor de kosten die hij heeft gemaakt terwille van de gebreken die er aan de
'uuerclock' waren geweest.
In het jaar 1381:
Aan meester Johan de armborstier voor zijn loon en om de 'uuerclock' te
verzorgen, 40 lb. (8)

In het jaar 1394:
Item aan meester Johan onze stadsarmborstier en zijn broer Gosen, onze
stadsmeester van de 'uuerclock' en de steenbussen [kanonnen], 28 gld. 4 gr.
Item aan de voomoemde Gosen voor zijn laarzen, 1 gld. 1 gr.
In het jaar 1400:
Aan Lepel, die voor Johan de armborstier naar Blankenweerde was gegaan,
omdat Johan zelf thuis moest blijven om voor de 'uerclock' te zorgen, op bevel
van onze schepenen, en voor allerlei vertering en reizen, waarvan Martijn de
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stukken op ^en lijst voor de schepenen aan zijn gezel gaf (9)
Al snel moesten mankementen aan de klok worden verholpen, want deze eerste
uurwerken waren nog zeer kwetsbaar.
In het jaar 1400:
Item aan meester Johan de armborstier en voor de 'vuerclock' die door hem
verbeterd werd, 5 lb. op grond van het voomoemde ambt in het vorige jaar, die
hem toen niet waren betaald, 2 gld. 19 pi. 4 br. (10)
In 1403 volgen weer werkzaamheden aan de klok:
Door meester Johan gerekend voor een katrol voor de 'uerclock' en voor
ijzerwerk voor dezelfde katrol en voor het werk dat hij daarbij deed, 14 pi.
In het jaar 1405:
Aan Johan de armborstier voor het getouw van de 'uerclock'. Aan meester Johan
Armborstier en van de 'uerclock', 16 gld. 21 pi.

In het jaar 1413:
Aan meester Willem de armborstier, die de 'uerclock' had verbeterd, omdat het
werk erg versleten was, voor zijn loon en de smeden die hem erbij geholpen
hadden, 14 gld.
In het jaar 1417:
Item aan Arend Kistemaker voor de wijzerplaat aan de toren van de 'uerclock'
op ons Stadhuis, [en andere posten] samen 3 Gld. 10 pi. (11)
Dan wordt in 1417 de oude uurklok vervangen door een nieuwe klok, terwiji
tegelijkertijd een kleine luiklok wordt gemaakt en opgehangen:
Voor het nieuwe werk aan de 'uerclock'.
Aan Lubbert Tymmerman, die 16 dagen had gewerkt om het podium te maken
en andere zaken, per dag 9 pi., maakt 16 Gld.
Item aan Gerloch Leyendeeker, die met zijn knechten gedurende 3 1/2 dag het
dak op het nieuwe klokje dekte met toebehoren, per dag 9 pi. maakt 31 pi. 4 br.
Item voor 373 pond lood, per 100 pond 6 Gld. 6 pi., maakt 23 Gld. 7 1/2 pi.
Item om lood te dragen voor twee pond soldeersel en 200 lattennagels, 16 pi.
Item om het nieuwe klokje te gieten, 25 Gld. 2 pi.
Item [gedeclareerd] door meester Johan van de 'uerclock' voor de wijzerplaat bij
de klok, 3 Gld.
Item aan dezelfde meester Johan voor zijn loon, 40 Rijnse gulden, maken 88
Gld. 8 pi.
Item aan meester Albert, die galmgaten maakte aan de toren voor het genoemde
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werk, 1 Gld. 4 pi.
Item voor touw gegeven voor het kleine werk, 3 Gld. 12 pi.
Item door meester Johan over het hele jaar verteerd, I Gld. 16 pi.
Samen 154 gld. 1 pi. (12)
Het "klokje" zal in dit geval een gietijzeren klok zijn, of om te luiden, of om de uren
te slaan. De wijzerplaat zal wel voor de nieuwe uurklok bedoeld zijn.
Ook in andere plaatsen was de kmisboogmaker vaak betrokken bij het verzorgen
van het uurwerk.
In Leiden in 1399:
Jan Dobbe, de bogenmaker wiens jaarlijks loon is 6 lb.
In 1412 is er een voorbeeld van een hoog salaris:
Aan Jan Dobbe, voor zorg voor de klok, 24 lb. (13)
In Zutphen in 1393:
Aan Ghiesbert de armborstier, voor de zorg voor de stads klok, 16 lb. (Zijn loon
als armborstier was 12 lb.) (14)
In Lille maakte een zekere Pierre Demiville, bijgenaamd "del orloge", de eerste
stadsklok in 1381 en hij was daama meester van het stadsarsenaal. Ook in Lille was
Jacques Nolens "orlogeur" en "garde de canons". (15)
In het Marienburger Amterbuch (1375-1442) worden het werk en de instmmenten
van de kmisboogmaker stuk voor stuk genoemd (16). Behalve hoom, hout, pezen en
lijm waren er ook een massa instmmenten voor het werken met ijzer: zagen, vijien,
boren, tangen, vuurtangen, pincetten en hamers, evenals een heel aantal aanbeelden.
(Fig. 8)
Langzamerhand ging de taak van de armborstier over in die voor de "bossen", de
eerste vuurwapens. In 1353 verscheen in Deventer het eerste vuurwapen,
waarschijnlijk door de armborstier. (Fig. 6)
Deventer in 1353:
Aan Brandenburg de armborstier voor een 'donderbus'
(Fig. 6)(kanon),2 1b. 5 s. (17)
Deventer in 1357:
Voor zeven donderbussen, per stuk 35 groten, maakt 21 lb. 13 s. 14 d.
Item voor meester Henson voor het repareren van een hoomen kruisboog, 28 s,
(18)
Deze eerste vuurwapens waren natuurlijk zeer primitief, meer een ijzeren buis, die van
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voren geladen werd: eerst het kmit, dan een prop en daama in de eerste tijd nog pijien,
pas later de loden of stenen kogels. Veel later kreeg men de achterladers. (Fig. 7)
Deze hadden het voordeel, dat men de mond van het kanon niet meer naar voren
hoefde te halen (in geval van beschermde opstelling, bijvoorbeeld een muumis), maar
het vuurwapen in dezelfde stand kon laten. Ook konden bij deze uitvoering
verscheidene kamers gebruikt worden, die na elkaar gebmikt en aan de achterzijde
gevuld konden worden.
Rathgen geeft een volledig verslag van de ontwikkeling en de verspreiding van
deze eerste vuurwapens aan de hand van bronnenonderzoek, waarschijnlijk
merendeels stadsrekeningen. Het is interessant hem hier te citeren wat betreft het
Nederrijngebied. De eerste berichten over het opkomen van de vuurwapens:
1. Aken in 1346: pro una busa ferrea ad sagittandum tonitmm 5 schilde.
2. Deventer in 1348: Magistro Hensoni de Campen de tribus saglttis dietis
dunrebussen 13 scudatos et sex grossos.
3. Deventer in 1353: Brandenborghballistarioprounapixidadietadonrebusse, 2 lb.
8 s.
Rathgen meldt verder dat het weliswaar om vuurwapens gaat, dus wel om lets nieuws,
maar het betreft hier nog vuurwapens geladen met pijien, "Pfeilbilchsen". Deventer
biijkt dus al vroeg hiermee bekend te zijn. Andere steden volgen. Rathgen meldt
verder, dat de kanonnen die stenen werpen, eerst later komen, in 1377 in Keulen en
Frankfurt, in 1380 in Utrecht en Deventer, de laatste in het land zelf vervaardigd,
namelijk in Nijmegen (19). Dan volgt in onze stadsrekeningen een nieuw soort
vuurwapens. Hier komen de steenkanonnen op. Men vindt bijna een eeuw later in
Leiden de volgende posten.
In het jaar 1419:
Gekocht een bus (kanon) met 2 kamers, gelegen in hout, van 2 pont lood om te
schieten; kosten gemaakt door Heynric Wouterszoon 6 gouden schilden, en om
loden kogels te gieten en voor stenen kogels daarvoor gehakt. samen 11 lb, 18 s.
Leiden, anno 1426:
Aan Evert de smid gegeven voor twee nieuwe 'vogelaars', die van hem gekocht
zijn, en deze wegen met al hun kamers, ringen, banden en alle toebehoren 446
pond, per pond een oude botdreger, maakt 34 lb. 13 s. 9 d.
Dezelfde voor veel spijkers, die gebruikt werden om het geschut te stellen.
En voor een mand waarin men de stenen (kogels) draagt bij de kanonnen, 12
tenen
Nog eens aan Evert de smid voor twee nieuwe vogelaars die hij gemaakt heeft,
en deze wegen met al hun banden en toebehoren 336 pond, per pond een oude
botdreger, maakt 38 lb. 17 s. 9 d.
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Aan dezelfde nog voor twee vogelaars, die op wielen gaan en die met al hun
banden wegen 336 pond, maakt 26 lb. 2 s. 8 d.
Leiden, anno 1427:
Aan meester Everts de stads'bossenmaker', om een slot en sleutels te herstellen
aan de klok en voor allerlei uitgaven die hij gemaakt heeft voor de 'bosse',
tezamen - (20)
Hier wil ik Rathgen weer aanhalen: "In 1398 zijn in Geldern de eerste steenkanonnen
met kamers uit smeedijzer, die Vogelaars heten ("Steinbuchsen und Kammrbiichsen
aus Schmiedeisen mit den Namen VOgler") (21).
Deze kanonnen worden dus aan het begin van de vijftiende eeuw in Leiden
aangetroffen. De reden voor deze grote aanschaf van wapens moet worden gezocht
in vijandelijkheden met Haarlem tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Waarschijnlijk was de genoemde Evert zowel bossemaker als smid.
Men merkt hier weer de veelheid van vaardigheden waarover men in die tijd
beschikte, hetgeen mede te danken was aan de overzichtelijkheid van de vakgebieden
en het ontbreken van vergaande specialisatie daarbinnen. Er waren weinig gebieden
waarin het fijnere instrumentmakerswerk werd uitgeoefend. Centraal stond hierin
waarschijnlijk de slotenmaker, daamaast hadden ook de edelsmid en de
kruisboogmaker met fijne metaalarbeid te maken (22) en wel wat de laatstgenoemde
betreft, voor het slot van de kruisboog en daama ook voor de vuurwapens.
Dit onderzoek naar de rekeningen is gedaan om een inzicht te verkrijgen in de
onderlinge contacten en uitwisselingen van de verschillende beroepen met vooral de
nadruk op de vele werkzaamheden van de kruisboogmaker. Het technische onderzoek
naar de ontwikkeling en vervaardiging van de verschillende instmmenten vormt een
ander chapiter.
Mijn dank voor de zeer gewaardeerde hulp van Mevr. Prof Dr. J. M. van Winter.
61, B. de Beaufortweg
NL-3833 AE Leusden
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FIGUREN

Fig. I. - Het spanningsmechanisme voor een grote bankarmborst. Conrad Kyeser aus Eichstat,
Bellifortis, 1405. (ed, Gotz Quarg, 2 vols (DUsseldorf 1967), fol. 76v.4. De veertrommel met
daaromheen het koord, dat naar de snek of fusee loopt en deze laatste doet draaien. Beide
instrumenten dienen om de spanning gelijkmatig te laten aflopen.

Fig. 2. - De kruisboog De boog met het koord en de stok
met de noot waarachter het koord wordt gespannen.
Onder, het slotmechanisme vergroot met de noot en de
trekker. Dit wapen kan een enorme kracht uitoefenen.
Het is ook uiterst geschikt als verdedigingswapen.
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Fig. 3. - Een kruisboogschutter, die zijn boog aan het
spannen is door middel van een haak en riem aan zijn
gordel. Bibliothfeque Nationale, Ms. Fr. no. 2813.
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Fig. 4. - Een voorbeeld van een blijde.
A. Blijde in gespannen stand.
B. Blijde in zijn vaart.
C. Gestippeld is de blijde nadat deze is afgeschoten.
D. De windas waarmee de lange arm omlaag en het gewicht omhoog wordt gebracht.
E. Mande met stenen.
F. De lus, een kant van de lus wordt losgehaakt door de kracht van het projectiel bij het
afschieten.
G. De kromme haak waarin de ene lus van het net lag voor het afschieten. Payne-Gallway. The
Crossbow, p. 310.
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Fig. 5. - Het voorbeeld van een "nootstal".
Deze soorten wapens werden springale, ootstal of balista genoemd. Uit de benamingen is
meestal moeilijk op te maken over welk wapen het gaat, Dit is soms te beoordelen aan het soort
pijien dat gebruikt werd.
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Fig. 6. - Het eerste soort kanon. Viollet-Le-Duc, Architecture, 255.

Fig. 7. - Het vijftiende-eeuwse kanon, met achterladen en losse kamers. Eveneens
met het afdak ter bescherming van kanonniers en wapen. Viollet-Le-Duc,
Architecture, 256.
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Fig. 8. - Een afbeelding van een kruisboogmaker in zijn werkplaats.
Uit: Eygentliche Beschreibung aller Stdnde auf der Erden,
Frankfurt, 1568 Stich von Jost Amman.

NOTEN
1.

Conrad Kyeser aus Eichstatt, Bellifortis, (ed. Gotz Quarg), 2 vol. (DUsseldorf, 1967),
Fol. 76v.4.

2.

De Stadsrekeningen van Arnhem, ed. W.J. Alberts, 5 vol. (Groningen, 1967); De
Cameraarsrekeningen van Deventer (1337-1393), ed. J.L. van Doomik, J. de Huliu, J.A.
Acquoy, 7 vol. (Deventer, 1885-1905); De Stadsrekeningen van Deventer (1394-1434),
ed. G.M. de Meyer, 5 vol. (Groningen, \96S); Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434),
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ed. J. Meerkamp van Embden, 2 vol. (Amsterdam, 1913); De Stadsrekeningen van
Zutphen (1364-1445/46), ed. R. Wartena, 3 vols (Zutphen, 1977).
3.

Deventer Cam, Rek. IV, p, 59, anno 1373,

4.

W, Stein, Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Koln in 14.
und 15. Jahrhunderts. /(Erstes Eidbuch des 15. Jahrh. c. 1398-1400, A IV 27, fol. 17)
(Bonn, 1895), p. 313.Ausleihung stadtischer Kriegsgeratschaften, 1443 Oct. 2. "...want
unse heren V.R. duckwijie angelangt ind versoecht werden van fursten, heren ind steiden
umb yren boessen, steyne, kruydt, pijie, armburst ind ander gereitschatT ind gewer so
lenen, davan unsen heren zo manichen zijden veel undancks opgemessen is, so haint
unse heren vanme raede ... oeverdragen, dat men achter desme dage geyme fursten,
heren, steiden noch nyemant anders ,,, eyniche der steide gereytschafl", id sij buyssen,
kruyt, steyne, pijIe, armburst off we die weren, gheven noch lenen en sail in geynre
wijs,.."

5.

Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Koln in 14. und 15.
Jahrhunderts. ed, W, Stein, II (Bonn, 1895), p, 223, anno 1413: "Dit is die kunst, die
Goedekin Volger,., unsenen heren beschreven gegevenhait, die hee kunne,.. darumb dat
hee van der stede unthaldenis .,, Item kan hee zweyerleye gut boessenkruyt machen zo
groissen ind zo cleynen boessen. Item kan hee wale bolwerke machen. Item kan he ouch
wale mit boessen schiessen. Item kan hee wale zymmerlude wijsen, schirm zo machen
vor groissen boessen ... Item kan hee an boessen, sij weren yseren off kufferen,... die
kruytkameren wijder boiren, we grois dat man die haven weulde. Item kan hee machen
in erden potte kriechgsch vuyr ind darzo voyssangelen darunden gedain, wa lude sturmen
weulden an steiden off am slossen, die darin zo werpen ind sij zo verbyrnen ind in die
voyssysewren solen sij treiden. Item desselven vuyrs kan hee ouch wale machen in
tunnen, die men mit bliden in eyne stat of sloss werpe ind ouch mit boessen desselven
vuyrs darin schiessen. Ouch kan hee wale vunfferleye vuyrpijie machen, die man schuyst
up stroedache ... blynde vuyrpijie, die man schiesen seulde, die nyet bymen en seulden
dan eyne halve uyre na der zijt, dat sij geschossen seynt... etc ... Item veel me ander
kunste...

6.

Aanstelling van een bogenmaker. (Stedeboek, fol. 108 vs. Gemeente-archief Leiden.
Stadsrekeningen van Leiden.).
Scout, scepene ende rade der stede van Leyden doen cond alien luden, want bi di rade
ende goetdencken van den ghemen gherechte ende der vroescip anghenomen hebben
Wouter van der Weterynghe tot ene bogenmaker in manieren ende voorwaarden hiema
bescreven, dat is te weten, dat Wouter voirscreven der stede dienen sel in alien reysen,
tot wat tiden si des te doen sullen hebben, ende die stede sel hem weder leveren gaern
ende was, als behoirlic is. voirt so sel die stede Wouter voirscreven jairlix uutreiken voir
sinen dienst 20 Beyers gulden, also langhe hi der stede dient, te betalen alle jair tot onser
Vrouwendaghe te Lichtmisse (febr. 2). Voirt so sient voirwairde, tot wat tiden dat die
stede Wouter voirscreven niet langher houden en wil, so sel ment Wouter een half jair
te voren seggen, ende als Wouter voirscreven die stede niet langer dienen en, so sel hyt
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der stede een half jair te voeren seggen. Ende Wouter voirscreven sel vry sitten in der
stede, sonder enig onghelt te gheven. In kennesse der wairhede hebben wi desen brief
bezeghelt mit onser stede zegle int jair ons Heren MCCC vijf ende twintich opten Hen
dach in Februario.
7.

Claude Gaier, L 'Industrie et le commerce des Armes dans les Anciennes Principautes
beiges du Xllle a la fin du Xl'e siecle (Paris, 1973).

8.

Cam. IIP, 276, anno 1370:
Des Vryd. na s.Jacobs dach bi Bruen Nyeghecap, Joh. Sconevrent ende H. van Heten die
ghesat weren bi eynen meyster van eynre Vuerclocken te spreken xxiiij s. viij d.
Van der vuerclocken.
Cam. IIP, 293, anno 1370:
Meyster Willam do hi dat were yrst ghebrocht hadde L mott. vor elc stucke xiij placken
maken LXXXJ Lb. V s. Den zelven meyster Willam vor sine cost die hi ghedaen hadde
mit den wercke up den weghe ende to Deventer iij Lb v s.
(Summa Lxxxiiii Lb. x s.)
Cam. IIP, 301, anno 1370:
Joh. den Lewen ende Roelf Mol van dat sie dat orloy van der verklocken uppe der stadt
hues ghewaert hebbet van der tiit dattet daer ghesat waert, by scepenen j Lb. Godiken
Scerpinge, mit tween knechten dat sie de kolen de laghen up den hues, daer de verklocke
haen zal brochten daer by uppet grote wanthues v s.
Cam. IIP, 336, anno 1371:
Van tijmeringhen.
Up s. Johans misse meyster Willam van den Veen den meyster van der Vuerclocken L
mott.
vor elc stucke xiij placken maken Lxxxj Lb v s.
J, Pamont ende B, Nyeghenap die int yrst ghezat weren tot der tijmeringhen van der
vuerclocken daer si rekeninghe af doen solen cxxx Lb,
H, van Rectem ende J, Pamont dien (die) daema ghezat weren tot der tijmeringhen van
der vuerclocken daer sie rekeninghe af doen soelen Lxiiij Lb viij s viij d, Meyster
Willam den Leyendeeker van den wercke dat yrst an hem verdinghet waert te decken den
toem van der vuerclocken viij sch, maken xj Lb,x s,
Den selven van den selven wercke ij Lb x s,
Meyster Willam den smid vor iiij leyennaghele tijmeringhen van der vuerclocken ij Lb
x s,iiij
Meyster Wolter den smid for timmeringhen van der vuerclocken for leyennaghelen iiij
ij Lb X s,
Berende Zwolleman den smid vor naghele ende vor den standert daer die aeme uppe
styet xiiij Lb vij s, vj d,
Meyster Johan Holting van den wercke dat hi an den toem van der vuerclocken makede
dat an hem verdinghet waert ende vor drie daghe die hi boven arbeyde xj Lb xv s,
Cam, IIP, 336, anno 1371:
Ter Vuerclocken,
J, Pamont ende Br, Nyeghenap daer sie rekeninghe af doen C Lb,
Meyster Willam den Huker vor yserwere dat hi hadde laten smeden ter vuerclocken iiij
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Lb.
Cam. IIP, 414, anno 1370:
Bi Oden Herberte G. Winikins J. Panont ende Hademan da si meyster Willam den
armborstierre voert wonnen die vuerclocke te verwaeren x s.
Cam. IIP, 472, anno 1372;
Up s. Martijns avont bi der scepen ghehiete Berent Spelderwoelt tot Meyster Willams
behoef die meyster van der vuerclocken de hem die stad was schuldich ghebleven xl sch.
viij gr. maken Ix lb x s.
Cam.IV, 83, anno 1373:
...Meyster Willam ... die onser stadsarmborstier hadde geweest vor sijn loen van sinen
ampt ende vor sine hueshure ende vor dat hi die vuerclocke verwaert hadde ende vor cost
die hi uytgheleghet hadde van ghebrecte dat an der vuerclocke hadde gheweest,
Anno 1381, Meyster Johan den armborstier vor sinen loen die veurclock te verwaren.
Meyer II p, 60 anno 1394: Item meyster iohan ons, stad armborstierre ende Gosen sinen
broder ons stad meyster van der vuerclocken en van den steyenbusse, 28 gld, 4 gr. It, den
vors, Gosen vor sine leerzen I gld, I gr,
Meyer I, p, 392, in 1400: Lepel die voer Iohan armborstier was ter Blanckerwere, want
die selve Iohan te huys moste bliven omme die uerclocke te verwaren bi ons scepen
ghehiete ende voer allerhande teringhe ende r>'eschap daer Martiin die partikele in eenre
eedelen den scepenen sinen ghesellen gaf
Deventer, (n, 2 boven), vol, II, p,168, anno 1403: ...bi Iohan Armburstier Angherekent
voer een rulle ter verclocken ende voer yserwere toe dier zelver rullen ende daer bij des
ten verwercke te doene hadde...
Vol. Ill, p. 175, anno 1413: Is meister Willem Armburstierre die die uerclocke verbetert
hadde daer dat werck zeer af versleten was...
Meyer I, p. 392, anno 1400; Item meyster Iohan armborstier ende van de vuerclocken 5
Lb. die hem verbetert worden toe den vors. ampten in den voeriare die hem doe onbetaelt
bleven maken 2 Gld. 19 pi.
Meyer II. p. 168. anno 1403: ...bi Iohan Armburstier angherekent voer een rulle ter
verclocken ende voer yserwere toe dier zelver rullen ende daer bij des ten verwercke te
doene hadde...
Meyer III, p. 175, anno 1413: 11 meister Willem Armburstierre die die uerclocke
verbetert hadde daer dat werck zeer af versleten was ...Vor siin loen ende den smeden
ghegheven,die hem daertoe gheholpen hadden... 14 gld
1417; Idem Arent Kistemaker... voer die schive an ie toeme ter verclocken...
Voer dat nye werck an die uerclocke.
Lubbert timmerman die 16 daghe ghearbeid hadde an dat Buenen te bereidend ende
anders alse daer te doene was des daghes 9 pi. maken 6 gld.
Idem Geerlaach Leyendeeker die mit sinene knechte 31 /2 dagh deckende dat dack up den
nyen clocsiken ende dat daer toebehoert des daghes 9 pi, maken 31 pi 4 br.
Idem voer 373 punt lodes elc 100 6 gld. 6 pi. Maken 23 gld. 7 1/2 pi.
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Item voer loet te draghene vor 2 punt soldiers ende 200 lattennaghele 16 pi.
Idem voer dat nyen clocsiken te ghieten 25 gld. 2 pi.
Item bi meister van der uerwercke vor die schive bi de clocken.
Item denselven meister Johan voer siin loen 40 gld. Riinse Gld. maken 88 gld. 8 pi.
Item meister Albert die gate hov an den toren toe toe dien vors. wercke.
Item voer ghetouwe an den klenen wercke gegeven. 3 gld.
lem bii meister Johanne vors. over iaer voer ende na verteert. I gld. 12 pi.
Summa 154 gld. I pi.
Meyer IV, p. 123, anno 1417:
Item Meister Willem armborstier ende Henrikus Creden van de Vuerclocken 16 gld.
21 pi.
13.

Leiden I, p.24, anno 1412.

14.

Zutphen I, p.67, anno 1393.

15.

Claude Gaier, L'Industrie et le Commerce des Armes dans les Anciennes Principautes
beiges du Xllle a lafm du XVe siecle (Paris, 1973), pp. 249-250.

16.

W. Ziesemer, Das Marienburger Amterbuch (1375-1442) des Deutschen Ritterordens,
1916, Egon Harmuth, Die Armbrust (Graz, 1986), pp.77-81.

17.

Deventer Cam. II, p. 205, anno 1353: brandenburg balistario pro una pixida dicta
donrebusse 2 Lb. 5 s.

18.

Cam. II, p. 491, anno 1357: Pro septempoxidibus dietis dunrebussen pro qualibetpixide
XXXV grossas facit XXj LB. Xiij s, iiij d. Item magistro Hensoni pro reparatione balista
comee xxviij s.

19.

Bemhard Rathgen, OarGejc/iMte I'm A/itte/a/ter(l 928, Beriijn; 1987 (Reprint van 1928),
DUsseldorO, P- 6778.

20.

Leiden, vol. II, p. 117 anno 1427: ...meester Evert der stede bossemeester den selven van
die sloot ende slotelen te vermaken an die uerclock ende allerhande cost die hi uytgeleit
haaft an die bossen tesamen...
Leiden I, p. 360, anno 1419: Ghecoft I bosse mit 2 cameren, gheleghert in hout, van 2
pont loots schietende. coste bi Heynric Wouterszoon 6 gouden scilde ende van laden
cloten te ghieten ende stienen cloten dairtoe ghehouwen tesamen 11 Lb. 18 s.
Leiden II, p. 123, anno 1426:
Bossen
Ever die smit gegeven van 2 nuwe voigelairs, die jegens hem gecoft zijn, ende wegen mit
al horen cameren, ringen, banmden ende alien toebehoren 446 pont, van elc pont 1 ouden
botdreger, facit 34 Lb 13 s. 9 d.
Denselven van veel spikeren, an die bossen gebesicht te legeren, ende van 1 mande, dair
men dien stien mede draghet bi die bossen 12 tenen ende om hout...
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Noch Evert die smit van 2 nUwe vogelairs die ghi gemaict heeft, ende wegen met al
horen banden en toebehoren 336 pond, elc pont I ouden botdreger, facit... 38 LB. 17 s.
9d.
Denselven noch van 2 vogelairs, die up wielen gaaen ende wegen met al horen banden
...336pontfact26Lb. 2s.8d.
21.

Zie boven Rathgen, p. 283.
Zie noot 16.
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