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Archeologie en geschiedenis van een 
middeleeuwse woonwijk onder de Hopmarkt  
te Aalst

Dit boek verzamelt alle onderzoeksresultaten over de 
middeleeuwse en oudere geschiedenis van de Hopmarkt in 
de stad Aalst die voortvloeien uit het grootschalig archeo - 
logisch onderzoek dat op dit plein plaatsvond in 2004 en 
2005. Het is de meest uitgebreide archeologische studie  
die tot nu toe ooit in Vlaanderen over een middeleeuwse 
stadswijk is gepubliceerd. Het biedt talrijke inzichten in de 
complexiteit van archeologie in een middeleeuwse stad  
en toont de schat aan informatie die erin kan schuilgaan.

In het eerste deel wordt na een historische inleiding 
uitgebreid ingegaan op alle archeologische vondsten,  
van de schaarse resten uit de prehistorie en sporen van 
middeleeuwse landbouwactiviteiten tot de bewoning die 
zich hier in de 14de en 15de eeuw ontwikkelde langsheen  

de toenmalige Veemarkt, die gedomineerd werd door een 
grote drenkpoel. Een belangrijk aantal hoofdstukken gaat 
naar de studie van de grote hoeveelheden aan culturele  
en ecologische vondsten die in al deze structuren werden 
aangetro�en. Ze werpen een gedetailleerd licht op het 
dagelijkse leven en de economische activiteiten in deze 
middeleeuwse stadswijk.

Het tweede deel verdiept zich in de geschiedenis en de 
archeologie van kruisboogmaker Christo�els Jans,  
die tussen 1489 en 1498 zijn atelier had aan de Veemarkt. 
De talrijke materiële resten bieden niet enkel een bijzon - 
dere blik op zijn huishouden en zijn atelier, maar geven ook 
een nieuw inzicht in dit hoogtechnologische ambacht dat 
een grote specialisatie vereiste. 

—
koen de groote & jan moens (red.)
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Deel II   Daer nu de boochmakere up woendt.  
Geschiedenis en archeologie  
van Christoffels Jans, kruisboogmaker  
aan de Veemarkt te Aalst (1489-1498)





375Inleiding

In dit tweede deel van het boek worden alle gegevens verzameld 
die verband houden met de aanwezigheid van kruisboogmaker 
Christo�els Jans in de woning op de hoek van de Veemarkt met 
de Korte Sint-Jorisstraat. De voornaamste reden is de unieke 
combinatie van het aantre�en van archeologische resten van een 
heel gespecialiseerd en hoogtechnologisch ambacht samen met 
de speci�eke historische informatie over de ambachtsman zelf 
en de archeologische gegevens over zijn voeding en materiële 
cultuur.

In het eerste deel werd bij de bespreking van de bewoning en  
de geassocieerde erfstructuren reeds melding gemaakt van het 
huis van de kruisboogmaker en werden de vele vondsten uit de 
geassocieerde beerstructuren behandeld. In dit deel wordt de 
bespreking van deze structuren niet herhaald, maar wordt ver-
der ingegaan op wat zowel historisch als archeologisch over deze 
persoon, zijn materiële cultuur en zijn ambacht te vertellen valt.

A  Inleiding

Eerst wordt het bredere historische kader geschetst om te verne-
men wat de rol was van een kruisboogmaker in een laatmiddel-
eeuwse stad, waarna dieper ingegaan wordt op wat vanuit de 
geschreven bronnen geweten is over de kruisboogmakers te 
Aalst. In een volgend hoofdstuk komt het ambacht zelf aan bod 
vanuit het Europese kader, op basis van zowel historische als 
 archeologische bronnen, en wordt er ingegaan op de technische 
aspecten van de productie van kruisbogen. Daarna worden  
alle archeologische sporen en resten van de Hopmarkt die met 
zekerheid verband houden met de kruisboogmaker, zijn atelier 
en zijn huishouden, op een rij gezet. Hierbij worden ook alle 
 aangetro�en kruisboogfragmenten in detail besproken. Een 
 afsluitend hoofdstuk brengt al deze gegevens samen en onder-
zoekt of er op basis hiervan een sociaal-economisch pro�el van 
Christo�els Jans op te maken valt.
—
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1  Inleiding
In dit hoofdstuk worden de historische gegevens met betrekking 
tot het Aalsterse kruisboogmakersambacht samengebracht en 
besproken. Allereerst zijn er de vele vermeldingen van Aalsterse 
kruisboogmakers in de stadsrekeningen en de wettelijke passe-
ringen, waarbij we hun namen te weten komen, welke vergoe-
ding ze kregen en soms ook hun locatie binnen de stadsmuren. 
Daarnaast zijn er de gegevens over het Aalsterse Sint-Jorisgilde 
waarvoor de kruisboogmakers werkzaam waren. Voor dit 
hoofdstuk kon zowel gebruik gemaakt worden van ongepubli-
ceerde teksten uit het Aalsterse stadsarchief en het rijksarchief 
te Brussel, als van gepubliceerde bronnen.

2  Het Sint-Jorisgilde
Sint-Joris is de patroonheilige van het gilde van de kruisboog-
schutters, in de late middeleeuwen voetboogschutters geheten. 
In de meeste Vlaamse steden was dit één van de voornaamste 
gilden vanwege hun grote militaire belang1156. De meeste schut-
tersgilden ontstonden in de loop van de 14de eeuw, waarbij die 
van Gent, Brugge, Oudenaarde en Rijsel de vroegst gekende zijn, 
met meldingen tussen 1315 en 13251157. Er zijn wel oudere vermel-
dingen van ‘schutters’ in rekeningen van Gent en Brugge die 
 dateren vóór 1300, maar er was toen nog geen sprake van gilden. 
Het vormen van schuttersgilden had niet enkel een militaire 
 betekenis want ook sociale en religieuze factoren speelden hier-
bij een grote rol1158. De militaire taken waren vooral belangrijk 
bij de verdediging van de stad, waar zij samen met de handboog-
schutters de voornaamste groep vormde die de stadswallen 
moest bemannen1159. Daarnaast werden de kruisboogschutters 

B   Historische gegevens over de Aalsterse 
 kruisboogmakers

Koen De Groote en Wilfried Vernaeve

soms ingezet in militaire campagnes buiten de stad, zowel in 
dienst van hun eigen stad als van hun soeverein. Zo gingen kruis-
boogschutters vaak mee in veldtochten van de graaf van Vlaan-
deren en later de hertogen van Bourgondië, maar kwamen ze ook 
soms in actie om naburige steden te helpen verdedigen tegen een 
externe dreiging1160.

Zoals gezegd speelden de schuttersgilden daarnaast ook een 
 belangrijke sociale en religieuze rol. Ze organiseerden tornooien 
in de stad of namen deel aan tornooien in andere Vlaamse 
 steden, ze organiseerden banketten en feesten, gingen mee in 
optochten en hadden hun eigen kapel1161. Uit contemporaine 
a�eeldingen van gildebijeenkomsten en schuttersfeesten blijkt 
het belang van het gezamenlijk eten en vooral drinken dat met 
de festiviteiten en plechtigheden samenging1162. Op de sociale 
en religieuze aspecten van de schuttersgilden wordt hier niet ver-
der ingegaan omdat het te ver zou leiden binnen het kader van 
deze publicatie. Het aspect van het gemeenschapsdrinken zal 
echter verder wel nog aan bod komen.

Ook het Aalsterse Sint-Jorisgilde kende zijn oorsprong ergens in 
de 14de eeuw. De oudste gekende tekstvermelding dateert uit 
1380, met de situering van het schuttershof in de ‘Nustraete’ 
(Nieuwstraat), waar zich ook steeds de Sint-Joriskapel bevond1163 
(�g. 298: A). Later verhuisde het schuttershof naar het Sint-Joris-
straatje of Schuttersstraatje, gelegen tussen de Lange Zoutstraat 
en de Veemarkt, waar ook ruimte was voor grote schietstanden. 
Het terrein strekte zich uit ten westen van het hof, achter het 
woonblok ten zuiden van de Veemarkt, tot aan de stadsomwal-
ling1164. De oudste vermelding van dit straatje dateert tussen 

1156 Crombie 2010; Crombie 2011; Crombie 2016.
1157 Crombie 2010, 30-31; Crombie 2016, 33-37.
1158 Carasso-Kok 1988; Crombie 2016, 89-125, 
Brown 2011, 134, 136, 145-146.
1159 Crombie 2010, 33-35; Crombie 2016, 39-43.

1160 Crombie 2010, 36-50; Crombie 2016, 43-50.
1161 Crombie 2010; Crombie 2011; Crombie 2016, 
51-88.
1162 Zie bijvoorbeeld: Carasso-Kok 1988, �g. 9, 
�g. 11; Carasso-Kok M. & Levy-van Ham J. (red.) 

1988, �g. 149, �g. 182 en Cat. no 15; Crombie 2016, 
89-125
1163 Anonymus s.d., 84.
1164 Reyntens 1913, 29.
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1401 en 1407 en spreekt over ‘… tAelst in de Veemarct tusschen 
den straetkine vander Scuttren in deen zijde…’ en is de oudste 
onrechtstreeks verwijzing naar het nieuwe schuttershof1165. 
Op het stadsplan van Sanderus staat het schuttershof in de 
Sint-Jorisstraat duidelijk afgebeeld en in de legende aange-
duid1166 (� g. 298: B). Ten westen van het hof, ervan gescheiden 
door een toegangspoort, strekt zich ten zuiden van het karme-
lietenklooster een langgerekt oostwest georiënteerd terrein uit 
tot aan de stadsomwalling. Op het einde van dit terrein bevinden 
zich twee kleine gebouwen (� g. 298: C & D). Het gaat om het 
doelenterrein met schietstand en doelen. Deze locatie blijkt 
 duidelijk uit bepaalde beschrijvingen in de stadsrekeningen 
van woonpercelen aan de Veemarkt, zoals ‘…den voors. lochten 
achter streckende toet der scutterien vanden voetboghe’ 
(1446)1167 of ‘…streckende achterwaert tot ande Scutterien van-
den voetboghe tusschen der stede engienhuus an deen zyde ende 
de stede die wylen Willem Neels alias Karremans was an dan-
dere’ (1489)1168. De kleine gebouwen achteraan het schietterrein 
bij de vesten zijn waarschijnlijk te interpreteren als doelhuisjes 
(� g. 298: D). Dergelijke constructies zijn in de Nederlanden vrij 
goed gekend uit iconogra� sche bronnen, waar de schietterreinen 
van de schuttersgilden vaak afgebeeld staan met bijhorende 
schietstanden en vooral de zogenaamde doelengebouwen1169. 
Op een 15de-eeuwse miniatuur is duidelijk te zien dat er 
zich naast de doelengebouwen langs een schietbaan ook andere 
kleine gebouwen konden bevinden, waar onder meer gegeten en 
gedronken werd door toeschouwers1170. Het schietterrein zelf 
bevatte meestal meerdere schietbanen van gras of aarde, van 
 elkaar gescheiden door bomenrijen of hagen1171.

In een akte van 1431 werd het Aalsterse Sint-Jorisgilde door her-
tog Filips de Goede in zijn bestaan bevestigd en werden zijn 
voorrechten hernieuwd. Op verzoek van het gilde zelf bekrach-
tigden de hoogbaljuw van het Land van Aalst en de Aalsterse 
schepenen zijn statuten in 15061172. Het gilde bestond oorspron-
kelijk uit een deken en ‘24 notable scuttren’ zoals uit een akte van 
1417 blijkt1173. Het oudste bewaarde document van het gilde 
start met rekeningen uit 14621174. Daarnaast is ook het gildeboek 
bewaard, dat de lijst van de jaarlijkse gezworenen bevat. Deze 
lijst start in 1488, loopt door tot 1588 en is begin 17de eeuw nog 
verder aangevuld met losse aantekeningen1175. Opvallend is 
de hoge status van een deel van de leden, bestaande uit adel en 
burgerij, een fenomeen dat in heel Vlaanderen zichtbaar is1176. 
Daarnaast blijkt uit studies dat meestal ook alle ambachtsgilden 
met een of meerdere personen vertegenwoordigd zijn1177. Ook 
voor Aalst lijkt dat min of meer te kloppen. Ook al is het beroep 
vaker niet dan wel vermeld, kan er toch een hele lijst van opgete-
kende beroepen opgesomd worden, al dan niet behorend tot een 
ambachtsgilde: kleermaker, steenbakker, pannenmaker, potten-
bakker, glasmaker, tinnenpotgieter, geelgieter, kuiper, steenhou-
wer, timmerman, wagenmaker, stoeldraaier, beeldensnijder, 
orgelbouwer, schilder, zilversmid, messenmaker, wapenmaker, 
boogmaker, gareelmaker, wagenmaker, olieslager, leersnijder, 
handschoenmaker, leertouwer, blauwverver, volder, linnen-
wever, wolwever, bontwerker, borduurder, kousenmaker, kaar-
senmaker, slotenmaker, schaliedekker, metser, schrijnwerker, 
huisschilder, landmeter, bakker, beenhouwer, brouwer, ‘mede-
cyn’, chirurgijn, vroedvrouw, apotheker, klerk, zangmeester, 
koster, mulder, voerman, schipper, wijnkoopman, korenhande-

Fig. 298    Uitsnede van het 
stadsplan van Aalst van 
A. Sanderus (1641-1644) met 
lokalisatie van A: Sint-Joris-
kapel; B: Sint-Jorishof; 
C: schietstand; D: doelen?; 
E: huis van de kruisboogmaker 
naast het engienhuus, later 
 omgebouwd tot kloosterkerk.
Detail of the town plan of Aalst 
by A. Sanderus (1641-1644), 
with the locations of A: St-George 
chapel; B: St-George guild house; 
C: archery range; D: target 
buildings?; E: house of the cross-
bow maker adjacent to the 
 armoury, later transformed into 
monastery church.

A

B

C

D

E

1165 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1124, f 26v.
1166 Sanderus 1644, Alostum, vulgo Aelst, r. St.Ioris 
ho� . 
1167 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1152, f 10.
1168 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1186, 
f 20v-21.

1169 Rosenberg 1988, � g. 27-30.
1170 Carasso-Kok 1988, 27, � g. 10.
1171 Rosenberg 1988, 55-56; Dauwe 1983, 82-84, 
a� eelding 16. 
1172 Reyntens 1906, 179-184; Crombie 2016, 25.
1173 De Potter & Broeckaert 1875, 87.

1174 Reyntens 1913, 42-55.
1175 Reyntens 1913, 56-101.
1176 Crombie 2016.
1177 Crombie 2010, 82-101; Crombie 2016, 80-88.
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laar (‘coorenbiter’), drogist (‘vettewarier’) en gerechtsdienaar 
(‘colfdrager, zweertdrager’)1178. Opmerkelijk is dat hier en daar 
ook religieuzen vermeld staan, zoals kannunik, kapelaan, 
proost, religieus, presbyter en onderpastoor (‘vicecureit’).

Een nieuw gildelid moest meestal een toetredingsvergoeding 
 betalen naargelang zijn status en welstand, en die kon aldus sterk 
variëren. Daarnaast werd hij verondersteld een eigen boog te 
 bezitten en ook reeds de kennis te hebben om deze e�ciënt  
te gebruiken1179. Het gilde voorzag wel in het onderhoud van de 
kruisbogen van de gildebroeders, waarvoor een boogmaker in 
dienst genomen werd die een atelier en woning ter beschikking 
kreeg in of in de nabijheid van het schuttershof1180. Dit blijkt 
zowel uit de aanstellingsbrief van kruisboogmaker Jan Rompot 
in 1448 (zie verder) als uit een verwijzing in 1488, in het 
 vernieuwde gildeboek, waar naar aanleiding van de lokalisering 
van de woning van een van de gezellen vermeld wordt dat ze is 
‘ghelegen inde langhe zoutstrate bachten Sent Jooryshuus daer 
de boochmakere woendt, …’1181. Ook in de 16de eeuw wordt  
zijn woonst daar gesitueerd, onder meer in 1511 en 1514-15151182. 
Tussenin hee� de kruisboogmaker echter tijdelijk een woning 
aan de Veemarkt betrokken, zoals onder meer blijkt uit een tekst 
uit de wettelijke passeringen waarin te lezen staat: ‘…dat by rade 
van coninc, deken en(de) proviseurs vander gulde van Sent Joo-
rise binnen Aelst vercocht es thuus en(de) erve dat der voirs. 
gulde toebehoorde… inde Veemarct daer nu de boochmake(re) 
up woendt…’1183. Hier zal verder op ingegaan worden in de apar-
te paragraaf betre�ende de kruisboogmaker op de Veemarkt.

3  De kruisboogmakers van Aalst
Het ambacht van kruisboogmaker komt voor het eerst in beeld 
op het einde van de 14de eeuw (tabel 63). In de stadsrekening van 
1395-1396 wordt melding gemaakt van de vergoeding van 12 pond 
parisis aan ‘Gillis Boelen den boghemakere van sinen dienste 
van eenen gheelen jaere’1184. Gillis Boelen was zeker nog in dienst 
tot 14031185 en wordt kort daarna opgevolgd door Janne Eyke-
manne wiens jaarlijks pensioen van 12 pond voor het eerst in de 
stadsrekeningen opgesomd staat in 1405-14061186. De betaling 
van Eykemanne staat vier opeenvolgende boekjaren geno-
teerd1187 waarna er voor meer dan 60 jaar geen vermeldingen 
meer voorkomen in de rekeningen. Dit hiaat wordt gelukkig ten 
dele opgevuld door de wettelijke passeringen, waarin een zekere 
Jan de Voocht ‘boghemaker’ vermeld wordt in 1417 of 14181188. 
Kort daarna, in 1422, werd er een nieuwe kruisboogmaker inge-
zworen. Hiervan is het volledige besluit bewaard gebleven waar-
bij de stad Matthys Bolder ‘den boghemaker’ aanstelt voor een 
periode van 18 jaar1189. In ruil ontvangt hij hiervoor een pensioen 
van 24 pond parisis per jaar en een derde deel van een half Aal-
sters laken ‘zulc als de cnapen vander stede hebben over sine cle-
dinghe’. In het besluit staat ook een en ander opgesomd over de 
kosten die hij mag maken voor reparaties en vervangingen bij de 
bogen van de ‘gheselle(n)’, uitgedrukt in groten. Zo worden er 
posten opgesomd als ‘sloten’, ‘staken’, ‘goede trensenpipe(n) [?] 
ende nooddrade(n)’, inbinden in ‘ziere sto�en’ van ‘een(en) 
boghe(n) uut ende’, ‘pesen’, ‘gaerne’ en ‘coorden’1190. In totaal 
mag hij daarvoor ongeveer 20 groten uitgeven, waarschijnlijk 
per jaar, ook al staat dat niet speci�ek vermeld. Gezien het 

Tabel 63 
Lijst van gekende kruisboogmakers, aangesteld door de stad.
List of known crossbow makers, appointed by the town council.

naam vermelding aanstelling

Gillis Boelen 1395-1396, 1402-1403 1395? - na 1403

Janne Eykemanne 1405-1409 1405(?) - na 1409

Jan de Voocht 1417-1418 ?

Matthys Bolder 1422 1422 - ?

Jan Rompot 1448 1448 - ?

Jacob de booghmakere 1461 ?

Ysebrant den boochmaker 1473-1484 1473 - 1484

Cornelis Van Buenen 1484-1487/88 1484 - 1487/88

Joorys van Bevere 1488 (?) 1488 (?)

Christo�els Jans 1492-1526 1489 (?) - 1526

Andries Carlier 1526-1529 1526 - 1529

Adriaen Van Herdenberch 1529-1566 1529 - na 1566

Dierick de Sceppere 1577-1578 ?

1178 Reyntens 1913, 62-99.
1179 Crombie 2010, 165-166.
1180 De Potter & Broeckaert 1875, 97.
1181 Reyntens 1913, 59.
1182 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1201 f 53-
53v en Reg. 1204 f 65.
1183 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1186 f 67.
1184 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 

1395-96, Reg. 31412, f 30.
1185 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1402-03, Reg. 31414, f 43.
1186 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1405-06, Reg. 31417, f 46.
1187 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1406-07, Reg. 31418, f 43v; 1407-08, Reg. 31418bis, 
f 44; 1408-09, Reg. 31418, f 47.

1188 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1129 f 80.
1189 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1132 deel II 
f 18v-19.
1190 Deze tekst wordt verder besproken in het 
volgende hoofdstuk: Het ambacht van de 
kruisboogmakers.
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 bescheiden bedrag (komt overeen met iets meer dan anderhalve 
schelling1191) in verhouding van zijn jaarpensioen van de stad 
van 24 pond parisis of 480 schellingen is het waarschijnlijk dat 
dit de kosten zijn die hij per boog per jaar mag maken.

De tekst uit 1422 is de enige bron die zoveel detail gee� over  
de aanstelling van de kruisboogmaker. Het is niet gekend of 
Matthys Bolder de volledige 18 jaar in dienst geweest is, of zelfs 
langer. Pas in 1448 duikt opnieuw een aanstelling tot boogmaker 
op in het schepenboek van de stad Aalst. Naast het ambachte-
lijke werk wordt van de genaamde Jan Rompot ook verwacht dat 
hij ‘wart ghehouden de huuse ende scutterie te houdene van dake 
ende wande, also langhe als hijze bewoenen zal, zonder cost of 
last vander stede of vander gulde.’1192. Van deze Jan Rompot zijn 
verder geen tekstvermeldingen meer gekend.

In het boekjaar 1461 wordt in de rekeningen van het gilde de 
naam Jacob ‘de booghmakere’ vermeld, a�omstig uit Brussel en 
uitgenodigd ‘…tAelst omme te ziene naer een huus…’1193. Waar-
schijnlijk werd hij dat jaar ook e�ectief aangesteld als boog-
maker, aangezien een andere post in de rekeningen vermeldt: 
‘Item gegheven te den waghenknechten die sbooghmakers goed 
brachten van Bruessel, te drinkckgelde IIIJ s.’1194. Daarna zijn  
de geschreven bronnen weer zwijgzaam tot de stadsrekeningen 
opnieuw de betalingen aan de kruisboogmakers beginnen te ver-
melden. Vanaf 1473 tot 1566 kunnen de opeenvolgend aange-
stelde boogmakers in dienst van de stad en het gilde gevolgd wor-
den, op een klein hiaat tussen 1488 en 1492 na1195. In 1473 wordt 
Ysebrant Den Boochmaker in dienst genomen. Hij ontvangt 
jaarlijks 40 pond parisis, bestaande uit 36 pond pensioengeld en 
4 pond voor zijn habijt. Hij overlijdt op 21 april 1484 en wordt 
direct vervangen door Cornelis Van Buenen, die vanaf  
1 mei is aangesteld1196. Van Buenen blij� in dienst tot 1487 of 
1488, wanneer hij zijn dienst opzegt. Bijzonder is de vermelding 
dat de stad tijdelijk de boogmaker van Dendermonde inhuurt 
om het gilde uit de nood te helpen naar aanleiding van het ‘sciet-
spel’ te Sluis, wat in totaal 18 pond kost1197. Een andere stads-
rekening toont aan dat het schuttersgilde in die periode zeker 
ook nog een militaire functie vervulde. In 1486 wordt Cornelis 
Van Buenen namelijk extra betaald (twee en een halve dag aan 
10 schelling/dag) om ‘tvoetbooch ghescut van der stede’ te 
 herstellen, ’twelke inde onlede tusschen den Duutschen ende den 
Heynewiers zeere ontstroyt ende ontpast was’1198. Waarschijn-
lijk verwijst het naar gevechten in het kader van de eerste Vlaam-
se opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk, die na de dood 
van Maria van Bourgondië als regent over de Bourgondische 
Nederlanden heerste en waartegen veel Vlaamse steden onder 
leiding van Gent in opstand kwamen1199. ‘den Duutschen’ ver-

wijst dan naar de Duitse huurlingen die deze eerste opstand 
neersloegen, en ‘Heynewiers’ waarschijnlijk naar Henegouwse 
troepen1200. De rol van de Aalsterse stedelijke militie hierin is 
momenteel niet uit de bronnen af te leiden.

Over de opvolger van Cornelis Van Buenen zijn de stadsrekenin-
gen voor enkele jaren zwijgzaam. In het gildeboek van 1488 ver-
schijnt in de uitgebreide lijst van gezworenen de naam van Joorys 
van Bevere ‘boochmakere’ en van zijn ‘wyf ’ Jehanne Rob-
brechts1201. Gezien hij een gezworene is èn boogmaker kan ver-
ondersteld worden dat hij de aangestelde boogmaker van het 
gilde is. Maar opvallend is wel dat in een aansluitende lijst van 
‘Andere guldebroeders die ten vernieuwene van desen bouck 
woenachtich waeren buten Aelst’ ook vier andere boogmakers 
vermeld staan, waarvan er drie met speci�eke vermelding waar 
ze hun beroep uitoefenen, namelijk te Dendermonde, Bergen en 
Antwerpen1202. Daar ze niet meer in Aalst woonden bewijst al-
leszins dat ze er op dat moment niet als boogmaker actief waren. 
Mogelijk waren ze er ofwel eerder werkzaam als boogmaker, of 
hebben ze er als gezel hun opleiding tot boogmaker genoten. 
Maar ook de betekenis van de aanwezigheid van boogmaker Joo-
rys van Bevere, zonder plaatsvermelding, in die uitgebreide lijst 
is niet volledig duidelijk. Hierbij stelt zich vooral de vraag of hij 
dan nog actief was, want het jaar nadien, in 1489, wordt wel reeds 
een andere boogmaker vermeld, namelijk Christo�els Jans, 
waarvan we wel met zekerheid weten dat hij door de stad en het 
gilde aangesteld werd (zie verder). De in de gildenlijst opgeno-
men boogmaker uit Dendermonde heet echter Gillis van Bevere, 
en is waarschijnlijk verwant met voornoemde Joorys van Bevere. 
Gezien de woonplaats van Gillis is het niet uitgesloten dat het 
om de persoon zelf of om een verwant gaat van de in de stads-
rekening van 1487-88 zonder naam vermelde kruisboogmaker 
uit Dendermonde, die de stad tijdelijk uit de nood hielp.

De eerstvolgende, bij naam gekende kruisboogmaker van het 
gilde is dus Christo�els Jans, zoals blijkt uit de stadsrekeningen 
van 1492-93, 1497-98 en (mits enkele onderbrekingen) de erop-
volgende jaren tot 15261203. In de oudste vermelding uit 1492-93 
krijgt hij dezelfde jaarlijkse vergoedingen als zijn voorganger, 
bestaande uit een pensioen van 36 pond parisis en een habijt van 
6 pond, in totaal een kost van 42 pond. Interessant is dat zijn 
vergoeding in 1498 verhoogd wordt tot in totaal 44 pond parisis 
en 8 schellingen voor zijn jaarlijks pensioen plus habijt, een 
 bedrag dat tot zijn dood, 30 jaar later, onveranderd blij�1204. 
Deze verhoging gebeurt al dan niet toevallig in hetzelfde of het 
volgende jaar dat hij zijn woning en atelier aan de Veemarkt 
moest verlaten na de verwerving ervan door het karmelieten-
klooster, dat in 1497 werd gesticht1205. Op het moment van zijn 

1191 http://www.angel�re.com/…/
Alg_oude_munt_en_opp_eenheden.
1192 De Potter & Broeckaert 1875, 97-98.
1193 Reyntens 1913, 49.
1194 Reyntens 1913, 50.
1195 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst Reg. 
31467-31481, Reg. 31483-31484, Reg. 31489-31493, 
Reg. 31496-31522, Reg. 31537, Reg. 31545-31547.
1196 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1484-85, Reg. 31478, f 36v-37.
1197 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1487-88, Reg. 31481, f 38.

1198 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1486-87, Reg. 31480, f 20-20v.
1199 https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_
Opstand_tegen_Maximiliaan (geraadpleegd 
26/04/2017).
1200 Rijmkronijk van Melis Stoke, Volume 2, 77. 
(https://books.google.be/books?id=CmkTAAAA
QAAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=Heynewiers&s
ource#v=onepage&q=Heynewiers&f=false, 
 geraadpleegd op 26/04/2017).
1201 Reyntens 1913, 64-65.
1202 Reyntens 1913, 66.

1203 SAA, stadsrekeningen, Reg. 351-352; ARA 
Rekenkamers, stadsrekening Aalst Reg. 31483-
31484, Reg. 31489-31493, Reg. 31496-31502, Reg. 
31505-31506, Reg. 31508; SAA, wettelijke passerin-
gen, Reg. 1197 f 84.
1204 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1498-99, Reg. 31483, f 26v.
1205 De Groote et al. 2011.
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eerste vermelding in de stadsrekening was hij waarschijnlijk  
al een drietal jaren in dienst, zoals kan afgeleid worden uit het 
gildeboek van Sint-Joris (zie eerder).

Christo�els Jans was actief tot 1526, het jaar dat hij ‘in tfait  
van zynen ambacht es betaelt over een vierendeel jaers (…) ende 
Andries Carlier de drie andere deelen (…)’1206. Men spreekt niet 
over een overlijden dus waarschijnlijk ging hij dat jaar op rust. In 
het gildeboek wordt Andries Carlier echter al in 1525 als ‘booch-
makere tAelst’ vermeld1207. Feit is dat Carlier zijn aanstelling als 
gezworen kruisboogmaker van het gilde van Sint-Joris slechts drie 
jaar overlee�1208. Na zijn dood in 1529 wordt hij vervangen door 
Adriaen Herdenberg, die tot 1566 in de rekeningen vermeld staat, 
nog steeds voor hetzelfde bedrag van 44 pond en 8 schellingen1209. 
Ondanks de sterke economische crisis van de eerste hel� van de 
16de eeuw kent de jaarlijkse vergoeding geen stijging, wat mogelijk 
tekenend is voor de sterk verminderde macht van de gilden ener-
zijds en van het militaire belang van de kruisboog anderzijds.

De laatste kruisboogmaker gekend uit de stadsrekeningen is 
Dierick de Sceppere in 1577-78, ‘boochmaeckere staende ten 
dienste van Sint Joorijs vanden edele cruysboghe…’1210. Volgens 
De Potter en Broeckaert overleed de laatste boogmaker in 1599 
zonder een opvolger te vinden, waarbij het stadsbestuur besloot 
de zoon van de overleden boogmaker naar Doornik te sturen om 
er het ambacht te leren1211.

4   Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de 
Veemarkt

De oudst gekende vermelding van de aanwezigheid van een 
kruisboogmaker op de Veemarkt dateert uit 1489, naar aanlei-
ding van de verkoop van een huis dat eigendom is van het Sint-
Jorisgilde1212 (�g. 298: E). Door de beschrijvingen in de tekst is 
het zeker dat het om de woning op de hoek gaat waar het afval 
van de kruisboogmaker gevonden is1213. Enerzijds was het eigen-
dom van het gilde en wordt er vermeld ‘daer nu de boochmake(re) 
up woendt’. Anderzijds zegt de tekst speci�ek waar het gesitu-
eerd was: ‘…zal inden ganc daer ne�ens gheleghen, den welken 
de vors. gilde thaerwaert behoudt met der poorte en(de) met den 
tandeersele jeghen tvors. woenhuus… ‘. Het betre� de ingang van 
het Sint-Jorisstraatje of Schuttersstraatje, dat de terreinen van 
het Sint-Jorisgilde ontsloot, en dat een verbinding maakte tussen 
de Veemarkt en de Lange Zoutstraat. Dit ‘straetkine vander 
Scuttren’ werd zowel aan de kant van de Veemarkt als aan de 
kant van de Lange Zoutstraat ’s nachts afgesloten met een poort, 
wat ondermeer blijkt uit tekstvermeldingen zoals ‘…acht(er)  
in de Veemarct ande poorte vander voetboochscuttere…’1214 en 
‘… de poorte houden staende ghesloten by nachte…’1215.

De verkoop van dit hoekhuis valt ongeveer samen met de peri-
ode van de aanstelling van Christo�els Jans als boogmaker, 

waarschijnlijk omstreeks 1489 (zie eerder). De voornaamste 
vraag is waarom deze ambachtsman in deze woning kwam 
 wonen, en niet het huis naast het Sint-Jorishof in het Schutters-
straatje betrok waar de boogmaker traditioneel verbleef. Hier 
kunnen allerhande redenen voor bedacht worden (verbouwin-
gen, eisen van Jans bij zijn aanstelling, de situering naast het pas 
gebouwde engienhuis, enz…), maar de bronnen zwijgen hierover 
in alle talen.

Vast staat wel dat dit hoekhuis ‘ghelegen… in de Veemert aen  
’t straetien’ op 17 december 1498 in eigendom kwam van de kar-
melieten, en in hun ‘convent g’incorporeert’ werd zoals blijkt uit 
de ‘vercrijghbrief ’1216. In een memoriaal van omstreeks 1622 
wordt de ligging van dit huis nog eens speci�ek beschreven:  
‘Het doet oock wel te betrouwen dat den chor van onse kercke … 
staet ghebouwt op d’erfve van desen voors. huijse…’1217. Dat jaar 
(1498) of kort daarna moet Christo�els Jans opnieuw verhuisd 
zijn. En deze keer betrok hij waarschijnlijk wel de woning van de 
kruisboogmaker naast het schuttershof. Dit wordt echter pas 
bevestigd in een document uit 1511, waarin bij een plaatsbeschrij-
ving speci�ek wordt verwezen naar zijn woonplaats: ‘…het ‘S(ent) 
Jooryshuus daer de boochmake(re) up woendt…’1218.

5  Besluit
Op basis van de historische bronnen blijkt dat het Aalsterse Sint-
Jorisgilde zeker al in de tweede hel� van de 14de eeuw bestond, 
en dat het samen met de stad minstens sinds 1395 een kruisboog-
maker in dienst had. De kruisboogmaker woonde steeds in een 
gebouw op de terreinen van het Sint-Jorisgilde aan het schutters-
hof, oorspronkelijk gelegen bij de Sint-Joriskapel in de Nieuw-
straat. Het schuttershof verhuisde echter ergens begin 14de eeuw 
naar een straatje tussen de Veemarkt en de Lange Zoutstraat, 
vanaf dan het Sint-Jorisstraatje of Schuttersstraatje geheten. 
Deze nieuwe locatie bood het voordeel dat daar ruimte was voor 
grote schietstanden.

Door een gelukkige speling van het lot betrok een bij naam 
 gekende kruisboogmaker, Christo�els Jans, waarschijnlijk al in 
1489 een gebouw op de hoek van de Veemarkt met het Schutters-
straatje, dat hij in 1498 opnieuw verliet nadat het door het 
 ernaast gelegen en pas opgerichte karmelietenklooster verkre-
gen was. Met andere woorden, al het afval van een kruisboog-
maker dat bij het onderzoek op de Hopmarkt werd aangetro�en, 
is waarschijnlijk a�omstig van het atelier van de enige kruis-
boogmaker die daar gewoond hee�, en is te dateren tussen 1489 
en 1498. Dit is zeker het geval voor het afval dat rechtstreeks in 
de beerput van dit hoekhuis is aangetro�en, maar geldt waar-
schijnlijk ook voor de overige productieresten die elders terug-
gevonden zijn, grotendeels in de drenkpoel op de Veemarkt.
—

1206 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1526-1527, Reg. 31508, f 27.
1207 Reyntens 1913, 79.
1208 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst 
1529-1530, Reg. 31511, f 22v.
1209 ARA Rekenkamers, stadsrekening Aalst  
Reg. 31513-31518, Reg. 31520, Reg. 31522, Reg. 31537, 

Reg. 31545-31547.
1210 De Potter 1868, 191.
1211 De Potter & Broeckaert 1875, 98.
1212 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1186 f 67.
1213 Zie in deel I hoofdstuk A.2 De bewoning aan 
de Veemarkt.
1214 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1193 f 34.

1215 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1186 f 67.
1216 SAA, Liggher o�e Groote Register, f 236v, 
F.iij.
1217 SAA, Liggher o�e Groote Register, los tussen 
f 234v en 235, D.xxv.litt.j.
1218 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1201 f 
53-53v.
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1  Inleiding
Verscheidene werken gaan uitvoerig in op de historiek van de 
kruisboog, zijn technische opbouw en evolutie. Strickland en 
Hardy belichten in From Hastings to the Mary Rose. �e Great 
Warbow de geschiedenis van het wapen1219. Payne-Gallwey’s  
�e Crossbow. Its Military and Sporting History, Construction 
and use1220, Die Armbrust van Harmuth1221, Richter’s Die Horn-
bogenarmbrust. Geschichte und Technik1222 en Crossbows in the 
Royal Netherlands Army Museum van Sensfelder1223 geven een 
gedetailleerde beschrijving van de constructie van kruisbogen 
en de evoluties die hierin plaatsvonden.

Voor de bespreking van deze historiek en van de verschillende 
soorten kruisbogen is er in dit hoofdstuk geopteerd om enkel de 
belangrijkste gegevens weer te geven, die nodig zijn om de vond-
sten uit het archeologisch onderzoek aan de Hopmarkt histo-
risch te kunnen kaderen. Ook wat betre� de analyse van de 
 constructie en de opbouwende elementen van kruisbogen is er 
gekozen om enkel die aspecten uitvoeriger te bespreken die bij-
dragen tot een beter inzicht en interpretatie van de Aalsterse 
archeologische vondsten. Een archivalische tekst uit 1422, over 
de Aalsterse kruisboogmaker Matthys Bolder, waarin de taken 
gestipuleerd staan in verband met het onderhoud van de kruis-
bogen van het Sint-Jorisgilde, wordt geanalyseerd omdat die 
eveneens helpt de archeologische vondsten te begrijpen. Er wordt 
ook bijzondere aandacht besteed aan gepubliceerde historische 
teksten over het kruisboogmakersambacht en aan boedel-
beschrijvingen van kruisboogmakersateliers1224. De hierin op-
gesomde gereedschappen, grondsto�en en productieprocessen 
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leveren directe informatie om bepaalde voorwerpen uit herts-
hoorn1225 en bot te kunnen interpreteren, sommige bijzondere 
ceramiekvormen en hun speci�eke gebruikssporen te verklaren, 
of hypotheses hierrond te formuleren.

2  Een beknopte geschiedenis van de kruisboog
De oudste bronnen voor het gebruik van kruisbogen komen uit 
China en dateren uit 1100 v.Chr.1226. Voor West-Europa zijn er 
aanwijzingen dat het wapen gekend was in de Romeinse periode. 
De schrijver Flavius Vegetius maakt in zijn werk over oorlogs-
voering, De Re Militari (eind 4de eeuw na Chr.), melding van het 
gebruik van kruisbogen of arcuballistas1227. Op een Romeins 
bas-reliëf uit Solignac-sur-Loire in Frankrijk staat een hand-
kruisboog afgebeeld1228. Voor de periode tussen de 5de en de  
9de eeuw zijn er echter noch geschreven, noch iconogra�sche 
bronnen die naar het gebruik van de kruisboog verwijzen1229.  
Pas in de loop van de 9de en 10de eeuw duiken er in teksten  
en a�eeldingen opnieuw aanwijzingen op voor kruisbogen die 
gebruikt werden tijdens belegeringen en veldslagen1230. Op basis 
van de teksten lijkt het er op dat de kruisboog vanaf de 11de eeuw 
regelmatig ingezet werd1231. Zo zijn er beschrijvingen van zijn 
gebruik bij de slag van Hastings (1066) en tijdens de eerste kruis-
tocht (1096-1099).

Tijdens het Tweede Lateraans Concilie in 1139 werd door paus 
Innocentius II het gebruik van de kruisboog tegen christenen 
verboden, op straf van excommunicatie1232. Vanaf het begin  
van de 12de eeuw tot ongeveer 1460-70 werd de kruisboog op  

1219 Strickland & Hardy 2005.
1220 Payne-Gallwey 2007.
1221 Harmuth 1975.
1222 Richter 2006.
1223 Sensfelder 2007.
1224 Richter 2006, 119-158; Ziesemer 1916, 
143-146.
1225 ‘Hertshoorn’ is de grondstof, ‘gewei’ het deel 
van het skelet van een hertachtige.
1226 Sensfelder 2007, 25; Harmuth 1975, 17-18.

1227 Sensfelder 2007, 25; Payne-Gallwey 2007, 43; 
Harmuth 1975, 18-19.
1228 Richter 2006, 9; Payne-Gallwey 2007, 43-44; 
Harmuth 1975, 18-19.
1229 Harmuth 1975, 19; Payne-Gallwey 2007, 44.
1230 Harmuth 1975, 19-21; Payne-Gallwey 2007, 
44; Strickland & Hardy 2005, 61-62: vermelding bij 
het Vikingbeleg van Parijs (888) en Toulouse (884), 
bij de belegering van Senlis in 947 en Verdun in 
985. Er is ook de a�eelding van een kruisboog op 

een miniatuur in een laat-10de-eeuwse bijbel ge-
schreven door Haimo van Auxerre. Zie ook: Zim-
mermann 2000, 19-20: Abb. 3.
1231 Sensfelder 2007, 25-31; Harmuth 1975, 20-25; 
Payne-Gallwey 2007, 44-53; Strickland & Hardy 
2005, 61-68.
1232 Harmuth 1975, 21; Payne-Gallwey 2007, 3; 
Sensfelder 2007, 27; Strickland & Hardy 2005, 
116-119, 436-437: voetnoot 46.
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het continent echter algemeen gebruikt bij oorlogsvoering.  
De kruisboogschutters werden in de 13de en 14de eeuw zelfs 
 beschouwd als een soort elitekorps van het leger en ze vormden 
meestal ook de eerste slaglinie bij gevechten1233. Rond 1460-1470 
gaan de handvuurwapens het gebruik van de kruisboog echter 
terugdringen. Toch blij� men tot de 16de eeuw de kruisboog 
 inzetten in strijdvoering. In de loop van de 16de eeuw zal de 
kruisboog echter stilaan enkel nog voor de jacht en bij wedstrij-
den gebruikt worden1234.

3  De hout-, composiet- en metaalkruisboog
De kruisboog of voetboog is een mechanisch wapen waarmee 
korte pijlen, bouten geheten, afgevuurd worden. Dit wapen 
 bestaat uit twee basisdelen (�g. 299). Een horizontaal geplaatste 
boog en een zuil die voorzien is van een mechanisme met een 
tuimelaar of noot om de opgespannen pees vast te houden.  
De eigenlijke boog zit met een stevige versnoering gemonteerd 
op de zuil. Dit gebeurt via het versnoeringsgat dat tegen slijtage 
van een versnoeringsgatversterking is voorzien. Door middel 
van een trekkerstang aan de onderzijde van de zuil kan men de 
tuimelaar doen draaien en de boogpees lossen, waardoor de bou-
ten, die op de boutgeleider aan de bovenzijde van de zuil liggen, 
wegschieten. Deze boutgeleider is soms voorzien van een bout-
geul, een halfrond gootje waarin de bout rust (zie verder).

De vroegste kruisbogen hadden een boog die vervaardigd was 
uit één stuk hout, zoals es of taxus, en die nog niet voorzien was 
van een stijg- of voetbeugel1235. Het opspannen gebeurde door 
beide voeten juist naast de zuil op de boogarmen te plaatsen en 
vervolgens manueel de pees in de tuimelaar te haken. Door de 
toevoeging van een stijgbeugel aan de voorzijde van de kruis-
boog kon de schutter met één voet de boog in positie houden bij 
het opspannen. Het nadeel van een kruisboog met massief hou-
ten boogarmen was het feit dat de boog gevoeliger was voor 
breuk en dat deze na een tijd ging vervormen. Door het gebruik 
nam ook de veerkracht af en bijgevolg ook de kracht waarmee de 
pijlen konden afgeschoten worden1236. De contacten met het 
Oosten tijdens de kruistochten deden in de loop van de 13de 
eeuw de composiet- of hoornboog verschijnen in Europa. Bij dit 
type kruisboog werden de boogarmen opgebouwd uit verschil-
lende materialen, meer bepaald hout, hoorn en dierenpezen1237. 
Dit type van kruisboog was veel lichter, had een grotere elastici-
teit en was veel krachtiger dan zijn voorganger. In niet opgespan-
nen toestand vertoont de boog zo goed als geen kromming, in 
tegenstelling tot de oudere massief houten bogen of de jongere 
staalbogen. Het opspannen van de composietboog zal bij de oud-
ste en eerder kleinere exemplaren wellicht nog gebeurd zijn met 
beide handen. Bij de grotere kruisbogen uit de 13de en 14de eeuw 
werd gebruik gemaakt van een spangordel of een metalen klauw 
die aan de riem van de kruisboogschutter bevestigd was1238. 
Hiernaast zullen zich nog andere hulpmiddelen ontwikkelen om 

de pees in de tuimelaar te brengen1239. Er zijn geschreven bron-
nen die aantonen dat in de loop van de 14de eeuw een nieuw type 
kruisboog verschijnt, de zogenaamde staalboog die boogarmen 
bezat uit metaal1240. Toch zal de composietboog nog in gebruik 
blijven tot ongeveer het midden van de 16de eeuw1241.

In de late middeleeuwen gingen zich langzamerhand verschil-
lende kruisboogtypes ontwikkelen in Europa. Vanaf 1500 is er 
daardoor een onderscheid te maken tussen de Centraal- en West-
Europese kruisbogen. De Centraal-Europese exemplaren hebben 
in het algemeen een korte, gedrongen zuil met afgeronde zijkan-
ten en geen boutgeul. De tuimelaar zat vast met een draad in het 
slot en de trekkerstang had een knie met een scherpe hoek1242. De 
composiet- of staalboogarmen werden met snoeren aan de zuil 
bevestigd en waren voorzien van een pees uit hennep met ge-
knoopte lussen aan de uiteinden. West-Europese kruisbogen 
hadden in het algemeen een zuil die aan drie zijden plat was, met 
op de bovenzijde een boutgeleider. De tuimelaar was in oor-
sprong niet voorzien van een doorboring, maar werd later uitge-
rust met een metalen as1243. De boog werd meestal aan de zuil 
bevestigd door middel van een boogijzer. De pezen waren niet 
voorzien van geknoopte lussen. Rond 1500 werden zowel in Cen-
traal- als in West-Europa composiet- en staalbogen gebruikt.

4   Technische opbouw van de 
composietkruisboog

4.1  Zuil

De zuil vormt het eigenlijke lichaam van de kruisboog waarop 
in een uitsparing aan de voorzijde, de boogvork, de boog beves-
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Fig. 299    Kruisboog met aanduiding van de opbouwende delen:  
1: zuil; 2: boutgeleider; 3: slot met tuimelaar of noot; 4: trekkers-
tang; 5: boog; 6: stijgbeugel; 7: versnoering; 8: versnoeringsgat  
met versnoeringsplaatje; 9: pees.
Crossbow components: 1: stock; 2: bolt groove; 3: nut lock with nut;  
4: trigger lever; 5: bow; 6: stirrup; 7: bridle; 8: bridle hole with bridle 
plate; 9: bowstring.

1233 Payne-Gallwey 2007, 46-48.
1234 Sensfelder 2007, 35; Payne-Gallwey 2007, 
11-13, 49-53.
1235 Payne-Gallwey 2007, 57-61.
1236 Payne-Gallwey 2007, 62.

1237 Sensfelder 2007, 27; Richter 2006, 17-19.
1238 Sensfelder 2007, 27-29; Payne-Gallwey 2007, 
64.
1239 Zie voor een uitgebreide bespreking hiervan 
bij Payne-Gallwey 2007, 71-91.

1240 Strickland & Hardy 2005, 122; Payne- 
Gallwey 2007, 71.
1241 Richter 2006, 64-66.
1242 Sensfelder 2007, 33-38; Harmuth 1975, 89-110.
1243 Sensfelder 2007, 35, 73; Harmuth 1975, 91.



385Het ambacht van de kruisboogmaker

tigd zit (�g. 299: 1)1244. Voor deze bevestiging werd aan het voor-
ste gedeelte van de zuil een doorboring aangebracht, het zoge-
naamde versnoeringsgat. Ongeveer in het midden, in het 
binnenste van het zuilgedeelte, zit het slot met daarin de tuime-
laar of noot en het voorste deel van de trekkerstang. Aan de 
 onderzijde van de zuil is er eveneens een uitsparing die uitgee� 
in het slot, waarin de trekkerstang bevestigd zit.

Bij in musea bewaarde kruisbogen is te zien dat de zuil heel vaak 
ingelegd of bekleed werd met soms fraai versierde plaatjes uit 
hertshoorn, been en hoorn. Dit blijkt ook uit de beschrijving  
bij de houtsnede van de kruisboogmaker (Der Pogner) in het 
Ständebuch van Joost Amman uit 1568. Daar is te lezen: “Gut 
Armboster kann machen ich / Die Seulen zier ich �eissiglich / 
Mit gwechs / schneweissem bein durchzogn / Mit Hürnen oder 
Sthälen pogn / Darau� windfadn und ein Sännen / Die nicht 
leichtlich ist zutrennen /…” (�g. 300). Sommige van deze inge-
legde plaatjes in hertshoorn, been of hoorn zijn functioneel van 
aard, zoals bijvoorbeeld de boutgeleider, terwijl andere louter 
decoratief zijn.

Voor de zuil werd gebruik gemaakt van hard en stevig hout. Op 
de kruisbogen uit het Nederlands Koninklijk Legermuseum zijn 
analyses uitgevoerd om de houtsoort van de zuil te determine-
ren1245. Hierbij dient wel opgemerkt dat het kruisbogen betre� 
die gedateerd worden tussen de 15de en de 20ste eeuw en dat er 
zich slechts één composietboog in deze collectie bevindt1246. De 
grootste groep van de kruisbogen hee� een zuil die vervaardigd 
is uit notenhout (Juglans), wellicht om de kwalitatieve maar ook 
de esthetische eigenschappen van deze houtsoort. Voor een 
tweede groep werd hout van fruitbomen gebruikt. Een aantal 
daarvan is hout van appelachtigen (Pomoidea type Malus (appel) 
/ Pyrus (peer) / Crataegus (meidoorn)). Andere zijn vervaardigd 
uit hout van kers- en pruimachtigen (Prunus-soorten). Naast 
zuilen uit het hout van notelaar of fruitbomen zijn er ook nog 
exemplaren waarvoor es (Fraxinus excelsior) of esdoorn (Acer 
pseudoplatanus) aangewend is. Een composietboog uit het 
 midden van de 15de eeuw is opgebouwd uit verschillende hout-
soorten. De zuil bestaat uit esdoorn en voor andere toegevoegde 
stukken werd kersenhout en waarschijnlijk ook ebbenhout 
gebruikt1247.

4.2  Boutgeleider

Aan de voorzijde van de zuil zit op de bovenzijde de pijl- of bout-
geleider (�g. 299: 2)1248. Het gaat om een lang plaatje uit herts-
hoorn of been dat vooraan recht afgezaagd is en dat aan de ach-
terzijde vaak spits uitloopt tot aan het slot. Centraal in de leng-
teas werd een halfronde, uitgeholde geul aangebracht. De door-
snede van deze plaatjes is rechthoekig of trapeziumvormig.  
Op basis van archeologische vondsten en kruisbogen uit muse-
umcollecties is vast te stellen dat deze boutgeleiders verzonken 
zaten in een uitsparing in het zuillichaam, waarin ze vastgelijmd 
werden1249. Om een betere hechting te bekomen werden hiervoor 

op de onderzijde verschillende zig-zag lijntjes ingekrast. Bij een 
Zwitserse kruisboog uit het Schloss Grandson is te zien dat in de 
uitholling van het zuilhout, waarin de boutgeleider oorspronke-
lijk paste, dezelfde zigzaglijntjes zijn aangebracht om een stevige 
verlijming te bekomen1250. Bij sommige boutgeleiders is vast te 
stellen dat er nog bijkomende bevestigingsmethoden zijn. Soms 
zitten er aan de voorzijde twee doorboringen waarmee de gelei-
der in de versnoering werd geïntegreerd1251. Bij sommige kruis-
bogen in museumcollecties is vast te stellen dat er vooraan in de 
boutgeleider een doorboring is aangebracht op de middellijn, 
waarin een metalen klinknageltje zit1252. Bij een composietboog 
uit het Koninklijk Nederlands Legermuseum uit het midden van 
de 15de eeuw zijn naast die op de middellijn ook twee doorborin-
gen vooraan in de hoeken aanwezig1253.

4.3  Slot met tuimelaar of noot

Op de bovenzijde van de zuil zit een opening waarin het slotme-
chanisme werd aangebracht (�g. 299: 3). Het basismechanisme 
bestaat uit een tuimelaar of noot die in een tuimelaargeleider zit 
en een trekkerstang met bladveer. In de loop van de 16de eeuw 
werd dit mechanisme complexer. Zo werden onder meer extra 
stangen, veren en trekkerversnellers toegevoegd1254. Bij de West-
Europese kruisbogen werd de tuimelaar ingebouwd zonder as, 
terwijl deze bij de Centraal-Europese exemplaren met draden 
werd vastgezet. De asloze tuimelaar werd precies op maat van de 
tuimelaargeleider geslepen om hierin vrij te kunnen roteren. 

Fig. 300    ‘Der Pogner’ of de kruisboogmaker uit de ‘Eigentliche 
Beschreibung aller Stände auf Erden’ (1568), ets van Jost Amman.
‘Der Pogner’ or crossbow maker �om the ‘Eigentliche Beschreibung 
 aller Stände auf Erden’ (1568), etching by Jost Amman.

1244 Payne-Gallwey 2007, 92-94; Sensfelder 
2007, 71-72.
1245 Sensfelder 2007, 355-360.
1246 Sensfelder 2007, 155-159: Cat. N° 19.
1247 Sensfelder 2007, 358, 360: Table 1.

1248 Payne-Gallwey 2007, 108-109.
1249 Richter 2006, 21-23.
1250 Richter 2006, 57-58: Abb. 40.
1251 Richter 2006, 22: Abb. 10, 37: Abb. 22; Falk 
1983, 109: Abb. 2; Sensfelder 2007, 158: �g. 81.

1252 Richter 2006, 62: Abb. 62, 68: Abb. 54, 72: 
Abb. 72.
1253 Sensfelder 2007, 158: �g. 81.
1254 Sensfelder 2007, 37, 39-43; Payne-Gallwey 
2007, 169-173; Richter 2006, 97-101.
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Wanneer de asloze noot na verloop van tijd versleten geraakte, 
werd soms toch nog een as aangebracht om deze op zijn plaats te 
houden1255. Bij kruisbogen in musea is vast te stellen dat op de 
zuil langsheen de randen van de slotopening, ook wangen 
 genoemd, soms plaatjes uit hertshoorn werden aangebracht.

De tuimelaar of noot, is een cilindervormig stuk gewei dat voor-
zien is van twee klauwvormige uitsparingen die de pees vasthou-
den. Hier tegenover zit een inkeping met longitudinale opening 
waarin het uiteinde van de trekkerstang paste1256. Meestal werd 
de tuimelaar gesneden uit de kroon van een hertengewei1257. 
In schietklare toestand zitten de klauwen van de tuimelaar naar 
boven gedraaid met de klauwopeningen, waarin de pees vastge-
houden wordt, naar achter gericht (� g. 301: A). Om te schieten 
wordt de trekkerstang opwaarts gedrukt wat maakt dat zijn punt 
de inkeping in de tuimelaar loslaat (� g. 301: B). Hierdoor draait 
de tuimelaar en door de spanning in de pees gaat deze zich voor-
uit bewegen, waardoor uiteindelijk de bout wegschiet.

4.4  Trekkerstang

De handgreep van de trekkerstang, die zich buiten de zuil be-
vindt, hee�  meestal een ronde doorsnede terwijl het inwendig 
gedeelte plat is (� g. 299: 4)1258. In het voorste deel, dat zich bin-
nenin de zuil bevindt, is een doorboring aangebracht om de trek-
kerstang rond een as te laten scharnieren. De punt van de trek-
kerstang past precies in de inkeping van de tuimelaar. Een smalle 
bladveer in het slot maakt dat deze punt stevig in de nootinke-
ping gehouden wordt, zodat de pees in positie blij�  tot het mo-
ment dat men de trekker overhaalt.

4.5  Boog

 4.5.1  Inleiding

Uit de studies van Richter en Harmuth1259 blijkt dat er zeer veel 
variaties bestaan in de opbouw en constructie van het boog-
gedeelte van composietbogen. Toch is er een reeks materialen 
en constructiewijzen die bij vrijwel alle kruisbogen van dit type 
terugkomen. Deze ‘basisdelen’ van het booglichaam zijn de 
hoornkern, één of twee daar tegenaan zittende houtlamellen en 
een omhullend laminaat van dierenpezen. De gehele boog is 
verder omhuld met een buitenbekleding uit boomschors, meest-
al berkenbast. In tegenstelling tot homogene of uit één grond-
stof bestaande bogen, leveren composietbogen door de combi-
natie van harde en soepele materialen een buigzamer geheel op. 
Een tekst van de Franse kroniekschrijver Gilles le Bouvier, uit 
1455, illustreert dit: “Deze mensen (Beiers) zijn goede kruis-
boogschutters te voet en te paard, en schieten met kruisbogen 
uit hoorn en pezen, die goed en sterk zijn en niet breken. 
Die hoornbogen breken niet wanneer ze bevroren zijn, hoe kou-
der het is hoe sterker ze zijn”1260. Omwille van deze eigenschap-
pen werd trouwens ook bij handbogen voor de opbouw van het 
booglichaam gebruik gemaakt van een combinatie van hout, 
hoorn en dierenpezen,1261.

In het jargon is de term ‘rugzijde’ van de boog de zijde die naar 
het doel gericht is, terwijl de ‘buikzijde’ zich aan de kant van de 
schutter bevindt (� g. 299). De doorsnede van de kruisboog-
armen is meestal D-vormig met een licht convexe buikzijde. Bij 
het opspannen van de kruisboog ondergaat de boogrug een uit-
rekking en de buik een samendrukking. Dit gegeven bepaalt de 
 positionering van de opbouwende materialen in het boog-
lichaam. Zo komt de drukvaste hoornkern aan de buikzijde te 
zitten en de trekvaste, in de langsrichting verlopende dieren-
pezen aan de rugzijde (� g. 302).

 4.5.2  Hoornkern

De kern van het booglichaam bestaat uit een reeks met elkaar 
verlijmde lamellen of stroken hoorn (� g. 302: 1). De hiervoor 
meest geschikte grondstof komt van lange hoorns die niet splin-
teren. De hoorn van een steenbok is hiervoor het beste materiaal 
en koehoorn het minst bruikbare. Hoorn van geit en schaap 
hee�  eigenschappen die tussen beide in liggen1262. De hoornla-
mellen, die meestal een dikte hebben tussen de 3 en 10 mm en een 
hoogte die varieert tussen 10 en 25 mm, moesten onderling stevig 
met elkaar verlijmd worden. Om een stevige hechting te beko-
men werden de lamellen in de langsrichting met een tandschaaf 
voorzien van V-vormige groeven. De hoornstroken werden aan 
elkaar gelijmd door middel van dierlijke lijm (glutine). Dit kan 
beender-, huid- of vislijm zijn. Harmuth vermeldt ook het ge-
bruik van caseïnelijm1263. Spectroscopisch onderzoek op een 
boog uit Bern wees op het gebruik van huidlijm om de lamellen 
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B

Fig. 301    Mechanisme van het kruisboogslot (naar: Sensfelder 
2007, 32).
Mechanism of the crossbow lock (a� er: Sensfelder 2007, 32).

1255 Sensfelder 2007, 73.
1256 Payne-Gallwey 2007, 95-97.
1257 Payne-Gallwey 2077, 97; Richter 2006, 97.

1258 Payne-Gallwey 2007, 98-100.
1259 Harmuth 1975; Richter 2006. 
1260 Payne-Gallwey 2007, 64.

1261 MacGregor 1985, 155-158.
1262 Richter 2006, 167. 
1263 Harmuth 1975, 94. Caseïne is een melkeiwit.
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aan elkaar te hechten1264. Door het verlijmen van de hoornlamel-
len werd een soort van bladveer bekomen.

 4.5.3  Houtlamellen

Tegen de hoornkern werden smalle houtlamellen aangebracht 
(� g. 302: 2). Dit kon gebeuren aan de buik- of de rugzijde, of 
 gecombineerd op beide zijden1265. Er zijn ook voorbeelden waar-
bij de lamellen zich aan de boven- en onderzijde bevinden1266. 
Als hout werd eik of taxus gebruikt1267.

 4.5.4  Dierenpeeslaminaat

Rond de hoornkern met houtlamellen werden dierlijke pezen 
aangebracht (� g. 302: 3-4). Het materiaal dat hiervoor gebruikt 
werd, bestaat uit de lange, zeer elastische pezen uit de nek van 
runderen en paarden1268, alsook achillespezen1269. Aan de rug-
zijde van de boog werden verschillende lagen pezen aangebracht 
die in de langsrichting van de boogarmen verlopen (� g. 302: 3). 
De buikzijde, en soms ook een deel van boven- en onderzijde van 
de boog, werden voorzien van haaks op de boogarmen geplaatst 
peesmateriaal (� g. 302: 4)1270. Een a� eelding van een kruis-
boogmakersatelier te Krakau in de Codex Picturatus van Balt-
hasar Behem van rond 1505 laat het bewerken van het peesmate-
riaal zien1271. Een vrouw slaat met een pezenhamer (Adham(er) 
of Odirhamer) op een aambeeld de gedroogde pezen om deze te 
verbreden en om de weinig soepele peesmantel te breken. In een 
inventaris uit Mariënburg uit 1393 wordt melding gemaakt van 
een aderkemne, een kam die gebruikt werd om de behamerde 
pezen � jn te kammen of te hekelen. Zo verkreeg men ader-

kemmel of de � jngekamde pezen. Zoals voor de hoornkern werd 
bij de verlijming gebruik gemaakt van dierlijke lijm1272.

 4.5.5  Bast of buitenbekleding

De gehele boog werd omkleed met beschermende berkenbast 
(� g. 302: 5)1273. Payne-Gallwey vermeldt ook het gebruik van 
huid en vernis1274. Dit gebeurde om het indringen van vocht te 
verhinderen en om de binnenste opbouwende boogdelen hun 
soepelheid en elasticiteit te laten behouden. Indringing van 
vocht in de pezenbundels bracht verlies van elasticiteit teweeg en 
uitdroging deed het peeslaminaat stug en onbuigzaam worden 
waardoor de boog zou breken. De berkenbast werd in veel geval-
len bedrukt of versierd door middel van een ingedrukt punt-
decor. Over de berkenbast werd soms ook een laag elastisch 
 papier gekleefd1275.

 4.6  Versnoering

De versnoering is de stevige bevestiging van de boog op de zuil, 
door middel van een lang (hennep)touw of een dierlijke pees 
(� g. 299: 7)1276. De versnoering zorgde er voor dat de wrijving 
tussen boog en zuil verminderde bij de terugslag na een schot 
en ze maakte dat de boog in positie bleef zonder dat er bescha-
diging aan de composietboog ontstond, wat wel het geval zou 
zijn  wanneer men metalen klemmen zou gebruiken. De pezen 
die hiervoor soms gebruikt werden liet men zacht worden in 
water. Wanneer deze achteraf droogden, bekwam men een 
 rigide en stevige verbinding die een bevestiging met ijzeren 
klemmen evenaarde. Richter hee�  bij enkele kruisbogen in 
 musea kunnen vaststellen dat in het geval van touwversnoerin-
gen, deze soms geïmpregneerd werden met was of een ‘pek- 
achtige’ substantie1277.

Om de verbinding tussen zuil en boog te realiseren werd een lang 
touw of lange pees tot het midden van zijn lengte door het ver-
snoeringsgat in de zuil gehaald (� g. 299: 8, � g. 303: A). Vervol-
gens haalde men touw of pees over de boogarmen aan beide zij-
den van de zuil en trok men het touw of de pees opnieuw door het 
ver snoeringsgat. Dit werd verscheidene keren herhaald om de 
basisversnoering te realiseren (� g. 303: B). Hierna werd met de 
resterende uiteinden de draden- of pezenbundel die boven en 
onder de boogarmen liep, aangespannen door O-vormige en ver-
volgens 8-vormige omwikkelingen (� g. 303: C). Er zijn voorbeel-
den gekend waarbij de boutgeleider geïncorporeerd werd in de 
ver snoering. Ter hoogte van het versnoeringsgat in de zuil wer-
den soms schildvormige plaatjes uit hertshoorn aangebracht. 
Deze hebben een grote en een iets kleinere doorboring die via 
een klein uitgezaagd kanaaltje met elkaar in verbinding staan 
(� g. 299: 8, � g. 303: B-C). Deze plaatjes dienden om het hout van 
de zuil ter hoogte van het versnoeringsgat te verstevigen1278. In 
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Boogrug

Boogbuik

Fig. 302    Doorsneden van de boogarm van een composiet-
kruisboog: 1: hoornkern; 2: houtlamellen; 3: in de langsrichting 
 verlopende pezen; 4: dwars verlopende pezen; 5: berkenbast 
(naar: Richter 2006).
Cross-sections of the bow of the composite crossbow: 1: heart or core 
made out of horn; 2: wood strips; 3: longitudinal tendons; 4: trans-
versal tendons; 5: birch bark (a� er: Richter 2006).

1264 Richter 2006, 49.
1265 Richter 2006, 166, 48: Abb. 33, 53: Abb. 37; 
Harmuth 1975, 94.
1266 Richter 2006, 51: Abb. 35.
1267 Payne-Gallwey 2007, 64; Harmuth 1975, 94.
1268 Harmuth 1975, 94; Payne-Gallwey 2007, 64.

1269 Richter 2006, 168.
1270 Harmuth 1975, 94-95; Richter 2006, 48-49, 
50-51, 74: Abb. 57, 170.
1271 Richter 2006, 148-149.
1272 Richter 2066, 49.
1273 Harmuth 1975, 95.

1274 Payne-Gallwey 2007, 64.
1275 Harmuth 1975, 95.
1276 Payne-Gallwey 2007, 66-69; Richter 2006, 
106.
1277 Richter 2006, 106.
1278 Richter 2006, 97.
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het Bayrisches Armeemuseum te Ingolstadt bevindt zich een 
kruisboog die van dergelijke plaatjes ter hoogte van het versnoe-
ringsgat voorzien is1279. Een gelijkaardige versnoeringsgatver-
sterking, maar uitgevoerd in metaal, is te zien op een kruisboog 
in het Stadmuseum te Erfurt1280. Op het wandtapijt ‘La Famine 
et la prise de Jé rusalem’ uit 1465-75 in het Musée de la Tapisserie 
et des Arts du Tissu in Doornik staat een schutter afgebeeld met 
een kruisboog waarop duidelijk het schildvormig verstevings-
plaatje ter hoogte van het versnoeringsgat te zien is (� g. 304).

 4.7  Stijgbeugel

Aan de voorzijde van de kruisboogzuil werd een stijgbeugel be-
vestigd (� g. 299: 6). De schutter kon hierin zijn voet plaatsen 
waardoor hij de kruisboog stevig tegen de grond ge� xeerd hield 
bij het opspannen van de pees, met de handen of door middel van 

een spanhulpstuk (spangordel, katrolspangordel, he� oomspan-
ner of spanner met tandheugel)1281. De stijgbeugel werd in het 
begin vastgemaakt met leren riempjes of met touwen, die over de 
versnoering aan de voorzijde van de zuil liepen. In de 16de eeuw 
integreerde men de stijgbeugel in de versnoering zelf1282.

 4.8  Pees

De pees van de boog bestaat uit tientallen draaien van één lange 
� jne draad in hennep of vlas (� g. 299: 9; � g. 305: A)1283. Aan de 
uiteinden werden de twee bundels draadjes vervolgens in 
elkaar gedraaid (� g. 305: B). Hierna werd het lusuiteinde door de 
beide benen gehaald (� g. 305: C-D) om daarna het lusuiteinde 

A

B

C

Fig. 303    Bovenaanzicht van de versnoering van de boog (A) en de 
constructie van de versnoering (B-C).
� e stock, bow and bridle seen � om above (A) and the construction 
of the bridle (B-C).

Fig. 304    Detail uit het wandtapijt ‘La Famine et la prise de 
 Jérusalem’, ca. 1465-1475 (Musée de la Tapisserie et des Arts du 
Tissu, Doornik). © KIK-IRPA, Brussel.
Detail � om the tapestry ‘La Famine et la prise de Jérusalem’, 
ca. 1465-1475 (Musée de la Tapisserie et des Arts du Tissu, Tournai). 
© KIK-IRPA, Brussels.

1279 Met dank aan Holger Richter en Jens 
 Sensfelder voor de toelichting hierover.
1280 Richter 2006, 80: Abb. 59.

1281 Payne-Gallwey 2007, 60, 104. 
1282 Richter 2006, 106.

1283 Payne-Gallwey 2007, 110-113; Richter 2006, 
102-105; Harmuth 1975, 97-99.
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om beide benen te leggen en zo een stevige lusbasis te realiseren  
(�g. 305: E). Ter hoogte van de lussen werd het geheel ter verste-
viging omwonden door middel van een �jne draad. Hetzelfde 
gebeurde in het midden van de pees, ter hoogte van het slot  
waar de bout tegen de pees aanlag, dit om de wrijving te 
verminderen.

5  Bouten of kruisboogpijlen
Bij de kruisboogpijlen of bouten moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen deze voor militaire doeleinden en deze voor de 
jacht of schietspelen. Het verschil zit hem onder meer in de vorm 
van de metalen pijlpunt. De militaire boutpunten hebben een 
ruitvormige of driehoekige doorsnede, terwijl voor de jacht op 
grootwild pijlpunten met een brede, bladvormige of gevorkte 
vorm werden gebruikt, omdat deze grotere wonden sloegen1284. 
Voor het jagen op vogels en bij schietspelen (doelbouten) werden 
de pijlen van een stomp of kroonvormig pijluiteinde voorzien.  
De punt bestond uit massief ijzer dat overging in een hulsvormige 
basis, ook huis genoemd1285, die over de houten pijlschacht ge-
schoven werd. De afmetingen van de metalen boutuiteinden 
(punt én huis) liggen meestal tussen 7 en 8 cm1286. Op basis van 
een geschreven bron uit Zwitserland en een a�eelding uit 1504 in 
het Hausbuch der Mendelschen Zwöl�brüdersti�ung uit Nürn-
berg is op te maken dat deze boutpunten vervaardigd werden 
door wapensmeden die daarnaast ook andere wapens maakten 
(�g. 306)1287. Een koperets in het Ständebuch van Christoph 
 Weigel uit 1698 laat het atelier van een kruisboog maker zien, 
waarbij vast te stellen is dat deze ook instond voor het vervaardi-
gen van de bouten (�g. 307). De metalen punten werden wellicht 
aangekocht bij smeden, maar de montage en de vervaardiging 
van de houten pijlschacht gebeurde door de kruisboogmaker.

A B C D E

Fig. 305    De verschillende 
stappen in de realisatie van een 
pees (naar: Richter 2006 en 
Harmuth 1975).
�e di�erent stages in the 
 construction of the bowstring  
(a�er: Richter 2006 and 
 Harmuth 1975).

Fig. 306    A�eelding van een wapensmid in het ‘Hausbuch der 
Mendelschen Zwöl�rüdersti�ung’, Nürnberg (1504)  
(http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-120-r/
data).
Depiction of an armourer in the ‘Hausbuch der Mendelschen 
Zwöl�rüdersti�ung’, Nürnberg (1504) (http://www.nuernberger- 
hausbuecher.de/75-Amb-2-317-120-r/data).

1284 Richter 2006, 107-109; Payne-Gallwey 2007, 
16-19, Harmuth 1975, 74-81.
1285 Sensfelder 2007, 267: term gebruikt bij de 
beschrijving van de pijlen in het Koninklijk Neder-
lands Legermuseum.

1286 Harmuth 1975, 74.
1287 Richter 2006, 107-108; http://www.nuern-
berger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-120-r/data 
(geraadpleegd november 2013).
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Richter hee� op basis van de studie van bouten in musea vastge-
steld dat voor de schacht of het pijllichaam meestal eikenhout 
gebruikt werd1288. Het pijluiteinde dat tegen de pees lag, is afge-
plat of loopt lichtjes conisch toe1289 en de schachtdiameter ligt 
rond de 1,5 cm1290. Aan het pijluiteinde werden veervormige dun-
ne plaatjes hout, leer of perkament aangebracht. Bij de bouten 
voor jacht of doelschieten werden drie dergelijke ‘veren’ gemon-
teerd, terwijl er bij de oorlogsbouten slechts twee gebruikt wer-
den1291. Soms werden deze veertjes spiraalsgewijs geplaats om de 
pijl een draaiende beweging te laten maken, waardoor deze de 
juiste richting in de lucht kon aanhouden. Uit het cijfermateriaal 
dat gepubliceerd is met betrekking tot de bouten die bewaard 
worden in het Koninklijk Nederlands Legermuseum is op te ma-
ken dat de (militaire) exemplaren tot ongeveer 1500 een lengte 

hebben die schommelt tussen 35,6 en 41,2 cm, maar meestal rond 
39 cm ligt1292.

6   Het kruisboogmakersatelier: grondstoffen 
en gereedschap

Uit een aantal geschreven bronnen is informatie te putten over 
het kruisboogmakersambacht. Het gaat om overeenkomsten 
tussen kruisboogmakers en vorsten, plaatselijke heersers of 
 steden, om gildebepalingen en inventarissen van kruisboog-
makersateliers. Deze bronnen geven inzicht in de aangewende 
grondsto�en, het gebruikte gereedschap en bepaalde processen 
bij het vervaardigen van kruisbogen.

In een overeenkomst uit 1257 moest de koninklijke kruisboog-
maker van de Tower of London met vislijm kruisbogen repare-
ren1293. Zijn opvolger ontving in 1302 een levering van visblazen 
voor lijmbereiding en vier pond zeehondenpezen1294. In een 
Britse bestellijst uit 1284 vindt men Spaanse taxus, trekker-
stangen, tuimelaars, dierenpezen en ook ‘balena’ terug. Walvis-
bot werd in kustgebieden ook gebruikt voor de realisatie van  
de boogkern1295.

Een Franse bron uit 1358 vermeldt de levering aan Robert 
l’Artilleeur, kruisboogmaker voor de burcht van Rouen, van 
taxushout, tuimelaars, stijgbeugels, trekkersstangen, hennep-
draad, was, harsige pek, talg, houtskool, lijm, runderpezen, ver-
nis en bokkenhoorns1296. Dat de dierenpezen belangrijk waren 
voor de kruisboogmakers bewijst een 14de-eeuwse verordening 
uit de stad Zürich. Ze kregen er het voorkooprecht van peesma-
teriaal en bovendien was het verboden om aan mensen van bui-
ten de stad deze grondstof te leveren1297. Rekeningen uit het be-
gin van de 15de eeuw uit dezelfde stad tonen aan dat metalen 
onderdelen aangekocht werden bij de smeden. Dit is onder meer 
zo voor trekkersstangen, stijgbeugels en boutpunten. Ook hoorn 
was belangrijk zoals blijkt uit een gildebepaling uit Krakau 
(1463) waarin het de kammakers verboden was om goede bok-
ken- of stierenhoorns te kopen als ze die niet konden verwerken, 
dit om de kruisboogmakers dit materiaal niet te ontnemen1298.

Er zijn boedelinventarissen gekend die een opsomming bevatten 
van de grondsto�en die in een atelier aanwezig waren. In de na-
latenschap van de Oostenrijkse kruisboogmaker �omas Oder 
uit 1473 bevonden zich onder meer ruwe en geverniste zuilen, 
schedelbeen (Köpf Pain)1299, ruwe en bewerkte dierenpezen 
(Adern en beraitt Adern), en been of hertshoorn voor de tuime-
laar (Nuβpain)1300. In de boedelinventarissen van kruisboogma-
kers uit Marienburg uit 1393 en 1400 zijn er optekeningen van 
bokkenhoorn (bokshorn of boxhorner), stierenhoorn (stirnhorner 
of stirhornne) en hertengewei (hyrsgewye of herczgeweyge)1301. Een 
interessante vermelding in een inventaris uit de Poolse stad 
Elbląg uit 1386 houdt verband met de gebruikte lijm. Men hee� er 

Fig. 307    ‘Der Bogner’ uit Christoph Weigels ‘Abbildung und 
 Beschreibung der gemeinnützlichen Hauptstände’, 1698.
‘Der Bogner’ by Christoph Weigel in his ‘Abbildung und Beschreibung 
der gemeinnützlichen Hauptstände’, 1698.

1288 Richter 2006, 108.
1289 Sensfelder 2007, 266-293.
1290 Payne-Gallwey 2007, 16-17; Harmuth 1975, 
74.
1291 Richter 2006, 108; Payne-Gallwey 2007, 17.
1292 Sensfelder 2007, 266-283; Harmuth 1975, 74.

1293 Richter 2006, 119.
1294 Richter 2006, 119.
1295 Richter 2006, 119.
1296 Richter 2006, 119.
1297 Richter 2006, 129.
1298 Richter 2006, 141.

1299 Mogelijk wordt hiermee gewei in het alge-
meen bedoeld.
1300 Richter 2006, 150-152.
1301 Ziesemer 1916, 143-146.
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het over leymleder, een woord dat ook opduikt in een inventaris 
uit Marienburg uit 14171302. Het gaat hierbij om leder- of huid afval 
dat gekookt werd om er huidlijm uit te vervaardigen, die diende 
om de hoornstroken van de boogkern aan elkaar te lijmen.

De soms zeer uitvoerige boedelinventarissen laten zien dat de 
kruisboogmakers beschikten over een heel arsenaal aan gereed-
schap. Altijd terugkerende zaken zijn vijlen, zagen, hamers, 
 hekels, messen, schaven, ‘ruwijzers’, ‘schrootijzers’ en verder 
lijmvaten, potten en ketels, bankschroeven, klemmen…

Bijna in iedere inventaris komen de zogenaamde Ader pfannen 
of Oderpfannen terug, wat zou kunnen vertaald worden als 
 ‘pezenpannen’1303. Richter is van mening dat door het verhitten 
van droge dierenpezen deze onbruikbaar zouden worden voor 
de verdere bewerkingen zoals het hameren om de peesschede te 
breken en het hekelen dat daarop volgt. Hij is dan ook de me-
ning toegedaan dat in deze pannen uit volledige pezen, of uit het 
afval dat ontstaat bij het behameren en hekelen van het droge 
peesmateriaal, lijm bereid werd. Een ander regelmatig terug-
kerend recipiënt is het lijmvat (leymvaβ, cleyne mesige leymvas, 
leymvaz, lymfas)1304. Daarnaast zijn er ook leymtoppe, leymkes-
sel, lym gropen en leymtegel. Het zou hierbij gaan om een ketel of 
pot waarin de lijm verwarmd werd of om een grotere ketel of pot 
waarin zich een kleinere pot bevond om de lijm au bain-marie 
vloeibaar te houden1305. In de boedelinventaris uit Marienburg 
uit 1400 wordt gesproken van 1 grose pfanne do man wedorn ynne 
sewet (een grote pan waarin men wegedoorn kookt)1306. Uit de 
bessen van wegedoorn of kruisdoorn (Rhamnus cathartica) 
kan men kleursto�en vervaardigen, die a�ankelijk van de rij-
pingsgraad een groene, gele tot scharlakenrode kleur opleveren  
(�g. 308)1307. Naast deze heel speci�eke recipiënten worden alge-
meen ketels, pannen en potten in diverse afmetingen vermeld.

In de boedelinventarissen staan ook hele reeksen vijlen opge-
somd. Hun naamgeving gee� soms aan waarvoor ze gebruikt 
werden. Regelmatig terugkerende vijlen zijn Stoβfeil, Eysenfeil of 
Ysenfyl, Horn�le,… Naast vijlen worden ook zagen opgelijst (on-
der meer de Harnsage of hoornzaag, en de Holtzsag of houtzaag). 
Bij het vervaardigen van kruisbogen wordt gebruik gemaakt van 
een heel speci�eke hamer, namelijk de Adham(er), Odirhammer 
of Aderhammer, wat peeshamer betekent (zie eerder)1308. In de 
boedelinventaris uit Marienburg uit 1393 worden 2 oderkemne en 
2 tonnen aderkemmel vermeld1309. Richter is van oordeel dat de 
oderkemne de kam is waarmee de peesvezels werden gekamd, 
waardoor kemmelen, of de losgekamde vezels bekomen wer-
den1310. In vrijwel alle Duitstalige inventarissen komen Reichei-
sen of Reweeysen voor, wat men zou kunnen vertalen als een ruw-
ijzer1311. Het zou om een getand gereedschap gaan, waarmee 
hout en hoorn ruw gemaakt werd om een betere lijmhechting te 
bekomen. Een ook veelvuldig terugkerend gereedschap is het 
Schroteysen (ook Schrotmeissel, lange Schroteysen, cleyn Schrotey-
sen, breid Schroteysen, cromp Schroteysen…) waarmee een wig-

vormig klie�jzer bedoeld wordt, dat kon gebruikt worden bij het 
klieven van hoorn in de langsrichting1312.

Uit de geschreven bronnen komt ook een reeks gegevens naar 
voor die de taken omschrijven van een kruisboogmaker in ste-
delijke dienst. De kruisboogmaker van de stad Freiburg (1394) 
moest eigenhandig instaan voor het vervangen van zuilen, 
 pezen, versnoeringen en andere onderdelen. Voor andere ingre-
pen werd hij extra betaald, zoals het beleggen van de bogen  
met dierenpezen en het bedekken van de boogarmen met bast of 
verwante materialen. Ook een overeenkomst uit 1407, met zijn 
opvolger, wijst er op dat herstellingen aan zuilen, pezen, tuime-
laars, sloten en versnoeringen tot de standaardtaken behoorden, 
waarvoor hij niet extra betaald werd1313.

Bepalingen van het kruisboogmakersgilde van Venetië uit de 
periode 1278-1308 stipuleren dat voor de bogen enkel steenboks-
hoorn mag gebruikt worden en er wordt zelfs expliciet vermeld 
dat geitenhoorn verboden is. Het was ook niet toegelaten om 
oude kruisbogen te repareren met gebroken hoorn1314. Een ander 
artikel stipuleert dat de hoornkern met zeep in plaats van met 
water moet bewerkt worden. Richter meent dat een zeepbad 
diende om de hoornstroken te ontvetten voor deze met elkaar 
verlijmd werden. Verder vermelden deze gildebepalingen onder 
meer dat het verboden was om de zuil te verven voor hij aan de 
klant verkocht werd. De boogpees moest vervaardigd worden uit 
hennep en niet uit vlas en de zuilen mochten niet verkocht wor-
den zonder doorboringen. Met deze laatste bepaling bedoelde 
men waarschijnlijk het versnoeringsgat en het gaatje voor de be-
vestiging van de boutgeleider1315.

Fig. 308    De bessen van de wegedoorn (foto: Xemenendura, 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhamnus_ 
cathartica_3.JPG?uselang=nl).
Berries �om the common buckthorn (photo: Xemenendura,  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhamnus_cathartica_3.
JPG?uselang=nl).

1302 Richter 2006, 153.
1303 Richter 2006, 150; Ziesemer 1916, 143-144, 
146.
1304 Richter 2006, 150; Ziesemer 1916, 143
1305 Richter 2006, 153.
1306 Ziesemer 1916, 144.

1307 https://www.naturalpigments.com/art-
supply-education/historical-pigment-sil-grain/ 
(geraadpleegd 2 juni 2017).
1308 Richter 2006, 151; Ziesemer 1916, 143 
(oderhemer).
1309 Ziesemer 1916, 143.

1310 Richter 2006, 153.
1311 Richter 2006, 151; Ziesemer 1916, 144.
1312 Richter 2006, 155; Ziesemer 1916, 143-146.
1313 Richter 2006, 124.
1314 Richter 2006, 134-135.
1315 Richter 2006, 135.
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7  Matthys Bolder de(n) boghemak(er)
In de wettelijke passeringen van de stad Aalst zijn er in 1422 
 bepalingen opgenomen in verband met de aanstelling van ene 
Matthys Bolder als boghemak(er) voor het Sint-Jorisgilde1316.  
Het betre� één van de voorgangers van Christo�els Jans. Deze 
Matthys Bolder is dus niet in verband te brengen met het atelier 
van de kruisboogmaker aan de voormalige Veemarkt en alle aan 
dit ambacht gerelateerde vondsten die in het volgende hoofdstuk 
besproken worden.

In de tekst worden een aantal taken van Matthys Bolder opge-
somd die rechtstreeks verband houden met de vervaardiging van 
kruisboogonderdelen en met herstellingen aan de kruisbogen 
van de stedelijke gilde. Het gaat om de volgende verplichtingen: 
“Eerst van eene(n) nieuten slote al nieus te makene ij. gro(te)n. 
It(em) alle den gheselle(n) hae(re)n sloten te stelne sonder int  
vier te stekene o(m)me niet. It(em) alle scutters tusschen staken 
te ghevene ende te legghene goede trensenpipe(n) ende 
nooddrade(n). Item so sal Matthys hebben van eene(n) boghe uut 
ende in te bindene in zie(re) sto�en ij. gro(te)n ende die hem stof-
fe bringhen eene(n) grote(n). Item van eenre cloete te legghene 
in eene talgien ende dan te zadelne ende in te bindene ij. gro(te)
n. Item alle scutt(er)s pesen te makene van hue(re) sto�en o(m)
me niet, of het en wae(ren) boghen die hae(re) pesen up hadden, 
so sal hy doude pesen hebben … Item van eenre pesen nieuwe van 
eene(n) gaerne sal hy hebben iiij inghelsche ende van onder 
halve(n) gaerne ij. gro(te)n of meer int avenant. It(em) coorde(n) 
moet hij gheve(n) o(m)me iiij inghelsche tpaer en(de) hij moetse 
copen o(m)me eene(n) gro(ot) tpaer vanden besten. Ende Mat-
thys voors. sal den voors. guldebroed(er)s altoos gherecken voor 
eenich ander werc dat hem van buten co(m)men sal moghen”.

Niet alleen het kruisboogmakersambacht verdween in de loop 
van de geschiedenis, maar ook de heel speci�eke benaming van 
bepaalde handelingen en kruisboogonderdelen zijn uit onze taal 
verdwenen. Dit maakt dat het bij bepaalde termen in deze tekst 
voor een stuk gissen blij� naar de juiste betekenis.

Uit de tekst blijkt dat de kruisboogmaker instond voor het 
 vervaardigen van nieuwe sloten als die stuk (nieuten)1317 waren. 
Het slot is het mechanisch deel van de kruisboog met de trek-
kerstang en de tuimelaar of noot. Ook moest hij voor de gezellen 
(van de kruisbooggilde) de sloten herstellen of afstellen1318 zon-
der deze in het vuur te steken. Wat men echter met de bepaling 
‘sonder int vier te stekene’ juist wou zeggen, is niet duidelijk.

De vermelding ‘alle scutters tusschen staken’ slaat op de masten 
die gebruikt werden bij de schietspelen waarop zich de gaai 
 bevond1319. Voor deze schutters moest de kruisboogmaker  
‘ghevene ende te legghene goede trensenpipe(n) ende nood-
drade(n)’. Een trens of trense in het middelnederlands is het 
touwtje in het midden van de pees om die te beschermen tegen 
sleet1320. Ook het woord trensen duidt op het omwinden van de 
pees met garen1321. Met pipe wordt, naast pijp of buis, ook een 
knot of kluwen bedoeld1322. Mogelijk slaat trensenpipe(n) dus op 
de omwindingen door middel van �jn garen ter hoogte van  
de peesuiteinden of lussen. De betekenis van nooddrade(n) is 
minder duidelijk. Vóór het aanbrengen, of bij het vervangen,  
van de boogpees maakte men gebruik van een hulppees1323. 
 Misschien slaat de nooddraad hierop. Een andere mogelijkheid 
is dat het als nootdraad moet gelezen worden en dat het dus gaat 
om de draden waarmee de noot in de zuil vastgehouden werd, 
zoals dat bij Centraal-Europese kruisbogen gebruikelijk was.

Tevens moest Matthys Bolder het booguiteinde inbinden in 
zie(re) sto�en en de persoon die hem deze sto�en leverde moest 
hij ook betalen. Om welke sto�en het hierbij gaat is niet duide-
lijk. Verder moest hij ook ‘eenre cloete te legghene in eene talgien 
ende dan te zadelne ende in te bindene’. Een cloete slaat meestal 
op een ronde of bolle vorm of een klont1324, maar de term wordt 
ook gebruikt voor iets dat samengebald of samengevoegd is1325. 
Talgie zou kunnen overeenstemmen met een vette substantie. 
Uit de omschrijving zou kunnen gedacht worden aan het pees-
laminaat dat samengebracht wordt op de rugzijde van de boog, 
maar de rol van talgien is hierbij niet achterhaalbaar.

Uit de beschrijving blijkt dat het vervaardigen van pezen en het 
repareren ervan tot één van de voornaamste taken van Matthys 
Bolder behoorde. Algemeen moest hij te allen tijde instaan voor 
het in orde brengen van de kruisbogen van de gildebroeders en 
dit met voorrang op enig ander werk dat hem van buitenaf zou 
aangeboden worden. Hieruit blijkt dat de kruisbogen voortdu-
rend moesten onderhouden worden. Sensfelder hee� kunnen 
vaststellen dat het grootste deel van de kruisbogen in de collectie 
van het Koninklijk Nederlands Legermuseum sporen van repa-
raties en aanpassingen vertonen1326. Deze wapens waren kost-
bare voorwerpen die men niet zomaar verving, maar zorgvuldig 
onderhield en repareerde bij sleet of beschadiging.
—

1316 SAA, wettelijke passeringen, Reg. 1129, f 80.
1317 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie= 
article&wdb=MNW&id=32650 (geraadpleegd 
november 2013)
1318 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=  
article&wdb=WNT&id=M066405&lemma=-
stellen (geraadpleegd november 2013).
1319 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=  
article&wdb=WNT&id=M065645&lemma= 
staak (geraadpleegd november 2013).

1320 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie= 
article&wdb=WNT&id=M070180&lemma=trens 
(geraadpleegd november 2013).
1321 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie= 
article&wdb=WNT&id=M070194&lemma=-
trenzen (geraadpleegd november 2013).
1322 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie= 
article&wdb=MNW&id=42788&lemma=pipe 
(geraadpleegd november 2013).

1323 Richter 2006, 105 (Hilfssehne); Payne- 
Gallwey 2007, 114-119 (bastard string).
1324 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=  
article&wdb=VMNW&id=ID55891&lemma= 
cloot (geraadpleegd november 2013).
1325 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie= 
article&wdb=VMNW&id=ID1563&lemma= 
cloten (geraadpleegd november 2013).
1326 Sensfelder 2007, 75-77.
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1  Het gebouw en de erfstructuren
Van het gebouw gelegen op de hoek van de Veemarkt met de 
Korte Sint-Jorisstraat is uit de historische teksten geweten dat er 
tussen 1489 en 1498 een kruisboogmaker woonde1327. Dat in dit 
huis ook e�ectief zijn atelier gevestigd was, kan archeologisch 
aangetoond worden door de aanwezigheid van productieafval 
en hal�abricaten van onderdelen van kruisbogen in de bak-
stenen beerput die direct achter de woning gelegen was.

Door het opgehoogde koor van de latere karmelietenkerk waren 
de archeologische resten van deze woning beduidend beter be-
waard dan contemporaine woonstructuren elders op de Hop-
markt. Op basis van de sporen is een beeld verkregen van het 
gebouw en van het erf dat er mee samenging1328. Het betrof een 
vakwerkbouw met een kleine kelder in de zuidwesthoek. Met een 
gevellengte van ongeveer 9,5 m en een diepte van ongeveer 8,5 m 
was dit een groot gebouw in vergelijking met de andere woningen 
aan de zuidzijde van de Veemarkt. Het was gelegen op een lang-
gerekt perceel dat zich zuidwaarts parallel langsheen de Korte 
Sint-Jorisstraat uitstrekte. Enkele structuren ten zuiden van het 
gebouw kunnen ofwel op basis van de ligging ofwel op basis van 
de vondsten aan de woning van de kruisboogmaker toegeschre-
ven worden. Direct achter het huis waren twee beerputten gele-
gen, één in baksteen (XIVB/A6) en één in hout (IV/E106)  
(�g. 309). Een kleine beerkuil (XIV/I5) in dezelfde zone dateert 
ook uit de tweede hel� van de 15de eeuw maar kan niet met zeker-
heid in de occupatieperiode van de kruisboogmaker geplaatst 
worden. Op 23 m ten zuidwesten van de woning bevond zich een 
tweede beerkuil (I/B40) met afval dat aan de kruisboogmaker 
kan gelinkt worden, onder meer door twee cross-�ttings met aar-
dewerk uit de bakstenen beerput. Dit toont aan dat in het zuiden 
een breder perceel in gebruik was door de  bewoner van het hoek-
huis. Het gebouw zal zowel een woon- als een bedrijfsfunctie 
 gehad hebben en mogelijk bevonden er zich op het achtererf ook 
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kleine gebouwstructuren, waarvoor beerkuil I/B40 een aanwij-
zing vormt. Meerdere kleine paalkuilen die in de omgeving van 
deze beerkuil zijn aangetro�en kunnen daar verband mee hou-
den, maar ze kunnen evengoed van oudere structuren a�omstig 
zijn (zie eerder, �g. 76). Archeologisch was dit niet aan te tonen. 
Jongere verstoringen waren nefast voor het beeld van de ruimte-
lijke organisatie van dit deel van het perceel.

Nog iets meer zuidelijk bevond zich een grote kuil uit min of 
meer dezelfde periode (I/B99), gekenmerkt door een opvallende 
humeuze bodemlaag. De vulling van deze sterk gelaagde kuil 
bestond uit verspreid afval van voornamelijk ceramiek, te date-
ren in de tweede hel� van de 15de en de eerste hel� van de  
16de eeuw. Een verband tussen deze kuil en de kruisboogmaker 
kan niet uitgesloten worden maar is zeker ook niet aan te tonen. 
De vorm en grootte wijzen er op dat het niet om een afvalput 
gaat. Een oorsprong voor één of andere artisanale functie is plau-
sibel, maar niet te achterhalen. De vullingsgeschiedenis wijst op 
een kort gebruik met beperkte openligging. De meeste vondsten 
uit deze kuil zijn geremanieerd; ze zijn meegekomen met de 
dichtwerpingspakketten. Met enkele fragmenten van Italo- 
Nederlandse majolica bevat het vondstenensemble zeker aarde-
werk uit de eerste hel� van de 16de eeuw. Het opruimen en 
 vullen van de kuil kan aldus met zekerheid aan de karmelieten 
toegeschreven worden.

2   De beercontexten gelinkt aan de 
kruisboogmaker

2.1  Inleiding

Om de vondsten gerelateerd aan de kruisboogmaker en zijn 
 ambacht in hun context en samenhang te kunnen situeren is het 
nodig de vier beerputstructuren in detail onder de loep te nemen 

1327 Zie in dit deel hoofdstuk B.4. De kruisboog-
maker aan de Veemarkt.

1328 Zie deel I, B.3.2.4 Het huis van de 
kruisboogmaker.
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(bijlage 1: pl. 2, 9-10, 26). Hierbij zal vooral aandacht geschonken 
worden aan de stratigra� e en de tafonomie van de vulling. De 
eigenlijke constructies zelf zijn reeds beschreven bij de algemene 
bespreking van de beerstructuren in deel I1329.

 2.2  Beerput XIVB/A6

Het betre�  een gemetste rechthoekige put van ongeveer 2,30 m 
op 2,08 m aan de binnenzijde, met een diepte van circa 1,90 m 
(bijlage 1: pl. 26). De beerput had een goed bewaarde gebruiks-
vulling van min of meer 40 cm dik. Er konden vier horizontale 
lenzen onderscheiden worden, met daarop één of twee sterk ver-
stoorde lagen, mogelijk als gevolg van het opvullen van de put 
terwijl de bovenste beerlagen nog vloeibaar waren. De onderste 
twee lagen vormden een donkergrijze, vrij vaste beerlaag met 
veel houtfragmenten. De twee bovenliggende beerlagen waren 
hiermee sterk vergelijkbaar. Deze vier lagen worden samen de 
oudste gebruiksfase genoemd (G1). Bij de jongste gebruiksfase 
(G2) worden de afsluitende beerlagen gerekend die gekenmerkt 
werden door een meer onregelmatige vorm, veel minder hout-
resten en een lossere structuur. De rest van de put was nadien 
opgevuld met enkele lagen van vrij homogene, losse bruine tot 
beige zandleem met daarin verspreide brokken baksteen, zand-
steen en mortel (de dichtwerpingsfase). Alle vondsten die hierna 
besproken worden zijn aangetro� en in de beerlagen. Er zijn nau-
welijks vondsten uit de opvullingspakketten.

De gebruiksvullingen bevatten zeer veel afval, bestaande uit 
voorwerpen in aardewerk, glas, been, leer, hertshoorn en hout, 
naast goed bewaarde etensresten bestaande uit dierlijk bot van 
zowel zoogdieren, vogels als vissen en uit plantaardig materiaal 
zoals zaden, vruchten en pollen1330. Toch was er een groot ver-
schil tussen de oudste, harde beerlagen en de jongste, zachtere 
beerlagen, waarbij deze laatste duidelijk het meest vondstenrijk 
waren (zie tabel 64). Tussen de verschillende beerlagen was er 
enkel een beperkte cross-� tting tussen glas en aardewerk uit de 
lagen die tot fase G2 gerekend worden en de bovenste laag van 
de oudste fase (G1).

 2.3  Beerput IV/E106

Deze beerput is eigenlijk een met planken beschoeide kuil. 
De ongeveer 1,80 m diepe structuur had schuine lange wanden 
en quasi rechte dwarswanden (bijlage 1: pl. 9-10). Op de bodem 
was de kuil aan de binnenzijde ongeveer 1,85 m lang en 0,98 m 
breed. Net onder het eerste registratieniveau, op een diepte van 
ongeveer 40  cm, bedroeg zijn omvang ongeveer 2,00  m x 
1,55 m. Over de bovenstructuur van de put is er geen informatie. 
Een plank die ergens halverwege de onderste gebruiksvulling 
in het dwarspro� el is aangetro� en, is mogelijk van de boven-
bouw a� omstig.

De talrijke vullingslagen van deze smalle, diepe put kunnen 
 gegroepeerd worden in drie fasen: een gebruiksfase (G), een 
dichtwerpingsfase (D) en een stabilisatiefase (S). De gebruiks-
fase bestond uit een centraal tot 45 cm en aan de wanden tot 
meer dan 80 cm dik donkergrijs homogeen beerpakket met ver-
spreide houtskoolfragmenten. In dit pakket zijn de meeste vond-
sten van aardewerk, bot en glas gedaan. Hierin bevonden zich 
ook het merendeel van de archeologisch volledige of intacte 
stukken die in deze beerput aangetro� en werden. Centraal in 
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Fig. 309    Reconstructie van het grondplan van het huis en het erf 
van de kruisboogmaker met alle geassocieerde structuren.
Reconstruction of the � oor-plan of the house and yard of the crossbow 
maker with all associated structures.

1329 Zie deel I, B.3.3.3 Beerstructuren.
1330 Deze vondsten zijn besproken bij de verschillende materiaalcategorieën in deel I van dit boek.
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dit pakket lag een dik muurfragment dat waarschijnlijk bij de 
opgave in de put gegooid was. Door de plastische samenstelling 
van de gebruiksvulling kon dit puin er diep in wegzakken. Hier-
boven zat een ongeveer 20 cm dikke laag met grotendeels de-
zelfde samenstelling maar dan vermengd met geelgroene ver-
spitte zandleembrokken en verspreid ook wat kleiner bouwpuin 
zoals daktegelfragmenten en baksteenbrokken. Het vormde de 
overgang met de dichtwerping van de put. Het dichtwerpings-
pakket zelf was niet zo dik, en bestond uit een donkergrijs houts-
koolrijk pakket met zeer veel baksteenpuin en een kalkpakket. 
De laatste 60 cm van de vulling moet waarschijnlijk volledig  
tot de stabilisatiefase gerekend worden. Ze bestaat vooral uit  
van hogerop ingezakte lagen, resultaat van het nazakken van de 
gevulde put door het krimpen en compacteren van de humeuze 
gebruikslagen. Het betre� ophogingslagen en humeuze 
tuinniveaus.

De sterk plastische aard van de beerlagen op het moment van de 
vulling, samen met de sterke krimp van de vulling tijdens de 
stabilisatiefase zijn de oorzaak van talrijke cross-�ttings tussen 
de drie verschillende vullingsfasen (tabel 65).

Tabel 64 
Overzicht van de vondsten in beerput XIVB/A6. Legende: G1: oudste gebruiksfase 1; G2: tweede  gebruiksfase; D: dichtwerping; n: aantal; 
grootteklassen: +: tot 20, ++: tot 100; +++: meer dan 100; 
x: aanwezig.
Occurrence of di�erent categories of nds in cesspit XIVB/A6. Legend: G1: earliest phase; G2: second phase; D: inll; n: number; magnitude:  
+: up to 20, ++: up to 100; +++: over 100; x: present.

fase inv. nr. 
05AaHop zeefstaal bot HV herts-

hoorn aardewerk volledige 
potten glas metaal munt andere

n n n n n n

G1 1982 x ++ 1 93 2 1 +

1997 x - - 3 - +

1983 x - - 1 - 10

1976 x - - - - +

1998 x - - 50 - +

1971 x - 1 15 - 25 2 ++

G2 1970 x + 1 80 3 35 1 +

1973b - + - 38 1

1981 x +++ 42 832 26 177 3 +

1986 - + - 5 - 7

1991 - - 1 - - +

1992 - - 1 - - +

1996 x +++ 3 179 2 14 11 +

1999 x - - - - 1

2000 x +++ - - - 2 +

2002 x + - 2 - 1

2003 x - - - - +

D 1969 - - - 35 - 4 1

1973 - + - 49 -

1979 - ++ - 59 - 1

1980 - - - 2 -

2.4  Beerkuil I/B40

Van deze beerkuil was slechts de onderste 25 tot 30 cm bewaard 
gebleven. Het was een min of meer vierkant uitgegraven struc-
tuur van 1,60 op 1,76 m (bijlage 1: pl. 2). De bodem bevond zich 
op een diepte van ongeveer 1,75  m. De onderste kuilvulling 
 bestond uit een donkerbruin zeer humeus pakket en vertegen-
woordigt de eigenlijke beerlaag, gekenmerkt door de aanwezig-
heid van talloze mosselschelpjes, veel eierschaal en verspreide 
mortel- en baksteenfragmenten, naast veel dierlijk bot en een 
grote hoeveelheid aardewerk en glas (G1). Deze gebruikslaag was 
afgedekt door een tot 20 cm dikke dichtwerpingslaag, bestaande 
uit heterogeen gevlekte grijze zandleem met talrijke brokken ver-
spitte moederbodem, waarin slechts sporadisch wat brokjes 
houtskool, mortel en baksteen aanwezig waren (D). Centraal in 
de kuil was nog een restant van een tweede beerlaag aanwezig 
met dezelfde kenmerken als de eerste (G2), met daarop zelfs nog 
een miniem restant van een tweede dichtwerpingspakket.
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2.5  Beerkuil XIV/I5

Het betre� een rechthoekig uitgegraven kuil van ongeveer 90 cm 
diep, waarvan de aanzet aangetro�en werd op een diepte van 
ongeveer 70 cm, een niveau dat min of meer overeenkomt met 
het loopvlak op het achtererf in die periode, getuige de positie 
van de vloer in de woning, die slechts ongeveer 10 cm hoger ge-
legen is (bijlage 1: pl. 26). Op basis van het opgegraven deel kun-
nen vier vullingspakketten onderscheiden worden. Onderaan in 
de oostelijke hoek was een dunne lens van grijsbruine heterogene 
zandleem aanwezig, afgedekt door een ongeveer 15 cm dikke 
grijze, vrij homogene laag, die de gebruiksvulling vertegenwoor-
digde. Deze laatste bevatte naast talrijke houtskoolfragmentjes 
veel etensafval zoals bot en eierschelp, naast heel wat aardewerk 
en een glasfragment. Deze gebruiksvulling werd afgedekt door 
twee grijsbruine, heterogene dichtwerpingspakketten waarin 
wat verspreid bouwpuin aanwezig was.

Tabel 65 
Overzicht van de vondsten in beerput IV/E106. Legende: G: gebruiksfase; D: dempingsfase; S: stabilisatiefase en egalisatievulling;  
n: aantal; grootteklassen: +: tot 20, ++: tot 100; +++: meer dan 100; x: aanwezig. 
Occurrence of di�erent categories of nds in cesspit IV/E106. Legend: G: cess-layers; D: inll; S: stabilisation and levelling phase; n: number; 
magnitude: +: up to 20, ++: up to 100; +++: over 100; x: present.

fase inv-nr. 
04AaHop zeefstaal bot HV herts-

hoorn
aarde-
werk

volledige 
potten

cross-
�tting glas metaal munt andere

n n n inv. nr. n n n

G 469 x 7 -

470 x 21 -

473 - - 2

480 x ++ 323 10 481 1 (11) 2 +

483 + 3 - 5

484 + 182 6 486 >20 +

488 +++ 79 - 477

489 x - - 1

D 468 x - 1

481 + 33 1 480 19

482 ++ 78 2 479, 486 + >24 +

487 + 9 - 6

490 3 - 2

S 476 + - - 1 2

477 + 101 - 486, 488

478 3 - 486

479 ++ 104 - 482 + 4

485 + 98 2
4,

nagels 
(+++)

486 ++ 1 125 2 477, 478, 
482, 484

1,
nagels 
(+++)

S? 463 2 3

3  De vondsten uit de beerstructuren

3.1  Inleiding

De vondsten uit de drie beerstructuren die met zekerheid te lin-
ken zijn aan de woning van de kruisboogmaker kunnen in twee 
hoofdgroepen opgesplitst worden. Enerzijds zijn er de vondsten 
in onder meer aardewerk, glas en metaal en ecofacten zoals dier-
lijk bot, zaden, pollen en houtskool die informatie geven over de 
aard en de totstandkoming van de contexten, over het dagelijks 
leven van het huishouden en over de socio-economische positie 
van de kruisboogmaker zelf en waarschijnlijk ook over zijn ate-
lier. Anderzijds zijn er de vondsten die te maken hebben met het 
ambacht van de kruisboogmaker, zoals (beschadigde) afgewerk-
te onderdelen van de kruisbogen, hal�abricaten en gebruiks-
voorwerpen en afval die verband houden met het productie-
proces. Alle kruisboogfragmenten en productieafval in herts-
hoorn, evenals de ijzeren bouten worden apart geanalyseerd.
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3.2  Samenstelling van de contexten

Beerput XIVB/A6 is integraal opgegraven en de inhoud van de 
onderste, humeuze lagen uitgezeefd (tabel 64). In totaal werden 
1369 aardewerkscherven gerecupereerd die behoren tot mini-
mum 90 exemplaren. Bijna twee derde daarvan, samen 885 
scherven, zijn a�omstig van 39 min of meer complete exempla-
ren, waarvan 4 intacte (�g. 310). Vijf aardewerksoorten zijn te 
onderscheiden: rood en grijs aardewerk van lokale herkomst, en 
drie importgroepen: steengoed, aardewerk in lichtoranje klei en 
witbakkend aardewerk. Er is een beperkte cross-�tting tussen 
deze beerput en beerkuil I/B40. Het gaat enerzijds om een frag-
ment van een komfoor dat past aan een quasi volledig exemplaar 
uit de beerkuil. Omgekeerd past een rand van een drainagebuis 
in grijs aardewerk uit de beerkuil aan het archeologisch volledige 
exemplaar dat in deze beerput aanwezig was. Naast dit aarde-
werkensemble is er in de gebruikslagen ook een grote collectie 
drinkglas aangetro�en, bestaande uit 269 scherven a�omstig 
van 23 exemplaren waarvan 12 voor minstens de hel� volledig 
zijn. Andere categorieën van culturele artefacten zoals metaal en 
leer waren beperkt aanwezig, met uitzondering van een opval-
lende hoeveelheid bewerkte hertshoorn, een rechtstreeks bewijs 
van de activiteiten van een kruisboogmaker op deze plaats  
(bijlage 9). De botcollectie omvat naast consumptieafval ook een 
groot aantal vondsten van kat en konijn, dieren die wellicht niet 
gegeten zijn. Uit de bulkstalen werd zowel een collectie zaden en 

vruchten (bijlage 7) als een verzameling houtresten en een selec-
tie houtskool onderzocht (tabellen 61 en 62). Daarnaast zijn ook 
enkele pollenstalen geanalyseerd (bijlage 8).

Van beerkuil I/B40 kon enkel de onderste 25 tot 30 cm integraal 
opgegraven en uitgezeefd worden (tabel 66). In totaal werden 
463 scherven gerecupereerd. Iets meer dan de hel� daarvan, 
zijnde 239 scherven, is a�omstig van 13 min of meer complete 
exemplaren, waarvan geen enkel echter intact is (�g. 311). Vier 
aardewerksoorten zijn te onderscheiden: rood en grijs aardewerk 
van lokale herkomst, en twee importgroepen: steengoed en 
 zogenaamd aardewerk in lichtoranje klei. De samenstelling van 
dit kleine aardewerkensemble hee� enkele kenmerken gemeen 
met de context uit beerput XIVB/A6 (zie verder). Deze context 
 bevatte eveneens een grote collectie drinkglas, bestaande uit  
131 scherven van minstens 8 exemplaren waarvan er echter 
slechts 2 voor minstens de hel� volledig zijn. Metaal en andere 
vondstencategorieën waren beperkt aanwezig. Vermeldens-
waard zijn een munt van Filips de Schone, geslagen tussen 1493 
en 1496, een vrouwenkopje in aardewerk, een grote glazen kraal 
en een vuurslag in silex. De botcollectie omvat consumptieafval 
en opnieuw een groot aantal botten van konijnen. Uit de bulk-
stalen werd zowel een collectie zaden en vruchten als enkele 
 pollenstalen onderzocht (bijlagen 7 en 8).

Tabel 66 
Overzicht van de vondsten in beerput I/B40. Legende: G1: oudste gebruiksfase 1; G2: tweede gebruiksfase; D1: eerste dichtwerping;  
n: aantal; grootteklassen: +: tot 20, ++: tot 100; +++: meer dan 100; x: aanwezig. 
Occurrence of di�erent categories of nds in cesspit I/B40. Legend: G1: earliest phase; G2: second phase; D: rst inll; n: number; magnitude:  
+: up to20, ++: up to 100; +++: over 100; x: present.

fase inv-nr. 
05AaHop zeefstaal bot HV aardewerk volledige 

potten glas metaal munt andere

n n n n n

G1 4 x ++ 346 13 128 10 1 2

D1 17 - + 38 - - 3

G2 18 x ++ 82 - 3 3

Fig. 310    Selectie van aarde-
werkvondsten uit de bakstenen 
beerput XIVB/A6.
Selection of pottery nds �om 
the brick cesspit XIVB/A6.
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De met hout beschoeide beerput IV/E106, de derde aan de 
 woning van de kruisboogmaker gelinkte structuur, kon even-
eens integraal opgegraven worden (tabel 65). Door de moeilijke 
werkomstandigheden echter, veroorzaakt door de ligging van de 
put ten opzichte van jongere gebouwstructuren, konden de 
 onderste, humeuze lagen slechts ten dele in bulkstaal genomen 
en uitgezeefd worden, in totaal ongeveer 300 liter. Bij de studie 
van de vondsten bleek het onderscheid tussen de gebruikslagen, 
de dichtwerping en de stabilisatielagen ten dele arti�cieel te  
zijn omdat er redelijk wat cross-�tting was tussen deze fases  
(zie  eerder). Er werden 1179 scherven gerecupereerd, waarvan 
1129 stratigra�sch. Daarvan zijn 24 scherven duidelijk herken-
baar residueel 14de-eeuws aardewerk, dat in de verdere uitwer-
king niet opgenomen is. Bijna 46 % van de overblijvende 1105 
fragmenten, zijnde 506 scherven, vertegenwoordigen 23 min of 
meer volledige exemplaren, waarvan 5 compleet maar geen enkel 
intact (�g. 312). Dus net als de twee andere beercontexten is ook 
dit aardewerkensemble voor een belangrijk deel samengesteld 
uit rechtstreeks in de put gedumpte huisraad. Vier aardewerk-
soorten zijn te onderscheiden: rood en grijs aardewerk van lokale 
herkomst, en twee importgroepen: steengoed en aardewerk in 
lichtoranje klei. De inhoud bevatte ook een beperkte collectie 
glas, waaronder één compleet ribbenglas, en heel wat metaal-
vondsten, met opvallend veel nagels en vier sterk aangetaste 
15de-eeuwse munten, waaronder een dubbele mijt van Filips de 

Schone. Bij de overige culturele vondsten bevond zich onder 
meer een kraaltje in git en twee merkwaardige kogelronde vor-
men gemaakt uit baksteen. Bij de dierlijke resten zit consump-
tieafval maar ook een ensemble van bekapte runderbotten dat 
een (onbekende) artisanale betekenis kan hebben. Botten van 
kat en konijn zijn schaars. Eén klein fragment van bewerkt herts-
hoorn lijkt het enige directe bewijs te vormen dat de put het afval 
bevatte van een kruisboogmaker. Door zijn aanwezigheid echter 
in een hoger gelegen laag die in de stabilisatiefase gesitueerd is, 
blij� toch enige voorzichtigheid geboden, ook al blijkt uit de 
 algemene analyse dat de drie onderscheiden fasen ten dele arti-
�cieel zijn.

De drie besproken aardewerkensembles hebben een vrij gelijk-
aardige functionele samenstelling die op wat uitzonderlijke vor-
men na gebruikelijk is voor beerstructuren, zoals bijvoorbeeld 
het vroeg-16de-eeuwse beerputensemble van de site Aalst-Stad-
huis1331. Ze vertonen de gebruikelijke mix tussen tafelgerei  
(gemiddeld 32 %), keuken- en voorraadgerei (gemiddeld 42 %) 
en kamerpotten (gemiddeld 11 %) (tabel 67). Opvallend is echter 
de aanwezigheid van enkele bijzondere vormen enerzijds en 
 enkele vormen met bijzondere gebruikssporen anderzijds. Elk 
van deze vormen en de gebruikssporen kunnen waarschijnlijk in 
verband gebracht worden met de activiteiten van de kruisboog-
maker (zie verder).

Fig. 311    Selectie van aarde-
werkvondsten uit beerkuil I/
B40.
Selection of pottery nds �om 
cesspit I/B40.

Fig. 312    Selectie van aarde-
werkvondsten uit de houten 
beerput IV/E106.
Selection of pottery nds �om 
the wooden cesspit IV/E106.
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De manier waarop deze aardewerkensembles zijn samengesteld, 
meer bepaald qua volledigheid van vormen, gee� ook informatie 
over de tafonomie van de vulling van de beerstructuren (tabel 
68). Zo bevatten ze algemeen gezien een grote hoeveelheid min 
of meer volledige vormen (waarvan enkele zelfs intact), gaande 
van 25 tot 37 % van het totaal van de ensembles. De door cross-
�tting gelieerde structuren I/B40 en XIVB/A6 hebben een sterk 
vergelijkbaar patroon, zeker als rekening gehouden wordt met 
het feit dat beerkuil I/B40 ondiep en onvolledig bewaard was en 
dus niet volledig bemonsterd kon worden. De hoeveelheid voor 
de hel� of meer bewaarde exemplaren is met respectievelijk 43 
en 45 % sterk gelijkend. Een verschil is wel dat de beerkuil geen 
intacte exemplaren bevatte, en slechts één recipiënt (een kom-
foor) compleet in de context aanwezig is, terwijl de bakstenen 
beerput 4 intacte en 15 complete exemplaren bevatte. Bij beide 
ensembles is er bovendien een duidelijk contrast tussen enerzijds 
de hoeveelheid volledige en archeologisch volledige stukken en 
anderzijds de groep van sterk fragmentarisch bewaard materi-
aal. Er is nauwelijks een tussengroep aanwezig van individuen 
die tussen de hel� en een kwart bewaard zijn. Deze samenstel-
ling lijkt er op te wijzen dat de vullingen voornamelijk bestaan 
uit aan de ene kant afval dat na het ruimen in de put achterbleef 
en anderzijds uit aardewerk en ander afval dat bij de opgave van 

Tabel 67 
Functionele verdeling van het aardewerk uit de drie beerstructuren (in MAE).
Functional distribution of the pottery �om the three cesspits (in MNI).

I/B40 IV/E106 XIVB/A6 totaal

functionele categorie n % n % n % n %

tafel 8 26,7 30 31,9 31 34,4 69 32,2

koken 6 20,0 21 22,3 17 18,9 44 20,6

keuken (uitgez. koken) 0 0 19 20,2 10 11,1 29 13,6

opslag 2 6,7 5 5,3 10 11,1 17 7,9

hygiëne 5 16,7 10 10,6 8 8,9 23 10,7

andere/onbekend 9 30,0 9 9,6 14 15,6 32 15,0

totaal 30 100 94 100 90 100 214 100

Tabel 68 
Staat van volledigheid van de individuele aardewerkvormen uit de drie beerstructuren (in MAE).
State of completeness of the individual pottery forms �om the three cesspits (in MNI). 

I/B40 IV/E106 XIVB/A6

voor de hel� of meer volledig 13 MAE = 43 % 24 MAE = 26 % 40 MAE = 45 %

-waarvan compleet of grotendeels volledig 10 MAE = 33 % 23 MAE = 25 % 34 MAE = 37 %

kwart tot hel� volledig 2 MAE = 7 % 4 MAE = 4 % 3 MAE = 3 %

kleine randfragmenten 15 MAE = 50 % 66 MAE = 69 % 47 MAE = 52 %

TOTAAL MAE 30 MAE 94 MAE 90 MAE

Losse scherven (geen randen) 35 % 33 % 33 %

de put er in één beweging in gedumpt werd. Het aantre�en van 
zowel intacte vormen (zoals twee Siegburg bekers tussen acht 
volledige exemplaren) als van enkele volledige zeer grote vormen 
(zoals de voorraadkom of de kruiken in rood aardewerk en in 
steengoed), weliswaar gebroken maar met alle scherven aanwe-
zig, wijst er op dat een aardewerkensemble uit de inboedel van 
de woning integraal in de bakstenen beerput gedumpt werd. Ook 
een deel van de glascollectie wijst in deze richting. Daarnaast 
bevat de inhoud van de beerput de gebruikelijke hoeveelheid 
potten die er tijdens de laatste gebruiksfase in verloren zijn (zoals 
kamerpotten) of die er, reeds gebroken, in weggegooid waren. Bij 
de beschoeide beerput IV/E106 is de algemene samenstelling iets 
verschillend, waarbij de hoeveelheid voor de hel� of meer be-
waarde exemplaren slechts 26 % bedraagt, zonder dat intacte 
exemplaren voorkomen. Als naar de aanwezige vormen gekeken 
wordt, blijkt ook dat de samenstelling van deze groep van gro-
tendeels bewaarde exemplaren sterk vergelijkbaar is met wat in 
de vroeg-16de-eeuwse beerput aan de Grote Markt van Aalst is 
aangetro�en (voornamelijk kamerpotten en kleine steengoed-
vormen)1332. Dit lijkt eerder te wijzen op een gewoon afval-
patroon, en minder op een speci�eke éénmalige gebeurtenis van 
het weggooien van een inboedel, zoals het geval is bij beerput 
XIVB/A6 en waarschijnlijk ook bij beerkuil I/B40.

1331 De Groote et al. 2004.
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3.3  De socio-economische gegevens

Zoals vermeld vertonen de drie beerstructuren een vrij kenmer-
kend maar algemeen beeld van wat normaal gezien in deze peri-
ode in dergelijke contexten mag verwacht worden, met naast het 
typische tafel-, kook- en keukengerei ook steeds een belangrijk 
aandeel aan kamerpotten. Meermaals is reeds aangegeven  
dat het heel moeilijk is om op basis van dergelijk dagelijks 
 gebruiksaardewerk uitspraken te doen over de status van zijn 
gebruikers1333. Bij de hier onderzochte contexten is dat niet an-
ders. Toch zijn er elementen die extra informatie geven, vooral 
bij het drinkgerei in zowel aardewerk als glas. De samenstelling 
van het drinkgerei laat namelijk een verrassende variatie zien in 
de samenstelling van de drie grote vondstenensembles (tabel 69). 
Het is niet onmiddellijk duidelijk wat de achterliggende redenen 
zijn, het wijst in eerste instantie op de variatie die dergelijke 
beerputcontexten kunnen bezitten. Toch kunnen verschillende 
hypothesen geformuleerd worden.

Het eerste wat opvalt in de samenstelling van de beerputten – in 
vergelijking met het algemene afval dat in de poel is aangetro�en 
(bijlage 4f) – is de grote hoeveelheid drinkgerei in aardewerk. 
Dit beeld wordt nog versterkt als het glazen drinkgerei ook wordt 
meegeteld, ook al moet er bij glas steeds rekening gehouden wor-
den met de invloed van verschillen in bewaringsomstandighe-
den, zoals reeds uitvoerig bij het hoofdstuk over de vondsten in 
glas is besproken1334. Een tweede vaststelling is dat het drinkge-
rei uit de beerstructuren duidelijk uit sets bestaat. Bij beerput 
IV/E106 gaat het enerzijds om fragmenten van 10 drinkkannen 
in Raeren steengoed, waaronder een set van 6 kleine, bijna iden-
tieke drinkkannen en één uitzonderlijk groot tweeorig exem-

plaar. De zeven exemplaren van deze set waren quasi volledig  
in de put aanwezig en lijken gezamenlijk te zijn weggegooid  
(�g. 313). In beerput XIVB/A6 werd ook een set van drinkgerei 
in steengoed aangetro�en, maar in dit geval bestaande uit 
 Siegburg drinkbekers. Deze set bestaat uit 9 kleine eierdop-
bekers en 1 groot exemplaar, acht quasi compleet en twee zelfs 
intact (�g. 314). Dus ook deze set werd in zijn geheel weggegooid. 
Daarnaast lijken in dezelfde beerput bij het drinkglas nog twee 
sets aan drinkgerei aanwezig te zijn, enerzijds 6 drinknappen 
(Maigeleins) en anderzijds 11 Maigelbecher, bestaande uit drie 
types. Ten slotte waren de opvallende hoeveelheid en de bewa-
ring van het drinkglas uit beerkuil I/B40 ook bijzonder, zeker 
met inachtname van de aard van dit spoor (een kuil zonder vaste 
structuur). Er was in deze context eveneens een variatie aan 
 types drinkgerei aanwezig, zowel bij het glas, met drie types,  
als bij het steengoed met de eierdopbeker en de drinkkan. Door 
de kleinere hoeveelheid materiaal kon echter niet uitgemaakt 
worden of ze al dan niet deel uitmaakten van grotere drinksets. 
Gezamenlijk gaat het echter om evenveel drinkgerei als in beer-
put IV/E106.

De drie structuren samen bekeken is niet enkel de hoeveelheid 
en de variatie aan drinkgerei opvallend maar nog meer de unieke 
aanwezigheid van minstens vier drinksets, twee in steengoed en 
twee in glas. Op basis van de vormen en de volumes gaat het om 
drie drinksets voor wijn en één voor bier1335. Indien deze verde-
ling wordt toegepast op al het drinkgerei is te zien dat gemiddeld 
twee derde ervan bedoeld was voor wijn (tabel 69). Indien dit 
echter per beerstructuur wordt bekeken zijn er wel grote ver-
schillen zichtbaar. Beerput XIVB/A6 bevatte vooral drinkgerei 

Tabel 69 
Het drinkgerei in aardewerk en glas uit de drie beerstructuren.
Drinking vessels in ceramics and glass �om the three cesspits.

I/B40 IV/E106 XIVB/A6 totaal

    n % n % n % n %

drinkgerei voor wijn eierdopbeker (Siegburg) 2 14 2 14 10 26 14 22

drinknap (Siegburg) 0 0 0 0 1 3 1 2

Maigelein (woudglas) 3 21 0 0 6 16 9 14

Maigelbecher (woudglas) 2 14 1 7 11 29 13 20

Krautstrunk (woudglas) 2 14 0 0 0 0 2 3

ribbeker (varenglas) 0 0 1 7 2 5 3 5

drinkgerei voor bier  drinkkan (Raeren) 4 29 10 71 4 11 18 28

voetbeker (varenglas) 0 0 0 0 2 5 2 3

knotsbeker 0 0 0 0 1 3 1 2

totaal drinkgerei

 

drinkgerei voor wijn 9 64 4 29 30 79 42 65

drinkgerei voor bier 4 29 10 71 7 18 21 32

andere/onbepaald 1 7 0 0 1 3 2 3

  totaal 14 100 14 100 38 100 65 100

1332 De Groote et al. 2004, 338.
1333 De Groote 2008a, 429-433.

1334 Zie deel I, hoofdstuk C.3 Glas.
1335 Gaimster 1997, 117-126; Reyns 2015, 106-107; 

Henkes 1994.
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voor wijn (79 %), beerput IV/E106 vooral drinkgerei voor bier, 
door de aanwezigheid van een volledige set aan drinkkannen, 
terwijl beerkuil I/B40 met 64 % drinkgerei voor wijn op het ge-
middelde zit. Het is verleidelijk deze gegevens door te trekken 
naar de gebruikers van de beerstructuren, waarbij de verschil-
lende sets aan drinkgerei naar gemeenschapsdrinken verwijzen, 
en dus mogelijk naar het Sint-Jorisgilde van de voetboogschut-
ters of naar het groepsdrinken binnen het atelier zelf naar aan-
leiding van bepaalde feestelijke gelegenheden1336. Onder meer 
tijdens de jaarlijkse feestmaaltijd op de naamdag van Sint-Joris 
als bij schietwedstrijden werd aan een rijk gedekte tafel gezeten, 
waarbij niet enkel duur voedsel maar ook grote hoeveelheden 
drank werden geconsumeerd1337. Uit de bronnen blijkt ook het 
verschil in kostprijs en dus ook in status tussen wijn en bier. Het 
belang van dit in gemeenschap consumeren van eten en drank is 
ook af te lezen op de talrijke schilderijen die van leden van Sint-
Jorisschutterijen in de Nederlanden gemaakt zijn1338. Soms staat 
zelfs exact hetzelfde drinkgerei uit de beerstructuren afgebeeld, 
zoals op een schilderij van een schuttersmaaltijd uit 1533 waar 
een dienblad gepresenteerd wordt met daarop drie glazen 
drinknappen met kruisribbelversiering (Maigeleins)1339.

3.4  Vondsten gerelateerd aan het atelier

In drie beerstructuren achter de woning van de kruisboogmaker 
is afval gevonden dat rechtstreeks te maken had met zijn am-
bachtelijke activiteiten (zie verder). De grootste hoeveelheid is 
aangetro�en in beerput XIVB/A6, waaronder een grote hoeveel-
heid hal�abrikaten en beschadigde eindproducten in hertshoorn 
die rechtstreeks aan het kruisboogmakersatelier te linken zijn. 
Het vormt het bewijs dat de put door deze ambachtsman in ge-
bruik was en dat hier zijn atelier was gevestigd. Het gaat om  
27 beschadigde fragmenten van afgewerkte producten, vooral 
plaatjes die dienden als boutgeleiders en zuilbekleding, 7 half-
fabrikaten, namelijk plaatjes in onafgewerkte toestand, en 16 
fragmenten productieafval, zowel bestaande uit snippers als uit 
hertshoornfragmenten. Daarnaast zijn er nog enkele objecten in 
hertshoorn, been en hout die met de productie van kruisbogen 
kunnen te maken hebben (zie verder). Ook in beerput IV/E106 
is direct bewijs van kruisboogproductie aangetro�en, zij het 
maar in de vorm van één klein fragment in hertshoorn.

Naast dit duidelijke ambachtelijke afval is er ook een aantal 
 objecten in aardewerk dat vooral op basis van enkele speci�eke 

Fig. 313    Ensemble van vijf 
drinkkannen uit Raeren, aan-
getro�en in beerput IV/E106.
Set of ve drinking jugs �om 
Raeren, found in cesspit IV/
E106.

Fig. 314    Ensemble van tien 
drinkbekers uit Siegburg, aan-
getro�en in beerput XIVB/A6. 
(1475-1500).
Set of ten beakers �om Sieg-
burg, found in cesspit XIVB/A6 
(1475-1500).

1336 Crombie 2011, 106-112.
1337 Crombie 2011, 104-106.

1338 Carasso-Kok 1988, �gs. 9-11; Tümpel 1988. 1339 Carasso-Kok & Levy-Van Ham (red.) 1988, 
194-195, cat. no 15.
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gebruikssporen aan het kruisboogmakersatelier kan gelinkt 
worden (tabel 70). Soms zijn de objecten in verband te brengen 
met activiteiten die speci�ek in de historische bronnen worden 
vermeld (zie eerder1340). Een kleine geglazuurde steelkom in rood 
aardewerk bevat een residu van een oranjerode verfstof (�g. 315; 
bijlage 6: pl. 28: 7). Uit de historische bronnen blijkt alvast dat 
wegedoorn gekookt werd om kleursto�en te bekomen. Meerdere 
grote grijze kruiken vertonen een bijzondere, vaak overvloedige 
kalkaanslag aan de buitenzijde, die wijst op een gebruik ‘au bain-
marie’ (�g. 316-317; pl. 31: 2-5). Deze techniek werd gebruikt om 
dierlijke lijm vloeibaar te houden of om pezen soepel te maken. 
Een kleine tuitkan bezit op de rand en op de tuit het residu van 
een zwarte, pekachtige vloeistof (�g. 318; pl. 35: 5). Dit zou onder 
meer verband kunnen houden met het gebruik van een pekach-
tige substantie voor de impregnatie van de touwversnoeringen.

Daarnaast zijn er ook enkele ongebruikelijke vormen voor deze 
periode. Naast de reeds vermelde tuitkan, waarvan drie exem-
plaren aanwezig zijn, is er ook een biconische pot met twee hori-
zontale oren in grijs aardewerk (�g. 319; pl. 32: 1). Een groot frag-
ment van een ongekend kolfvormig object (pl. 41: 12) is mogelijk 
ook in relatie te brengen met de ambachtelijke activiteiten, even-
als een complete diepe voorraadkom met een minder gebruike-
lijke vormgeving (�g. 121; pl. 29: 8) of de twee uitzonderlijk grote 
maar onversierde tassen (�g. 320; pl. 27: 9-10). De aanwezigheid 
van drie komforen is eveneens bijzonder omdat deze vorm nor-
maal gezien niet aanwezig is in burgerlijke huishoudens uit deze 
periode1341 (�g. 321; pl. 27: 13; 35: 1-2). Daarnaast is het opvallend 
dat de drie beerstructuren samen ook fragmenten van in totaal 

Tabel 70 
Overzicht van de aardewerkvormen die mogelijk in relatie staan met het atelier van de kruis-
boogmaker, a�omstig uit de drie beerstructuren en de jongste poelfasen.
List of pottery that may be connected with the crossbow maker, found in the three cesspits and the 
latest phases of the cattle pond.

MAE I/B40 IV/E106 XIVB/A6 poel totaal

steelkom met verf     1   1

tuitkan met pek? 2   1   3

potje met pek?       1 1

kruik met kalk extern     2 20 22

biconische pot     1   1

kolfvormig object   1   1 2

komfoor 2   1   3

voorraadkom     1 4  5

grote tas 2 2

drainagebuis 1 1 6   8

olielamp   3   4  7

voorraadpot   6 2 33  41

acht drainagebuizen in grijs aardewerk bevatten, aangetro�en 
in gebruiksvullingen waarin voorts nauwelijks bouwpuin aan-
wezig was (pl. 32: 11-12). Mogelijk werden ook zij in het atelier op 
een ongebruikelijke manier ingeschakeld bij bepaalde produc-
tieprocessen. Ten slotte zijn er nog enkele objecten die zeker ook 
in het atelier kunnen gebruikt zijn maar die ook algemeen in 
contemporaine huishoudens voorkwamen, zoals grote voorraad-
potten of olielampen (�g. 124).

Fig. 315    Een kleine steelkom in rood aardewerk vertoont een 
 residu van een oranje-rode verfstof (beerput XIVB/A6).
A small skillet in redware contains a residue of an orange-red paint 
(cesspit XIVB/A6).

1340 Dit deel, hoofdstuk C.6 Het kruisboogma-
kersatelier: grondsto�en en gereedschap.

1341 De Groote 2008a, 235-237.
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Fig. 316    Binnenzijde van de bovenkant en buitenzijde van de 
 bodem van een grote kruik in grijs aardewerk met een dikke kalk-
aanslag (beerput XIVB/A6).
Inside of the upper part and outside of the bottom of a large pitcher in 
greyware, with a thick layer of scale (cesspit XIVB/A6).

Fig. 317    Detail van de kalkkorst aan de buitenzijde van een grijze 
kruik (beerput XIVB/A6).
Detail of scale on the outside of a pitcher (cesspit XIVB/A6).

Fig. 318    Aan de rand, de schouder en de tuit van deze tuitkan  
zijn sporen van een zwart residu aanwezig, mogelijk van teer  
(beerput XIVB/A6).
Upper part of a spouted jug, with traces of a black residue, maybe tar, 
at the rim, shoulder and spout (cesspit XIVB/A6).

Fig. 319    Bijzondere biconische pot in grijs aardewerk uit beerput 
XIVB/A6.
Remarkable biconical pot in greyware �om cesspit XIVB/A6.

Fig. 320    Een grote tas in rood aardewerk uit beerput XIVB/A6.
Large mug in redware �om cesspit XIVB/A6.
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3.5  Algemene dateringsgegevens

Over de datering van de vulling van de drie beerstructuren kan 
er weinig twijfel bestaan. Er zijn de historische gegevens die 
 bewijzen dat het huis waar de beerputten toe behoren door de 
kruisboogmaker gebruikt werd van 1489 tot 1498, het jaar waar-
in het gebouw verworven werd door het karmelietenklooster1342. 
Het gebruik van de put door de kruisboogmaker is aangetoond 
door de aanwezigheid van zijn productieafval. Door cross-�tting 
kon ook een op een achtererf gelegen beerkuil de�nitief aan zijn 
huishouden toegewezen worden, wat al vermoed werd op basis 
van de aanwezige vormen. De aardewerkvondsten bevestigen 
een datering na 1475, onder meer door de aanwezigheid van 
vroege types van de drinkkan in steengoed uit Raeren1343. De 
vondst van met zekerheid één munt uit de regeerperiode van Fi-
lips de Schone bevestigt dan weer een datering vanaf 1493. Ten 
slotte dient nog een reeks radiokoolstofdateringen vermeld, die 
toelieten nog eens extra na te gaan of de gebruiksvulling die in 
de bakstenen beerput aangetro�en werd inderdaad met de peri-
ode van de kruisboogmaker overeenstemt.

Uit de vulling van beerput XIVB/A6, meer bepaald het deel dat 
de tweede gebruiksfase vertegenwoordigt (G2), werden dertien 
botten van gedomesticeerde dieren (varken, rund, schaap) aan 
een radiokoolstofdatering onderworpen. Deze dateringen kade-
ren niet binnen het archeologische Hopmarkt-project maar wer-
den uitgevoerd als deel van het onderzoeksproject ‘Freshwater 
reservoir e�ect variability in Flanders (Belgium)’, uitgevoerd 
door Mathieu Boudin (Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium), Wim Van Neer (Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen) en Anton Ervynck (agentschap Onroe-
rend Erfgoed)1344.

De dertien bekomen dateringen zijn weergegeven in tabel 71. 
Een X2-test (df=12, T=16,4 (5 % 21,0))1345 toont aan dat alle waar-
den dezelfde gebeurtenis kunnen weerspiegelen en dus mogen 
gecombineerd worden tot één datering1346. Deze waarde (363 ± 
8 BP) gee� na kalibratie volgende dateringsranges (�g. 322) 1347:

-  68,2 % zekerheid
 1470 - 1520 AD (41,5 %)
 1600 - 1620 AD (26,7 %)

-  95,4 % zekerheid
 1460 - 1520 AD (61,8 %)
 1590 - 1620 AD (33,6 %)

Het is duidelijk dat de historische datering voor de vullingsfase 
verbonden met het gebruik van de woning door een kruisboog-
maker (1489 - 1498)1348 mooi samenvalt met de oudste piek in  
de distributie van de gekalibreerde, gecombineerde datering  
(�g. 322).

4   Overige vondsten in verband met het 
kruisboogmakersambacht

Naast de vondsten uit structuren die in directe relatie  
staan met het huis en het atelier van de kruisboogmaker is ook 
elders afval aangetro�en dat verband houdt met het 
kruis boogmakers ambacht.

Er is in verhouding veel hertshoorn aangetro�en in de jongste 
vullings- en dichtwerpingsfasen van de poel, daterend uit de 
tweede hel� van de 15de eeuw (bijlage 9). Het gaat om 46 frag-
menten productieafval en slechts vier stuks (half)afgewerkte 
producten, waaronder een boutgeleider en een tuimelaar. Eén 
halfcirkelvormig fragment houdt mogelijk geen verband met de 
activiteiten van de kruisboogmaker. Vier van deze hertshoorn-
fragmenten werden aanvankelijk geregistreerd als a�omstig uit 
de bovenste vulling van een 14de-eeuwse kuil (VII/D37). Bij ver-
dere analyse van de opgravingsplannen echter blijken ze even-
eens uit de laat-15de-eeuwse poel a�omstig te zijn. Ten slotte is 
er nog een groot geweifragment aangetro�en in een vullingsfase 
van walgracht IX-X/B3 uit het laatste kwart van de 15de of het 
eerste kwart van de 16de eeuw. Al deze fragmenten, 52 in totaal, 
zijn aangetro�en in contexten die globaal dateren uit de periode 
waarin het atelier aan de Veemarkt actief was en omdat het 

Fig. 321    Twee komforen in 
rood aardewerk uit beerkuil I/
B40.
Two chang dishes in redware 
�om cesspit I/B40.

1342 Zie dit deel, hoofdstuk B. Historische gege-
vens over de Aalsterse kruisboogmakers.
1343 Zie deel I, paragraaf C.2.3.2.4 Steengoed.
1344 Ervynck et al. (in druk).

1345 Berekend met OxCal v3.10: Bronk Ramsey 
2005.
1346 Functie R_Combine in OxCal v3.10: Bronk 
Ramsey 2005.

1347 Kalibratie op basis van IntCal13: Reimer 
et al. 2013.
1348 Zie eerder, hoofdstuk B Historische gegevens 
over de Aalsterse kruisboogmakers.
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Tabel 71 
Radiokoolstofdateringen van dierlijk bot uit de vulling van beerput XIVB/A6. Weergegeven zijn de ratio’s voor  
de stabiele isotopen 13C en 15N, de verhouding tussen de atomen van C en N, de percentages C en N in het staal,  
de laboratoriumcode voor de datering, de 14C-datering en de fout op deze laatste.
Radiocarbon dates �om animal remains �om cesspit XIVB/A6. Listed are the ratios of the stable isotopes 13C and 15N,  
the ratio between C and N atoms, the percentages of C and N in the sample, the laboratory code of the radiocarbon date,  
the 14C-date and the error on that date.

soort δ13C δ15N C:N %C %N RICH 14C (BP) error

schaap -22,3 8,7 3,1 42,6 15,9 21998 322 28

schaap -21,6 7,2 3,1 40,6 15,1 21999 367 28

schaap -22,5 8,4 3,1 39,9 15 22000 288 28

schaap -22,4 6,9 3,2 39,5 14,3 22037 340 30

schaap -23 8,1 3,2 33,1 12,1 22038 377 30

schaap -22,7 7,6 3,1 33 12,2 22045 380 29

schaap -22,6 8,2 3,2 34,3 12,6 22046 360 29

 rund -23,1 7,1 3,3 39 13,9 22044 354 31

 rund -22,7 5,2 3,2 43,2 15,9 22041 413 30

 rund -22,5 3,8 3,2 37,8 13,8 22042 373 28

varken -21,7 5,3 3,1 36,7 13,6 22043 371 29

varken -22 7,1 3,2 43,4 15,6 22040 412 29

varken -22 5,8 3,2 35,4 12,9 22047 370 29

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1300CalAD 1400CalAD 1500CalAD 1600CalAD 1700CalAD

Calibrated date

  100BP

  200BP

  300BP

  400BP

  500BP

  600BP

Ra
di

oc
ar

bo
n 

de
te

rm
in

at
io

n

R_Combine Hopmarkt : 363±8BP   68.2% probability
    1470AD (41.5%) 1520AD
    1600AD (26.7%) 1620AD
  95.4% probability
    1460AD (61.8%) 1520AD
    1590AD (33.6%) 1620AD
 X2-Test: df=12 T=16.4(5% 21.0)

Fig. 322    Kalibratie van  
de combinatie van dertien 
 dateringen op dierlijk botmate-
riaal uit de vulling van beerput 
XIVB/A6 (zie tabel 71).
Calibration of the combined  
13 radiocarbon dates �om 
 animal remains �om the ll of 
cesspit XIVB/A6 (see table 71).
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 sowieso om zeer uitzonderlijke producten gaat kunnen ze er met 
grote waarschijnlijkheid ook aan toegeschreven worden. Dit is 
niet geval voor een hertshoornen plaatje (onderdeel van een pijl-
geleider) dat gevonden is in de verbrande resten van een 14de-
eeuwse vakwerkbouw die onder de laat-15de-eeuwse woning  
van de kruisboogmaker zijn aangetro�en. Omdat het fragment 
verbrand is maakt het ontegensprekelijk deel uit van deze 
 context en staat het dus los van het kruisboogmakersatelier.

Ten slotte werden in de poel ook nog een twintigtal aardewerk-
vondsten gedaan met gebruikssporen die sterke gelijkenis verto-
nen met deze uit de beerstructuren en die verwijzen naar 
 ambachtelijke activiteiten (tabel 70). Het gaat vooral om bodem-
fragmenten van grote grijze kruiken met een kalkaanslag aan de 
buitenzijde (pl. 88: 2, 4) naast een bijzonder oorpotje met een 
pekachtig residu (pl. 93: 17).

5   De kruisboogfragmenten, het productieafval 
en de bouten

In totaal zijn in verschillende contexten van de Hopmarkt-site, 
maar vooral in de beerput van de kruisboogmaker en de vulling 
van de drinkpoel op de Veemarkt, 106 vondsten uit hertshoorn, 
die geïnventariseerd staan in bijlage 9. Daarvan zijn er 103 die 
behoren tot een reeks fragmenten van kruisboogonderdelen, als-
ook hal�abricaten en afvalproducten, die verband kan houden 
met de vervaardiging of reparatie van deze wapens (�g. 323)1349. 
Daarnaast zijn er ook drie ijzeren bouten gevonden, waarvan één 
met een ten dele bewaarde houten pijlschacht. In wat volgt wor-
den ze per vondstcategorie beschreven.

5.1  Boutgeleiders

In de beerput van de kruisboogmakerswoning werden veertien 
fragmenten van boutgeleiders aangetro�en (�g. 324, �g. 325). 
Ook in de vulling van de drinkpoel op de Veemarkt (�g. 324: 5, 
17) en in een brandlaag in de woning van de kruisboogmaker 
(�g. 324: 16) kwamen nog respectievelijk twee fragmenten en één 

fragment aan het licht. Bij twee van de zeventien exemplaren is 
nog een deel van de centraal op de middellijn gesitueerde door-
boring te zien (�g. 324: 1-2). Beide vertonen ze aan de achterzijde 
in de lengterichting verlopende groeven die voor een betere ver-
lijming in de zuil moesten zorgen. Twee boutgeleiders hebben 
een versmalling aan één van hun korte zijden (�g. 324: 3-4). Dit 
spits uitlopend deel is het gedeelte van de geleider dat naar het 
slot gericht zit, zoals dit bij kruisbogen in musea en op iconogra-
�sche bronnen te zien is. Op de achterzijde van beide fragmenten 
zijn duidelijke zaagsporen vast te stellen. Uitgezonderd één vrij 
breed (30 mm) en één zeer smal exemplaar (8,5 mm) zijn alle 
boutgeleiders tussen de 14,5 en 24,5 mm breed, met een boutgeul 
van 6 à 7 mm breed. Een aantal vertoont op de achterzijde de 
typische verlijmingsrillen (�g. 324: 6-7, 10-15, 17). Alle exempla-
ren zijn duidelijk aan één of beide zijden afgezaagd.

De meeste fragmenten zijn naar alle waarschijnlijkheid resten 
van de productie of half afgewerkte delen waarbij breuk of 
 beschadiging is ontstaan. Bij de twee exemplaren met de nog ge-
deeltelijk aanwezige doorboring zou het best kunnen zijn dat 
juist het aanbrengen van dit gaatje zorgde voor het breken van 
de geleider. De boutgeleiders werden tijdens het productieproces 
waarschijnlijk op maat gezaagd om deze in de zuil te laten pas-
sen, waardoor een klein, weggezaagd stuk ontstond, dat wegge-
gooid werd. Enkele van de aangetro�en fragmenten zijn wellicht 
als dergelijke resten te identi�ceren (�g. 324: 9, 14-15). Er zijn 
geen aanwijzingen voor slijtage van de stukken; het gaat dus niet 
om bij gebruik beschadigde en daarom vervangen onderdelen.

Tijdens archeologisch onderzoek zijn zowel in België als in het 
buitenland al enkele malen kruisboogonderdelen aangetro�en. 
Toch is globaal gesproken het aantal vergelijkingsvondsten 
schaars. Bij opgravingen in het kasteel van Jonkholt te Hoelbeek 
werden twee, mogelijk zelfs drie boutgeleiders gevonden1350.  
Bij de Tour Burant, de donjon van de stad Ath, trof men een 
 ensemble kruisboogonderdelen aan, waaronder twee boutgelei-
ders1351. Het gaat om geleiders uit hertshoorn die aan de voor-
zijde voorzien zijn van twee doorboringen om ze te integreren in 

Fig. 323    Ensemble van 
 bewerkte geweifragmenten 
a�omstig uit de beerput van de 
kruisboogmaker.
Worked antler pieces �om the 
cesspit of the crossbow maker.

1349 Termote 2007. 1350 Wouters & Roosens 1986, 233: �g. 8: 60-64. 1351 Mariën 1984, 5, 6: �g. 2, 7: �g. 6, 8: �g. 9-10.
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Fig. 324    Overzicht van de aangetro�en boutgeleidervormen. Schaal 1:2.
Overview of the bolt groove forms. Scale 1:2.
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de versnoering. De achterzijde vertoont in de langsrichting ver-
lopende groe�es om een betere verlijming te bekomen. Ook in 
Han-sur-Lesse werd in de bedding van de Lesse een klein frag-
ment van een boutgeleider gevonden1352. Dit fragment vertoont 
een doorboring centraal op de middellijn, dicht bij de voorzijde 

van de geleider. Buitenlandse voorbeelden zijn er uit het Duitse 
Halle (Saksen-Anhalt)1353, Lübeck1354 en de Tsjechische burcht 
Tepenec1355.

Alle fragmenten van boutgeleiders uit de Aalsterse collectie zijn 
gemaakt uit hertshoorn. Bij geen enkel stuk kon echter een soort-
determinatie uitgevoerd worden. De fragmenten zijn alle a�om-
stig uit het buitenste, compacte deel van een gewei, en niet uit het 
interne, meer spongieuze deel. De meeste stukken suggereren 
dat de zijde waarover de bout liep, de oorspronkelijke buitenzijde 
van het gewei was.

5.2  Versnoeringsgatversterkingen

Naast boutgeleiders werden in de beerputvulling ook drie vol-
ledige versnoeringsgatversterkingen, en één fragmentair stuk, 
gevonden (�g. 326, �g. 327). Het gaat om schildvormige plak-
ketjes met een grote en een kleine doorboring die met elkaar in 
verbinding staan. Bij twee fragmenten is vast te stellen dat het 
grote gat aan de zijde die zich het dichtst tegen de basis van deze 
versterking situeert, afgeschuind is (�g. 326: 1-2). De achterzijde 
van deze twee exemplaren vertonen ingekraste zigzaglijntjes  
om een betere lijmhechting met het zuilhout te realiseren. Zoals 
uit a�eeldingen en bij kruisbogen in musea blijkt, zitten deze 
versterkers met de basis naar de voorzijde van de kruisboog ge-
monteerd. Het kleinste gaatje diende om het versnoeringstouw 

Fig. 325    Een selectie van de aangetro�en boutgeleiders.
A selection of bolt grooves.
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Fig. 326    Vier versnoeringsgatversterkingen. Schaal 1:2.
Four bridle hole protection plates. Scale 1:2.

1352 Mariën 1984, 7, �g. 7.
1353 Richter 2006, 22, Abb. 10.

1354 Falk 1983, 109, Abb. 2: 3.
1355 Mariën 1984, 7, �g. 8.
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doorheen te halen om de versnoering te realiseren. De eigenlijke 
versnoering zat vast in het grootste gat, waarbij de afschuining 
naar de voorzijde toe diende om te sterke wrijving en sleet op het 
versnoeringstouw te vermijden.

Tussen de kruisboogelementen uit het kasteel van Jonkholt te 
Hoelbeek bevonden zich ook drie versnoeringsgatversterkin-
gen1356. Ze zijn zowel qua vorm als afmetingen quasi identiek aan 
de Aalsterse exemplaren. In het kasteel van Hauteroche in het 
Waalse Dourbes werd eveneens een vergelijkbare versnoerings-
gatversteviger aangetro�en1357.

Qua materiaalkeuze geldt voor de versnoeringsgatversterkingen 
hetzelfde als voor de boutgeleiders. Alle fragmenten zijn ge-
maakt uit hertshoorn maar bij geen enkel stuk kon een soortde-
terminatie uitgevoerd worden. De fragmenten zijn opnieuw alle 
a�omstig uit het buitenste, compacte deel van een gewei, en niet 
uit het interne, meer spongieuze deel. De stukken suggereren dat 
hun buitenzijde de oorspronkelijke buitenzijde van het gewei 
was.

5.3  Zuilbekledingselementen

Een reeks geweifragmenten houdt wellicht verband met de 
 bekleding van de kruisboogzuil (�g. 328, �g. 329, �g. 330). In de 
beerput werden twee langgerekte trapeziumvormige plakketten 
aangetro�en (�g. 328: 2-3) en ook in de drinkpoel kwam een 
 gelijkaardig exemplaar aan het licht (�g. 328: 1; �g. 329). Deze 
drie fragmenten vertonen op hun achterzijden in de lengte 
 verlopende aangebrachte groe�es voor een betere verlijming. 
Wellicht werden deze plakketten aangebracht op het zuilhout. 
Bij twee kruisbogen uit Duitsland is te zien dat het zuillichaam 
op de boven-, onder- en zijkant bekleed is met plakketten uit 
hertshoorn1358.

Twee langwerpige identieke geweifragmentjes met spits uitlo-
pende uiteinden en trapeziumvormige doorsnede behoren waar-
schijnlijk ook tot de bekleding van een zelfde zuil (�g. 328: 4;  
�g. 330). Twee van de vier zijden hebben �jne verlijmingsrillen 
op hun oppervlak zitten. Deze twee fragmenten hebben waar-
schijnlijk ter hoogte van de opening in de zuil voor de noot of de 
trekkerstang gezeten. Een kruisboog uit het stadsmuseum van 
Keulen vertoont ter hoogte van de trekkerstangopening  
een hertshoornbekleding die qua vorm doet denken aan deze 
Aalsterse exemplaren1359. Een ander plakketje dat vermoedelijk 
tot de bekleding van de zuil behoorde, is een rechthoekig stukje 
gewei met afgeschuinde zijden (�g. 328: 5; �g. 330). Op de ach-
terzijde zijn een reeks ingekraste zigzaglijntjes te zien. Dit frag-
ment zou oorspronkelijk op het uiteinde van de kruisboogzuil 
kunnen gezeten hebben. Het vertoont zeer sterke gelijkenis met 
een plakketje uit hertshoorn dat gevonden werd te Ath1360. Vier 
fragmenten zijn vermoedelijk ook stukken van bekledings-
plakketten (�g. 328: 6-9). Ze hebben alle een met groe�ijnen 
 ingekraste achterzijde.

De grondstof van deze stukken is dezelfde als bij de reeds be-
schreven boutgeleiders en versnoeringsgatversterkingen, net 
zoals de wijze waarop de fragmenten uit een gewei gesneden zijn.

5.4  Tuimelaar

In één van de vullingspakketten van de drinkpoel werd een 
 tuimelaar uit hertshoorn aangetro�en, waarbij ook nog een 
sterk gecorrodeerde, ijzeren as gedeeltelijk bewaard is (�g. 331). 
De  inkeping van de tuimelaar, waar de punt van de trekker-
stang in paste, is beschadigd. Dit is wellicht de reden waarom 
dit stuk werd weggegooid. Dit gedeelte van de noot of tuimelaar 
is, zoals ook uit andere bodemvondsten blijkt, het meest gevoe-
lig voor beschadiging1361. Gelijkaardige exemplaren van tuime-
laars zijn onder meer gekend uit archeologisch onderzoek in 
Heurne1362 en Raversijde1363.

5.5.   Halffabricaten en een niet identificeerbaar 
fragment

Zowel uit de beerputvulling als uit de drinkpoel komt een aantal 
objecten die geïdenti�ceerd kunnen worden als hal�abricaten 
uit het atelier van de kruisboogmaker (�g. 332: 1-7). Het gaat  
om geweifragmenten die aan één of meerdere zijden zaagsporen 
vertonen. Eén hiervan hee� ook in de langsrichting verlopende 
groeven voor de verlijming (�g. 332: 1). Een ander fragment 
 betre� een halfcirkelvormig geweifragment met kleine opper-
vlakkige zaagsporen(?) op de rand (�g. 332: 6).

Een klein zorgvuldig bewerkt fragment is niet onmiddellijk te 
identi�ceren (�g. 332: 8). Eén van de lange zijden vertoont een 
trapvormige uitwerking en één korte zijde loopt min of meer 
spits uit, waarbij ook een kleine doorboring is aangebracht. De 

Fig. 327    Vooraanzicht van de versnoeringsgatversterkingen.
Front view of the bridle-hole protection plates.

1356 Wouters & Roosens 1986, 233, �g. 8: 60-64.
1357 Plumier & Pleuger 1986, 111, �g. 5: 4.
1358 Schlossmuseum Wernigerode (Richter 2006, 
67-69) en Schloss Erbach in Erbach im Odenwald 
(Richter 2006, 171-173).

1359 Richter 2006, 28, Abb. 15.
1360 Mariën 1984, 7-8, �g. 9.
1361 Mariën 1984, 8, �g. 10-14; Baart et al. 1977, 
446-448.

1362 Lemay & Roels 2003, 125.
1363 Pieters et al. 2013, 341, 343, �g. 360.
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Fig. 328    Bekledingselementen van de kruisboogzuil (legende zie tekst). Schaal 1:2.
Covering elements of the crossbow stock (legend see text). Scale 1:2.
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Fig. 329    Twee zuilbekledingsplaten.
Two covering plates of the stock.

Fig. 330    Bekledingselementen van de zuil uit gewei.
Antler covering parts �om the stock.

5cm

Fig. 331    Tuimelaar of noot. Schaal 1:2.
Nut. Scale 1:2.
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Fig. 332    Hal�abricaten uit de beerput van de kruisboogmaker. Schaal 1:2.
Semi-manufactured parts �om the crossbow maker’s cesspit. Scale 1:2.
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achterzijde is voorzien van ingekraste zigzaglijnen. Of dit voor-
werp een element van een kruisboog is, valt voorlopig niet te 
zeggen.

Alle hal�abricaten en het ongeïdenti�ceerde voorwerp zijn 
 gesneden uit gewei. Hierbij gelden dezelfde bemerkingen als 
voor de andere, reeds beschreven kruisboogonderdelen.

5.6.  Boutpunten

In de centrale vulling van de poel op de Veemarkt werden tijdens 
het onderzoek door Solva in 2011 drie ijzeren boutpunten aange-
tro�en (�g. 333, �g. 334)1364. Twee hiervan, zogenaamde gotische 
oorlogsbouten1365, hebben een bladvormige kop met ruitvormige 
doorsnede die quasi zonder taille overgaat in de kokervormige 
basis of het huis (�g. 334: 1-2). De lengte bedraagt respectievelijk 
60 en 62 mm, de ruitdiagonalen 16/13 en 14,5/11,5 mm en de 
 diameter van het huis aan de basis is respectievelijk 12 en 
13,5 mm. Op de kokervormige basis van één bout is duidelijk een 
in de langsrichting verlopende naad vast te stellen. De punt van 
dit exemplaar is licht gekromd en afgestompt, waarschijnlijk het 
gevolg van de impact van de bout op een hard materiaal. Beide 
boutpunten zijn als type T2-6 te determineren in de typologie 
van Zimmermann1366. Dit bouttype komt voornamelijk voor van 
de 14de tot het begin van de 16de eeuw1367.

De derde boutpunt is van een ander type. Het gaat om een zoge-
naamde spitsbout (�g. 334: 3)1368. Deze hee� een totale lengte 
van 59 mm met een driezijdige piramidale punt (hoogte: 16 mm, 
basis: 14 mm). In het huis (basisdiameter: 14 mm) zit nog een 
deel van de houten schacht (diameter: 12-13 mm). Het hout  
dat hiervoor werd gebruikt is gewone es (Fraxinus excelsior)1369. 

Volgens de typologie van Zimmermann gaat het voor deze bout 
om een type T3-7, meer speci�ek T3-7a1370. Dit pijlpunttype 
komt ten vroegste voor vanaf de 14de eeuw en kent voornamelijk 
in de 15de en 16de eeuw zijn hoogtepunt qua gebruik.

Fig. 333    Drie in de drenkpoel aangetro�en bouten.
�ree bolts found in the cattle pond.
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Fig. 334    De kruisboog bouten. 
Schaal 1:2.
Bolts. Scale 1:2.

1364 Inv.nrs. 11-AAL-HM-54 (2 exemplaren) en 
11-AAL-HM-128.
1365 Harmuth 1975, 76, Abb. 48: 1, 3; Sensfelder 
2007, 267-271; Baart et al. 1977, 449-451.

1366 Zimmermann 2000, 53-55, Tafel 11.
1367 Zimmermann 2000, 55, 72.
1368 Harmuth 1975, 76, Abb. 48: 6; Sensfelder 
2007, 274-275.

1369 Zie deel I, hoofdstuk C.11 Hout en houtskool.
1370 Zimmermann 2000, 56-58, Tafel 13, 72.
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5.7  Afvalproducten

5.7.1  Geweifragmenten

De collectie geweifragmenten van de Hopmarkt omvat een groot 
aantal afvalstukken (bijlage 9). De dimensies van de vondsten 
lopen sterk uiteen (�g. 335, 336, 337, 338). Het gaat zowel om 
 grotere delen van een gewei die door hun vorm niet bruikbaar 
waren om er de gewenste artefacten (of delen daarvan) uit te 
snijden, als om kleine snippers die ontstonden bij het verzagen 
van het gewei.

Het is uiteraard verleidelijk alle afvalproducten in hertshoorn in 
verband te brengen met de fabricatie van kruisbogen op de site. 
Alle eerder beschreven kruisboogonderdelen en hal�abricaten, 
die dierlijk materiaal vertegenwoordigen, waren ook uit herts-
hoorn vervaardigd maar dat bewijst op zich natuurlijk niets. Dat 
het hertshoornafval ook van de productie van andere artefacten 
dan de kruisboogonderdelen komt, valt niet volledig uit te slui-
ten maar het blij� opvallend dat geen andere artefacten gesne-
den uit gewei op de site werden gevonden (op het he� van een 
stuk gereedschap na1371), een fenomeen dat trouwens typisch  
is voor alle laatmiddeleeuwse vindplaatsen uit Vlaanderen. Het 
lijkt er dus op dat er e�ectief een band is tussen de activiteiten 
van de kruisboogmaker en de opgegraven concentratie van 
 geweifragmenten. Bovendien klopt deze keuze van materiaal 
met de historische gegevens (zie eerder) en schuilt er een functi-
onele rationaliteit achter. Hertshoorn is veel �exibeler dan been 
en dus beter geschikt om voorwerpen uit te maken die aan grote 
spanningen moeten weerstaan1372.

Waar het bij de sterk bewerkte stukken niet mogelijk was om een 
identi�catie van de diersoort te bekomen, laten enkele afval-
stukken dat wel toe. Een aantal fragmenten vertoont grote afme-
tingen en een platte vorm; ze komen qua bouw perfect overeen 
met het gewei van een eland (Alces alces) (�g. 339). Deze soort 
hee� een zogenaamd scho�elgewei, waarbij de punten door een 
groot vlak verbonden zijn, wat het onderscheid met het gewei van 
edelhert (Cervus elaphus) makkelijk maakt. Deze identi�catie 
als elandengewei is gecontroleerd aan de hand van vergelijkings-
materiaal uit het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen1373, waarbij ook met geweien van rendier (Ran-
gifer tarandus) en damhert (Dama dama) vergeleken is. Deze 
laatste soort hee� eveneens een scho�elgewei maar dat is van 
veel kleinere afmetingen dan dat van eland, en ook de vorm is 
verschillend.

Een aantal andere fragmenten zou op basis van de grootte ook 
van eland kunnen komen maar een identi�catie als edelhert valt 
evenmin uit te sluiten. Twijfel blij�, en in feite is de aanwezig-
heid van edelhert zelfs niet met zekerheid aan te tonen. Het ge-
wei van eland hee� in elk geval het voordeel dat er grote en plat-
te, rechte stukken uit te halen zijn, wat het meer dan het gewei 

van edelhert geschikt maakt als grondstof voor boutgeleiders en 
bekledingsstukken. Ook het gladde oppervlak van het elanden-
gewei is daarbij een voordeel.

Het gebruik van elandengewei te Aalst houdt wel in dat dit pro-
duct over grote afstand, vanuit Noord-Europa, diende aange-
voerd te worden. Op enkele Nederlandse vondsten uit de vroege 
middeleeuwen na (waarvan een deel ook import kan vertegen-
woordigen)1374, is er immers geen bewijs dat de soort nog in his-
torische tijden in de Lage Landen voorkwam. Ook uit Denemar-
ken en Duitsland is de eland ondertussen verdwenen, zodat het 
Europese verspreidingsgebied nu beperkt is tot het noorden van 
Polen, de Baltische staten, Scandinavië en delen van de vroegere 
Sovjet-Unie1375. Het meest aannemelijke handelsnetwerk waar-
mee elandengewei Aalst bereikte, is dat van de Hanze1376. Be-
halve de vondsten uit Aalst is elandengewei in Vlaanderen enkel 
nog bekend uit een laatmiddeleeuwse context aangetro�en langs 
de Potterierei te Brugge1377. Deze vondsten bevinden zich even-
wel in een privéverzameling en zijn nooit gepubliceerd1378.

5.7.2  Hoornpitten van rund

Bij de bespreking van het dierlijke artisanale materiaal dat geen 
verband lijkt te houden met het ambacht van de kruisboogma-
ker, wordt melding gemaakt van de mogelijkheid dat hoornbe-
werking op of nabij de vindplaats plaatsgreep1379. Een concentra-
tie van hoornpitten van rund, vooral aangetro�en in het zuide-
lijke deel van de drenkpoel, en enkele vondsten in de beerput van 
de kruisboogmaker, leidden tot deze conclusie. Een deel toont 
bewerkingssporen die verwijzen naar het verwijderen van de 
hoorn van de benen hoornpit. Het kan niet bewezen, maar tege-
lijk niet uitgesloten worden dat de verwerking van runderhorens 
deel uitmaakte van de ambachtelijke activiteiten van het kruis-
boogmakersatelier. Hoornlamellen vormden volgens de histori-
sche bronnen immers een essentieel deel van de composietboog. 
De opgegraven runderhoornpitten kunnen, de sporen van het 
weghakken van de hoorn in acht genomen, echter ook het pro-
ductieafval van hoornbewerking voor andere doeleinden 
voorstellen.

Runderhoorn werd niet als ideaal gezien als grondstof bij de fa-
bricatie van de composietboog (zie eerder)1380, alhoewel het pro-
duct toch gebruikt werd1381. De kwaliteit was blijkbaar niet de 
beste maar wellicht diende runderhoorn toch, naast de hoorn 
van andere diersoorten. De vraag blij� dan natuurlijk waarom 
deze andere soorten geen sporen nalieten in het vondstmateriaal. 
Het is echter mogelijk dat hoorn van andere diersoorten bij de 
kruisboogmaker aankwam zonder dat de (archeologisch terug 
te vinden) benen hoornpit er nog in zat. De dierlijke vondsten uit 
de drenkpoel suggereren dat er een slachtplek van runderen in 
de nabijheid was, wat kan verklaren waarom de horens van die 
soort wel samen met de hoornpitten, als slachtafval, ter plaatse 

1371 Zie deel I, hoofdstuk C7.3 Voorwerpen uit 
dierlijk materiaal.
1372 MacGregor 1985, 23-29.
1373 Met dank aan Bea De Cupere.
1374 MacGregor 1985, 37.
1375 Niedziałkowska et al. 2016.

1376 Historische data over deze handel in gewei 
zijn voorlopig nog niet gevonden. Met dank aan 
H.-C. Küchelmann voor de hulp bij deze 
zoektocht.
1377 In de stad was trouwens een Hanzekantoor 
gevestigd: Schubert 2002.

1378 Persoonlijke mededeling Bieke Hillewaert, 
Brugge.
1379 Zie deel I, hoofdstuk C.8 Dierlijke resten.
1380 Richter 2006, 167.
1381 Richter 2006, 141; Ziesemer 1916, 143-146.



K. De Groote, J. Moens, A. Ervynck, K. Deforce & M. Boudin414

1

2

3

4 5

6 7

8 9 10

11

12

13

5cm

Fig. 335    Afvalstukken uit hertshoorn met zaag- en haksporen die vermoedelijk in verband te brengen zijn met het vervaardigen van kruis-
bogen. Schaal 1:3.
Waste antler pieces with saw and chop marks probably originating �om the production of crossbows. Scale 1:3.
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Fig. 336 Afvalstukken uit hertshoorn met zaag- en haksporen die vermoedelijk in verband te brengen zijn met het vervaardigen van kruis-
bogen. Schaal 1:3.
Waste antler pieces with saw and chop marks probably originating �om the production of crossbows. Scale 1:3.
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Fig. 337    Afvalstukken uit hertshoorn met zaag- en haksporen die vermoedelijk in verband te brengen zijn met het vervaardigen van 
kruisbogen. Schaal 1:3.
Waste antler pieces with saw and chop marks probably originating �om the production of crossbows. Scale 1:3.
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werden verwerkt terwijl de hoorn van andere diersoorten moge-
lijk vanop afstand werd aangevoerd, zonder de bijhorende benen 
skeletelementen. Het mag niet worden vergeten dat hoorn op 
zich in regel niet bewaart in Vlaamse bodems, waardoor het 
 gebruik van deze grondstof archeologisch moeilijk te reconstru-
eren valt en enkel de benen hoornpitten bewijs kunnen leveren 
van haar verwerking.

 · Fragmenten van kanonbeenderen van rund
Beerput IV/E106 bevatte een groot aantal proximale fragmenten 
van doormidden gehakte kanonbeenderen van rund1382. Of dit 
ensemble het resultaat van culinaire of artisanale handelingen 
is, viel evenwel niet uit te maken. Daarom kunnen de vondsten 
ook niet met het ambacht van de kruisboogmaker in verband 
worden gebracht.

5.7.3  Dierenkadavers

Bij de bespreking van de dierenresten uit beerput XIVB/A6 van 
de kruisboogmaker1383 werd gewezen op de grote hoeveelheid 
beenderen van konijnen en katten, die volledige skeletten lijken 
te vertegenwoordigen. Sporen op het materiaal die op menselijke 
consumptie zouden kunnen wijzen, ontbreken. De mogelijkheid 
bestaat dan ook dat de kadavers van de gedode konijnen en kat-
ten ofwel gedumpte dieren voorstellen, maar mogelijk ook het 
afval van de productie van huidenlijm. Deze lijm werd gebruikt 
bij het samenstellen van het booglichaam van de kruisboog  
(zie eerder) en hee� meer elastische kwaliteiten dan gewone 
beenderlijm. Onder de verschillende types van huidenlijm zou 
deze gemaakt uit konijnenvellen qua elasticiteit de beste eigen-
schappen hebben1384. Over de kwaliteiten van huidenlijm uit 
kattenvellen zijn geen gegevens bekend, maar dat hee� zonder 
twijfel met recente gevoeligheden omtrent het gebruik van dier-
lijke grondsto�en te maken.
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Fig. 338    Afvalstukken uit hertshoorn met zaag- en haksporen die vermoedelijk in verband te brengen zijn met het vervaardigen van kruis-
bogen. Schaal 1:3.
Waste antler pieces with saw and chop marks probably originating �om the production of crossbows. Scale 1:3.

1382 Zie deel I, hoofdstuk C.8.3 Afvalkuilen en 
beerputten op het erf van de kruisboogmaker.

1383 Zie deel I, hoofdstuk C.8 Dierlijke resten. 1384 https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_glue; 
https://en.wikipedia.org/ wiki/Rabbit-skin_ glue.
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5.7.4  Houtresten

Uit beerput XIVB/A6 zijn er 145 stukken hout uit zowel de vul-
ling van de gebruiksfase als de dichtwerpingsfase onderzocht, 
bestaande uit zowel rondhout als houtsnippers1385. Het rondhout 
bestaat grotendeels uit dunne takken of twijgen die vermoedelijk 
restanten zijn van brandhout of afval van ander gebruik van tak-
hout. De houtsnippers echter zijn het afvalproduct van houtbe-
werking. De aanwezigheid in vrij hoge aantallen houtsnippers 
van zowel taxus als walnoot wijzen op een heel speci�eke activi-
teit. Het hout van taxus is zowel hard als heel elastisch, eigen-
schappen waardoor heel populair was voor de productie van zo-
wel gereedschap als wapens, in het bijzonder bogen1386. Het hout 
van walnoot is eveneens hard maar ook heel karakteristiek van 
kleur en tekening en was daarom heel populair voor de productie 
van meubels maar ook schalen en geweerkolven1387. De combi-
natie van snippers van beide houtsoorten kan dan ook verklaard 
worden door de aanwezigheid van het afval van de productie van 
kruisbogen in deze beerput. Bij middeleeuwse maar ook latere 
kruisbogen werd voor het booggedeelte systematisch taxushout 
gebruikt en voor de kolf of zuil dikwijls hout van walnoot.

5.8  Samenstelling van de afvalcontexten

De meeste geweifragmenten die met de kruisboogproductie in 
verband staan, komen uit beerput XIVB/A6, achter het huis van 
de kruisboogmaker, en uit de poel, naast één enkele vondst van 
een hertshoornen fragment in beerput IV/E106. Als de samen-
stelling van de eerste twee ensembles in detail wordt bekeken, 
tonen zich duidelijke verschillen (�g. 340)1388. In de beerput 
zitten minder afvalproducten en meer voorwerpen die reeds  
een verder stadium van bewerking hadden bereikt. Dat is ook 
logisch vermits kan worden verondersteld dat de �nale assem-
blage van de kruisbogen (of hun onderhoud en herstel) in de 
woning plaatsgreep. Een deel van het afval is uiteindelijk wel  
in de poel gegooid. Het is daarbij niet aannemelijk dat de grove 
verwerking strikt buiten de woning plaatsgreep, terwijl het 
 �jnere werk binnen gebeurde, want in de beerput zaten ook 
 grote afvalstukken.

Fig. 339    Elandgeweien uit ‘L’Histoire Naturelle’ (deel XII) van 
Georges-Louis Leclerc de Bu�on (latere, ingekleurde versie van  
het origineel uit 1764) (© Iconographia Zoologica, Bijzondere 
 Collecties van de Universiteit van Amsterdam, http://www. 
geheugenvannederland.nl).
Moose antlers depicted in ‘L’Histoire Naturelle’ (part XII) of Georges- 
Louis Leclerc de Bu�on (later, coloured version of the original �om 
1764) (© Iconographia Zoologica, Bijzondere Collecties van de 
 Universiteit van Amsterdam, http://www.geheugenvannederland.nl).

1385 Zie deel I, hoofdstuk C.11 Hout en houtskool.
1386 Zoller 1981; Lanting et al. 1999; Gale & Cutler 
2000.
1387 Gale & Cutler 2000.

1388 Het he� van een werktuig, een niet identi�-
ceerbaar fragment en drie vondsten uit drie kleine 
contexten worden hier buiten beschouwing 
gelaten.
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Vrijwel alle geweivondsten uit de beerput komen uit de tweede 
gebruiksfase (48 stuks). Slechts twee fragmenten werden aange-
tro�en in de eerste gebruiksfase. Zoals reeds bediscussieerd bij 
de bespreking van de (niet-bewerkte) dierenresten is het echter 
goed mogelijk dat een deel van de vondsten uit G1 stratigra�sch 
bij fase G2 horen. Het materiaal uit de drenkpoel komt uit ver-
schillende vullingslagen maar qua datering kunnen die alle con-
temporain zijn met de tweede gebruiksfase van de beerput. 
Slechts één stuk komt uit een oudere vulling van de poel. Ook de 

onderzochte woning herbergde slechts één vondst die uit een 
oudere fase stamt: het verbrande stuk van een boutgeleider uit 
een brandlaag. Historisch stelt dit evenwel geen probleem want 
het is uit de bronnen bekend dat al een tijd voor Christo�els Jans 
als kruisboogmaker de woning betrok, kruisboogschutters in de 
buurt actief waren. Belangrijker is dat het overgrote deel van alle 
bewerkte dierlijke vondsten uit de site één gezamenlijke (korte?) 
periode van activiteit lijkt te weerspiegelen.
—

Fig. 340    Vondstaantallen van 
de verschillende groepen van 
artefacten in hertshoorn, uit 
de beerput van de kruisboog-
maker en uit de drenkpoel.
Find numbers of the di�erent 
groups of antler artefacts �om 
the cesspit of the crossbow maker 
and the cattle pond.
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1  Het Sint-Jorisgilde en zijn kruisboogmaker
Naast hun sociale en religieuze betekenis vervulden de schut-
tersgilden binnen de laatmiddeleeuwse stad ook belangrijke 
 militaire taken. Het gilde van de kruisboogschutters speelde 
hierbij een prominente rol. Een belangrijke functie binnen het 
gilde was weggelegd voor de kruisboogmaker, die instond voor 
de vervaardiging en het onderhoud van de wapens. Het stads-
bestuur betaalde hem hiervoor een jaarlijkse, vaste vergoeding 
in contanten en daarnaast ontving hij een aantal voordelen in 
natura, zoals kledij en het gebruik van een huis van de schutterij 
als woonst en werkplaats. De gebouwen die het gilde van Sint-
Joris toebehoorden te Aalst getuigen van het belang van dit 
schuttersgilde en ze straalden dan ook een zekere grandeur uit. 
Op het stadsplan van Sanderus uit 1644 is te zien dat het oudste 
schuttershof met bijhorende Sint-Joriskapel in de Nieuwstraat, 
alsook de opvolger van dat hof in de Sint-Jorisstraat of Schutters-
straatje, vrij imposante, vrijstaande gebouwen waren.

Dat de kruisboogmaker gedurende een bepaalde periode het 
huis aan de Veemarkt ter hoogte van de poortingang van het 
Schuttersstraatje betrokken hee�, kan verschillende redenen 
hebben gehad, maar waarschijnlijk had het te maken met de 
 ligging juist naast het engienhuus. Het was de plek waar het 
 materiaal voor de processies bewaard werd en waar zich ook het 
wapenarsenaal van de stad bevond. Uit historisch onderzoek  
in enkele Noordwest-Europese steden blijkt dat de taak van de 
stedelijke kruisboogmaker vaak breder ingevuld werd, waarbij 
niet enkel het onderhoud van de kruisbogen maar ook van de 
grote belegeringswerktuigen en vuurwapens van de stad tot de 
taken behoorden. Deze tweeledige functie zou een verklaring 
kunnen zijn voor de ligging van het huis van de kruisboogmaker 
juist naast het engienhuus, waarbij hij naast het vervaardigen en 
het onderhoud van de kruisbogen voor de stadsmilitie, mogelijk 
ook instond voor het beheer en onderhoud van het stedelijke 
 wapentuig. Het engienhuus is opgericht in 1484 maar reeds in 
1497 omgevormd tot karmelietenkerk. Het grotendeels samen-
vallen van de korte gebruiksperiode van het engienhuus met  
het korststondige verblijf van de kruisboogmaker in de aan-
palende woning is wellicht niet toevallig; beide gebeurtenissen 
zijn vermoedelijk aan elkaar gelinkt.

E   Christoffels Jans, wonen, leven en werken aan 
de Veemarkt: synthese en besluit

Koen De Groote, Jan Moens en Anton Ervynck

Door deze samenloop van omstandigheden is er de unieke 
 mogelijkheid om met Christo�els Jans een historische �guur te 
verbinden aan een reeks van archeologische structuren en vond-
sten. Op basis van de historische bronnen is geweten dat deze 
kruisboogmaker van 1489 tot 1498 een huis aan de Veemarkt 
bewoonde, als enige binnen zijn beroepsgroep ooit. Normaal 
 gezien betrok de kruisboogmaker een woning in of bij het gilde-
huis, dat elders gelegen was. Van de woning aan de Veemarkt zijn 
de materiële resten teruggevonden, inclusief drie beerstructuren 
met duizenden vondsten die met zekerheid aan het huishouden 
en het atelier van Christo�els Jans kunnen verbonden worden, 
meer bepaald door de aanwezigheid van productieafval dat 
 speci�ek aan dit ambacht verbonden is. Aan de hand van deze 
gegevens is het mogelijk een beeld te krijgen van zijn huishouden, 
sociale omgeving en materiële leven. Daarnaast biedt het de 
 mogelijkheid zijn status en economische positie zoals die uit  
de geschreven bronnen naar voor komen te confronteren met de 
materiële gegevens. Ten slotte laat heel wat afval dat samenhangt 
met zijn functie als kruisboogmaker het toe om een materieel 
beeld te verkrijgen van dit bijzondere ambacht.

2  Materiële cultuur, welstand en status
Op basis van de beerputvondsten komt er een bepaald beeld naar 
voren van de materiële leefwereld van dit huishouden. Er wordt 
bewust van huishouden gesproken omdat het huis aan de Vee-
markt zowel een woonfunctie als een functie als atelier had.  
Kon dit uit de geschreven bronnen enkel vaag afgeleid worden, 
dan zijn de archeologische bronnen hierover wel duidelijk.  
De grote vraag blij� echter wiens afval er allemaal in de verschil-
lende beerstructuren terechtkwam, enkel van Christo�els Jans 
en zijn familie of ook van eventuele medewerkers (gezellen en/
of bedienden) die actief waren in het atelier? Buiten de naam  
en functie van de kruisboogmaker zijn er geen gegevens over  
zijn huishouden aan de Veemarkt gekend.

Het aardewerk uit de beerstructuren laat grotendeels het gemid-
delde beeld zien van een assemblage uit een beerput uit die 
 periode, naast enkele speci�eke vondsten die eerder met het 
 ambacht van de kruisboogmaker te maken hebben. Enkel de 
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grote hoeveelheid drinkgerei, waaronder enkele sets, zijn opval-
lend. Op zich gee� het aardewerkensemble geen bijzonder beeld 
wat status of sociale klasse betre�. Dat lijkt wel meer het geval te 
zijn voor het glas uit de stenen beerput, dat met zijn gevarieerd 
ensemble aan drinkgerei in kleurloos varenglas toch wel van een 
gemiddeld hogere kwaliteit lijkt te zijn. Samen met het drinkge-
rei in steengoed vormt het ook een belangrijke aanwijzing van 
sociaal drinkgedrag, wat mogelijk verband houdt met de functie 
van de kruisboogmaker binnen het gilde. Op basis van het voed-
selafval is de welstand van de kruisboogmaker iets beter af te 
lezen. Uit het botanisch onderzoek blijkt alvast dat de gebruikers 
van deze putten van een rijk en gevarieerd aanbod aan groente, 
fruit en noten konden genieten. Enkele speci�eke vruchten en 
kruiden wijzen toch op een goede koopkracht, met soorten zoals 
kappertjes, olijven en perziken, of een zeldzaamheid zoals kale-
bas. Een specerij als paradijskorrel was wel algemeen verspreid, 
maar dan bij de betere klassen, terwijl kruidnagel toch echt wel 
een duur product was. Uit het dierlijke afval blijkt dat de kruis-
boogmaker niet tot de absolute top van de stedelijke samen-
leving behoorde. Er kwam immers behalve een schaarse vogel 
geen wild op tafel, en ook iets extravagant zoals steur ontbreekt. 
Armoedig was het huishouden echter evenmin, zoals duidelijk 
blijkt uit de consumptie van karper en andere vissoorten van 
groot formaat. Aan de hand van de voedselresten valt dus te 
 besluiten dat de kruisboogmaker tot de betere middenklasse 
behoorde.

In hoeverre klopt dit beeld met de schaarse historische gegevens? 
Uit de Aalsterse stadsrekeningen is bekend dat Christo�els Jans 
naast een aantal voordelen in natura, zoals kledij en een huur-
woning, een jaarlijks pensioen uitgekeerd kreeg van 44 pond 
parisis en 8 schellingen. Daarnaast mocht hij waarschijnlijk ook 
kosten aanrekenen aan de individuele schutters voor de repara-
tie van hun bogen, zoals kan afgeleid worden uit de aanstellings-
brief van één van zijn voorgangers, Matthijs Bolder, uit 1422. Het 
probleem is dat er geen zicht is op die inkomsten naast zijn jaar-
lijks pensioen van de stad, zodat zijn koopkracht en �nanciële 
status moeilijk in te schatten zijn. Het jaarinkomen moet alvast 
veel meer geweest zijn dan die 44 pond en 8 schellingen, die om-
gerekend 888 schellingen per jaar betekenen. Als een jaar onge-
veer 250 werkdagen zou bevatten zou dat een inkomen van 
slechts 3,6 schellingen per dag betekenen. Als dat vergeleken 
wordt met het inkomen van een timmerman die 6 schellingen 
per dag verdiende en van een metser met 8 schellingen per dag, 
dan wordt het wel heel duidelijk dat de jaarlijkse vergoeding van 
de stad nog niet de hel� van zijn inkomen zal hebben gevormd. 
Ter vergelijking, de meester-metser die in 1484 ingehuurd was 
voor de bouw van het engienhuus, en die er als bouwmeester of 
als een soort van ingenieur-architect fungeerde, verdiende min-
stens drie maal zoveel als een metser, met een loon van 24 schel-
lingen per dag. Met dit dagloon had de meester-metser slechts 37 
werkdagen nodig om het jaarpensioen van de kruisboogmaker 
te verdienen. Op basis van zijn status als belangrijk en hoogtech-
nologisch geschoolde ambachtsman kan verwacht worden dat 
de door de stad aangestelde kruisboogmaker zeker heel wat meer 
verdiende dan metsers of timmerlui, eerder richting het inkomen 

van de meester-metser. Dit zou dan kunnen overeenstemmen 
met de betere middenklasse zoals op basis van het afval in de 
beerputten kan afgeleid worden.

3  Het ambacht
De aangetro�en kruisboogelementen geven inzicht in de con-
structie van composietkruisbogen. Deze speci�eke kruisbogen 
zijn gekend uit musea en uit beschrijvingen in historische bron-
nen, maar archeologische vondsten zijn schaars. Het gaat hierbij 
meestal om één of enkele, losse, versleten elementen die tijdens 
opgravingen werden aangetro�en. Dat tijdens het onderzoek op 
de Hopmarkt een omvangrijke hoeveelheid basisgrondsto�en, 
hal�abrikaten, afval en een deel van het gereedschap uit het 
 productieproces samen is teruggevonden, kan zonder meer als 
uniek bestempeld worden. Deze vondsten maken deel uit van de 
verschillende processen binnen de chaîne opératoire van het 
kruisboogmaken. Verhaeghe1389 en Janssen1390 formuleerden een 
overzicht van de vormen van materiële overblijfselen waaronder 
een speci�eke ambachtelijke activiteit zich kan laten identi�ce-
ren. Het gaat hierbij om ruwe materialen, brandsto�en, speci�ek 
gereedschap, structuren in situ, halfproducten, afvalmateriaal 
en afgewerkte producten. Voor de in de beerput en de drenkpoel 
aangetro�en vondsten zijn er duidelijke aanwijzingen op het 
vlak van de basisgrondsto�en, hal�abrikaten, afval en in 
 beperkte mate ook wat betre� het speci�eke gereedschap. Er zijn 
geen structuren aangetro�en die te verbinden zijn met het 
 ambacht van de kruisboogmaker. Het is trouwens de vraag of dit 
productieproces wel vaste structuren vereiste. Op de schaarse 
gekende a�eeldingen van een kruisboogmakersatelier zijn er 
geen dergelijke constructies vast te stellen.

Hout en hertshoorn zijn de enige basisgrondsto�en die in de 
 archeologische bestanden met zekerheid als dusdanig konden 
herkend en geïnterpreteerd worden. Het gaat om speci�eke 
grondsto�en met bijzondere eigenschappen die nodig waren 
voor de productie van kruisbogen. Met walnoot en taxus gaat het 
om duurdere houtsoorten die echter in Vlaanderen gemakkelijk 
te verkrijgen waren. Het hertshoorn kon ten dele geïdenti�ceerd 
worden als a�omstig van het gewei van eland. Elandgewei  
was in de 15de eeuw echter enkel nog vanuit Noord-Europa te 
verkrijgen, waarvoor het meest aannemelijke handelsnetwerk 
dat van de Hanze was.

Wat het aangetro�en gereedschap betre�, kan enkel een hoe-
veelheid aardewerkvormen met bijzondere gebruikssporen en 
residu’s rechtstreeks naar het ambacht verwijzen op basis van 
beschrijvingen in de historische bronnen. Wat het niet-cerami-
sche gereedschap betre� zijn er geen duidelijke aanwijzingen om 
deze te koppelen aan het productieproces. In de beschoeide beer-
put op het erf van de kruisboogmaker werden twee messen aan-
getro�en, maar deze kunnen voor tal van zaken gebruikt zijn en 
zijn dus niet speci�ek te linken met het kruisboogmaken zelf. 
Wel zijn er twee niet te identi�ceren ijzeren objecten waarvan 
niet uit te sluiten is dat ze gebruikt geweest zijn bij het vervaar-
digen of herstellen van kruisbogen. Het speci�eke metalen 

1389 Verhaeghe 1995, 279-285. 1390 Janssen 1986, 308-309.
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 gereedschap dat nodig is in het productieproces zal wellicht 
 meegenomen zijn op het ogenblik dat de woonst/atelier aan de 
Veemarkt verlaten werd. Waarom het ceramische materiaal 
daarentegen dan wel gedumpt werd, is niet duidelijk.

4  Algemeen besluit: belang van dit onderzoek
Een verzameling elkaar aanvullende archeologische en histori-
sche gegevens rond de aanwezigheid van kruisboogmaker Chris-
to�els Jans en zijn atelier aan de Veemarkt biedt een unieke kijk 
op zowel een huishouden uit de betere middenklasse als op een 
ambachtelijk atelier. De aldus bekomen resultaten zijn niet enkel 
interessant op zich maar bieden ook heel wat methodologische 
mogelijkheden en opportuniteiten als casestudy rond aller hande 
aspecten die betrekking hebben op status, koopkracht en am-
bachtelijke activiteiten. Door een heel speci�eke persoon met 
functie en status te kunnen koppelen aan een verzameling afval 
uit drie beerstructuren is het mogelijk bepaalde interpretaties te 
toetsen aan wat over de herkomst van dat afval met zekerheid 
geweten is. Zowel van de gebruiksvoorwerpen als het voedsel-
afval is het zeker dat het van dit huishouden a�omstig is waar-
door er ook zekerheid is waartoe deze familie, met haar status en 
koopkracht, toegang had en wat tot hun materiële leefwereld 
behoorde. Deze kennis kan onder meer als leidraad gebruikt 
worden bij de interpretatie van andere afvalcontexten met 
 betrekking tot koopkracht, welstand en status.

Een ander aspect dat deze drie afvalputten van het huis van de 
kruisboogmaker duidelijk maakt, is dat er grote variaties kun-
nen zijn in de samenstelling van het afval van eenzelfde huis-
houden. Dat blijkt zowel uit bepaalde culturele vondsten, zoals 
de glascollectie, als bij het voedselafval, vooral het dierlijke bot. 
Deze kennis doet ook nadenken over de complexiteit van derge-
lijke contexten en de moeilijkheid om daar rechtlijnige inter-
pretaties uit te puren. De verklaringen voor dergelijke variaties 
kunnen divers zijn, gaande van seizoenale verschillen of enkele 
momentopnames bij de afvalaccumulatie, tot verschillende 

groepen binnen een huishouden of een atelier die deze beerstruc-
turen gebruikten.

Interessant is ook het opsporen van sociale gebruiken in de 
 afvalcollecties. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is deze 
van de sets van drinkgerei die wijzen op collectieve drinkgelegen-
heden. Vaak worden dergelijke sets vermoed, zeker bij glas-
collecties, zonder dat dit kan hard gemaakt worden. Door de 
overduidelijke aanwezigheid van twee dergelijke sets bij het 
steengoed, één voor bier en één voor wijn, en hoogstwaarschijn-
lijk ook bij het glas, is de link met groepsdrinken snel gelegd, 
zeker binnen het kader van een gilde. Het is een aspect dat door 
dit referentiekader ook elders beter onderzocht kan worden.

En dit brengt ons bij het laatste aspect, namelijk dat van de 
 archeologie van een ambacht. Hierbij zijn twee elementen van 
 belang. Enerzijds het herkennen van productieafval, wat in dit 
geval niet zo moeilijk was door de duidelijke hertshoornen resten 
die zijn aangetro�en. Anderzijds het herkennen of a�eiden van 
bijzondere samenstellingen van aardewerkcollecties en van 
 bijzondere gebruikssporen die op bepaalde vormen kunnen 
 herkend worden. Het waren uiteindelijk deze kenmerken die in 
eerste instantie geleid hebben tot het herkennen van de drie beer-
structuren als behorende tot hetzelfde erf en dezelfde gebruikers 
en uiteindelijk tot de cross-�ttings die deze link bevestigden. 
Daarnaast blijken er ook bij de studie van de dierlijke resten en 
het hout uit de beerput verschillende aspecten te zitten die hier-
mee verband kunnen houden. Dergelijke resultaten dwingen 
vooral om na te denken over de samenstelling van contexten en 
het belang om bij analyse bijzonderheden op te sporen en te 
interpreteren.

De auteurs van dit boek hopen dan ook dat de hiertoe geleverde 
bijdragen voldoende stof tot nadenken en vergelijking vormen 
voor toekomstig onderzoek en dat ze als leidraad kunnen dienen 
bij de studie van complexe laat- en postmiddeleeuwse structuren 
en contexten.
—
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