
Wapenbeslag van bot uit de Tachtigjarige Oorlog

De Tachtigjarige Oorlog en Lange Hofstraat 7
De Tachtigjarige Oorlog met Spanje had veel invloed op de 
bewoners van Zutphen. Tussen 1572 en 1591 viel de stad 
meermaals in Spaanse handen en werd er hevig gevochten. 
De bewoner van het pand aan de Lange Hofstraat nummer 
7, de goudsmid Johan Meijerinck, is rond het jaar 1580 
zijn huis ontvlucht en vertrok uit de stad. Zijn huis werd 
hierna in gebruik genomen voor de inkwartiering van, 
vermoedelijk Spaanse, soldaten. Rond 1600 is het huis 
compleet vervallen, wellicht door de soldaten die hier 
huis hadden gehouden. In 1608 ten slotte wordt het 
huis verkocht aan timmerman Hermans, die er een jaar 
later een nieuw pand bouwt 1 (gegevens ontleent aan de 
archeologiedocumentatie en het historisch kadaster). Dit 
pand staat er nog altijd en is een Rijksmonument dat deel 
uitmaakt van het nieuwe Zutphense stadhuis. 

In 1996 vonden er opgravingen plaats in de kelder van 
Lange Hofstraat 7. Onder de keldervloer is een afvalkuil 
aangetro� en met een schat aan archeologische vondsten. 
In de kuil is het afval gevonden ten tijde van de bewoning 
door goudsmid Meijerinck en de ingekwartierde soldaten 
die hierna het huis bewoonden. De vondsten zijn daarom 
goed te dateren tussen 1560 en 1600 2. De soldaten hebben 
duidelijke sporen achtergelaten in de vorm van loden kogels, 
een kruitmaat van een musket, maar ook wapenbeslag, 
gemaakt van bot. 

Wapenversiering
Rijk versierde wapens kunnen we bewonderen in 
bijvoorbeeld het Legermuseum, het Rijksmuseum of andere 
musea en collecties. De versiering van de handvuurwapens is 
waarschijnlijk afgeleid van de versierde kruisbogen (Ritchie 
1975, 104). Handvuurwapens, zoals de musket of roer, zijn 
gemaakt van metaal (de loop) en hebben vaak een (deels) 
houten lade en kolf. 

Er zijn twee manieren om het hout van de lade en/of de 
kolf te decoreren, door middel van inlegwerk of door 
middel van het aanbrengen van (versierde) beslagplaten. 
Beschildering lijkt niet of minder gangbaar geweest te zijn. 
Inlegwerk betre�  een uitgezaagd patroon in bot, gewei, ivoor 
of parelmoer, dat ingelegd wordt in een overeenkomstige 
uitsparing het hout. Het wapenbeslag bestaat uit het 
aangebrachte versierde platen geheel van bot, gewei of ivoor 
gemaakt. De decoratieve scenes worden in het laatste geval 
ingesneden op de plaatjes. In deze lijnen werd mogelijk een 
kleurstof gewreven, zodat de a� eelding beter zichtbaar 
werd (Ritchie 1975, 114).  In de 17e eeuw werden er in 
Maastricht zelfs pistolen gemaakt met geheel ivoren 
laden en ivoren kol� oppen (Willemsen 2007). 

De beslagplaten werden niet vervaardigd door de 
ambachtslieden die wapens en het slot maakten, 
maar waarschijnlijk door ambachtslieden die 
gewend waren dit materiaal te bewerken. 
Wellicht door dezelfde personen die de houten 
onderdelen (geweerladen) vervaardigden, 
aangezien bot en hout bewerkt kan 
worden met hetzelfde gereedschap. 
Mogelijk bestonden er ambachtslieden 
die voornamelijk houten laden en/of 
wapenbeslag en inlegwerk maakten 
(Ritchie 1975). 

Wapenbeslag uit archeologische context.
Inlegwerk wordt zelden teruggevonden bij opgravingen, maar 
wapenbeslag is onder andere bij de opgraving in Lange Hofstraat 
7 teruggevonden. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het 
wapenbeslag en archeologisch zijn deze plaatjes vrij onbekend, mede 
doordat deze vaak niet herkend worden. In zowel Amsterdam als 
Venlo is bijvoorbeeld wapenbeslag aangetro� en, maar deze zijn 
destijds niet herkend als beslag van wapens. Deze vondsten hebben 
een vergelijkbare datering als het wapenbeslag uit Zutphen. Het 
wapenbeslag uit Amsterdam en Venlo zijn echter niet identiek van 
vorm en waren op verschillende plaatsen van het wapen bevestigd. 

In Amsterdam is een langwerpig plaatje van bot afgeronde hoeken 
opgegraven. Het plaatje hee�  een ingegraveerde versiering en 
laat onder andere een trommel en appeltjes (van Oranje?) zien 
(Rijkelijkhuizen 2004). Iets uit het midden, waarschijnlijk omwille 
van de versiering, is een gat geboord. Dit gat diende om het plaatje 
te bevestigen op het hout. De lengte van het plaatje is 95,1 mm, de 
breedte 15,9 mm en de dikte 3,7 mm. Het plaatje is aangetro� en bij 
opgravingen op het Waterlooplein en hee�  een zeer exacte datering; 
het is gedateerd tussen 1592 en 1597. Dergelijke langwerpige plaatjes 
werden aan de zijkant van het vuurwapen bevestigd.  
 

Versierde beslagplaat opgegraven in Amsterdam (WLO-155-208). 
Collectie: Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam. Foto: 
Anneke Dekker, AAC.

Wapenbeslag met een geheel andere vorm betre�  halfrond beslag 
van bot. Dit type beslag is gemaakt van de schacht (diafyse) van een 
middenhands- of middenvoetsbeen van een rund. Het wapenbeslag 
dat in Venlo aangetro� en is, betre�  een dergelijk halfrond beslagstuk 
van bot. Doordat dit wapenbeslag compleet is teruggevonden, is de 
vorm van dit betre� ende stuk goed zichtbaar. Het was gedateerd aan 
de hand van de overige vondsten uit de beerput tussen 1500 en 1625. 

De houten lade van een handvuurwapen hee�  vaak aan de voorzijde, 
aan de zijde van de loop, een deel dat van bot vervaardigd is. 
Waarschijnlijk omdat bot steviger is en meer warmte aan kan dan 
het (ingelegde) hout. Dit deel is vaak ook van metaal vervaardigd. 
Tevens hee�  de ruimte voor de laadstok vaak een dergelijke 
halfronde kap aan de voorzijde. Het wapenbeslag dat in Venlo is 
aangetro� en was waarschijnlijk vanwege de vorm aan het uiteinde 
van de laadstokruimte bevestigd. Beslagstukken die aan de voorzijde 
van de wapenlade bevestigd zijn, hebben vaak twee rechte zijden. 
De beslagstukken die de laadstokruimte zijn aan één zijde niet recht, 
maar verlopend golvend, zodat de laadstok gemakkelijk uit te nemen 
is. 

Wapenbeslag opgegraven in Venlo (voor- en achterzijde). Foto: 
Marloes Rijkelijkhuizen
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Het wapenbeslag uit de Lange Hofstraat 7
Onder de keldervloer van het pand in Lange Hofstraat 7 zijn vier 
fragmenten van wapenbeslag aangetro� en. De fragmenten zijn goed 
te dateren, ten tijde van de inkwartiering van de soldaten, tussen ca. 
1580 en 1608. In periode 1583 tot 1591 was er sprake van Spaanse 
inkwartiering. In 1591 vertrok de Spaanse bezetting toen Maurits de 
stad innam. Daarna volgde de inkwartiering van Staatse troepen. Het 
is waarschijnlijk dat de resten eerder uit de vroege periode dateren 
omdat het pand 1608 al (geruime tijd?) onbewoonbaar was. 3 

Het eerste is een vrijwel compleet langwerpig plaatje van bot dat 
aan de zijkant van het wapen bevestigd was. De lengte bedraagt 
circa 104 mm. Dit plaatje hee� , in tegenstelling tot het plaatje uit 
Amsterdam, geen gat voor de bevestiging aan de musketlade, maar 
was waarschijnlijk met lijm bevestigd. De versiering van lijnen en 
krullen was ingesneden in het bot. Er zijn geen sporen van kleurstof 
(meer) aanwezig. Van een tweede plaatje is slechts een klein fragment 
aanwezig, maar de ingegraveerde versiering van lijnen is nog 
zichtbaar op het kleine fragment.
 

Wapenbeslag van de Lange Hofstraat 7. Collectie: cluster 
Archeologie, gemeente Zutphen. Foto: Marloes Rijkelijkhuizen.

De twee andere beslagplaten uit het huis aan de Lange Hofstraat 
zijn geen platte beslagplaten, maar van het type dat gevonden 
is in Venlo. Beide zijn halfronde beslagplaten gemaakt uit de 
middenvoetsbeenderen van een rund. Eén beslagplaat is compleet 
aanwezig en hee�  rechte zijkanten. De buitenzijde is hoekig 
afgewerkt in vijf vlakken en hee�  een ingegraveerde versiering. De 
lengte is circa 39 mm. Dit beslagstuk was aan de voorzijde van de lade 
bevestigd.

Wapenbeslag van de Lange Hofstraat 7. Collectie: cluster 
Archeologie, gemeente Zutphen. Foto: Marloes Rijkelijkhuizen.

Het tweede fragment is incompleet aangetro� en, maar het is 
duidelijk dat één zijde recht is en de andere zijde gebogen. De 
ingegraveerde versiering lijkt op een plantmotief. Aan een rand zijn 
aangebrachte krassen te zien, die waarschijnlijk dienden voor een 
betere hechting van de lijm. Dit beslagstuk was aan de voorzijde 
van de laadstokruimte bevestigd. De lengte is circa 43 mm. Omdat 
deze beide beslagstukken op verschillende plaatsen van het musket 
bevestigd waren, is het mogelijk dat deze beide beslagstukken 
a� omstig zijn van hetzelfde wapen. 

Wapenbeslag van de Lange Hofstraat 7. Collectie: cluster 
Archeologie, gemeente Zutphen. Foto: Marloes Rijkelijkhuizen.

Soldaat of of�icier?
Rijk versierde vuurwapens zijn het toonbeeld van status of vormen 
een gi�  van een hooggeplaatst persoon. Met een persoonlijk versierd 
wapen kun je jezelf van een ander onderscheiden en het werkt als 
een eigendomsmerk. Ook kan de versiering iets vertellen over de 
eigenaar van het wapen (Ritchie 1975). Handvuurwapens zijn echter 
niet alleen gebruikt ter vertoning en voor de jacht door de adel, maar 
werd ook gebruikt ter verdediging en het uitschakelen van de vijand. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de musket een veelgebruikt 
wapen door soldaten van zowel Spaanse en Staatse zijde.

Een wapen met rijk beslag lijkt niet weggelegd voor de gewone 
soldaat. Ook droeg niet elke soldaat een musket. De vondst van 
het wapenbeslag duidt erop dat ook handvuurwapens die in oorlog 
gebruikt zijn, versierd waren. Wapens met enkele beslagplaatjes 
waren goedkoper dan wapens met uitgebreid inlegwerk, omdat dit 
minder arbeidsintensief was. De delen van bot aan de voorzijde 
van de musket waren bovendien niet alleen decoratief, maar ook 
functioneel. 

De versiering op het wapenbeslag uit de Lange Hofstraat 7 is niet 
zeer speci� ek en er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar 
dergelijk wapenbeslag om hier meer uitspraken over te doen. De vier 
stukken wapenbeslag gevonden in de Lange Hofstraat 7 zijn mogelijk 
a� omstig van één musket. Het is niet te bepalen of het wapenbeslag 
van een musket van een soldaat uit de Republiek a� omstig was of 
van een Spaanse soldaat. Het is zeker dat de soldaat die een musket 
bezat geen lage positie had en misschien was de versierde musket 
van een o�  cier die op deze manier zijn eigen wapen gemakkelijk 
herkende. 

Marloes Rijkelijkhuizen
Foto musket linkerpagina: Rijksmuseum Amsterdam

Literatuur
» Ritchie, C.I.A., 1975, Bone and horn carving. A pictorial 

history. Londen/New Jersey.

» Rijkelijkhuizen, M.J., 2004, Dierlijke materialen in 

Amsterdam. Scriptie AAC-UvA. 

» Rijkelijkhuizen, M.J., 2009, Voorwerpen van bot 

en ivoor. In: H.M. van der Velde, S. Ostkamp, H.A.P. 

Veldman & S. Wyns (eds.), Venlo aan de Maas, van 

vicus tot stad. Sporen van een Romeinse nederzetting 

en stadsontwikkeling uit de Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd in het plangebied Maasboulevard. ADC 

Archeoprojecten Rapport 1000/Monogra�ie 7. 

» Willemsen, M., 2007, Bloedmooi. Vuurwapens van 

Neerlands fabricaat uit de Gouden Eeuw. 

Voetnoten
1. Gegevens ontleend aan de archeologiedocumentatie en het ‘ historisch 
kadaster’ (digitaal bestand van de Kentenissen en Vestenissen van de stad 
Zutphen waarin verkopen, hypotheken, erfenissen etc. zijn vastgelegd van 
ca. 1450 tot 1832).
2. Ongepubliceerd opgravingsverslag (1996). 
3. Maurits was, toen hij de stad binnentrok in 1591, ontdaan door wat 
hij zag, omdat er zoveel huizen verwoest waren of onbewoonbaar 
waren geworden en dat slechts het armste deel van de bevolking was 
achtergebleven.
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