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Abstract
In this article the collection of halberds of the National Military Museum is used to
provide insight into the development of the usage of halberds during the sixteenth
and seventieth century. This development in use is based on combining the
development of the halberd design, dated using art, with historical sources describing
halberd use. Utilizing this method, a pattern in development could be recognized.
During the first half of the sixteenth century halberds composed of large blades with
straight edges, deployed primarily during warfare as a striking weapon in infantry
blocks. During the second half of the sixteenth century the blade of the halberd
reduced in size, the edge became concave in design and the points became longer.
The number of halberdiers in armies slowly reduced and halberds were more often
handled by bodyguards. Halberds were no longer primarily used as a striking weapon
but were used to gain control over the opponent’s weapon and ending a fight by
thrusting or hooking the opponent. During the transition from the sixteenth to the
seventieth century halberd blades became thinner and a large portion of halberds lost
their fighting capabilities. These halberds were primarily used as a rank symbol and
were no longer a weapon of war.

Samenvatting
In dit artikel wordt aan de hand van de hellebaarden in de collectie van het Nationaal
Militair Museum de ontwikkeling in vorm en gebruik van hellebaarden geschetst
tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. Deze ontwikkelingen worden onderzocht
doormiddel van een analyse van kunst en tekstuele bronnen die het gebruik van de
hellebaard verbeelden of beschrijven.

Inleiding
In de collectie van het Nationaal Militair Museum (NMM) bevinden zich 131 hellebaarden. Dit betreft
niet een historische collectie, bijvoorbeeld een koninklijke collectie, maar een verzameling losse
verwervingen met als doel een zogeheten typologisch ensemble aan te leggen. Hierdoor is de collectie
hellebaarden van het NMM uiterst geschikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het gebruik van
hellebaarden in Europa. Ondanks het bestaan van grote collecties hellebaarden, zoals die van het NMM,
is onderzoek naar dit type wapen schaars. In literatuur over historische wapens wordt vaak alleen een
kort hoofdstuk aan stokwapens of hellebaarden gewijd, terwijl zwaarden en andere gevestwapens veel
meer aandacht krijgen. In literatuur met specifieke aandacht voor hellebaarden, zoals Waldmans Hafted
Weapons (2005) of Snooks The Halberd and other European Polearms 1300-1650 (1998) wordt

bovendien maar een zeer globale omschrijving van de ontwikkeling van hellebaardvormen gegeven en
staat alleen algemene informatie over het gebruik van de hellebaard en haar ontwikkeling.1 Daarom zal
in dit artikel het gebruik van de verschillende vormen van hellebaarden onderzocht worden aan de hand
van diverse exemplaren in de collectie van het NMM en zal een poging worden gedaan om een
ontwikkeling in het gebruik van de hellebaard vast te stellen.
Het historisch gebruik van een wapen kan op twee manieren bepaald worden: (1) door middel van een
interpretatie van de vorm en het ontwerp van het wapen en (2) door het analyseren van historische
bronnen en afbeeldingen die gebruik beschrijven of verbeelden. Deze twee manieren zullen dan ook
gecombineerd gebruikt worden in dit artikel. De opbouw van het artikel is als volgt: eerst zal de definitie
van het concept hellebaard gegeven worden, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de historische
term ‘hellebaert’, zodat de interpretatie van historische bronnen waarin deze term voorkomt mogelijk
wordt. Daarna zullen de verschillende hellebaardvormen aanwezig in de collectie van het NMM in een
chronologische ontwikkeling geplaatst worden. Vervolgens zullen verschillende historische bronnen die
het gebruik van hellebaarden omschrijven besproken en gekoppeld worden aan de hellebaardvormen
aanwezig in de collectie van het NMM.

Hellebaard: een semantische discussie
Historische bronnen vormen een primair onderdeel van het onderzoek naar het gebruik van historische
wapens. Diverse bronnen omschrijven het gebruik van wapens, maar een probleem ontstaat wanneer
een koppeling gemaakt moet worden tussen de historische termen die gebruikt worden om wapens te
omschrijven en de fysieke wapens zelf. Bijvoorbeeld in het geval van hellebaarden. Beschrijven de
historische term ‘hellebaert’ en de moderne term hellebaard bijvoorbeeld wel hetzelfde object? Om dit
obstakel te omzeilen is het belangrijk te differentiëren tussen de huidige definitie van het object
hellebaard en de objecten die door vergelijkbare historische termen omschreven worden. Er moet een
duidelijke correlatie worden aangetoond tussen de moderne en de historische term voor een wapen
voordat deze twee termen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Een moderne definitie van de term hellebaard, zoals veel voorkomend in wetenschappelijke literatuur,
is een stokwapen met een driedelige kop bestaande uit een bijlblad, een punt en een haak bevestigd door
middel van een huls of twee ijzeren ringen, geplaats tegenover het bijlblad (zie afbeelding 1). De
historische term hellebaard wordt hoogstwaarschijnlijk voor het eerst genoemd in een gedicht van
Konrad von Würzburg (1220/1230?-1287) over de Trojaanse oorlog. Hij omschrijft zesduizend man die
bewapend zijn met ‘halbarten’.2 Deze term is een samenstelling van de termen ‘halm’ en ‘bart’. ‘Halm’
betekent lange steel, als in een grashalm, en de term ‘baert’ werd gebruikt om een bijl met een grote kop
te omschrijven, bijvoorbeeld een kantbijl. De term ‘hallenbarten’ omschrijft in essentie dus een grote
bijlkop op een lange steel.
De term wordt gedurende de middeleeuwen in de Duitse en Nederlandse taal gebruikt. In een
omschrijving van een veldslag bij Mortan uit 1348 worden soldaten omschreven die een ‘helnbart’
gebruiken.3 In monsterlijsten uit Friesland, daterend uit 1552, zijn soldaten vaak bewapend met een
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‘hellebaert’.4 En in 1590 koopt Cornelis Ghijsbetsz, een inwoner van Utrecht, honderd ‘hellebaarden’.5
Een vergelijkbare term die gebruikt werd om een bijl op een lage steel omschrijven, is ‘helmax’. Deze
term werd bijvoorbeeld gebruikt in de Nederlandstalige roman Heinric en Margriete van Limborch,
gedateerd 1516, waarin Evax streed met Hantecleir, hier was Evax bewapend met ‘sijnre helmax’.6 De
term ‘ax’ werd gewoonlijk gebruikt om een tweehandige bijl te omschrijven.
Het is lastig aan te tonen welke wapens specifiek werden aangeduid met de diverse historische termen
en of die overeenkwamen met de moderne definities van een hellebaard. Dit is specifiek het geval voor
de dertiende en veertiende eeuw, waarvoor weinig bronmateriaal voorhanden is om de overeenkomst
tussen de historische term en de moderne definitie aan te tonen. In ieder geval vanaf de zestiende eeuw
lijken de moderne en historische termen overeen te komen. In het Zeugbuch van keizer Maximiliaan I,
gedateerd 1502, staan wapens afgebeeld en benoemd die waren opgeslagen in het arsenaal van de
Keizer. Er zijn onder andere objecten getekend die vallen onder de moderne definitie van hellebaard en
‘Helmparten’ genoemd worden. Verder wordt in het dagboek van de Landsknecht Dolnstein, gedateerd
rond 1512, een formatie van pieken en hellebaarden beschreven en getekend. Dolnstein omschrijft deze
formatie als bewapend met ‘Spieß’ en ‘Halbarten’.7 Omdat er vanaf de vroege zestiende eeuw een
duidelijke correlatie lijkt te bestaan tussen de historische en de moderne term hellebaard, zullen in dit
artikel alleen historische bronnen gebruikt worden die het gebruik van hellebaarden omschrijven jonger
dan de vijftiende eeuw.

Afbeelding 1: Definitie van een hellebaard.
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De ontwikkeling in vorm
De ontwikkeling van een wapen, of van welk soort object dan ook, in kaart brengen, betekent simpelweg
dat de verschillende vormen van het wapen geïnventariseerd moeten worden om deze in chronologische
volgorde te plaatsen, maar het dateren van wapens is een lastig karwei. De eerste vraag is wat gedateerd
moet worden: de productiedatum van het wapen, de gebruiksduur van het wapen, of, in het geval
archeologische objecten, de depositie van het wapen in de grond? Bij een archeologisch opgegraven
wapen wordt duidelijk dat de methodiek van dateren bepaalt wat er gedateerd kan worden. Zo dateren
absolute dateringtechnieken, zoals C-14 dateringen of dendrochronologisch onderzoek en wapenmerken
aanwezig op wapens, de productie van een wapen, terwijl afbeeldingen inzichten bieden in de periode
waarin een wapen gebruikt is. Omdat dit artikel zich concentreert op de ontwikkeling van gebruik van
hellebaarden, wordt kunst als primaire bron gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
hellebaardvormen.
Het dateren van alle hellebaardvormen in de collectie van het NMM ligt buiten het bestek van dit artikel.
Daarom is ervoor gekozen om een globale ontwikkeling van hellebaardvormen te presenteren aan de
hand van de drie elementen die een hellebaard definiëren (het bijlblad, de punt en de haak) en deze te
plaatsen in drie periodes: periode I, circa 1500 tot 1550; periode II, circa 1550 tot 1600; en periode III,
1600 tot circa 1700. De kunst die geselecteerd is voor het dateren van de hellebaardvormen is veelal
afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum en beeldt een historische of contemporaine gebeurtenis
af door middel van contemporaine materiele cultuur.
De eerste periode in de ontwikkeling van de hellebaarden in de collectie van het NMM is van circa 1500
tot 1550. Dit impliceert niet dat er voor 1500 geen hellebaarden bestonden volgens de moderne definitie,
maar die hellebaarden hadden een andere bevestigingsconstructie van de kop aan de stok en bevinden
zich niet in de collectie van het NMM. Deze hellebaarden, daterend uit de veertiende en vijftiende eeuw,
werden veelal door middel van twee ogen bevestigd aan de stok, zoals bijvoorbeeld te zien op De
gevangenneming door Martin Schongauer (1470-1490) (zie afbeelding 2).8 Vanaf circa 1500 worden
hellebaarden in de Lage Landen en Duitsland gebruikt die bevestigd werden aan de stok door middel
van een enkele huls. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de werken van Albrecht Dürer, bijvoorbeeld
Een ruiter en een soldaat (1494-1495) en op het schilderij Het Beleg van Rhenen (circa 1500), gemaakt
door de meester van Rhenen. Voorbeelden van deze hellebaarden in de collectie van het NMM zijn
onder andere die met objectnummer 011114 en 014802. De hellebaarden worden naast hun
bevestigingsmethode gekenmerkt door een groot blad met een lange rechte snede, die dikwijls diagonaal
op de stok georiënteerd is, een relatief korte maar stevige punt, vaak met een ruitvormige doorsnede, en
een korte rechte haak. De hellebaarden kunnen ook meer versierd zijn, bijvoorbeeld met ronde
uitsparingen op het blad en de haak, zoals te zien op Hellebaardier in liefde ontstoken door Urs Graf
(1517) en op de hellebaard met objectnummer 014868 in de collectie van het NMM (zie afbeelding 3).
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Afbeelding 2: De gevangenneming. Houtsnede, Martin Schongauer, Duitsland, 1470-1490.
Rijksmuseum, Amsterdam

Afbeelding 3: Een ruiter en een soldaat. Houtsnede, Albrecht Dürer, Neurenberg, 1494-1498.
Rijksmuseum, Amsterdam. (2) Inv.nr. 011114; (3) Het beleg van Rhenen. Schilderij, Meester van
Rhenen, Noordelijke Nederlanden, 1500-1525. Rijksmuseum, Amsterdam. (4) Inv.nr. 014802; (5)
Hellebaardier in liefde ontstoken voor een naakte vrouw. Pentekening, Urs Graf, 1517. Rijksmuseum,
Amsterdam; (6) Inv.nr. 014868.

Rond circa 1550 vindt een verandering plaats in het hellebaard ontwerp. Het bijlblad wordt minder
massief en kleiner, de snede wordt concaaf, de punt langer en ook de haak wordt langer en versmald.
Een van de eerste voorbeelden van een hellebaard met een concave snede is te vinden in het Italiaanse
vechtboek Trattato di Scientia d’Arme con un Dialogo di Dilosofia uit 1553, geschreven door Camillo
Agrippa. De afgebeelde hellebaard is vergelijkbaar in vormgeving met de hellebaard met objectnummer
014889 in de collectie van het NMM. Tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw zet de geschetste
ontwikkeling zich voort. Zoals te zien op Allegorische voorstelling met hellebaardier (1562), de
hellebaard van het NMM met objectnummer 013219, op Aankomst van de Hertog van Anjou te
Antwerpen door Abraham de Bruyn (1582) en de hellebaard met objectnummer 014869 (zie afbeelding
4). Vanaf 1580 lijkt de hellebaard complexere vormen aan te nemen met punten die uitsteken vanuit het
blad en sommige hellebaarden krijgen opengewerkte (ajour) versiering op het blad en de haak. Dit is te
zien op schilderij Het korporaalschap van Kapitein Dirc Jacobsz uit 1588 door Cornelis Ketel en op de
hellebaard met objectnummer 014841 van het NMM. Het hoogtepunt van complex hellebaard ontwerp
is te zien in het manuscript Schermkunst uit 1595 in collectie van The Newberry Library te Chicago.9
Hierin worden twee vechtende individuen weergegeven met hellebaarden. De hellebaarden hebben een
lange punt, een zeer concaaf gevormde snede en verschillende punten die uitsteken vanuit het blad en
de haak. Een vergelijkbare hellebaard is in de collectie van het NMM aanwezig met objectnummer
014887 (zie afbeelding 5).
Vanaf circa 1600 zet de ontwikkeling van ajour versiering op hellebaarden door. Bewapende
meerminmannen en meerminnen worden afgebeeld op het blad en de haak van de hellebaard. Deze
hellebaarden worden veelal afgebeeld op schutterstukken, zoals te zien op Schutters van Wijk X te
Amsterdam uit 1628. Een voorbeeld van een dergelijke hellebaard in de collectie van het NMM is die
met objectnummer 011512. Oudere vormen van hellebaarden hadden veelal een ruitvormig punt. Bij
deze nieuwere hellebaard vorm is de ruitvormige punt vervangen door een platte speerachtige punt. Een
andere ontwikkeling die vanaf circa 1600 plaatsvindt is de hellebaard waarbij het blad en de haak als
los onderdeel bevestigd wordt aan de kop van de hellebaard. Het blad en de haak worden als het ware
in de schacht van de hellebaard geschoven en vastgeklonken. Een duidelijk variant van deze techniek
vormen hellebaarden met draaiende uitsteeksels, zoals te zien op Schutters van wijk III uit 1632 en
Officieren en andere schutters van wijk VIII in Amsterdam (circa 1640-1643). Een voorbeeld van een
dergelijke hellebaard in de collectie van het NMM is die met objectnummer 017658 (zie afbeelding 6).
Het blad en de haak van deze hellebaarden zonder ajour versiering zijn ook beduidend dunner dan die
van hun voorgangers. Waarbij oudere modellen een stevig blad hadden van tussen de 2 tot 4 mm dik,
hebben deze hellebaarden een bladdikte van 1 tot 1.5 mm.
De hier geschetste ontwikkeling van hellebaarden aan de hand van voorbeelden uit de collectie van het
NMM geeft een goed beeld van de globale ontwikkeling van hellebaarden, maar vertelt het verhaal
slechts ten dele. Er ontstaat misschien ten onrechte het beeld dat hellebaarden met rechte klingen vanaf
1550 totaal niet meer voorkwamen. Zo bestelden Zwitserse steden vanaf 1635 hellebaarden met rechte
klingen en een vierkantvormige kop, zogenoemde Sempach hellebaarden, voor de stadsmilitie.10
Verschillende vormen van hellebaarden werden simultaan gebruikt en de ontwikkeling daarvan
verschilde in Europa van plaats tot plaats. De ontwikkeling geschetst aan de hand van de collectie van
het NMM is een goede start, maar er moeten meer collecties onderzocht worden om beter inzicht te
krijgen in alle hellebaardvormen in geheel Europa.
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Afbeelding 4: (1) Vechtende hellebaardiers. Tekening, 1553. Illustratie in: Camillo Agripp, Trattato
Di Scientia d’Arme, Con vn Dialogo Die Filosofia (Rome 1553); (2) Inv.nr. 014889; (3) Allegorische
voorstelling met hellebaardier, schildknaap en vrouw. Pentekening, 1562. Rijksmuseum, Amsterdam;
(4) Inv.nr. 013219; (5) Aankomst van de hertog van Anjou te Antwerpen en ontvangst door de prins
van Oranje. Ets, Abraham de Bruyn, Nederland, 1582. Rijksmuseum, Amsterdam; (6) Inv.nr. 014869.

Afbeelding 5: (1) Het korporaalschap van kapitein Dirck Jacobsz Rosecrans en luitenant Pauw.
Olieverfschilderij Cornelis Ketel, Amsterdam, 1588. Rijksmuseum, Amsterdam; (2) Inv.nr. 014841;
(3) Vechtende hellebaardiers. Waterverf. Illustratie in: The Newberry Library, Schermkunst VAULT
Case MS Fol.U.423.792(1595); (4) Inv.nr. 014887.

Afbeelding 6: (1) Schutters van Wijk X onder kapitein Jacob Pietersz. Olieverf, Amsterdam, 1628,
Amsterdam Museum, Amsterdam; (2) Inv.nr. 011512; (3) Schutters van Wijk X onder kapitein Jacob
Pietersz. Olieverfschilderij, Amsterdam, 1628. Amsterdam Museum, Amsterdam; (4) Inv.nr. 017658.

De ontwikkeling in gebruik
De ontwikkeling in gebruik zal met name worden vastgesteld aan de hand van historische bronnen.
Omdat de hellebaarden in de collectie van het NMM dateren vanaf de vroege zestiende eeuw, terwijl
pas vanaf het begin van de zestiende eeuw een duidelijk correlatie bestaat tussen de historische term en
de moderne definitie van een hellebaard, zullen zoals eerder aangegeven alleen bronnen daterend uit de
zestiende eeuw of jonger gebruikt worden.
De bekendste toepassing van de hellebaard is uiteraard die door militaire organisaties, zoals legers in
oorlogstijd. Oorlogvoering bestond onder meer uit belegeringen en veldslagen. Veldslagen werden in
de zestiende eeuw voornamelijk uitgevochten door middel van grote blokken infanterie bestaande uit
soldaten bewapend met pieken, hellebaarden en handvuurwapens, ondersteund door artillerie en
cavalerie.11 De samenstelling van de blokken infanterie verschilde per land en ontwikkelde zich door
de tijd heen. Het gebruik en de rol van de hellebaard in legers valt deels af te leiden aan de hand van
hun aantal. Om dit te onderzoeken zal de ontwikkeling van het aantal hellebaardiers dat in de zestiende
eeuw in legers in Nederland opereerde als voorbeeld dienen.
Een van de eerste historische bronnen waarin de samenstelling van een blok infanterie wordt
omschreven, is het eerdergenoemde dagboek van Paul Dolnstein. Dolnstein was architect en
Landsknecht en noteerde zijn ervaringen als soldaat deels in zijn dagboek. Een precieze datering van
het dagboek is niet bekend, maar het wordt veelal gedateerd rond 1512.12 Dolnstein was geboren in
Saksen, Duitsland, maar diende ook in de Lage Landen. Zo was hij in 1491 aanwezig bij het Beleg van
Montfort, waar hij werd geraakt door een pijl onder zijn rechterarm. Dolnstein omschrijft dat een
infanterieblok normaliter bestond uit 400 man, waarvan 40 man hellebaardier was. De rest van het blok
was bewapend met pieken en vuurwapens. Dolnstein heeft een dergelijk blok getekend, waarbij drie
hellebaardiers staan opgesteld in de tweede rij, op de flank van het blok.13
Niet alleen Landsknechten gebruikten de hellebaarden in de vroege zestiende eeuw. Ook stadsmilities
waren veelal bewapend met hellebaarden. De poorters van Hoorn moesten in 1528 ‘hebben een
omgaende harnas mit een lang mes, ende dairtoe een […] spies of hellebaert’.14 Voor de stad Hoorn is
de verhouding tussen de bewapening met spies en hellebaard niet bekend, maar voor enkele andere
steden wel. Tijdens een inspectie van de stadsmilitie van Hasselt in 1535 waren van de 233 individuen
77 man bewapend met een hellebaard en tijdens een inspectie van de stadsmilitie van Alkmaar in 1552
betrof dit 219 op 965 man.15
Tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw lijkt de hellebaard inmiddels een belangrijk onderdeel te
zijn geworden van de militaire uitrusting. Gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw lijkt dit te
veranderen. Op monsterrollen van compagnieën die tussen 1572 en 1577 dienden in Noord-Holland
staat genoteerd dat van de 1650 soldaten maar 50 man bewapend waren met een hellebaard.16 In een
model compagnie van het Staatse leger van 1588 tot 1598 zouden van de 134 man in de gelederen er
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twaalf bewapend moeten zijn met een hellebaard.17 Na 1598 komt de hellebaard niet meer voor op
monsterrollen als een gevechtswapen.18 De hier genoemde bronnen zijn beperkt in aantal en er is meer
onderzoek nodig om een scherper beeld te krijgen van de hellebaard als oorlogswapen, maar enkele
voorlopige conclusies kunnen wel getrokken worden voor Nederland omtrent het gebruik van de
hellebaard als oorlogswapen. Het lijkt erop dat de hoogtijdagen van de hellebaard als oorlogswapen
lagen tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw, toen hellebaardiers ongeveer tussen de 10% en 33%
van de soldaten van infanterieblokken vormden. Tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw neemt
het percentage hellebaardiers in infanterieblokken af, tot tussen de circa 6% en 9% en tijdens de
zeventiende eeuw komt de hellebaard niet meer voor als gevechtswapen in legersamenstellingen.
Tijdens de vroege zeventiende eeuw werden hellebaarden nog wel als rangonderscheiding gebruikt.19
Uiteraard werden hellebaarden niet alleen maar gebruikt tijdens gevechtssituaties. Vanaf 1550 werden
hooggeplaatste edellieden of officieren frequent afgebeeld op schilderijen vergezeld van lijfwachten
bewapend met hellebaarden. Voorbeelden hiervan zijn: het Ruiterportret van Augustus, keurvorst van
Saksen (1555-1562) door Virgilius Solis, waarop de keurvorst begeleid wordt door een groep
‘trabanten’ (lijfwachten); De Intocht van Matthias te Brussel (1578) door Frans Hogenberg, waarop
Matthias samen met zijn gevolg begeleid wordt door acht hellebaardiers die de flanken van de processie
beschermen; en als laatste voorbeeld De stoet met aartshertog Ernst (1594), waarop de hertog samen
met zijn gevolg beschermd wordt door een aantal hellebaardiers. Het is dan ook niet vreemd dat de term
hellebaardier vanaf de zestiende tot ver in de negentiende eeuw als benaming werd gebruikt voor een
lid van de lijfwacht van een hooggeplaatst individu en later als benaming van een stads- of
gerechtsbode.20 Enkele hellebaarden in de collectie van het NMM zijn gebruikt door de lijfwacht van
August van Saksen, keurvorst van Saksen. Bij deze wapens is het jaartal 1578 in het blad van de
hellebaard gegraveerd, samen met het wapen van de vorst (zie afbeelding 7).
Het gebruik van de hellebaard als wapen voor lijfwachten is te verklaren door de functie van lijfwachten.
Het doel van een lijfwacht is namelijk niet om alle tegenstanders te verslaan, maar om zijn
opdrachtgever in leven te houden en in veiligheid te brengen. De lengte van de hellebaard kon benut
worden om vijanden op afstand te houden. Ook kon het wapen rondgezwaaid worden om een weg te
banen door een groep opstandige individuen. Een dergelijke techniek is bijvoorbeeld omschreven in het
zeventiende-eeuwse vechtboek Lo Spadone uit 1653 van Frencesco Fernando Alfieri, voor het gebruik
van de montante, een groot tweehandig zwaard.21 De driedelige kop van de hellebaard kon verweer
bieden tegen de meeste handwapens in gebruik tijdens de zestiende en zeventiende eeuw.
Niet alleen door soldaten of lijfwachten werd de hellebaard gebruikt, ook in steden had de hellebaard
zijn functie. Bijvoorbeeld in schermscholen en schermgilden in steden in de Lage Landen gedurende de
zestiende eeuw en zeventiende eeuw. Deze schermscholen waren niet in alle gevallen permanente
educatieve instellingen, zoals moderne scholen, maar betrof veelal tijdelijke evenementen waar naast
lessen ook demonstraties en wedstrijden werden georganiseerd. Schermscholen werden veelal
georganiseerd door reizende schermmeesters.22 De schermgilden vormden een conglomeratie van
schermmeesters in een stad en waren een permanent equivalent van schermscholen. Dat de hellebaard
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een belangrijke plek innam in het schermgilde wordt duidelijk uit de benaming van de leden van het St.
Michiels schermgilde te Gent. De schermers kregen namelijk vanaf 1521 de bijnaam de ‘hallebardiers’.23
Daarnaast zien we de hellebaard veelvoudig op zestiende- en zeventiende-eeuwse afbeeldingen van
schermscholen en schermmeesters, bijvoorbeeld op een portret van Ludolph van Ceulen (1540-1610),
schermmeester van de universiteit van Leiden (zie afbeelding 8).

Afbeelding 7: (1) Ruiterportret van Augustus keurvorst van Saksen. Houtsnede, Virgilius Solis,
Neurenberg, 1555-1562. Rijksmuseum, Amsterdam; (2) De stoet met aartshertog Ernst bij de intocht
te Brussel (deel 4). Gravure, Brussel, 1594. Rijksmuseum, Amsterdam; (3) Intocht van Matthias te
Brussel. Ets, Frans Hogenberg, Keulen, 1578. Rijksmuseum, Amsterdam; (4) Inv.nr. 011511.

A. Viaene, ‘De Gilde van de Schermers Te Brugge 1444–1905’, in: Biekorf: Westvlaams Archief Voor
Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore 64 (1963) 102.
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Voor het gebruik van de hellebaard binnen schermscholen en gilden zijn diverse bronnen beschikbaar.
Enkele zestiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse vechtboeken, hoogstwaarschijnlijk geschreven voor
gebruik in vechtscholen, presenteren verschillende vechttechnieken voor het gebruik van de hellebaard,
zoals bijvoorbeeld het boek Gründtliche Beschreibung der Kunst des Fechtens uit 1570, geschreven
door Joachim Meyer.24 De vechttechnieken die Meyer presenteert voor de hellebaard draaien
voornamelijk om het weghaken van de hellebaard van de tegenstander, gevolgd door het steken van de
tegenstander met de punt, of het haken van de tegenstander zelf met het blad of de haak van de
hellebaard.25 Dit is ook te zien op afbeeldingen in het eerdergenoemde werk Schermkunst uit 1595,
waarbij een individu onderuit getrokken wordt door iemand die een hellebaard hanteert.
Vechten met een hellebaard brengt uiteraard gevaren met zich mee. Het vechten binnen een
schermschool of -gilde draaide niet om het doden van de tegenstander, maar om het verkrijgen van
controle over de tegenstander of om deze te treffen zonder zware wonden toe te brengen, het
zogenoemde ‘toetsen’, vergelijkbaar met moderne vechtsporten. Om de veiligheid van deelnemers
tijdens wedstrijden te waarborgen waren raakvlakken op het lichaam aangewezen voor ‘toetsen’. Zo is
te lezen in de heruitgegeven ordinanties van het St. Michielsgild in 1615, dat
Soo gespeelt wort, dan met den zweirde, [het primaire wapen waarmee gevochten werd]
moeten alle de toetsen die gegeven worden boven den helleboge ende boven de naeden van
het Wambaes, ende soo gespeelt wierde met eenig ander wapen moeten alle de toetsen zyn
op het lyf ende voorts binnen de naeden van de voorborst van het Wambaes.26
De hellebaard viel onder de categorie ‘ander wapen’ en de ‘wambaes’ was een gevoerde jas, dus tijdens
het gevecht met het tweehandig zwaard waren de raakvlakken het hoofd, de schouders en de bovenarmen
en met de hellebaard de borst. Hoogstwaarschijnlijk was deze bepaling opgenomen omdat een slag of
steek van een hellebaard naar het hoofd snel dodelijk kon zijn.
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw werd de rol van de hellebaard als gevechtswapen kleiner.
In het Nederlandse leger werd de hellebaard tot het einde van achttiende eeuw alleen nog als
rangonderscheiding gebruikt en niet meer als gevechtswapen.27 Schermscholen blijven tot in de
zeventiende eeuw en in sommige plaatsen zelfs tot in de achttiende eeuw lessen en wedstrijden met
hellebaarden organiseren, maar naarmate de hellebaard zijn militaire karakter kwijtraakt, verliest de
hellebaard ook zijn rol in schermscholen.
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Afbeelding 8: Ludolf van Ceulen op 56-jarige leeftijd. Gravure, Jacob de Gheyn (II), Leiden, 1596.
Rijksmuseum, Amsterdam.

Besluit: een verbintenis in vorm en gebruik
Om de vraag te beantwoorden hoe het gebruik van de hellebaard zich ontwikkelde door de tijd heen zal
de gepresenteerde ontwikkeling in hellebaardvormen gecombineerd worden met die in het gebruik.
Belangrijk om op te merken is dat hier geen oorzaken worden gepresenteerd voor de ontwikkeling, maar
alleen een trend in de ontwikkeling van gebruik gebaseerd op de hellebaarden aanwezig in de collectie
van het NMM.
Deze hellebaarden dateren vanaf de late vijftiende en vroege zestiende eeuw. Dit is ook de periode
waarin met zekerheid een overeenkomst lijkt te bestaan tussen de moderne definitie van een hellebaard
als stokwapen met een driedelig kop, bestaande uit een bijlblad, punt en haak, en de historische term
‘hellebaerd’.
Tijdens de eerst helft van de zestiende eeuw hadden hellebaarden een kop met een groot blad met een
lange snede, een korte maar stevige punt en een rechte korte haak. De hellebaard werd primair gebruikt
in infanterieblokken tijdens veldslagen, zoals bijvoorbeeld omschreven in het dagboek van Dolnstein.
De hellebaard met zijn grote blad kon gebruikt worden als slagwapen en de korte stevige punt of de

haak kon bijvoorbeeld dienen om harnassen mee te doorboren. Deze hellebaard vorm was een belangrijk
wapen om de voornamelijk uit piekeniers bestaande legers te ondersteunen tegen zwaar geharnaste
tegenstanders in handgevechten.
Tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw werd het percentage hellebaardiers in
legersamenstellingen kleiner. Terwijl tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw hellebaardiers nog
gemiddeld 30% uitmaakten van legers in Nederland, nam dit percentage langzaam af tot dat tijdens de
eeuwwisseling hellebaardiers geen primaire gevechtsfunctie meer hadden. In aansluiting hierop werden
hellebaardiers vanaf 1550 veelvoudig afgebeeld als lijfwachten van hooggeplaatste edellieden en
officieren.
De afname van hellebaarden als primair oorlogswapen vanaf 1550 komt overeen met de ontwikkeling
in hellebaardontwerp. Vechtboeken die het gebruik van hellebaarden laten zien tijdens de tweede helft
van de zestiende eeuw benadrukken dat hellebaarden minder als slagwapen gebruikt werden, maar dat
het blad en de haak ingezet werden om wapens van tegenstanders mee weg te haken om het gevecht te
eindigen met de punt, of door tegenstander onderuit te trekken. De verandering van een primair
slagwapen naar een primair steekwapen is terug te zien in de verandering van het hellebaardontwerp.
De bladen van hellebaarden werden kleiner en de snede concaaf, waardoor deze gemakkelijker gebruikt
kon worden om te haken en minder efficiënt werden om mee te slaan. Daarnaast was er een toename in
lengte van de punt, wat blijk geeft van een concentratie op het gebruik van de punt. Bovendien werden
vanaf 1550 hellebaardbladen complexer in ontwerp. Uitsteeksels werden geplaats op het blad en de haak
en hellebaarden konden versierd worden met ajour bewerking. De uitsteeksels konden goed gebruikt
worden om wapens of ledematen van tegenstanders mee te haken, zoals te zien in het boek Schermkunst.
Gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw veranderde het gebruik van de hellebaard als een slagen steekwapen voor de oorlog zich naar een wapen voor wedstrijd vechten of gevechtsacties uitgevoerd
door lijfwachten.
Na de eeuwwisseling van 1600-1700 werd de hellebaard niet meer als gevechtswapen gebruikt tijdens
oorlogen. Dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met de grotere nadruk op vuurwapens en artillerie
tijdens veldslagen. De hellebaard werd nog wel gebruikt als rangonderscheidingswapen tijdens de
zeventiende eeuw. Dit is terug te zien in hellebaardontwerpen waarbij het blad en de haak van de
hellebaard los geproduceerd en vastgeklonken werden in de punt van de hellebaard. Deze bladen en
haken waren dunner dan bij oudere hellebaarden en zouden gevechtssituaties niet overleven. De punt
daarentegen was stevig genoeg om mee te slaan en te steken. Dat een deel van de hellebaardontwerpen
niet meer te gebruiken was als gevechtswapen betekende niet dat alle hellebaarden hun gevechtskarakter
verloren. Hellebaarden met ajour versiering in de vorm van zeemeermannen en -minnen hadden een
blad dat stevig genoeg was om mee te vechten en konden gebruikt worden door schutterijen en
schermscholen in steden. Uiteraard is de hier geschetste ontwikkeling in gebruik gebaseerd op een
beperkte hoeveelheid exemplaren aanwezig in de collectie van het NMM en op historische bronnen die
voornamelijk afkomstig zijn uit Nederland. Om een duidelijker beeld te krijgen van hellebaard gebruik
door heel Europa moeten meer hellebaardvormen onderzocht worden buiten de collectie van het NMM
en zal een breder historisch onderzoek opgezet moeten worden. Desalniettemin geeft de hier
gepresenteerde ontwikkeling een goed overzicht van hoe de vorm en het gebruik van de hellebaard zich
hand in hand ontwikkelden.

