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Geschut wordt gebruikt sinds de veertiende eeuw, maar kreeg zijn vorm
in de vijftiende. De Hussieten (1420-1424) maakten met hun snelle en
beweeglijke stukken de veldartillerie tot een belangrijk wapen naast het
belegeringsgeschut. De Turken ontwikkelden onder Byzantijnse invloed in
de jaren 1450 geschut van (zeer) zwaar kaliber. De Bourgondiërs tenslotte
vonden in het derde kwart van de eeuw het affuit uit, waardoor het kanon
vertikaal beweegbaar werd en om te richten niet meer behoefde te worden
afgeladen l . Sedertdien werden nog ontelbare experimenten uitgevoerd en
verbeteringen aangebracht, maar wezenlijke veranderingen vonden pas in
deze eeuw plaats2•

Dat de drie vijftiende-eeuwse uitvindingen het geschut tot een belangrij
ke militaire en politieke faktor hadden gemaakt, bewijst bijvoorbeeld de
persoonlijke belangstelling van de renaissancevorsten, onder wie verschil
lende pausen. Keizer Maximiliaan en Hendrik VIII van Engeland hanteer
den hun kanonnen letterlijk als speelgoed (beleg van Terwaan en van
Doornik), zetten uitvindingen op hun naam en wisten er met hun collegae bij
de verabsolutering en centralisering van hun macht goed gebruik van te
maken. Voorzover het hun kapitaalkracht toeliet, werd het vorstelijke voor
beeld gevolgd door steden, adel, stadhouders, war lords en vermogende
partikulieren. Nederlandse stadhouders die qualitate qua stukken lieten
gieten, tooiden dit met hun eigen wapen. Daarnaast hadden zij stukken in
privébezit. Hertog George van Saksen, die voor Karel V Friesland onder
wierp, verkocht na de campagne zijn geschut voor 10.000 guldens ad 28
stuivers aan de keizer l . Floris van Egmond, heer van Ijsselstein en stadhou
der van Holland, leende in 1533 een kartouwen twee slangen aan Amster
dam voor de expeditie tegen Lübeck4• Zijn zoon Maximiliaan van Egmond,
graaf van Buren en eveneens stadhouder van Holland, liet in 1544 een stuk te
Utrecht gieten, dat later bekend zou worden als Queen Elizabeth's Pocket
Pisto15. Graaf Oswald van den Bergh bestelde geschut in 1543 en I5526,graaf
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Herman had in 1595 een kanongieter in dienst? In 1590 verkocht de weduwe
van stadhouder Adolf van Meurs, die was omgekomen bij een poging om
lOO-ponds granaten te schieten met een 50-ponds mortier8, aan de stad
Amsterdam 6 metalen kanonnen9, Zo deed ook de weduwe van stadhouder
Arenberg in 1571 3 stukken van de hand 10, Van de hertog van Aarschot, een
van de vermogendste edelen, zijn mij 15 stukken bekend, die hij had laten
gieten te Mechelen en Augsburg ll ; zijn arsenaal moet nog aanmerkelijk
groter geweest zijn. Dan waren er de markiezen van Veere, die sedert 1488
het admiraliteitschap hadden: Philips van Beveren had een geschutgieter in
dienst l2 , onder zijn zoon Adolf van Bourgondië werd een groot arsenaal te
Veere gebouwd l3 en diens zoon Maximiliaan kreeg in 1544 het privilege om
van elk buitgemaakt schip een kanon voor zichzelf te houden l4 Bovendien
liet hij te Mechelen nog een aantal slangen voor zichzelf gieten lS, Toen in
1572 Veere in handen viel van de opstandelingen, troffen zij in het arsenaal
2000 bronzen stukken en nog meer gotelingen aan l6.

Geschut in partikulier bezit kon men ook vinden bij de lagere adel, een
aantal stedelijke ambachts- en schuttersgilden17 en zelfs op speelhuizen18.

Ter zee waren niet alleen de oorlogsschepen bewapend, maar ook de koop
vaarders en zelfs de vissers.

De Friese rebel Balthazar van Esens begreep de waarde van de artillerie
en bewapende zich met een aantal beroemd geworden stukken als de Rode
Hond, de Koperen Haan en de Vale Stier18a. In Duitsland beschikten in 1525
de opstandige boeren over een aantal stukken, helaas te weinig. De prote
stantse vorsten, trots op hun artilleriepark dat het grootste aller tijden was,
legden het in 1547 bij Mühlhaus af tegen Karel V, die moderner en efficiën
ter materiaal had laten vervaardigen door Gregor Löffler te Augsburg19

In het begin van de Opstand tegen Spanje was Hendrik van Brederode
een van degenen die zich terdege op de strijd had voorbereid. De Grote Geus
was ook een van de eerste verliezers. Op 15 mei 1567 rapporteerden zijn
vijanden uit het ingenomen Vianen, dat ze daar een grote hoeveelheid
granen, wijn, spek, boter, kaas, gezouten vlees en dergelijke hadden aange
troffen, toereikend voor een jaar. Bovendien troffen ze fraai geschut aan, dat
Brederode evenwel de rivier had laten inrijden, zoals hij ook toebereidselen
had laten maken om met 25 tonnen buskruit het kasteel op te blazen, liever
dan het in handen van de vijand te laten vallen20. Te Vianenenop Batenstein
werden behalve het ijzeren geschut 10 goede metalen stukken aangetrof
fen21 Een aantal van Brederodes kanonnen stamden uit het arsenaal van
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Willem van Oranje, die aan de vooravond van de Opstand beschikte over de
grootste hoeveelheid niet-landsheerlijk en niet-stedelijk geschut22 .

De basis voor het wapenbezit van Willem van Oranje was gelegd door
zijn voorgangers, vooral door graaf Hendrik van Nassau en Maximiliaan van
Egmond. Graaf Hendrik, heer van Breda (1503-1538), moet al over een
aanzienlijke hoeveelheid kanonnen hebben beschikt. Weliswaar moest hij in
1528, toen hij onder druk van de Gelderse campagnes de bewapening van het
kasteel van Breda verbeterde23, geschut lenen van de stad Den Bosch24, maar
dit soort leenverkeer was algemeen en intensief en kan geen maatstaf zijn
voor het gebrek aan vuurmonden; ongetwijfeld waren tegelijkertijd een
aantal van Nassau's stukken elders in de roulatie. In 1530 kreeg de graaf van
de koning van Hongarije het bekend geworden, gigantische geschenk van 43
kanonnen aangeboden. N iet een daarvan is bewaard gebleven, maar wel is
het opschrift dat op de stukken prijkte bekend25 :

REX ÜGAR FERDINAND.s INCLYT.s
ME. QVADRAGINTA. CV. TRIBVS.

COITI. HERIe. NASSAV. DONO. DEDIT.
LETHÜ. HOSTIB.s LAETV. BONIS

1530

Op de 43 kanonnen waren de wapens van Hongarije, van Nassau en van
Cenette26 aangebracht. Een liefhebber van oudheden, die in 1806 een van de
stukken had gezien, schreef aan Prosper Cuypers van Velthoven: Het st#k
was prachtig geciseleerd, in den vorm van eene Corinthischen Colom 27 • Ze
waren te Augsburg gegoten door Gregor Löffler, die in 1532 als diser zeit für
den pesten gieJJer ainer geachtet werd28 Willem van Oranje schreef in zijn
apologie, dat de koning van Hongarije de kanonnen onsen vooro#det'en
geghet'en heeft tot een ghet#J'ghenisse ende memorie t1an haere vrome
feJ'ten die SJ' aen den dienst derlloorsz. Coninghen teghen de T#rcken
bewesen hadden29 De Turken hadden op 29 aug. 1526 bij Mohács de
Hongaren finaal in de pan gehakt, waarop het land onder de heerschappij
kwam van de twee elkaar bestrijdende koningen János Zápolyai en Ferdi
nand I. De laatste, 's keizers broer, verjoeg Zápolyai, maar deze keerde in
1529 onder Turkse bescherming terug en vormde de rugdekking van sultan
Solimans veldtocht in hetzelfde jaar. Soliman veroverde Buda en rukte met
120.000 man op naar Wenen, dat hij van 25 september tot 14 oktober 1529
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belegerde. 's Winters wisten de Oostenrijkers de Turken terug te dringen en
de belangrijkste punten van west- en noord-Hongarije weer te bezetten;
Zápolyai bleef de westelijke graafschappen controleren30.Op 1 dec. 1529 riep
Margaretha van Oostenrijk in de Lage Landen op tot deelname aan de
kruistocht tegen de Turken waartoe de keizer en de paus hadden besloten31

In deze episode moet graaf Hendrik een rol hebben gespeeld. Persoonlijk zal
hij niet op het strijdtoneel aanwezig zijn geweest: zijn itinerarium was
minstens sedert 1524 hetzelfde als dat van keizer Karel en bracht hem in
1529 en 1530 in Spanje32 en in Italië33 , waar hij participeerde aan het beleg
van FlorenceH Zijn bijdrage aan de strijd tegen de Turken kan hebben
bestaan uit materiële steun (manschappen, wapens, geld) of alleen politieke
steun. In elk geval was hij medio 1530 te Augsburg35, zodat hij persoonlijk
zijn wensen omtrent de gepresenteerde kanonnen aan gieter Löffler kon
kenbaar maken. Het geschenk bestond uit falconetten schietende kogels van
2 pond36, halve slangen schietende 5 pond37 , hele slangen schietende 10
pond38 en hele kartouwen schietende 40 pond39. Er zullen ook nog halve
kartouwen van 20 of 24 pond bij het kado gehoord hebben40. De 12 stukken
die graaf Hendrik in 1531 via Mainz en Dordrecht werden toegezonden,
zullen deel van het geschenk hebben uitgemaakt4l . Eerder in dat jaar was
door toedoen van graaf Willem van Nassau via Mainz een zending van 8
kartouwen en 2 slangen gearriveerd en een van 17 stukken42 .

In 1533 verwachtte graaf Hendrik weer geschut; het kwam via Keulen de
Rijn afzakken met bestemming Breda43. Geen wonder dat Hendriks arme
broer graaf Willem de Rijke van Nassau-Dillenburg, die was verwikkeld in
een successie-oorlog, op 27 feb. 1536 aan de welvoorziene heer van Breda
vroeg om bijstand in de vorm van salpeter, pulffer, buchsenmeyster, luten
tmd gelde". Graaf Hendrik antwoordde op 6 maart, dat hij gezien de oorlog
met Frankrijk, Engeland en Gelder te weinig materiaal had voor zijn kasteel
te Breda en bovendien nog het nodige moest reserveren voor Heusden,
Diest, Sichem, Vianden, Saint-Vyt etc.45 . Een week later schreef graaf Wil
lem, dat hij wetrlich nit UJs lttst, den detS mich dey hohe notturft dttzu dringet46

om hulp vroeg, maar Hendrik repliceerde per kerende post, "dat ik erg slecht
ben voorzien van busmeesters, soldaten, buskruit en andere wapens; eerder
zou ik bij jullie oorlogsbenodigdheden zoeken en kopen dan ze hiervandaan
te zenden. Ik heb echt niet genoeg om ook maar mijn kasteel te Breda naar
behoren te bewapenen"47.

Inderdaad moet graaf Hendrik toendertijd krap in zijn wapens gezeten
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hebben, ondanks zijn grote aanwinsten. Hij was in 1536 aangesteld tot
opperbevelhebber van de keizerlijke legers tegen Frankrijk48 en zal minstens
uit dien hoofde (en naar de gewoonte van de tijd) een belangrijk deel van zijn
eigen arsenaal hebben ingezet, eens temeer omdat ook de keizer en de
landvoogdes te kampen hadden met schaarste. Eind 1532 of begin 1533 was
de keizerlijke geschutgieter te Mechelen, Hans Poppenruyter, overleden en
was de Nederlandse geschutproduktie nagenoeg geheel stilgevallen. In 1535,
aan de vooravond van de derde oorlog met Frankrijk, werd het tekort zo
nijpend, dat graaf Hendrik in februari namens de landvoogdes het verzoek
richtte aan de Roomse koning om Gregor Löffler ter beschikking te stellen
om ain {mzal puchJJen im Niderla17dt De koning werd door zijn
raadsleden negatief geadviseerd, vooral omdat er ook in Oostenrijk steeds
meer geferlichen zmd pOJen pmcticken te bestrijden vielen, zodat zo' n Jelich
penone alJ diJer Lóffler slecht gemist kon wordenso. Dit advies volgde de
koning op 23 maart 1535 OpSl. Keizer Karel droeg vervolgens op 10 mei
1535 Hendrik van Nassau op om al zijn geschut in de Nederlanden te
inventariseren en (waarschijnlijk met het oog op een gietopdracht) een
kostenraming te makens2.

De hier gerelateerde bemoeienissen van de graaf van Nassau met de
keizerlijke artillerie gingen zijn commandantschap van een "bande d'ordon
nance"S3 te buiten en behoorden niet op de eerste plaats tot de taken van een
opperbevelhebber, maar tot die van de "maistre de rartillerie", een funktie
die hij nooit bekleed heeft. Misschien mag worden geconcludeerd, dat graaf
Hendrik speciale belangstelling, ruime ervaring of veel kennis had van dit
relatief nieuwe en voor machtsusurpatoren veelbelovende wapen. Hierin
zou hij zijn plaats hebben tussen andere renaissancevorsten van zijn tijd.

Onder Reinier van Oranje (1538-1544) werden de door graaf Hendrik
begonnen modernisering en uitbreiding van de Bredase vestingwerken
voortgezet. Hij liet een arsenaal bouwen: een zeer rztim TuighuiJ, waar in een
groot getal GeJchut en veelerhande Wapentzág iJ geweeJt, de Heeren van
B1·edcl toekomende S4 . Te Utrecht liet hij in 1542 door de vermaarde Jan
Tolhuys kanonnen gietenss. Hij werd in 1544 door vijandelijk geschut
gedood.

Reinier werd in Breda, Heusden, Geertruidenberg, Diest, Oranje en zijn
andere bezittingen opgevolgd door Willem van Nassau, die men de Zwijger
zou gaan noemen. De nieuwe prins van Oranje verwierf door huwelijk nog
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onder andere Buren, Ijsselstein, Leerdam en Eindhoven. AI deze heerlijkhe
den moesten worden bewapend, hetgeen zelfs voor Oranje, die met zijn
jaarinkomen van 150.000 pond de rijkste Nederlandse edele was, een zware
belasting moet zijn geweest. Als heer en prins, als militair bevelhebber en als
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht had hij de beschikking over
artillerie. Als stadhouder liet hij in de jaren 1550 (wellicht in 1550 of 1551)
door Pasquet en Donnet56 zware kartouwen gieten, schietende een kogel van
36 pond. Drie van die stukken, 5154, 6256 en 6358 pond zwaar, stonden in
1633 op de wallen van Vlissingen; zij waren getooid met zijn wapen, ter
rechterzijde geflankeerd door dat van Zeeland57. Op zijn huizen te Leerdam,
Buren en Ijsselstein, geërfd van Maximiliaan van Egmond, had Oranje
busmeesters in dienst; op de wallen van Geertruidenberg, Heusden en Breda
srond zijn geschut. De 10 kanonnen de madame la prineesse dorengeJ die
Maria van Hongarije in 1551 liet hergieten58, zullen afkomstig zijn geweest
van de oude graaf van Buren. Van Karel V kreeg Oranje ooit nog 12
kanonnen kado59.

Het geschut van de prins was internationaal befaamd. Diverse Duitse
vorsten betrokken via hem busgieters6o, de koning van Denemarken vroeg
hem in 1563 om een goede busmaker61 . Aan deze glorie kwam ten enenmale
een einde bij het begin van de opstand tegen Spanje. Eerst verloor Oranje de
stukken die hij geleend had aan de Grote Geus te Vianen. Over deze vrien
dendienst had de landvoogdes zich overigens zeer geërgerd. Op 13 jan. 1567
kreeg Oranje van haar een pinnig briefje: "Ik wil niet nalaten u te waarschu
wen dat men mij vertelde dat u aan de heer van Brederode munitie ten
behoeve van Vianen heeft gezonden, en wel 6 stukken geschut. Ik kan dat
niet geloven, in overweging genomen dat die stad zich versterkt, tegen het
leenrecht in en zonder de voorkennis en tOestemming van Zijne Majes
teit"62 "Het is waar, mevrouw", antwoordde Oranje op 21 jan. 1567 niet
minder onvriendelijk, "dat ik Brederode drie stukken heb gegeven die ik
hem, lang geleden, heb beloofd. En dat zeg ik niet om mij te verontschuldi
gen, want wij hebben God zij dank in dit land altijd de vrijheid gehad om onze
verwanten en vrienden te schenken wat ons goed dunkt, zonder dat het ons
euvel werd geduid"63. Enkele maanden later vielen met Vianen de drie
stukken van Oranje in handen van de vijand64:
- Een httlve eortauwe gebor.rten ende geJehttert, mitte wapen van den

Prinee van Orangnen a!.r 't Jeheen, gegoten by ThomaJ Both in 't jaer
LXVIl.

- Een groot metalen Jtt/ek daerop gefigureert Jtonden den uijl ende die
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wapen van biJcop David van Bourgognen.
Een groote metalen Jtt/ek daerop Jtondt gefigureert die wapenen van
NaJJau gegoten in 't van 67 mitten adviJe 'Metintiendray'.

Het tweede, bisschoppelijke stuk was afkomstig van het huis te Buren. Beide
andere kanonnen waren spiksplinternieuw, gegoten in 1567 door Thomas
Both, de keizerlijke geschutgieter te Utrecht. Het gebarsten en gescheurde
stuk kan nauwelijks door krijgshandelingen zijn beschadigd, de schade moet
zijn ontstaan toen Brederode bij het naderen van de vijand zijn geschut te
water reed.

Na het débàcle van Brederode vluchtte Oranje naar Dillenburg en op 8
okt. 1567 besloot de Bloedraad zijn bezit te konfiskeren65 . Na citatie van die
raad op 16 dec. 1567 volgde het beslag op 20 dec. 1567 en medio februari 1568
arriveerde Pieter van Quaderebbe aan het hoofd van vier vaantjes ter execu
tie te Breda66. Godevaert van Haecht noteerde in zijn kroniek: Item deeJtyt
werdt doer wille Vtm Ducdalbe al het geJcttt en cmder munitie tot Breda uyt 't

1/tm Omengien hof in 7 Jeepen gedaen om na Antwerpen te
brt!110'henO

/. Een paar dagen later: Item op den 9 daeh Meert quamen tot
Antwerpen de 7 Jeepen aen van Breda uyt't jJrimchem hof, die Ducdalbe
daer heeft doen d'een WtlJ geitIeyen met Jpicen, d'mzder met 1/eltJtue
ken en voortJ de reJte 7net groote Jttteken: en het voer verby A ntwerpen na
Gendt, omdat het etlJteel tJcm A ntUJerpen noch onbequtlem waJ68. Het kasteel
van Gent was in 1576 nog bewapend met 16 stukken van Oranje op een totaal
van 28. De inventaris van 27 november meldt69:

- 5 serpentijnen schietende 10 pond, wegende 4114, 4144, 4254, 4174 en
4212 pond, gewapend met Nassau en Cenette, gegoten door Löffler,
gemonteerd op affuiten en voorzien van laadlepels, laadstokken, lonten en
835 kogels.

- 3 halve serpentijnen schietende ijzeren kogels van 5 pond, wegende 1830,
1890 en 1840 pond, gewapend als boven, gegoten door Uiffler in 1530,
gemonteerd op affuiten en voorzien als boven en van 770 kogels.

- 1 versterkte falconet schietende ijzeren kogels van 3 pond, gewapend met
het blazoen van wijlen de prins van Oranje, René de Chalon, gegoten door
Jan Tolhuys in 1542, gemonteerd op een affuit, voorzien als boven en van
870 ijzeren en 750 loden kogels 70.

- 8 andere bronzen falconetten, schietende ijzeren kogels van 2 pond,
wegende 895, 863, 860, 866, 805, 900, 837 en 800 pond, gewapend met
Nassau en Cenette, gegoten door Löffler in 1530, behalve het beschadigde
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exemplaar gemonteerd en voorzien als boven, bovendien voorzien van
3400 ijzeren kogels van 5 pond (sic) en van 50 loden kogels.

Volgens ordonnantie van Alva van 21 feb. 1568 (n.st.) maakte NicoJaes
Baert, raad van de koning en controlleur van de artillerie, op 2 maart 1568
een inventaris van het in de stad Breda aangetroffen en naar het kasteel
getransporteerde geschut. Hij noteerde7l :

- een 40-ponder met 3 kamers
- twee 3-ponders met 4 kamers
- een halve serpentijn schietende 2 pond, met 2 kamers
- acht I-ponders met 16 kamers
- zes 3j,-ponders van diverse lengte
- twee Y:z-ponders met 4 kamers
- twee lkponders met 2 kamers
- twee 3j,-ponders met 2 kamers
- een 3j,-ponder met 2 kamers
- veertien bassen met elk 1 kamer
- dertig gevarieerde korte stukken, slechts geschikt als oud ijzer
- vierentwintig kamertjes van weinig waarde
- een partij haakbussen
- stenen mallen voor kogels
Het betreft hier uitsluitend verouderde kamerstukken, gotelingen en smeed
ijzeren stukken, die niet direkt in stelling werden gebracht, maar achter de
hand werden gehouden.

Oranje bekloeg zich in zijn apologie (1581) bitter over de diefstal van zijn
artillerie: Men siet op veel plaetsen hier te lande de stzteken gesehztts met de
wapenen van Hongheryen (. .. ); van den weleken stzteken sommighe 1~ztt

omen hztyse van Breda om sijn geweldelick ontvoert worden by den Hertog
he van Alve, doe hy in desen landen was tyranniserende: ende sommighe sijn
daer noeh ghebleven72. Hij liet nu zijn familiezilver munten en schafte zich
nieuwe kanonnen aan73. Medio augustus 1568 zou zijn leger volgens een
Spaanse spion 24 grote en 60 kleine stukken teJJen 74 . De campagne in
Brabant mislukte en de prins fai1leerde na een half miljoen in de zaak van de
opstand te hebben geïnvesteerd. Niet anders verging het zijn broer Lode
wijk, met dat verschil, dat deze maar een minvermogende graaf was. Bij
Heiligerlee (23 mei 1568) veroverde hij Arenbergs geschut: de metalen
veldstukken ut, re, mi, fa, sol en la van de stad Groningen75 Na dit succes
kreeg hij van vrienden nog 13 stukken en liet hij er van kerkklokken nog 24
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gieten76. Zo gewonnen zo geronnen, twee maanden na Heiligerlee verloor
graaf Lodewijk bij Jemgum zijn 16 ingezette kanonnen77 ; Alva liet er een
provocerend standbeeld van zichzelf van gieten, dat hij te Antwerpen plaats
te78.

't Ge.rcut wa.r er quaet om cryghen ende dicwil.r werde 't op zeer genomen,
schreef de kronikeur Van Haecht begin 157479 en Oranje bevestigde op 29
okt. 1574: La plu.r grande faulte qtt'at'om pardeça e.rt de gem et d'artillerie80.

De rebellen verwierven hun artillerie voornamelijk door verovering. Zo
vielen medio mei 1572 23 juist gegoten bronzen kanonnen tijdens het
transport van de gieterij te Mechelen naar Brugge in geuzenhanden81 en het
arsenaal van Veere met 2000 bronzen stukken en een hoeveelheid gotelingen
in het zelfde jaar82 . Oranje toonde zich voldaan over de verovering van
Roermond, waar hij een aantal goede kanonnen aantrof, qui me viendront
bien á propo.r83 , want toen hij weer het land binnenviel beschikte hij over
niet meer dan 3 kartouwen en 5 veldstukken84.

Het jaar 1573 geeft hetzelfde beeld: de geuzen wonnen in april wel WO
metalen .rtucken bij Rammekens85 en in oktober leverde de slag op de
Zuiderzee meer dan 80 goede stukken Op86. Op 7 juni 1574 meldde Oranje
zijn broer Jan van Nassau de verovering van 11 schepen van admiraal
Haemstede, "in welke overwinning wij zo' n 50 gotelingen hebben gewon
nen"87.

Intussen werden twee andere bronnen aangeboord. Minstens sedert 1573
bestelden Oranje en de zijnen grote hoeveelheden gotelingen in Engeland88.
Eind 1574 liet hij door de klokkengieter Hendrick van. Trier, die het jaar
daarvoor ten behoeve van de Westfriese steden klokken tot kanonnen had
vergoten, geschut gieten voor de verdediging van Bommenede. Tot model
moest Oranjes geschut te Geertruidenberg dienen: kartouwen van voet
lang, schietende 18 pond, en slangen van9 voet, schietende 6 pond89. Nadien
heeft Van Trier vooral voor steden gewerkt. In tijden dat Mechelen Staats
was, kon Oranje gebruik maken van de grote gieterij van Geraert van den
Nyeuwenhuysen, maar de produktie werd door het gebrek aan grondstoffen
nooit groot. Zo moest de prins in december 1576 aan de Staten-Generaal
verzoeken om 800 pond tin, die nog ontbraken om 4 halve serpentijnen en 6
fa!ccmetten te kunnen gieten90. Een verzoek van zijn broerjan om rood koper
wees hij noodgedwongen af, want, zo schreef hij hem op 4 april 1576: "Ik
verzeker je, dat dit rode koper hier niet verkrijgbaar is en dat we krap zitten
om onze eigen stukken te gieten"91.
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Van vele kanten werd Oranje om geschut gevraagd. Hij beloofde op 15
aug. 1575 artillerie aan de goeverneur van Schouwen-Duiveland, maar kon
wegens zijn eigen tekorten de toezegging niet gestand doen92 . Zijn substi
tuut-stadhouder Hierges vroeg op 16 nov. 1576 om 10 of 12 kanonnen met
40.000 of 50.000 pond buskruit9l . Uit Vlaanderen94, uit Holland en uit
Zeeland95 liet hij zijn uitgeleende stukken terug halen en broer Jan kreeg
nogmaals nul op het request, toen hij om geschut vroeg voor de bisschop van
Keulen: Oranje had al moeite genoeg om zijn steden, kastelen, forten en
schepen te fourneren en vreesde grote onvrede en zware kritiek bij het
uitlenen van geschut in die omstandigheden96. Eind augustus 1577 stemden
de Staten-Generaal op verzoek van Oranje in met een subsidie van 30.000 tot
40.000 gulden per maand ten behoeve van de artillerie, buiten de soldij en de
gages97. Veel heeft het niet geholpen, want de schaarste leidde kort daarop
tot een grootscheepse vordering van klokken om als kanonspijs te worden
gebruikt.

Graaf Lodewijk van Nassau en zijn huurlingen namen in augustus 1572
Bergen in Henegouwen ende namen wt sommyge kereken die cloeken ende
hebben daer bttscloten af gemaeet98 . Een maand tevoren hadden Engelsen en
geuzen Aardenburg ontruimd, nemende allen den roof met haer ooek de
cloeken 1",yt den toren om gesettt af te gieten99. En na de slag op de Zuiderzee
(11 okt. 1573) betrok Hendrick van T rier de Sint-Antoniuskerk te Hoorn,
richtte daar een gieterij in en goot er van kerkklokken vele kanonnen1oo.
Deze gebeurtenissen werden genoteerd door een Bossche non en een Ant
werpse kronikeur en bezongen in geuzenliederen. Niet veel later verloor de
requisitie van kerkklokken zijn nieuwswaarde.

Het was al sinds de middeleeuwen gebruikelijk om klokken als oorlogs
buit te vorderen. Swalmen en Echt verloren in 1397 hun klokken aan de
Luikenaarslol en in 1943 vergoten de Duitse bezetters veel Nederlandse
klokken tot geschut102 . Voor klokken gold dan ook, zelfs in vredestijd, een
exportverbod als oorlogsammunitielol en in 1544 ordonneerde Karel V dat
de officieren van de artillerie voortaan geen klokken van met behulp van
vuurkracht ingenomen plaatsen voor zichzelf mochten behouden, dat ze als
oorlogsbuit aan de landsheer bleven voorbehouden104.

De schaarste nam in de jaren 1570 toe en de behoefte groeide met de
verheviging van de strijd en door de slijtage en vernietiging van kanonnen in
de oorlogshandelingen. Elke partij, zij het leger, stad of koopvaarder, pro
beerde zijn bewapening uit te breiden. De produktie bleef ver achter bij de
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vraag. Dat alles leidde in 1578-1580 tot een massale klokkenrequisitie in alle
Lage Landen en uiteindelijk tot het nieuwe commerciële specialisme van de
klokkenhandellos. De overheden vorderden zoveel mogelijk klokken, met
dien verstande, dat de meeste steden en dorpen een luidklok mochten
behouden. Heel wat historische schatten, sommige daterend van voor anno
1000 en getekend met onontcijferbare ,mtycxe letteren verdwenen in de
smeltovens van de kanongieterijen.

Breda en de dorpen van de baronie ontkwamen niet aan zo' n requisitie.
De stad was op 4 okt. 1577 in handen gevallen van de rebellen, die het kasteel
ruim voorzien van zwaar geschut, ander wapentuig en leeftocht moeten
hebben aangetroffen106. Het was evenwel niet toereikend en in 1580 liet de
magistraat kerkklokken uit de dorpen vorderen om er 4 kanonnen van de
gieten107. Ingezameld werden 12 klokken met een gewicht vari 6762 pond en
15108 pond gebroken klokken 108. De goot vond plaats te Gent. De eerste
stukken, 2120 en 2116 pond zwaar, dus waarschijnlijk veldstukken schieten
de 6 pond, arriveerden in november 1580. De zaakgelastigde van de magi
straat schreef: de andere twee .rtttcken, die tot Gent gegoten waeren, ende
daer ick uwer eerwerdighe af ge.rcreven hebbe, heeft den coopman ofte
Jnee.rtet" aldaer vercocht. D1t.r Jnoegen 1tWer eerwerdighe .rcryven hoe vele
uwer eerwerdighe alnoch beghert gegoten te hebben109. Enige weken later
volgden via Antwerpen, waar ze waren beproefd11 0, de beide andere kanon
nen, elk 2236 pond zwaar, eveneens gegoten t·ande ingehaelde clocken. De
magistraat berichtte Oranje dat er nog 17634 pond klokspijs over was,
waarvan zij nog 2 of 3 stukken wilde laten gieten. In zijn antwoord (Delft 4
jan. 1581) schreef Oranje wel vreemt te vinden, dat opde twee nyeuw
gegoten .rtucken zyn gegraveert de wapenen vander .rtttdt, daer nochtttm de
Jnttterittien alornme opde dorpen zyn gelicht. Ende verJtttende dat tzelve
zonder qttttde meyninge lichtelick wa.r gedtten, heeft nochttl1H gewi/t, dat
zynder excellentiene wapenen noch daerop zullen principttlicken geJte/t
worden zoo demelve oick wil, dttt op de ttndere Jfttcken die ttlnoch gegoten
zullen wordden ttlleene ge.rtelt z1t/len worden zynder excellentiene wttpenen
alleene zonder de.r .rtttdt.r wttpenen1ll . De rekening voor de 4 kanonnen l12 :

- geleverd 4 nov. 1580 2 kannonnen 2120 pond
2116 pond

geleverd 6 jan. 1581 2 kanonnen 2480 pond
2474 pond

summa 9190 pond
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- het gietloon bedraagt 24 gulden1l3 per 100 pond, ergo
- diverse gelagen
- drinkgelden
- de wapensnijder voor het wapen van Breda
- voor het aanbrengen van een draaiboom op het schip

om de klokken te wegen
- voor het lossen van de klokken
- voor het transport per schip van de kanonnen
- aan de waag voor het wegen van de klokken
- voor buskruit en kogels 114

- voor het lenen van laadlepels en aan een busgieter1l5

die geholpen heeft

Summa1l6

2205:12:0
37:13:0

6: 0:0
1:16:0

1:10:0
7:14:0
4: 8:0
1: 6:0
4:14:8

0:12:0

2316: 5:6

145: 0:0

1954: 6:0Summa

Op 8 okt. 1580 zijn wegens de stad geleverd aan de kanongieter:
- 12 hele klokken, 6762 pond zwaar, tegen 10 gulden de 100 676: 4:0
- 15108 pond gebroken klokken tegen 71/2 gulden de 100 1133: 2:0
- een oud kanon van prins Willem, wegende 1450 pond,

tegen 10 gulden de 100

Blijft te betalen 361 gulden 19 stuivers 6 penningen.
Medio 1581 werd Breda bij verrassing door de Spanjaarden ingenomen

en ging Oranjes nieuwe geschut, al dan niet gewapend met Breda en als het
nog in de stad was, teloor.

Over de bewapening van de stad Breda aan het einde van de eeuw zijn we
redelijk goed geïnformeerd. Kort na 1590 telde men op de bolwerken en in
het arsenaal 24 kanonnen, in 1597 23. Ter vergelijking: Maurits trof in
Deventer (1591) 26 metalen stukken aan1l7, in Nijmegen (1591) 26 metalen
en 11 ijzeren srukken1l8, in Geertruidenberg (1593) 10 metalen en 4 ijzeren
stukken 119 en in Groningen (1594) 36 metalen en veel ijzeren stukkenl20. De
vergelijking gaat enigszins mank, want Breda verkeerde die jaren niet in
staat van beleg. Tijdens de belegeringen van 1624 en 1637 was de stad
bewapend met 49 en 58 vuurmonden, meest van brons l21 , maar in die tijd
was aan de ergste schaarste een einde gekomen en de bewapening met
geschut in alle steden opgevoerd.

De inventarisatie van na 1591122 leverde 11 falconetten op, 6 halve
kartouwen, 1 kwartierslang en 1 onbestemd sruk, alles van metaal, alsmede 1
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grote ijzeren mortier, 1 bas met 6 kamers en nog 3 ijzeren stukken. Zeven
stukken dateerden van voor 1550: 1 falconet uit 1526 van de stad Valencien
nes, waarschijnlijk oorlogsbuit van graaf Hendrik, 5 stukken uit 1530, af
komstig uit het geschenk van de koning van Hongarije, en 1 groot stuk uit
1545. De mortier en de bassen zullen verouderd smeedwerk zijn geweest, de
drie ijzeren stukken nieuw gegoten geschut uit Engeland. Van de halve
kartouwen waren er 2 getekend metten HollantJchen tht<Jn. Het waren de
eerste produkten van de nieuwe Haagse generaliteitsgeschutgieterij, opgele
verd op 17 maart 1590123 en direkt te Breda geposteerdl24; ze waren boven
dien getekend met het opschrift Je maintiendray125, Van de in totaal 6
kartouwen, die het voornaamste bestanddeel van de bewapening uitmaakten,
waren er 1!ijff halve cortmtwen den heeren Staten toecomende, ende een
Jtltck vctn een halve cortoltwe dwelck Zijne Excie gewonnen heeft opte
JchrttnJ Ter H eJlden ende voor hem iJ beholtden126 • Al met al beschikte de
stad over hooguit 8 moderne kanonnen. Niet dat de oudere stukken geen
gevechtswaarde hadden. Een bronzen kanon kon eeuwen lang meegaan. Aan
het eind van de achttiende eeuw waren nog stukken uit het begin van de
zestiende operatief en de zeventiende en achttiende-eeuwse Coehoornmor
tiertjes werden pas in 1921 naar het museum verwezen. Het groots te belang
van modern geschut lag in de kaliberstandaardisering; het nadeel van de oude
kanonnen was, dat ze elk hun eigen voorraad munitie nodig hadden, waar
door het gevaar van uitputting groot was.

De Bredase artilleriebewapening van 1597 127 toont weinig verbeteringen
ten opzichte van de vorige. Het gesmede en gegoten ijzeren geschut was
vervangen door duurdere en duurzamere bronzen stukken. Van de 23 kanon
nen (7 kartouwen, 9 falconetten, 2 drielingen, 2 kwartierslangen, 2 halve
slangen en een onbestemd groot kanon) dateerden er nu 13 van voor 1550,
waarvan 7 uit het Hongaarse geschenk van 1530.

Al tijdens de Opstand werd het steeds moeilijker om onderscheid te
maken tussen geschut in privébezit van bijvoorbeeld Oranje en geschut in
generaliteits- of Statenbezit. Prins Maurits vroeg in 1607 aan de Staten-Ge
neraal om 4 Jtltcken 1/t1n batterie, 2 colenvrinen en 4 Jtltcken van campaigne
ter verdediging van zijn kasteel te Orange. Omdat de Staten de stukken die
aan de prins toebehoorden te Breda slecht konden missen, werden 10
kanonnen op generaliteitskosten te .s-Gravenhage nieuw gegoten l28 . W iIIem
III zette in 1672 nog 27 eigen kanonnen in129. Later is er steeds minder sprake
van stads- en privégeschut, steeds meer van generaliteits- en Statenstukken.
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Breda, geen frontstad of betwiste vesting meer, heeft waarschijnlijk na 1637
weinig vernieuwing in de artilleriebewapening meer gekend: de Fransen
troffen er in 1795 nog stukken aan uit 1530.

Ongetwijfeld is de grote hoeveelheid kanonnen in eigen bezit voor de
Zwijger politiek en militair voordelig geweest, maar het belang ervan mag
niet worden overschat. In het begin van de opstand heeft de artillerie maar
een tamelijk bescheiden rol gespeeld, tijdgenoten verbaasden zich erover 130.

Pas in de jaren 1580 kwam er een zekere kentering; een voorbeeld daarvan is
de verdediging van Antwerpen in 1584-85, dat beschikte over een superieur
artilleriepark, gedeeltelijk afkomstig uit het Bredase arsenaal van Oranje.
Pas in de jaren '90 beschikten de opstandelingen over grotere hoeveelheden:
hun kanongieterijen te Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Deventer, Kampen,
Groningen en Middelburg zorgden met de verhoogde import voor een
bevredigde behoefte aan groffe politieke moordwapens.
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