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In de 17de eeuw kende de Nederlan-
den een periode van groei en wel-
vaart. In deze periode ook wel be-
kend als “de Gouden Eeuw”, ston-
den handel en ontdekking van de
wereld centraal. Anderzijds was de
jonge, opstandige Republiek in een
langslepende oorlog verwikkeld met
het Koninkrijk Spanje: de Tachtigja-
rige Oorlog (1568-1648). De zoon
van Willem van Oranje, Maurits van
Nassau (1567-1625), behaalde in de
late 16de en vroege 17de eeuw veel
overwinningen in de strijd tegen de
Spanjaarden. Als stadhouder en leger-
aanvoerder was het zijn taak om voor
de verdediging van het land en vei-
ligheid op zee te zorgen.

Op grond van zijn kennis en mili-
taire inzicht besloot Maurits dat een
aantal dingen moesten veranderen
in de Nederlanden. Maurits richtte
samen met de Staten-Generaal de
Admiraliteit op. De Admiraliteit was
de marine van de Nederlanden ge-
durende de Gouden Eeuw en zorgde
ervoor dat oorlogsschepen werden
gebouwd, uitgerust en onderhouden.
De Admiraliteit werd onderverdeeld
in vijf bestuurscolleges. Deze colle-
ges werden verspreid over de kust-
provincies van de Nederlanden om
ervoor te zorgen dat, waar nodig,
overzichtelijk en snel ingegrepen
kon worden. Zo werd er ook een
Admiraliteitscollege voor het Noor-
derkwartier voor het gebied van het
huidige Noord Holland boven Am-
sterdam opgezet.

In principe werkten de colleges af-
hankelijk van elkaar, maar wanneer
het land in gevaar was, konden zij
samenwerken om een oorlogsvloot
op te zetten. Zo een oorlogsvloot
kon forse proporties aannemen en
naast de Admiraliteitsschepen, ook
gedeeltelijk uit bewapende koop-
vaardijschepen bestaan.

2 Archeologie in West-Friesland

Van de 17de tot het einde van de 18de eeuw heeft in Enkhuizen een geschutgieterij gestaan. In
deze gieterij werden de bronzen kanonnen gegoten waarmee de toenmalige Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden (1588 -1795) haar vele conflicten uitvocht. 

Maurits, prins van Oranje (1567-1625) door Michiel Jansz. 
van Mierevelt, ca. 1613 - ca. 1620.

Het wapen van de Admiraliteit van
West-Friesland op een bronzen 
18 ponder kanon uit 1632 gegoten
door Everhardus Splinter te
Enkhuizen. Het is gevonden in het
Westfriese oorlogsschip de Prins
Maurits gezonken tijdens de slag
bij Ter Heijde in 1653. Rondom de
West-Friese leeuwen staat PPP, het
motto van de Admiraliteit; Pugno
Pro Patria, “ik strijd voor het 
Vaderland”.

De oorlogsvloot van de Republiek 
ten tijde van de Slag bij Ter Heijde 
op een schilderij van 
J. A. Beerstraten.
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De bronsgieterijen

Om er voor te zorgen dat de pas op-
gezette Admiraliteitscolleges hun
schepen makkelijk en snel uit kon-
den rusten, werd besloten dat ieder
van de vijf admiraliteitscolleges over
een eigen bronsgieterij moest be-
schikken. Deze gieterijen kregen de
vrijheid om voor iedereen bronzen
kanonnen, klokken en andere voor-
werpen te gieten, indien ze wel altijd
voorrang aan de Admiraliteit gaven.
West-Friesland moest ook een eigen
gieterij krijgen om de Admiraliteit
van het Noorderkwartier van ge-
schut te voorzien. De keuze bestond
uit Hoorn en Enkhuizen. Hoorn was
altijd een belangrijke stad geweest,
maar in de eerste helft van de 17de

eeuw ging het voor de wind met
Enkhuizen. Door de met de visserij
vergaarde rijkdom en de opkomst
van de VOC werd ervoor gekozen
om in 1613 een gieterij te bouwen.
Prins Maurits besloot in de 17de

eeuw dat geschut gestandaardi-
seerde maten moest krijgen. De
Staten Generaal ging akkoord met
dit plan en droeg de Admiraliteit in
1611 op voortaan alleen nog bron-
zen geschut voor kogels van 6, 12,
18 en 24 pond te laten gieten. De
kanonnen zelf wogen soms wel
2500 kg. Op deze manier werd in de
giethuizen, magazijnen en op de
vloot gestandaardiseerd en daarmee
orde gecreëerd. 

In juli 1985 takelden Texelse duikers het kanon van het oorlogsschip De Rob
(gezonken 1640) uit het water van de Waddenzee. Het kanon bleek gegoten
in 1638 door Everhardus Splinter in Enkhuizen.

Ets van de Geschut en Klokgieterij van Enkhuizen
door Cornelis Pronk uit 1726.

Het ‘Giethuijs’ 

De bronsgieterij kwam in Enkhuizen
aan de Botstraat, vlakbij de nieuwe
Noorderpoort te staan en werd ‘het
Giethuijs’ genoemd. Van het giethuis
is tegenwoordig niets meer te zien,
hier ligt nu het Emmaplein en de in-
gang van de Algemene Begraafplaats.
Het was een voor haar periode om-
vangrijk gebouw en vormde een dui-
delijk teken van de toenmalige wel-
vaart van Enkhuizen. Tevens gaf het
aan hoeveel belang er aan de pro-
ductie van zware wapens werd ge-
hecht. 

Gieten van brons

Het gieten van grote bronzen ob-
jecten is een complex proces. In het 

De locatie van de gieterij aangegeven met een rode ster op een stadsplattegrond uit 1917. 
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normaal op een schip terecht zou-
den komen. De bronsgieterij werd
overzien door een gietmeester. Deze
gietmeesters waren statusvolle he-
ren en genoten groot aanzien bin-
nen hun steden en provincies. Giet-
meesters zaten vaak in het bestuur
of in de raad van de stad. De giet-
meesters goten naast de kanonnen
voor de Admiraliteit ook veel voor
de VOC. De meeste meestergieters
behoorden tot het patriciaat van de
stad en wilden net als veel edelen in
de 17de en 18de eeuw hun rijkdom
en titels hoog en binnen de familie
houden. Om de naam van de familie 

begin van de 17de eeuw werd veel
gebruik gemaakt van uit brons ge-
goten kanonnen. Brons is een lege-
ring van koper en tin. De grond-
stoffen koper maar ook het tin wa-
ren prijzig. Het goedkopere alterna-
tief was gietijzer. De eerste kanon-
nen werden gesmeed van ijzer, maar
dit was voor de productie op grote
schaal geen optie omdat het te tijd-
rovend en intensief was, wat het
ook erg duur maakte. Gietijzer was
betaalbaarder dan brons. Echter, de
kunst van het gieten van gietijzer
was in het begin van de 17de eeuw
nog niet zover dat er op grote schaal
betrouwbare kanonnen van konden
worden gegoten. Daarom bleef men
in Enkhuizen bronsgieten. 
Het vuren van een kanon was zeer
gevaarlijk. Een aantal dingen kon-
den misgaan hetgeen kon leiden tot
grote schade aan het schip of haar
bemanning. 

Gietijzeren kanonnen konden onder
grote druk of door ongeluk uit elkaar
knappen. Als een gietijzeren kanon
knapte, bracht dat alle omstanders in
gevaar. Brons was veel duurder, maar
scheurde in plaats van dat het knap-
te. Dit was iets veiliger. Een gescheurd
bronzen kanon was nutteloos, maar
het schroot kon wel tot materiaal voor
nieuwe bronzen kanonnen worden
omgesmolten.
Soms werden kanonnen gegoten die
niet zozeer een militaire functie had-
den, maar dienden om als pronkstuk
of relatiegeschenk te worden wegge-
geven. Deze kanonnen werden uit-
bundiger versierd dan de stukken die

Tekening door oud Enkhuizer gietmeester
Jan Verbruggen uit de 18de eeuw van het
smelten van brons in een oven. De 
gietmeester zelf staat op de voorgrond 
en dirigeert de werkzaamheden.

Een assortiment aan 17de en 18de-eeuwse 
kanonskogels van verschillende kalibers 
opgebaggerd in de Oosterhaven, Enkhuizen. 

Grote bronzen kanonnen met veel ornamentiek voor het Beiers
Legermuseum in Ingolstadt. 

veilig te stellen, werden huwelijken
vaak opgezet tussen twee families
van stand. Op deze manier bleef ook
de gieterij van Enkhuizen geduren-
de haar gehele bestaan in het bezit
van dezelfde families. Noemenswaar-
dig is bijvoorbeeld de familie Wege-
waert waarvan verscheidene leden
verspreid over de twee eeuwen dat
de gieterij actief was in Enkhuizen
als meestergieter hebben gewerkt.
De Wegewaert familie is een welbe-
kend geslacht van gieters dat door
de hele Nederlanden actief is ge-
weest. In de 17de eeuw wordt de titel
van meestergieter overgedragen van
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Everhardus Splinter naar zijn zoon
Conradus Splinter. In de 18de eeuw
gebeurt hetzelfde binnen de familie
Crans. De gieterij wordt van Jan Crans
op zijn zoon Cyprianus Crans Jans-
zoon overgedragen waarna hij het
beheer een aantal jaar later doorgaf
aan zijn broer Cornelis Crans. Niet
alleen de titel van meestergieter,
maar ook de kennis van het brons-
gieten werd zo van vader op zoon of
schoonzoon overgeleverd. Opmerke-
lijk genoeg is verassend weinig op-
geschreven over het gieten omdat
de geheimen over het gietproces
binnen de familie bleven. 

Strijd

In de 16de eeuw werd het duidelijk
dat geschut aan boord van schepen
een grotere rol moest gaan spelen
binnen de oorlogvoering ter zee.
Zeeslagen werden steeds vaker op
grotere afstand gevoerd met grote
linies van schepen die langs elkaar
voeren om een aanhoudend kanon-
vuur te geven. Dit was in contrast
met de oude manier waarbij sche-
pen dicht naar elkaar toe voeren om
elkaar vervolgens te kunnen ente-
ren. Met de introductie van water-
dichte geschutpoorten, de afsluit-
bare luiken waar de vuurmonden
van de kanonnen uitstaken, konden
kanonnen benedendeks worden ge-
plaatst. Dit zorgde ervoor dat meer
kanonnen aan boord van de schepen 

Een 2 ponder bronzen kanon gegoten in
het Giethuis voor de VOC kamer van 
Enkhuizen door Jan Verbruggen in 1746.
Het kanon staat op een houten rolpaard. 

Slagschepen in linieopstelling tijdens de slag bij de Doggersbank in 1781,
door Robbert Muys.

konden worden meegevoerd. Tevens
bleven de schepen met dit extra ge-
wicht op de lagere dekken op zee
beter in balans. 

Enkhuizer Zeehelden

In 1620 wordt Volckert Adriaanszoon
Schram in Enkhuizen geboren. Hij
klom snel op binnen de Admirali-
teit. In de Eerste Engels-Nederland-
se oorlog (1652-1654) is hij kapitein
van het oorlogsschip De Lastdrager.
Later steeg hij verder in de rangen
van de Admiraliteit van het Noorder-
kwartier en vocht hij tegen de Por-
tugezen in dienst van de VOC. Als
Schout-bij-Nacht van het Noorder-
kwartier voer hij mee in de expeditie
van admiraal Michiel de Ruyter tegen
de Zweden en bleef vervolgens ge-
durende een periode in Scandinavië
in dienst van de Deense koning. 

Gravure van Volckert
Schram, de Enkhuizer
vice-admiraal van 
Holland en 
West-Friesland door 
Jan Veenhuysen, 
voor 1673. 
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Volckert Adriaanszoon Schram geeft
weer hoe niet alleen de in Enkhui-
zen gegoten geschutstukken maar
ook haar zeehelden via het water
over de wereld verspreid raakten. In
het midden van de 17de eeuw keerde
Volckert terug naar het Noorder-
kwartier en naar zijn oude positie
binnen de Admiraliteit. Tegen deze
tijd is de Tweede Engels-Nederland-
se Oorlog (1665-1676) uitgebroken.
Wederom voer Volckert ten strijde
tegen de Engelsen. Een paar jaar later
nam hij deel aan de vermaarde Tocht
naar Chatham waar de Nederlandse
vloot onder leiding van Michiel de
Ruyter en Cornelis de Wit de Theems
op voer, de Britse marine een bit-
tere nederlaag toebracht en hun
grootste praalschepen werden afge-
nomen. Na twee oorlogen tussen En-
geland en de Nederlanden te hebben
overleefd, was het teveel. Volckert
Schram sneuvelde in de Eerste Slag
bij het Schooneveld in juni 1673
tijdens de Derde Engels-Nederland-
se Oorlog.

De tocht naar Chatham was een
grote onderneming waar meerdere
schepen aan deelnamen. Naast Vol-
ckert Schram voer ook David Vlugh,
Volckerts schoonzoon, mee tegen de
Engelsen. David Vlugh (1611-1673)
was net als zijn schoonvader afkom-
stig uit Enkhuizen. Hij was een tijd
in dienst bij de Admiraliteit van het
Noorderkwartier maar nam waar-
schijnlijk niet deel in de Eerste En-
gels-Nederlandse Oorlog omdat hij
in deze periode op een koopvaar-
dijschip rondvoer. Ten tijde van de
Tocht naar Chatham is Vlugh weder-
om in dienst van de Admiraliteit van
het Noorderkwartier en voerde als
Schout-bij-Nacht het bevel over een
eskader van zwaar bewapende sche-
pen vanaf zijn eigen 72 kanonnen
tellende vlaggenschip het Wapen
van Utrecht. David Vlugh werd voor
zijn dapperheid en acties op de Med-
way bij Chatham met een gouden
ereteken onderscheiden. Met het uit-
breken van de Derde Engels-Neder-
landse Oorlog voer Vlugh uit op het
vlaggenschip Wapen van Enkhuizen.
Met dit schip nam hij net als zijn
schoonvader deel aan de Eerste Slag
bij het Schooneveld. David Vlugh
liet hierbij ook het leven. Beide zee-
helden liggen in Enkhuizen in de
Westerkerk begraven. Het geeft aan

Afbeelding van de
Enkhuizer Schout-bij-
Nacht David Vlugh 
door Jan de Bisschop.
Vlugh staat voor twee
zuilen waar tussen de
kaart van Engeland
met de Medway hangt.
Voor hem een kanon,
een anker en twee 
dolfijnen. Zijn in 
1667 behaalde 
onderscheiding hangt
aan een ketting onder
zijn sjerp op de buik.

dat Enkhuizen niet alleen zware wa-
pens voor de vloot leverde maar
ook daadwerkelijk met die wapens
voorop ging in de strijd tegen de 
vijanden van de Republiek. 

VOC

In 1602 werd officieel de Verenigde 

Oost Indische Compagnie opgericht.
Deze handelscompagnie had als doel
om vanuit het Moederland het trans-
port en de belangen in het Verre
Oosten te garanderen en daar zo-
veel mogelijk luxe goederen te ver-
krijgen om later in Europa te ver-
handelen. De VOC was voornamelijk
een handelscompagnie, maar kreeg 

Bronzen kanon gegoten in het giethuis van Enkhuizen voor de VOC van
Enkhuizen, door J. Steen & J.C Borchhardt, 1757.

Tocht naar Chatham
1667, door 
Peter van der Velde.
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concurrentie van andere landen met
dezelfde missie in het Verre Oosten.
Daardoor ontstonden conflicten
rond de handelsposten. Deze loste
men veelal militair op. De schepen
van de VOC werden om de veilig-
heid van de handel en de beman-
ning te garanderen uitgerust met
kanonnen, of kregen een zwaarbe-
wapend oorlogsschip mee als escor-
te. Waar de Admiraliteit verschil-
lende colleges verspreid over de Ne-
derlanden had, zo bezat de VOC ze-
ven verschillende ‘kamers’. Deze ka-
mers maakten samen het bestuur
van de VOC uit. Twee van deze ka-
mers bevonden zich in West-Fries-
land, in Enkhuizen en Hoorn. Deze
kamers moesten hun schepen zelf
onderhouden en van kanonnen voor-
zien. Bestellingen voor bronzen ge-
schut kwamen veelal bij de Enkhui-
zer gieterij terecht. Een aantal voor
de VOC in Enkhuizen gegoten ka-
nonnen zijn nu nog overgebleven. 

Het einde van de gieterij

Bronzen kanonnen werden aan het
begin en in het midden van de 17de

eeuw veel gebruikt. Tegen het einde
van de 17de eeuw nam dit gebruik
af. De vakmannen waren in deze pe-
riode veel handiger geworden in het
gieten van ijzer, en door de verbe-
terde technieken en deskundigheid
van de ijzergieters waren de giet-
ijzeren kanonnen een stuk betrouw-
baarder. Op schepen waren er in
deze periode vaak nog maar een
paar bronzen kanonnen aanwezig,
soms zelfs geen enkele. De goedko-
pere gietijzeren kanonnen, die voor-
namelijk in Zweden werden ge-
maakt, maakten nu het grootste deel
van het geschut uit. De bronsgiete-
rijen van Enkhuizen goot niet veel
kanonnen meer. Wel werden veel
bronzen klokken gegoten. Aan het
einde van de 18de eeuw viel Frank-
rijk de Nederlanden binnen en werd
de Bataafse Republiek opgericht.
Het nieuwe regime hief de bronsgie-
terij van Enkhuizen op, mogelijk
omdat deze een symbool was van
het oude Nederland en geen plaats
had binnen de denkbeelden van de
revolutionaire Bataven. 

Archeologie

De kanongieterij is al meer dan
twee eeuwen verdwenen. Op de lo-
catie waar het majestueuze gebouw
met drie daken ooit stond, ligt nu
een openbare begraafplaats. Toch
zijn de sporen van het Enkhuizer
giethuis nog over de hele wereld
terug te vinden. De bronzen kanon-
nen van het giethuis uit de 17de en
18de eeuw zijn door de vele uitge-
voerde zeeslagen en verre reizen
van de Admiraliteit en de VOC over
de hele wereld verspreid geraakt. In
veel gevallen werden de kanonnen
van het schip afgetakeld om op ves-
tingwallen en -muren van de han-
delsnederzettingen terecht te komen
en deze vanaf de kust te verdedi-
gen.
Ook schepen gezonken in de strijd
of vergaan in een storm hebben als
scheepswrak vaak nog kanonnen
aan boord. In de Waddenzee, voor
de Nederlandse kust, in de Oostzee,
maar ook in het Verre Oosten ligt
nog steeds een schat aan archeolo-
gische informatie. In de komende ja-
ren zullen meer Nederlandse scheeps-
wrakken en daarmee ook Enkhuizer
kanonnen worden ontdekt. Het valt te
hopen dat deze kunstige en waarde-
volle historische stukken eens hun
weg terugvinden om zo het verhaal
van de glorietijd van de Haringstad
te vertellen. 

Logo van de VOC kamer
Enkhuizen (E) op een
door Jan Verbruggen 
gegoten kanon uit 1746. 

Een onderdeel van het kanon-productieproces.
Hier wordt gloeiend heet brons in mallen 
gegoten. Tekening door oud Enkhuizer 
gietmeester Jan Verbruggen uit 
de 18de eeuw. 

Kanon gegoten door een Wegewaert,
met Arabisch opschrift. 
Huidige locatie is Dar Soltane, 
Safi in Marokko.
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