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In de economische geschiedschrijving over de vroegmoderne tijd heeft de Republiek 
geen duidelijke plaats. In de internationale literatuur wordt Amsterdam wel gezien als 
de bakermat van het moderne kapitalisme, maar de Nederlandse historiografie ziet 
de stapelhandel te Amsterdam als monopolistisch. In dit onderzoek wordt daarom 
de internationale handel in gotelingen (gietijzeren kanonnen) geanalyseerd, teneinde  
de positie van de Republiek binnen de Europese economie in de zeventiende eeuw te 
verhelderen. 
 De wapenvoorziening in de Republiek was door het grote aantal overheden en 
publieke instellingen niet gecentraliseerd. Desondanks was het voornamelijk een 
Hollandse aangelegenheid. Het rijkste gewest verzorgde het grootste deel van de 
inkoop en kon het zich als enige van de Zeven Verenigde Provinciën ook in 
vredesjaren permitteren om voorraden aan te leggen en de eigen wapenarsenalen te 
blijven vullen met nieuw gegoten geschut. De vraag naar gotelingen was tot het 
midden van de zeventiende eeuw vooral afkomstig uit de koopvaardij, die in 
toenemende mate bedreigd werd door de vijandelijke kaapvaart. Bij het organiseren 
van de beveiliging van de navigatie hield Holland vanaf 1596 rekening met de 
aanwezigheid van doopsgezinden, die geen wapens mochten gebruiken, maar wel 
moesten worden behouden voor deelname aan het handelsverkeer. Bewapening van 
schepen werd niet verplicht gesteld, terwijl de bescherming werd geregeld door het 
codificeren en uitbreiden van de middeleeuwse traditie om in admiraalschap te 
varen, gekonvooieerd door oorlogsschepen. Uit de regelgeving en de opbouw van de 
Nederlandse scheepvaart rond 1634/36 is af te leiden dat naar schatting 11.000 ton 
geschut in gebruik was. Ter bewapening van de jaarlijks nieuwgebouwde schepen, 
overwegend met gotelingen, was 1.200 tot 1.500 ton geschut nodig.  
 Binnen de Republiek gold als stelregel dat de binnenlandse wapenvoorziening het 
beste werd gediend met een vrije uitvoer. Ondanks het veelvuldig optreden van 
schaarste ontstond een omvangrijke export in wapentuig op het buitenland. Daarbij 
botste de handel in contrabandewaar met de opvattingen van bondgenoten van de 
Republiek, die een striktere definitie van het begrip contrabande aanhielden. Holland 
en vooral Amsterdam wilden de wapennijverheid desondanks de grootst mogelijke 
ruimte geven voor export, ondanks risico’s dat bijvoorbeeld oorlogsschepen in 
vijandelijke handen overgingen. Het economische belang woog het zwaarst. Maar 
vanwege de afkeuring door Frankrijk stelden de Staten-Generaal zich na 1635 juist 
terughoudend op jegens wapenuitvoer. Nijverheid en handel vonden voor hun 
exportbelangen echter gehoor bij Holland. De handelsbelemmeringen die de 
Staten-Generaal opwierpen werden door het gewest ongedaan gemaakt. 
 In tegenstelling tot de productie van gotelingen was de gieterij van bronzen 
geschut al in de zestiende eeuw goed ontwikkeld in de Nederlanden. Tijdens de 
Republiek werd de geschutgieterij door de overheid krachtig bevorderd, onder meer 
door het ter beschikking stellen van kant-en-klare bedrijfsruimten. Daarnaast kregen 
gieters in Friesland, Utrecht en Zeeland lokale productiemonopolies door het 
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toekennen van octrooien voor de productie van kanonnen en klokken. Aangezien de 
invoer van buitenaf bleef toegestaan, betekende dit geen monopolisering van deze 
gewestelijke markten. In Holland was van een productiemonopolie geen sprake en 
waren in de zeventiende eeuw steeds minimaal vier gieters van bronzen geschut 
tegelijkertijd actief. Deze bronsgieters protesteerden tegen octrooiverlening aan 
smeden voor uitvindingen van nieuwe soorten geschut, maar hun bezwaren werden 
weggewuifd door de overheid, die redeneerde dat indien smeedijzeren geschut 
inferieur was aan bronzen kanonnen de markt als scherprechter zou fungeren. 
 Voor gotelingen was de Republiek afhankelijk van import. In Engeland werd 
vanaf het midden van de zestiende eeuw gietijzeren geschut vervaardigd dat een 
acceptabel alternatief was voor het veel duurdere bronzen geschut. De Engelse 
kroon trachtte vanaf 1574 greep te krijgen op de geschutgieterij, die dankzij export 
explosief was gegroeid, waardoor elf hoogovens doende waren met het produceren 
van kanonnen. Door het ingrijpen van de overheid trad stabilisatie in en nam het 
aantal bedrijven eerst niet verder toe, om aan het eind van de eeuw te zijn afgenomen 
tot acht. De export van gotelingen werd in 1593 door de kroon toevertrouwd aan 
een groep gunstelingen, tegen afdracht van £ 4 per ton, een aanzienlijke heffing die 
in dezelfde orde van grootte was als de productiekosten. In de Republiek leidden 
deze regulering van de productie en monopolisering van de handel tot prijsstijgingen 
en schaarste, in elk geval van zware kalibers. Pogingen om gotelingen in Duitsland en 
Zweden te produceren leidden niet tot blijvend resultaat. Het Engelse Parlement zag 
de export van geschut als een gevaar voor de overzeese handel en scheepvaart en 
wilde daarom een uitvoerverbod van gotelingen. Onder politieke druk trok de kroon 
in 1602 het patent voor de geschutuitvoer in. Aan de omstreden uitvoer kwam echter 
geen einde vanwege het prerogatief van de Engelse koning om vergunningen te 
verlenen voor wapenhandel. De geschutexport kon doorgaan, tegen extra kosten die 
inmiddels waren gestegen tot £ 6-8 per ton. Uit de bedrijfsadministratie van de 
Engelse koopman Lionel Cranfield blijkt dat in de jaren na afschaffing van het 
uitvoermonopolie diverse exporteurs gotelingen uit Engeland op de markt brachten 

in de Republiek voor prijzen vanaf  150 per ton. Getuige de daling van het aantal 
geschutgieterijen in Engeland en Wales tot vier in 1609 nam de greep van de kroon 
op de sector verder toe. 
 Tijdens het Bestand was de situatie onveranderd. Nederlandse bronnen tonen dat 
een betrekkelijk groot aantal kooplieden, onder wie Elias Trip, gotelingen leverde  
aan de admiraliteiten en de kamers van de VOC in de zeegewesten. Dit veranderde 
drastisch toen de Engelse kroon in 1619, om redenen van internationale politiek, de 
export naar de Republiek stopzette. Na twee ernstige gevallen van geschutsmokkel 
werd in Engeland tevens een einde gemaakt aan wat nog restte van de vrije productie 
van kanonnen. Slechts twee producenten werd veroorloofd geschut te maken: de 
koninklijke geschutgieter John Browne ten behoeve van de magazijnen van de kroon 
en de ijzermagnaat Sackville Crowe voor de particuliere binnenlandse markt. Crowe 
moest zich houden aan de in zijn privilege gestelde voorwaarden. Hij moest zijn 
voorraden op peil houden en mocht voor gotelingen een maximumprijs rekenen van 
£ 13 per ton. Overzee, in de Nederlandse Republiek, bedroeg de prijs van ijzeren 
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geschut bij hervatting van de oorlog tegen Spanje met  400 per ton een veelvoud 
daarvan. 
 Ondanks de schaarste vond de Admiraliteit van Amsterdam speciale maatregelen 
onnodig, in de verwachting dat de duurte vanzelf zou leiden tot nieuw aanbod op de 
stapelmarkt. Inderdaad werden hiertoe vele initiatieven ontplooid. Aanvankelijk 
werd het meeste succes geboekt in Duitsland. De oorlogstoestand maakte aanvoer 
uit Duitsland na enkele jaren echter onmogelijk. In Zweden werd eveneens een half 
dozijn pogingen gedaan om geschutgieterijen te beginnen. Louis de Geer was hiertoe 
al in 1615 de samenwerking aangegaan met de industrieel Willem de Besche, met wie 
hij in 1619 het domein en de hoogoven te Finspong in pacht kreeg van de Zweedse 
kroon. De Geer en De Besche hadden na verloop van tijd succes met het produceren 
van gotelingen van de vereiste kwaliteit en wisten zich in Zweden tevens te ontdoen 
van de concurrentie. De Geer verwierf in 1627 van de Zweedse kroon het privilege 
voor de alleenhandel in gotelingen, die hij in compagnie met zijn zwager Elias Trip in 

Amsterdam op de markt bracht, voor nog altijd hoge prijzen van rond  300 per ton. 
 In Engeland deed zich in 1623 in de buitenlandse politiek weer een ommezwaai 
voor en de kroon stond zijn financier Philippo Burlamachi toe de geschutexport op 
de Republiek te hervatten tegen afdracht van een impost van £ 11 per ton. Een van 
de redenen die voor de beleidswijziging werd genoemd was de dreiging die er uitging 
voor de Engelse geschutgieterij van de zich snel ontwikkelende geschutgieterij in 
andere landen. Binnenlandse afkeuring hield de uitvoer beperkt totdat het in 1629 
tot een breuk kwam tussen de Engelse koning en het Parlement. Daarop vatte de 
kroon het plan op schulden te delgen door verkoop aan de Nederlandse Republiek 
van 4.000 ton gotelingen à £ 30 per ton. De transactie zou door Burlamachi worden 
afgehandeld, maar toen de Staten-Generaal geen belangstelling toonden verwierf 
geschutgieter John Browne het recht om te mogen exporteren, tegen betaling van de 
impost van £ 11 per ton. In Zweden breidde Louis de Geer intussen de productie uit 
tot acht hoogovens, terwijl hij Elias Trip instrueerde om de Engelse tegenstander het 
gieten onmogelijk te maken. De botsing tussen Browne en De Geer leidde in 1630 

tot een prijzenoorlog die de opbrengsten uit geschutverkopen terugbracht tot  150 
per ton, de prijs die aan het begin van de eeuw had gegolden voor lichte kalibers. 
Browne zou door de betaling van de impost zijn geruïneerd als hij niet door de kroon 
tegen zijn crediteuren in bescherming was genomen. Zo goed en zo kwaad als het 
ging kon hij daardoor zijn werkzaamheden toch voortzetten. Ter compensatie van 
zijn verliezen werd hem in 1637 door de kroon het alleenrecht gegund op het 
vervaardigen van gietijzer in Engeland en Ierland. Niet met vergelijkbare fiscale 
lasten bezwaard wees Louis de Geer verzoeken tot samenwerking van Browne 
steeds van de hand. Desondanks moest hij rekening blijven houden met de dreiging 
van nieuwe aanvoer uit Engeland. Het in 1630 ingetreden lage prijsniveau bleef 
bestaan tot 1640, toen Portugal en Catalonië in opstand kwamen tegen de Spaanse 
kroon. 
 Nieuwe schaarste in de Republiek gedurende de Eerste Engelse Oorlog en het 
overlijden van Louis de Geer openden voor de Zweedse kroon de mogelijkheid om 
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op haar beurt geld te verdienen met de geschutexport. In 1655 werd deze tot regaal 
gemaakt. De gieterijen in Zweden werden verplicht hun geschut af te staan aan Börje 
Cronberg, die voor rekening van de kroon de handel verzorgde. Cronberg verlangde 
van zijn agenten te Amsterdam hoge prijzen, maar werd door hen en zijn leverancier 
De Geer gewaarschuwd niet dezelfde fout te begaan als Engeland had gemaakt. De 
markt diende te worden beheerst door middel van lage prijzen; een hoge prijsstelling 
was gevaarlijk omdat dit concurrentie aanwakkerde. In plaats van hieraan gehoor te 
geven, verkocht de kroon tevens, ter delging van schulden, gotelingen aan derden. 
Dit betekende een verdere verzwakking van de positie van de agent in Amsterdam, 
maar nog ernstiger waren toenemende klachten over de afnemende kwaliteit van het 
Zweedse geschut. Reorganisaties in 1663 en 1668 verhielpen deze tekortkomingen  
niet. Holland en later ook de Admiraliteit van Amsterdam gingen over op uitsluitend 
Duitse gieterijen als leveranciers van gotelingen. In 1680 werd het monopolie op de 
geschuthandel, dat geen waarde meer bezat, door de Zweedse kroon opgegeven. De 
erven van Cronberg en zijn laatste agent te Amsterdam, de firma Bartolotti en Rihel, 
bleven achter met grote schulden. 
  In een afsluitend essay wordt geconcludeerd dat de wijze waarop de Engelse en 
Zweedse kroon omgingen met de kanonnenhandel een bevestiging vormt van de 
zienswijze dat het mercantilisme geen bewuste economische politiek was, maar de 
uitkomst was van rent-seeking door overheden en ondernemers. De combinatie van 
monopolisering van de handel onder gelijktijdige hoge belasting ervan, kenmerkend 
voor rent-seeking in het vroegmoderne Engeland, Zweden en Frankrijk, schitterde 
in de Republiek door afwezigheid. Holland vormde liever een grote publieke schuld 
dan de economie door hoge belastingen op het spel te zetten. In de geschutgieterij 
noch de rest van de wapennijverheid werden monopolies gecreëerd. Octrooiering 
beperkte zich in Holland tot het beschermen van uitvindingen, zonder bijkomend 
fiscaal oogmerk. Dat laatste was juist het hoofddoel van de geschutexport door 
Engeland vanaf het laatste decennium van de zestiende eeuw en door Zweden in het 
derde kwart van de zeventiende eeuw, waarbij de eigen nijverheid in beide gevallen 
opdraaide voor de rekening. Vrijemarktwerking werd in Holland op meer terreinen 
gestimuleerd. Binnen de wettelijke kaders ter bescherming van de navigatie werden 
gebruikers vrijgelaten in hun beslissing schepen te bewapenen of niet. Amsterdam 
wilde de graanvoorziening zelfs in dure tijden niet belemmeren door in de markt te 
interveniëren en prijzen te reguleren. In plaats daarvan werd vertrouwd op een goede 
werking van het prijsmechanisme. Het optimaliseren van handel en scheepvaart 
werd overgelaten aan de markt, waarmee Amsterdam en Holland de weg wezen naar 
de toekomst van moderne economische ontwikkeling. 
 


