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De Kamper klokgieter Geert van Wou
als geschutgieter

door drs. C. N. Fehrmann.

De bekende Kamper klokgieter Geert van W OU, die van
1480--1527 in onze stad werkzaam is geweest, was niet aIleen
beroemd om de fraaie klokken die hij voor verscheidene ste~
den in West-Europa heeft gegoten, maar genoot ook een grote
bekendheid als geschutgieter.
Het gebruik van kruit als explosiemiddel voor het wegschieten
van projectielen, begon in de 14e eeuw in Europa in zwang
te komen. Het vroeqste geschut was aanvankelijk nog zeer
primitief en had de vorm van een pot of een vaas. Llit oude af
beeldingen blijkt, dat met deze "kanonnen" aanvankelijk geen
kogels, maar grote pijlen werden afqeschoten.!
De oorsprong van het geschut zal weI in Duitsland gezocht
moeten worden. In 1346 wordt in de stadsrekening van Aken
voor het eerst melding gemaakt van kanonnen.
Kort daarop werd de nieuwe vinding ook in Nederland toe
gepast. Graaf Willem V van Holland had een zekere Jan Rose
als geschutmeester in dienst en deze functionaris kocht in de
jaren 1351-1363 voor zijn meester herhaaldelijk "donrebus~
sen en cruur".
Het oudste geschut was voornamelijk van smeedijzer vervaar
diqd, maar aangezien de primitieve lopen, die van dit mate
riaal vervaardigd waren (bestaande uit aaneenqesnrede ijzeren
staven ) bij het vuren, herhaaldelijk uit elkaar sprong en, ex
perirnenteerde men ook met het meer weerstand biedende ko
per en brons. Eerst aan het einde van de 14e eeuw ging men
eveneens van gietijzer gebruik maken. De pijleri, die men aan
vankelijk afschoot, worden dan vervangen door kogels, die
van kalksteen of graniet, ook weI van lood waren vervaar
digd. Veel effect hadden deze echter niet, de stenen kogels
sloegen maar al te vaak, zonder veel schade aan te rich ten,

1 Zie R. B. F. van der Sloot, MiddeleeuwsWapentuig. Fjbulareeks L
Bussum 1964.
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stuk tegen de muren van de belegerde stad of het aanqevallen
kasteel.
Een grote verbetering was dan ook de uitvinding van de giet~
ijzeren kogel, die in het midden van de 15e eeuw meer en meer
in zwanq komt. De doelmatigheid van deze projectielen had
weer als gevolg, dat men met een kleiner kaliber kanonnen
kon volstaan, hetgeen de mobiliteit van het geschut zeer ten
goede kwam.
Het gebruik van buskruit voor oorlogsdoeleinden moet ook in
Overijssel vrij vroeg zijn geschied. Oit blijkt uit verscheidene
posten uit de Oeventer Kameraarsrekeningen. Zo lezen wij
hierin, dat in 1348 aan .miaqistro Hensoni de Campen"
18 schilden en 6 groten werden betaald voor de levering van
"tribus sagittis, dictus dunrebussen't.s Waarschijnlijk hebben
wij hier nog te maken met geschut waarrnede grote pijlen wer
den afgeschoten.
Deze Mr. Hensen van Kampen zal wel identiek zijn met
Mr. Hensen "den aermbostier", die in 1335 met de stad Karn
pen een overeenkomst sloot om gedurende een jaar, op een
salaris van 38 pond klein, blijden en bogen voor de stad te
maken.f Bet ligt voor de hand om aan te nemen, dat deze
man later ook geschut is gaan maken.
Aanqezien, naast geschut vervaardigd van smeed- en gietijzer,
dus ook bronzen kanonnen voorkwamen, is het begrijpelijk dat
de klokgieter zich eveneens op het vervaardigen van dit oor
logstuig heeft toegelegd. Vanaf het midden van de 15e eeuw
was het gieten van klokken en geschut vaak het werk van
een en dezeIfde persoon en dit is eeuwen lang zo gebleven,
hoewel er natuurlijk ook voorbeelden zijn van meesters, die
zich of uitsluitend op het gieten van klokken of aIleen op het
vervaardigen van geschut toelegden. Zo zijn er geen aan
wijzingen, dat de klokgieters, die in de omgeving van 's Her
togenbosch werkzaam waren, ook kanonnen hebben gegoten.
Er is nog een reden te noemen, waarom het gieten van klok
ken en geschut meestal het werk van een en dezeIfde persoon
was. Wanneer wij de middeleeuwse rekeningen bestuderen,

2 Deventer, Kameraarsrekeninqen, deel 2, blz. 43.
3 J. Nanninga Llitterdljk, Aanteckeninqen over gcschut te Kampen in de
15e-17e eeuw, in: Bijdragen tot de qeschiedenis van Overfjssel, deeI XII
(1898), blz. 347.
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kornen wij tot de conclusie, dat de wijze, waarop het gegoten
geschut toen werd vervaardigd, weI heel sterk herinnert aan
de manier, waarop de klokken werden gegoten. Ook bij het
geschut werd gebruik gemaakt van de horizontale spil en de
sjablone. Berst maakte men een vorm van 1eem.Daartoe koos
men een leemsoort van middelmatige vetheid, fijn van korrel,
zacht op het gevoel, die bij het drogen hard werd z~nder
scheuren of barsten. Men mengde deze leemmet water, roerde
dit mengsel met een ijzeren staaf goed dooreen, voegde daar
bij een hoeveelheid wolafval, gedroogde koemest, hennep
vezel of werk, paarde- of ezelshaar, mest of weI gehakt stro.
Het fatsoen of model, waaraan een verloren hoofd van een
voet lengte was aangebracht, werd van dennenhout vcrvaar
digd en met pennen doornageld, waaraan de vormen voor
banden en andere versieringen moesten worden bevestigd.
Alvorens het model uit de vorm te nemen, werden deze nagels
verwijderd en de gaten met leem dichtgemaakt. Ais model ge~
bruikte men een kegelvormige spil, omwoeld met gevlochten
strobanden en belegd met lagen leern, waara an men tenslotte
de uiteindelijk verlangde vorm gaf door middel van een uit
gesneden plank of mal. .
Het model, hetzij van hout, hetzij van klei vervaardigd, met
zijn uiteinden in de tappannen rustende en om zijn as beweeq
baar, werd met een aslaag of met gesmolten vet besmeerd en
met een laag fijne klei door middel van een kwast bestreken
en achtereenvolgens bedekt met lagen bewerkte klei. De ene
laag volgde op de andere, zodra de voorafgaande laag goed
droog was geworden. De voorlaatste laag werd met ijzeren
banden, die op twee duimen afstand van elkaar lagen, em
geven, waarna de laatste laag met ijzeren banden werd be
kleed, die bevestigd werden door op gezette afstariden van
elkaar gelegen hoepels van hetzelfde metaal. Bet geheel werd
boven een houtvuur gedroogd, hetgeen weI "de gans braden"
werd genoemd, waarna men er toe overging de spil uit de
vorm te drijven. De vorm voor de stootbodem werd op dezelf
de wijze gemaakt. De kern, die in de vorm kwam te staan
om de ziel uit te sparen, bestond uit een kegelvormige stang,
bekleed met een mengsel van vormleem, gezeefde paardmest
en houtas. Aan het einde van de stang beyond zich een weer
haak met een gat voor de spit waarmede de kern aan het ijze-
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ren beslag van de vorm of de mantel werd bevestigd. Een
ijzeren ring met vier uitstekende armen werd aan het einde
van de kern gehecht, op de bodem van de vorm geplaatst en
diende om de kern in het juiste midden te houden. De vorm
werd, na gedurende 24 uur sterk te zijn verhit, in de kuil neer
gelaten en met damaarde, telkens met lagen van enkele centi
meters dikte, vastgezet.
Daarna had het gieten plaats; voordat dit geschiedde, wierp
men nog een hoeveelheid tin in de spijs om een verloren hoofd
te krijgen, dat, door een rijker tingehalte een drukking zou
veroorzaken, die met metaal van de vuurmond gedurende de
afkoeling meer dichtheid zou geven. Het gieten yond plaats,
zodra het brons de viscositeit van olie had aangenomen. Deze
lage temperatuur was noodzakelijk om de kern gemakkelijk
te kunnen verwijderen.
Vanaf de 15de eeuw hadden de belangrijkste Overijsselse ste
den steeds een aantal stukken geschut in voorraad. Volgens
de stadsrekening van 1401 bezat Zwolle in dat jaar twee klei
ne buss en en een locdbus, die men in 1395 had gekocht, toen
men voor Coevorden lag en verder een koperen bus genaamd
Pothond, een kleine koperen bus, genaamd RondeeI, een kleine
koperen bus, waarmee men "klote" schoot, met 36 ijzeren klo
ten, een ijzeren steenbus, die men van een man uit Utrecht had
gekocht, een grote steenbus met bijbehorende stenen, die in de
Heilige Geest lag; twee kleine steenbussen, die eveneens van
Utrecht kwamen; 24 loodbussen en nog eens 14 loodbussen,
waarvan er een geleend was aan Buchhorst, de kastelein van
Diepenheim, met twee "staalpijlen" die holden 106 pyle",«
V ermoedelijk waren alle bovengenoemde vuurmonden afkom
stig van elders; eerst in 1410 werd door Wolter Potcheyter,
die later ook voorkomt als Wolter clockengieter, te Zwolle
een koperen bus met twee kamers gegoten, die 139 pond
wooq.f In 1420 trachtte een Mr. Johan een grote bronzen bus
op de Blijmarkt voor de stad te gieten, hetgeen echter mis
Iukte. Hij kreeg zijn conge en een Mr. Arent mocht het nu
proberen. Deze goot met goed gevolg een grote bus voor de

4 F. A. Hoefer, Mededeelingenomtrent het Zwolsch geschut, in: Verst
en Meded. Vert tot Beoef, van Overiiss. Regt emGeschiedenis,29ste stuk
(1915), blz. 59.
5 Idem,blz. 60.
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stad, die 4.573 pond woog en 5 vogelaars en 6 kamers, die
927 pond wogen. Als gietloon ontving Mr. Arent voor elke
100 pond 14 VI. groten.6
Ook Kampen heeft in het begin van de 15de eeuw reeds ge~
schut gehad. Op 18 mei 1399 leende de stad aan Haken van
den Rutenberg een ton salpeter, een "serpentiner" bus en
60 stenen kloten." In 1431 is sprake van een afzonderlijk amb
tenaar, de busmeester, die be1ast werd met de bewaring van het
geschut en het vervaardiqen van buskruit.f Uit de instructie
van deze busmeester, Arnt Stockman, blijkt niet, dat hij ook
bussen goot. Deze functionaris moest de bussen "schoen~
maken, holden ende bewaren, ende crude te maken ende alle
reysen voir de stad wegen te doen, hetzij tot water of to lande'.'
Als loon ontving hij 27heren pachtponden. Ook in de instructies
van zijn opvolgers Arnt Cnoep (1440), Claes Winkel (1449),
Willem Coeps (1457), Tilman Harnasmaker (1470), Will em
de Wilde (1470), Henrie Ringeveldt (1474), Roloff Vinck
(1478) en Gosen Stempels van Sittert (1483) zijn geen aan
wijzingen te vinden, dat de busmeesters zich ook met het qie
ten van geschut bezig hebben qehouden.P Een bewijs, dat er
v66r 1480 reeds bronzen kanonnen binnen Kampen werden
gegoten, heb ik dan ook niet kunnen vinden.
In de tweede he1ft van de 15de eeuw ontstond in Frankrijk een
nieuw soort geschut, dat misschien het eerst gebruikt werd in
de veldtocht van Karel VIII naar Napels. De Franse qeschut
gieters ontdekten in die jaren, dat bij het zeer grote geschut
aanzienlijk veel materiaal bespaard kon worden, indien men
tot de afqeknotte kegelvorm overging, mits op de plaats, waar
het gas, ontwikkeld uit de verbrande lading, de grootste druk
uitoefende, een voldoende dikte gespaard bled. Dit nieuwe
geschut, gemakkelijk vervoerbaar, werd weldra in alle West~
Europese landen nagegoten.
Geert van Wou heeft de kunst am geschut te gieten van huis
uit meegekregen; zijn vermoedelijke vader Willem van Wou

6 Idem,blz, 61/62.
7 Charters en BcscheidenKampen, o.c., deel 5 no. CCCLXXXVIII,
blz. 111.
8 J. Nanninga Llitterdijk,Aanteekeningenover geschut te Kampen in de
15e:--17e eeuw, o.c., blz, 347.
9 Idem,biz. 348-351.

191



kornt in de Nijmeeqseschepenakten niet aIleen als klokgieter
maar ook als geschutgieter voor. Er is geen bewiis, dat Geert
reeds tijdens zijn verblijf te 's-Hertoqenbosch kanonnen heeft
gegoten, de gebroeders Hoernken waren vermoedelijk uitslui
tend klokgieters. Bewijzen, dat hij in zijn Kamper tijd een
zeer actief en gezocht geschutgieter was, zijn er echter in over
vloed. Trouwens, wij verne men het uit zijn eigen mond: wan
neer hi], komende van Utrecht, in 1505 wordt aangehouden
door soldaten, die in het klooster Vredendael waren gelegerd,
geschiedde dit, omdat hij bekend stond als een leverancier van
kanonnen aan Karel van Gelre. Van Wou dacht er niet over
dit te ontkennen en gaf zijn belagers het volgende bescheid:
"Bet weer waer, ick hadde voel heren steden bussen gegoten,
dat weer· myn arnbacht, daer ick myn kost mede wan, myt
cIocken ende myt bussen tot gyeten ... " 10

Een van de vorsten, aan wie Van Wou dus kanonnen leverde,
was hertog Karel van Gelre. Reeds in 1496 treffen wij Mr.
Geert aan als leverancier van geschut voor deze Gelderse
hertoq. Op 30 mel van dat jaar bekent Karel van Gelre aan
Gerrit van Wou, klokgieter te Kampen, 625Yz gouden guldens
schuldig te zijn voor bussen, salpeter en ander qereedschap.t '
Vermoedelijk kwam er. vootlopig een einde aan de relatie tus
sen hem en de hertog toert Maximiliaan en Philips de Schone
in 1504 gezamenlijk tegen de Geldersman optrokken. In de
perioden dat, hetzij door een hestand, hetzij door een officiele
vrede, de wapens rustten, zal Van W ou deze leveranties wel
hebben hervat, want in 1521 blijkt hij opnieuw een vorderinq
op de hertog te hebben. In een bijna pathetische brief, geda~
tee~d 18 april schrijft de Kamper klokgieter dan aan Karel van
Gelre dat, daar hij thans "een oldt cranck man" wordt die
"de doot voir mynen ogen sye", hij de hertog daarom smeekt
hem een bepaalde dag en stad te noemen, waar hij of zijn
vrouw de vorst zal kunnen ontmoeten, opdat hij hem de af
rekening kan voorleggen van het geld, dat hem nog voor het
leveren van bussen en andere zaken toekomt. Hij beklaagt
zich tevens in deze brief over Egbert Hoekell, scholt te Doorn-

lOR. A. Utrecht, Domarchief Inr. no. 15I.
11 R. A. Gelderland, HertogeIijk Archief Xl'Vlibri, dl. 4, Fol. 27 verso,
Regest bij J. A. Nijhoff, Gedenkwaardiqhedcn uit de geschiedenisvan GeI
derland, deel VI, No. 178.

192



spijk, die hem geld schuldig is, maar hem voortdurend met
schone woorden afscheept. Ook voor dit geval roept hij de
hulp van hertog Karel in.12 Vier dagen later reeds, op 22 april,
antwoordde de vorst, dat hij Van W ou's schrijven betreffcnde
zijn vordering had ontvangen en deelde hem mede, indien hij
of zijn vrouw naar Arnhem wilde kornen, er met hem zou wor
den afgerekend. Ook in de kwestie van Egbert Hoekell zegde
hij de klokgieter zijn steun toe.l3
Uit de hertogelijke rekeningen, die nogal fragmentarisch zijn,
is mij niet gebleken of Van W ou zijn geld inderdaad heeft
ontvangen. Een ander belangrijk heer voor wie Mr. Geert
waarschijnlijk geschut heeft gegoten, is de Hochmeister van de
Duitse Orde in Lijfland, Walter von Plettenburg, geweest.
Na in de 14de eeuw in de Baltische landen een geweldige
machtspositie te hebben opgebouwd, was na de slag bij Tan
nenberg in 1410 de invloed van de Duitse Orde in die streken
steeds meer achteruit gegaan en waren de Hochmeisters, die
in de 15de eeuw Marienburq 13019~1466 als residcntie had
den, vazallen van Polen geworden. Rust had dit echter niet
gebracht in Lijfland, daar aan het eind van de 15de eeuw de
Russen alles in het werk hadden gesteld om het gebied van
de Duitse Orde te heroveren.
De toenmalige Hochmeister, Walther von Plettenburq, wist
de legers der Moscovieten wel herhaaldelijk te verslaan en
bracht hun o.a. bij Pleskov in 15001een grate nederlaag toe,
maar gezien de grote overrnacht, waartegen hij te strijden
had. bled zijn positie toch precair. Vooral had hij een nijpend
gebrek aan licht geschut, kogels en buskruit. In het jaar 1501
wendde hij zich dan ook schriftelijk tot de stadsregering van
Kampen met het verzoek hem twee of drie kartouwen "op die
nie marrier gemaket" te zenden met het nodige buskruit en
een voldoende aantal kogels. Op de ongebaande wegen van
Lijfland was zijn geschut niet vervoerbaar gebleken. Hij bood
zelfs aan het metaal voor de te leveren vuurmonden over te
zenden en, naar verkiezing, te betalen in rogge of geld.14

12 R.A. Gelderlal1d. Archief Hertog Karel, Ingekomen brieven No 50'1.
Zie ook bijlage XIV.
13 R.A. Celderland, Hertoqelijk Archief, minuutbrieven van hertog Karel
1521. No 40'S.
14 G.A. Kampen "Olde Missivarium". 1493-150'3. Inv. Don. deel 1.
No 220' fol. 29.
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Al wordt Van Wou in deze brief niet met name genoemd, het
is weI duidelijk, dat Von Plettenburg wist welk een voortref
felijk geschutgieter, die kanonnen naar de nieuwe, d.w.z.
Franse rnanier, wist te gieten, binnen de muren van Kampen
woonde. Zo heel verbazingwekkend is dit niet. Kampen dreef
in die tijd een zeer levendige handel met Koningsbergen en
stellig speculeerde de Hochmeister, teen hij zijn verzoek deed,
ook op de vrees van de stad, dat de Kamper belangen in Lijf
land ernstig geschaad zouden worden, indien de Orde een be
slissende nederlaag tegen de Russen leed.
Helaas kwam het verzoek niet op een gunstig moment. Het
antwoord van de stad Iuidde, dat men gaarne genegen was de
Hochmeister de verlangde bijstand te verlenen, maar dat de
stad Kampen, God beter het! met al haar buren, steden en
landen universeel in vrede, oorlog en twist was geraakt en
voor meer onheilen van die aard vreesde, zodat zij zelf haar
kartouwen hard nodig had. De ter stede wonende qeschut
gieter, die men gepolst had over het gieten van nieuw geschut,
had te kennen gegeven dat hij veel werk had aangenomen
voor de hertog van Gelre, de stad Groningen en andere "tref~
felijke" person en, dat tegen St. Michiel (29 september) moest
worden afgeleverd. Maar, indien hem de metaalspijs geleverd
werd, 'zou hij na die tijd aan het verlangen van de Hochmeister
trachten te voldoen.tt' Aangezien wij de bewijzen hebben,
dat Van W ou in 1501 tal van stukken geschut voor de stad
Groningen heeft gegoten kan er geen twijfel over bestaan of
de ter stede woonachtige klokgieter was onze Mr. Geert.
Daar Von Plettenburg echter haast had en de Kamper rege~
ring verlangend was hem te helpen, schreef de stad aan Miin
ster een brief met het verzoek Steven Schragen, inwoner van
deze stad, aan te man en, de bij hem bestelde kogels, zo spoe
dig mogelijk af te Ieveren.tf
Toen Von Plettenburg kort daarna op zijn verzoek terugkwam
en zijn dienaar Koenraad Simonsz naar Kampen zond om zijn
zaak nog eens te bepleiten, werd hem in juli 1502 bericht, dat

15 Idem fol. 29 verso.
16 Deze Steven Schrage en zijn zonen Henrick, Steven, Joost en Michiel
worden in 1511 en 1514 noqmaals in Kampen arcbiefstukken genoemd. De
stad Kampen verkoopt hen dan Iijfrenten in verband met de levering van
salpeter en ijzeren kogeIs. Verge!. Charters en Bescheiden Kampen, deel 2,
No's 1274 en 1334.
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het stedelijk bestuur met de kooplieden en burgers overeen
gekomen was nu "te doen ordinieren en bereiden 11 koperen
veltslangen, na der nyen manier uth V ranckryck komende mit
iseren cloeten en anders daer toe diennende".
Zij zouden aIlang verzoriden zijn, wanneer de koning van
Denemarken de Zweden niet met een oorIog had bedreigd,
waardoor men de bussen enz. niet had durven te verzenden.t?
Enige dagen later berichtte Kampen de Hochmeister dat de
koperen stukken waren gegoten, doch dat bij het beproeven
een ervan bij het eerste schot was gebarsten. Zij zouden het
stuk laten hergieten en verzonden nu een bus met honderd
kloten, vier tonnetjes kruit, twee laden met raden en tcebeho
ren, aIles onder geleide van hun burger Gert Rijnqenberqh.tf
Zo hield de Hochmeister van de Duitse Orde met Kamper
geschut, door Geert van Wou gegoten, zich de Russen van het
lijf.
Maar Van W ou sprak steIlig ook de waarheid, toen hij schreef
niet alleen veel heren, maar ook vee! steden geschut te hebben
geleverd. In de eerste plaats heeft Kampen natuurlijk van zijn
bekwaamheid op dit gebied geprofiteerd. Enkele posten in de
kameraars- en rentmeestersrekeningen, die helaas eerst in
1515 beginnen, getuigen hiervan. De rekening van 1517 maakt
melding van een achterstaIlige betaling van 46 gouden gul~
dens, 1 oort en 5 brabantse stuivers of 93 herenponden en
8 stuivers 1 plak aan meester Gheryt van Wouw voor de Ie
vering van twee slanqen.t" In 1524 worden hem 2 hereupon
den uit betaald voor het vergieten van een cartouw .xlair
meester Hermen Hagen ons gen. heren wegen voir qcetqe
sacht ende nyet betaalt heeft".20
Uit de Zwolse rekening van 1510 blijkt, dat Van Wou in dat
jaar aan de stad twee grote en twee kleine slangen Ieverde.v
Uit de stadsrekeningen van Osnabruck blijkt, dat hij in de ja~

17 G.A. Kampen "Olde Missivariurn", 1493-1503, fol. 48, Inv. Don,
deel II No 220.
18 Idem fal. 52.
19 J. Nanninga Llitterdijk, De Kameraars- en rentmeestersrekeninqen der
stad Kampen van 1515-1540, Kampen 1875, bIz. 27.
20 Idem, blz. 54.
21 F. A. Hoefer, Mededeeli.ngCill.omtrenr het Zwolsche geschut, o.c.,
blz, 66.
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ren 1485 en 1486 behalve klokken, ook geschut voor deze stad
gegoten heeft.22
Ook de stad Nijmegen moet, zoals uit de stukken blijkt, ge~
schut van Van W ou hebben betrokken. In welke jaren dit
geschiedde en in welke hoeveelheden blijkt niet; de rekeningen
tonen alleen maar aan dat het met de betaling niet erg vlot is
gegaan. In de stedelijke rekening van het jaar 1511 staat on
der de post "Van alreley" te lezen: Ik heb gegeven Ffrans
Teicken huysvrou, als meyster Gerrit van Wou van Kampen
busgieter dienre hier seinden om sin penningen te manen van
de bussen ende nyet en kreech, soe is hem sin teringe af ge~
sproken ende heft vertert tot Ffransen vors. 3 gl. curr.23
In ditzelfde jaar kwam de meester persoonlijk naar Nijmegen
om zijn geld te halen, maar ving blijkbaar opnieuw bot; alleen
zijn vertering werd hem weer betaald.s+. In 1525 stuurde Van
Wou opnieuw een bode naar de stad, deze krijgt weI 12 stui
ver bode1oon,maar verder ook qeen cenL25
Een jaar na de dood van de Kamper klokgieter, in 1528, wordt
zijn erfgenamen "op siin affterwesen" 28 gouden guldens uit
betaald.26 De totale vordering moet vee! en vee1 hoger zijn
geweest en in maart 1529 vergaderden de burgemeesters en
een deel van de meesters van het St. Nicolaasgilde te Niime
gen met de overgekomen erfgenamen over deze schulden.s?
Blijkbaar is het toen tot een vergelijk gekomen, waarbij een
deel van de schuld in jaarrenten, uit te betalen aan de erfqe
namen, werd omgezet. Vanaf het genoemde jaar tot 1543 vin
den wij in de Nijmeegse rekeningen onder de post "van die
jaerrenthe en composicie pennongen" regelmatig hoge bedra
gen die aan de nabestaanden van de Kamper klokgieter wer
den uitbetaald.28 Ook hen heeft het vaak veel moeite gekost
om hun geld binnen te krijgen en herhaaldelijk waren Van
Wou's kinderen genoodzaakt. hetzij persoonlijk in Nijmegen
te komen manen, hetzij dit te laten doen door een bode.

22 Staatsarch. Osnabriick Dep. 3 b II Fach I, No 1, fo!' 335 verso.
23 H. D. J. van Schevichaven en J. c. J. Kleynties s.j.. Rekeninqen der
stad Nijrnegcn, Nijmegen, deel 2, bIz. 185.
24 Idem, blz. 187.
25 Idem. blz. 231.
26 Idem. deel 4. blz. 112.
27 Idem, blz. 145.
28 Verge!. deel 4. blz, 161, 231 en 189 en dee! 5. bIz. 44.
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In 1542 leidden deze schuld en zelfs noq tot een incidentje tus
sen Nijmegen en Kampen. Teen de Waalstad weer eens in
gebreke bleef de Van W ou' s het toekomende geld te betalen,
nam men in Kampen een aantal ossen van een Nijmeegse
burger in beslaq. Blijkens de rekeningen heeft deze zaak nog~
al wat voeten in de aarde gehad.29
In de jaren rond 150'0 moet Van W ou ook veel geschut voor
de stad Groningen hebben gegoten. Waarschijnlijk is deze
stad zelfs een tijdlang een van zijn beste klanten geweest. Niet
dat het bewijs voor deze verondersteIling zo gemakkelijk te
leveren is, de stedelijke rekeningen uit deze periode zijn aIle
verloren gegaan. Maar er zijn toch voldoende aanwijzingen
om deze verondersteIling te wettigen. In de eerste plaats be
rusten in het gemeentelijk archief van Groningen een tweetal
verzegelingen, respectievelijk gedateerd "W oensdag na
St. Maarten in de winter" (= 13 november 1499) en "St. Jo
hannesavond decollatio" (= 29 augustus 1499). In de eerst
genoemde verzegeling beloven de burgemeesters en raad van
Grortingen Gheerdt van W ou, klokgieter te Kampen, schade
loos te zuIlen stellen voor een door hem gestelde borgtocht,30
in de andere beloven zij hem schadeloos te zuIlen houden »ie
gens een borgtocht door de meester aangegaan in verband
met het kopen van salpeter.S! Deze borgtochten moesten de
Kamper klokgieter kennelijk in staat steIlen geschut voor de
stad te gieten en haar van buskruit te voorzien.
Groningen zelf zal op dat moment niet in staat zijn geweest het )
geld te fourneren, hetgeen gezien de politieke situatie in die
jaren, niet zo verwonderlijk was.
Ook in 150'1 heeft Van W ou vermoedelijk kanonnen voor de
stad gegoten.Wij lazen immers reeds, dat in dit jaar Mr. Geert
de Hochmeister niet onmiddeIlijk van geschut kon voorzien,
omdat hij onder andere veel werk te Groningen had aanqeno
men. Dit vele werk zal wel niet aIleen bestaan hebben uit het
gieten van een klok voor de kerk.
Zomin Geert van W ou erg tevreden was over de wijze, waar
op de kerkmeesters van de Aakerk hun verplichtingen jegens

29 Vergel. A. Dorqelo,Ecn Kamper burger schuldeiservan Nijmegen,in:
Numaga, jaarg. IX (1962), blz, 137 e.v.
30 G.A. Groninqen, Inv. Reg. Feith 1499,No 37.
31 Idem,No 39.

197



hem nakwamen, zomin was de Kamper meester ook te spreken
over de wijze, waarop de Groningse magistraat zich van deze
plicht kweet. In een brief, gedateerd 23 juli 1503 en gericht
aan burgemeesters en raad van de stad Groningen, verklaart
Van W ou, dat hij door midde! van een bode ontvangen heeft
800 enkele gouden guldens, als gedeeltelijke betaling van de
900 gouden rijnse guldens "daer y Iyeften enen besegeld (en)
brijef op my gemackt van nege{n) vaeten botte~ renten ge~
gegeven hebt".32

. Van dit bedrag moest ook de borg Willem Zwarten betaald
worden. In dit schrijven beklaagt Mr. Geert er zich over, dat
er onder het gezonden geld vele guldens waren, die te licht
bleken te zijn en ook allerlei geld, dat geen behoorlijke waarde
had. En hij vindt het een schande, dat een hoevee!heid van de
4001gulden zodanig met honing was bevuild, dat het hem en
de bode aan de vingers bled kleven. Van Wou hield kenne
lijk van zindelijkheid.
Ik denk, dat de Groningse stadregering in het jaar 15013al
heel blij is geweest zovee! geld bij elkaar te kunnen schrapen,
dat hun geschutgieter grotendeels kon worden betaald. En
wellicht heeft het haar ook heel wat moeite gekost om een
bode te vinden, die dit grote bedrag naar Kampen wilde bren
gen. In deze jaren immers was de stad door vijanden omringd
en vocht zij voor haar zelfstandigheid. Het was aan het einde
van de 15de eeuw we! sne! bergafwaarts gegaan met de trotse
stad Groningen, die reeds in de 14de eeuw de Ommelanden
beoosten de Lauwers aan zich had onderworpen en in de
tweede helft van de 15e eeuw op weg scheen de hegemonie
over geheel Friesland ten westen van de Lauwerszee te ver
werven. Zuidema heeft aangetoond dat het vooral de persona
van de Martinikerk, Wilhelmus Frcderici is geweest, die het
laatstgenoemde doe! onvermoeid heeft nagestredd.33 Aan
vankelijk scheen de stad in haar opzet te slag en. Gesteund
door de Vetkopers, een Friese partij, die de onderlinge strijd
moede was en naar rust verlanqde, al zou daaraan de aloude
Friese Vrijheid mceten worden opgeofferd, wist Groningen
in 1491 een verbond met Oostergo tot stand te brengen en een

32 G.A. Groningen, Inv. Reg. Feith 1503, No 52.
33 W. Zuidema, Wilhelmus Frederici, persona van Sr-Maarten te Gro
ninqen, dissertatie Groningen 1888.
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jaar daarop kreeg de stad ook grote invloed in Westergo.
Erg tactvol gingen de Groningers in Friesland echter niet te
werk, een .mationale" partij, de Schieringers bleef zich dan ook
fel verzetten tegen de Groningse suprematie. Deze partij zocht
aanvankelijk contact met de keizer, eerst met Frederik III,
later met Maximiliaan.
Dit had natuurlijk heel weinig effect: a raison van 4000 qoud
gulden wist Groningen Maximiliaan over te halen om het ver
bond tussen de stad en Oosterqo te erkennen, waarna opnieuw
een poging werd gedaan am Westergo tot onderwerping te
dwingen. Maar nu wendden de Schieringers zich tot de stad
houder-qeneraal van Philips de Schone, hertog Albrecht van
Saksen, en boden deze eerzuchtige man en voortreffelijke
veldheer, aan wie zowel Philips de Schone als Maximiliaan
grote verplichtingen hadden, het potestaatschap over Fries
land aan. In 1498 achtte Albrecht de tijd gekomen om zich
openlijk in de Friese burgeroorlog te mengen. Hij verscheen
met een leger in Westergo en liet zich de heerschappij over
dit gebied opdragen. Tegen zijn geregelde troepen waren de
Groningers niet opgewassen. Zij moesten geheel Friesland,
ook Oostergo prijsgeven en toen in hetzeI£dejaar Maximiliaan,
die Albrecht grote sommen geld schuldig was, de Saksische
hertog onder de titel van gubernator en potestaat met geheel
Friesland beleende, moesten de Groningers er zeI£sop bedacht
zijn hun eigen stad en de Ommelanden tegen de nieuwe Heer
van Friesland te verdedigen. Volgens het beleningstraktaat
kon deze imrners aanspraken doen gelden op het gehele gebied
ten oosten van de Lauwers, tot aan de Wezer toe. Dit laatste
hield in, dat Albrecht niet alleen een gevaar voor de stad
Groningen betekende, maar ook vcor graaf Edzard van Oost
Friesland. Hoewel deze Edzard dus alle reden had vijandig
te staan tegenover Albrecht van Saksen en het in zijn voordeel
scheen om Groningen te steurien, deed hij dit niet. De graaf,
die reeds lang een oogje op de Groninger Ommelanden had
en daarom door de stad werd gewantrouwd, hesloot zijn eigen
spel te spelen en verbond zich in het geheim met de Saksische
hertog.
Groningen, door iedereen verla ten en belaagd door twee
machtige vorsten, herinnerde zich nu plotselinq, dat het nog
een officiele landsheer bezat, namelijk de bisschop van Utrecht.
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in die jaren Frederik van Baden. Het Sticht moest de bedreiq
de stad te hulp komen. In deze nood, zo zegt Zuidema, ver
toonde de stad een aanhankelijkheid aan de Stoel van
St. Maarten, waarvan vroeger nooit iets te bemerken was ge~
weest. Dit beroep op de bisschop betekende ook, dat nu de
leidende steden in Overijssel, Deventer, Kampen en Zwolle,
officieel in het Groningseconflict werden betrokken. Frederik
van Baden dacht er echter niet over zich ter wille van de stad
Groningen in een gevaarlijk avontuur te storten en trachtte,
door te bemiddelen, de partijen met elkaar te verzoenen. Tus~
sen de jaren 1498 en 1505 wisselden oorIog en bestand elkaar
in het noorden af. Groningen weerde zich dapper (de dood
van Albrecht van Saksen in 150'0 bracht enige opluchting), >

maar het raakte toch langzaam maar zeker militair en Finan
cieel uitgeput.
Tom op 17 februari 1505 weer eens een bestand afliep, stel
den de Saksische hertogen Hendrik en George, de opvolgers
van Albrecht, een ultimatum: Groningen moest zijn verbond
met de Ommelanden opgeven en toestaan dat de stapel en de
markt naar Appingedam werden verplaatst. Verder eisten de
beide hertogen, die tot overmaat van ramp ook op de steun
van Graaf Edzard konden rekenen, dat een blokhuis in de stad
zou worden gebouwd. De Groningers achtten terecht dit ulti
matum onaanvaardbaar, waarna de legers van de Saksers
en Edzard de stad insloten. De laatste worsteling om het be
houd van haar zelfstandigheid was begonnen. De stad ver
dediqde zich fel en de aanvallers sIaagden er in 1505 niet in
haar te nemen, hoewel het systeem van uithongering werd
toegepast. Teneinde de strijd zo efficient mogelijk te voeren,
werd een oorlogsraad, bestaande uit 16 personen, ingesteld:
4 leden van de raad, 4 uit de gezworen gemeente, 4 uit de qil
den, waaronder de beide bouwmeesters Johan van Atendoer
en Simon Cannegieter, en 4 uit de beste burgers.
In het begin van het jaar 1506was de toestand echter vrijwel
hopeloos geworden en stond wel vast dat, wanneer de bis
schop niet onmiddellijk een leger zond, Groningen zich of aan
de Saksers, of aan Edzard zou moeten overgeven. In deze cri
sisjaren schreef de bouwrneester Symon Cannegieter een in
teressante brief aan Geert van Wou te Kampen.e+ In de eer-
34 R.A. Utrecht, Domarchief Inv. No 151•Zie ook bijlageXII.
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ste plaats vraagt hij in dit schrijven of Van W ou zijn licht
eens bij de Kamper magistraat wil opsteken of er reeds een
verdrag tot stand is gekomen tussen de vorsten van Saksen
en de bisschop, want de nood is weI zeer hoog gestegen. In
zwarte kleuren schildert Canriegieter af wat de gevolgen zul
len zijn als Groningen zich aan de Saksische heren zou moeten
overgeven. Vele steden en kooplui zouden zich dan bitter be
klagen. De hertog van Saksen had zich bijvoorbeeld reeds
laten ontvallcn, dat hij een sterkte op Schiermonnikoog wilde
laten bouwen en dit eiland als vlootbasis wilde inrichten. ten
einde op deze manier de scheepvaart naar Holland, Zeeland
en Brugge, Reval, Dantzig, Lubeck en Hamburg te beheersen.
Mocht de bisschop erin toesternmen, dat Groningen en de
Ommelanden voorgoed werden gescheiden en de stad dus
haar stapel-recht zou moeten missen, dan moest men goed be
grijpen, dat de Groningers in dit laatste geval door de bittere
noodzaak gedwongen moesten "bliven, dair onse Ommelan
den, bliven", Met andere woorden het Sticht zou dan en de
Ommelanden en de stad Groningen kwijt raken "want wy aIle
onse neringe ende noetdrufte dair uit hebben, ende aIle
onse marckten daer uut gestichtet synnen", Zo de stad in de
toekomst nog steun zou krijqen, dan zou zij de strijd, ondanks
het bittere lijden misschien nog wel een tijdje vol kunnen hou
den, maar dan diende de weg over Koevorden op~n te blijven.
Ook was bekend geworden, zo schreef de bouwmeester, dat
de Saksers een citadel in Groningen wilden laten bouwen. In
dat geval wilden zij de Groningers aIle oude privileges en het
stapelrecht laten behouden. Ook was hem ter ore gekomen
dat indien de stad aan het Sticht zou blijven, de bisschop daar
een citadel wilde laten bouwen. Zo de bisschop met een leger
Groningen bezette, dan zouden de kooplui uit de steden van
het Sticht te Groningen vee mogen kopen en verkopen en hier
door ook in Oost-Friesland handel kunnen drijven. Groningen
was bereid dit alles toe te staan, mits er maar hulp kwam,
want de burgerij was in grote nood "sie een part in groter ar
moede leven ende liden groten honger ende hebben ellende,
want de cost ongelicke gedeelt is".
In een naschrift, waarboven "vitalis" geschreven staat, drong
Symon Cannegieter er nog op aan, dat het stadsbestuur van
Kampen dit alles nog eens goed zou overwegen, want het spel
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was ten einde, men meende in Groningen te weten dat de bis
schop geen leger naar Groningen zou zenden.
Is deze noodkreet uit het be1egerde Groningen op zichzelf al
interessant, zij bewijst tevens, dat de stad wel zeer goede re
laties met Geert van Wou onderhield en men er van over
tuigd was, dat het Kamper Stadsbestuur naar hem zou luiste
ren.
Oat Kampen gej'nteresseerd was in het lot van Groningen, wist
Cannegieter zeer goed. Na de ontvangst van deze brief, die
Van Wou ongetwijfeld aan het stadsbestuur doorgaf, wendde
Kampen zich dan ook, tot de ridderschap en steden van het
N edersticht en tot de stad Utrecht, waarschijnlijk wederom
met overlegging van Cannegieters brief, en stelde hun voor
maatregelen te nemen om de stad Groningen voor de bisschop
te behouden.35 Kampen zou in dat geval doen wat het kon,
zoals de stad reeds op verschillende dagvaarten had toeqe
zegd. Daadwerkelijke hulp voor Groningen bleef echter uit.
Toen Simon Cannegieter op 28 januari 1506 zijn brief aan
Van Wou schreef, waren zijn dagen als bouwmeester reeds
gete1d. Een paar weken later zetten de gilden hem en Johan
van Atendoer af en de oude Simon werd zelfs met de dood
bedreigd. Een nieuwe oorlogsraad, bestaande uit twaalf per~
sonen, trok alle macht aan zich. Toen echter, na een nieuwe
landdag te Hattem, welke ook ten opzichte van de Groningse
kwestie geen andere gezichtspunten opleverde dan de vcoraf
gaande, een bericht uit Kampen binnenkwam, dat het Sticht
een bestand met de Saksische hertogen had gesloten, waar
Groningen buiten stond, besloot men aldaar graaf Edzard
als heer te erkennen. Op 1 mei 1506 kwamen hij en zijn broer
in de stad en werden onder algemene geestdrift ingehuldigd.
Van 'Wou's bemiddeling had dus geen resultaten afgeworpen.
De bereidheid van onze klokgieter om zich voor de redding
van deze stad in te spanen, had waarschijnlijk ook een per
soonlijke kant. Van W ou had, evenals vele andere rijke bur
gers uit Zwolle en Deventer, de stad Groningen vee! geld
geleend. Zo bevindt zich in het stadsarchief een verzegeling
d.d. 1501 waarbij de stad een jaarlijkse rente van 60 goud~
gulden aan Geert van Wou, klokgieter te Kampen verkoopt.36

35 Charters en BcscheidenKampen,deel 2, No 1159.'
36 G.A. Groningen, Inv. Reg. Feith 1501,No 42.
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OngetwijfeId heeft Mr. Geert echter veel meer geld aan de
stad in haar moeilijke jaren voorgeschoten. Dit blijkt bijvoor
beeld uit de bewaard gebleven rentmeestersrekening van de
[aren 1526/1527.37 Deze verme1dt onder andere het volgende:
"Van Ghert van Wouwe van Campen.
Item anna 26 up avent Sunt Vicktoer is betalt Ghert van
Wouwe bij syne dochter Mette 401emder g1.30 st. voer den g1.
Dyt ghelt heft Ever Eltes ende Wibrant Jacobsen or thoqhet
telt van dat ghelt, dat mester Buwe na sunt Michgel anna 26
(29 september) ghebort hadde ende also up dat Raedthues
ghebracht hadde in en bekerken; hyrvan is Metten voer
schreven handscnft."
"Item noch Ghert van Wouwe betalt by Wybrant Jacobsen
an syn rente, de verschenen weren up Martini anna 26, van
wellich is Wibrantes hantscript, to 27 emder g1.tot 30 st. voer
ellike g1.gherekent. Item noch Ghert van Wouwe ghesant by
syn sone Jaspar 47 rinsg1.,den g1.gherekent tot 30 st., dat ock
mede up martini anna 26 verschenen was, ende is betalt up
avent Luscie Verghinis (= 12 december) van wellich is [as
pers hantscript."
"Item up Saterdach na Passchen heft Hille Wibrants ont
ffanghen van weghen mester Ghert van Wouwe 66 rinsg1.,
30 st. voer den g1.gherekent, van wellich is Hillen hantscript,
ende was verschenen up Passchen anna 27.
Item up avent Petery en Pauly (= 28 juni) Gherryt van de
Schere ghedan 24 rinsg1.,den g1.tot 28 st. gherekent, als daer
mede tho betalen mester Ghert van wouwe syn rente, de hem
verschenen weren up sunt Johannes anna 27 ...
Item anna 27 is mester Ghert van W ouwe tot Kampen betalt
an syn achterstandighe rente hondert rinsg1. ende 40 rinsg1.,
30 st. voerden g1.gherekent."
Gedurende het rekeningsjaar 1526/1527betaalde de stad Gro~
ningen Van Wou dus niet minder dan 67 Emder- en 137 rijnse .
guldens aan rente uit, benevens een bedrag van 140 rijnse
guldens aan achterstallige rente. De som, die Van W ou aan
de stad Groningen had geleend, moet dus wel zeer aanzienlijk
zijn geweest. Ongetwijfeld zal de klokgieter zich in de jaren,
dat Groningen zo in het nauw werd gedreven, weI eens heb-

37 P. J. Blok, Rekening·en der stad Groninqen, o.c., Rentmeestersrekening
1526/27, biz. 51.
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ben afgevraagd, wat er van zijn .lieve geld, dat hij de stad had
geleend, zou terechtkomen, wanneer de vijand mocht zeqe
vieren. Eeri reden voor hem te meer om zich in te zetten voor
het behoud van de stad.
De erfgenamen van Van Wou hebben nog jaren na zijn dood
jaarrenten van de stad Groningen ontvangen, die zij, evenals
dit het geval was in Nijmegen, soms maar met de grootste
moeite uitbetaald kregen. Zo beurden zijn kinderen Johan en
Mette van Wou -in 1538 nog jaarrenten van respectievelijk
24 gouden overlandse guldens en 33 gouden overlandse gul
'dens.38

38 G.A. Groningen, Inv. Reg. Feith 1538, No 1. Overlandse gulden =
Rijnse gulden.
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