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Voorwoord  

 

De inwoners van de kerspels of dorpen en sinds 1675 heerlijkheden waren opgesloten in een 

vast dagelijks patroon. Iedere dag de zorg voor het voedsel: de veldvruchten (rogge, spelt), enig 

hoornvee (1 of 2 koeien voor de mest op de akkertjes), het kleinvee (onder andere kippen) en 

de wintervoorraden voor mens en vee. 

Hoe het in de  zestiende en zeventiende eeuw gesteld was met de persoonlijke veiligheid, moge 

blijken uit de getuigenis van Pater Reginbald Möhner, leger-aalmoezenier. Hij verklaart dat 

men niet gauw een boer op zijn akker zal aantreffen, die zijn geladen geweer niet bij zich 

draagt. Tussen elke twee of drie dorpen vond hij een Bauernschanz, met diepe grachten, hoge 

wallen met palissaden, waarin de boeren bij dreigend gevaar met mens en vee een toevlucht 

vonden 

Het was zaak uiteindelijk in de hemel te komen en rust te vinden op de kleine ommuurde 

dodenakker (begraafplaats), die bij de kerk lag. Als het kon, verzekerde men zich van een 

eeuwige plaats in de hemel door de stichting van een jaargetijde voor een bepaald bedrag in 

natura of in munten. 

De adellijke lieden kwamen en gingen te paard. Hun verblijf in het kleine kerspel was dikwijls 

een tijdelijke zaak. Men verbleef vaak op andere plaatsen, immers de kerspels waren erg klein 

en elders hadden de heren vaak ook nog bezittingen. De afstandelijkheid die de landadel 

betracht ten opzichte van het gewone volk (het gemeen), was groot. Kerspellieden beseften 

maar al te goed dat de heren vanwege het grondbezit op de eerste plaats de broodheren waren. 

Bovendien hieven de heren belastingen. 

In die dorpswereld waren er succesvolle grondgebruikers, die aanzien verwierven en hun 

woningen vergrootten tot hoven en er waren lieden die passief waren. De grootgrondbezitters 

riepen de lokale militie, de schutterijen, in het leven. In de middeleeuwen werd de schutterij 

opgezet ter bescherming van de stad. Tegenwoordig ligt deze taak in handen van onder andere 

de politie, maar de schutterij bestaat nog steeds. 
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Inleiding 

 

Koning Willem I riep op 7 april 1827 het stelsel van de dienstdoende en rustende schutterijen 

in het leven. Die schutterijen, die akkoord gingen met deze nieuwe vorm van burgerwacht en 

zich onderwierpen aan militaire voorschriften, kregen aanlokkelijke faciliteiten. Vanaf toen 

gingen vele schutterijen, gekleed in oude soldatenuniformen, in paradepas naar de 

schietstang om weer op de vogel te schieten. Daarmee lieten de uitgeplunderde schutters toe, 

dat in hun deftige gilde vreemde militaire elementen werden ingeplant, die tot de huidige dag 

het waardig karakter ontsieren van de eens zo roemrijke corporatie. Nog talrijke schutterijen 

werden sinds Willem I in het leven geroepen. Zij wortelen in het Ancien Régime, hebben het 

standenstelsel (met gildewezen) niet meegemaakt en zijn als zodanig noch militair noch 

folkloristisch gegrondvest. Het zijn geen gilden. Zij werken wel mee aan het behoud van een 

intussen waardevol geacht cultuurgoed en volksamusement. 
Schutterijen stonden meestal volledig los van de stichting de Armen. Broederschappen (gilden) 

werden verweven met de armenzorg. Schutterijen en broederschappen hadden als taak de 

kerkelijke zaken te beschermen, te beschutten. Ze kenden enige onderlinge zorg voor de leden 

en belangrijk was de memorie (het herdenken) van de overleden leden. De pastoor droeg dan 

de H. Mis (de viering van de Eucharistie) op. De broederschap had veelal ook een eigen altaar 

in de kerk. (zoals het Sint Urbanus- en Sint Antonius-altaar in Baarlo). De schutterij en het 

broederschap ‘beschermden’ de processies. Een tiental processies per jaar was een veel 

voorkomend gemiddelde. De processie is een rondgang met het Allerheiligste in een stoet op 

bepaalde feestdagen van het kerkelijk jaar. De processie trok meestal van kapel naar kapel 

waar de deelnemers aan de processie de zegen (benedictie) ontvingen. 
Het jaarlijkse vogelschieten (het koningsschieten)was een grote feestdag. De vogel werd 
oorspronkelijk op de kerk geplaatst; naderhand kwamen de schietpalen. Eén van de 
stadsrechten was het recht om zich te verdedigen. In steden richtte men daarom 
schuttersgilden op. Deze beoefenden de krijgskunst en zorgden voor wapens. Ze speelden een 
verdedigende rol bij de belegering van steden. Tijdens de Opstand waren de dorpen niet veilig 
voor soldatenbendes en ontstond de behoefte om zichzelf daartegen te verdedigen. Die taak 
werd op zich genomen door de broederschappen, die aanvankelijke zorgden voor de veiligheid 
van de processies. Naar voorbeeld van de steden ontstonden in de dorpen ook schuttersgilden. 
Een voorbeeld is het Koninklijk Schuttersgilde St Lambertus in Helden dat waarschijnlijk 
dateert van 1561. Een andere wijze om zich en vooral het vee te beschermen tijdens de 
Opstand was de bouw van schansen 

De oorspronkelijke betekenis van gilde in de tijd vóór het Christendom was: offer ter 
herdenking van de overledenen. Dit offer ging vergezeld van een feestmaal met drinkgelag. 
Met de kerstening werden alle uitspattingen, afgoderij en bijgeloof geweerd. Geestelijken 
werden lid van de gilden. Het offer werd aan de kerk of aan de armen gebracht. Voortaan 
werden de gilden in kerkelijk verband omschreven als broederschappen. Het voornaamste 
doel van zo’n broederschap was naastenliefde door onderling hulpbetoon. Daarnaast moesten 
geloof en gerechtigheid beschermd worden. 

Stilaan ontstond naast de offergilde een schutsgilde, die ertoe verbond om het grondbezit van 

een groep, georganiseerd in een groter of kleiner familieverband, in woelige tijden te 

verdedigen. Deze schuttersgilde bestond lang voordat de stadsgilden ontstonden. Dit kan ook 

gezegd worden over zijn bewapening (piek, spies en handboog) en van het vogelschieten als 

vermaak. De schutsgilden, die tot het beeld van de Middeleeuwse steden waren gaan behoren, 

groeiden in belang sterker dan die op het platteland. Het gevolg daarvan was, dat de eerste 

van nu af aan hun invloed op de tweede deden gelden.    



4 

 

Onder invloed van de stedelijke schutsgilden kreeg het gildewezen ook op het platteland 

gestalte, vooral tussen 1400 en 1600. De schutten waren landbouwers. De hoofdman der 

schutterij werd door de plaatselijke heer benoemd. Het was de tijd van de godsdiensttwisten, 

die uitmondden in godsdienstoorlogen. De schutsgilden stonden toen in voor de bescherming 

van de kerkbelangen en voor het bestrijden van de benden afgedankte en gedeserteerde 

soldaten.  

Aanvankelijke hanteerde de schutter pijl en boog. Behalve de gewone boog kende men nog de 

voetboog, zo genoemd omdat hij met de voet gespannen werd. Verder gebruikte hij de spies 

en de ‘hellebaardsteekwapens’, die alleen gebruikt werden bij gevechten van man tegen man. 

Om zich te kunnen oefenen kregen de schutten een terrein toegewezen.   

 

Inherent aan de schuttersgilden was hun godsdienstige karakter. Hun bestaan hing ervan af. 

Dit bleek duidelijk na de Reformatie toen de schuttersgilden in de Protestantse gewesten als 

sneeuw voor de zon verdwenen. Elk gilde had een beschermheilige, meestal van de parochie 

waarin het gilde resideerde. Vaak had de schutterij een eigen altaar in de kerk. Ook had zij 

het recht om eigen priesters aan te duiden en te onderhouden. Deze priesters droegen op dat 

altaar de gildemissen op en celebreerden er zielenmissen voor de overleden gildebroeders en 

gildezusters. De schutten luisterden verder met veel omhaal alle kerkelijke feesten op. Zo 

plaatsten zij zich tijdens processies voor en achter het Allerheiligste, dat zij gewapenderhand 

beschermden. 

 

Vrouwen, die als lid werden opgetekend, waren echtgenoten of verloofden van mannelijke 

leden. Hun lidmaatschap was nooit volledig: ze zaten weliswaar mee aan tijdens maaltijden, 

maar de verdedigende taak bleef aan de mannen voorbehouden.   

 

Natuurlijk ontbrak in het schutterswezen het feest- en spelelement niet. Als belangrijkste 

feesten worden vermeld het jaarlijkse vogelschieten tijdens de kermis en de viering van de 

naamdag van de schutspatroon. Zo’n gildefeest begon steeds met een H. Mis met gilde-eer, al 

dan niet gekoppeld aan een zielenmis. Voor hun feestelijke bijeenkomst hadden de schutten 

een eigen lokaal, dat de ‘gaffe’ werd genoemd. Dat de ‘ordehandhavers’ wel eens minder 

ordelijk waren bij uitbundige feestelijkheden, blijkt uit hetgeen te lezen valt in de ‘Caerte’, het 

huishoudelijke reglement voor elke schutterij, waarin de dekens uitgevaardigde voorschriften 

stonden om de orde in de schutterij te handhaven. 

De stedelijke schutterijen waren regelmatige vertegenwoordigd op de feestelijk Landjuwelen. 

De schutters waren dan in kostbare paradepakken gestoken, die de bewondering van de 

toeschouwers opwekten. Zulke pakken werden echter nooit tijdens de dienst gedragen. Dan 

droeg elke schut zijn eigen pak, bestaande uit een leren broek en een nauwsluitende wambuis. 

Daarover droeg hij, om de borst tegen pijlen te beschermen, de maliënkolder. Bij slecht weer 

had hij nog een korte schoudermantel: de kap. Het hoofd werd bedekt met een leren hoed. 

Een apart beschermstuk voor het hoofd was de uit stalen ringetjes vervaardigde kogel.   

 

De opslorping van de kleine vorstendommen in een groter statencomplex en de verschijning 

van een meer moderne oorlogvoering (vuurwapens, huurlingenlegers d.i. legers bestaande uit 

vakmensen) verdrongen de weerbare vrijwilligerskorpsen naar de achtergrond. De schutterij 

leek gedoemd te verdwijnen of op de folkloristische toer over te stappen. Dat alles gebeurde 

niet zonder slag of stoot. Want de ‘schutten’ hadden al het mogelijke gedaan om zich aan te 

passen aan de nieuwe wapentechnieken, d.i. aan het hanteren van vuurwapens.   

 

In het begin van de zestiende eeuw vervingen de schuttersgilden boog en pijl door de haakbus. 

Dit was een zwaar geval waarbij een ijzer haak hoorde, die bij het aanleggen in de grond werd 

geplaatst om de bus daarop te laten steunen. Op de stadswallen verschenen tezelfdertijd twee 

kanonnen: ‘de slang’ en ‘de donderbus’. De ‘slang’, die een lange smalle loop had, werd 

bediend door huurlingen; ‘de donderbus’ had een korte, dikke en zware loop en kon ijzeren of 

stenen ronde kogels afschieten. Beide kanonnen bestonden uit twee los in elkaar passende 
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delen, de loop met aan de achterzijde de kruitkamer. De kruitkamer werd ook wel apart 

gebruikt, wanneer vreugdeschoten gelost werden. De kamer werd dan met kruit gevuld en 

afgesloten met een prop papier (kamerschieten). 

De nieuwe aanvalswapens riepen weldra andere aanvals- en verdedigingsstrategieën in het 

leven, die het einde inluidden van de schutterij als het weerbare korps. Want het Italiaanse 

en later het Franse verdedigingssysteem (grachten, bastions, wapendepots, ravelijnen) schiep 

een behoefte aan talrijke goedgetrainde, taaie verdedigers, vooral omdat de aanvallers meer 

en meer gebruik maakten van talrijke huursoldaten (mensen die van vechten hun beroep 

maakten).   

 

Militair raakte de schutterij op de achtergrond. Ze bleef echter in het stads- en dorpsleven een 

rol spelen, nu als een vereniging die bij feestelijke gelegenheden optrad. De ‘schutten’ tooiden 

zich dan in opvallende paradepakken, geïnspireerd op de kostumering ten tijde van de 

vroegere Landjuwelen. Het jaarlijkse vogelschieten werd een niet meer weg te denken element 

van het schuttersleven. Dit was overigens een imitatie van de schietwedstrijden op de 

Landjuwelen. De winnaar kreeg dan ‘de braak’ omgehangen, een kostbare, zilveren ketting, 

waaraan een vogel hing. Bij het jaarlijkse vogelschieten bleef ‘de braak’ behouden, maar de 

winnaar (koning) hing daaraan een zilveren herdenkingsplaat (koningsplaat). Deze plaat 

bevatte behalve de naam van de koning, ook het jaartal en soms nog een embleem dat het 

beroep van de koning weergaf. Naast het vogelschieten beoefenden de schutterijen met veel 

zwier het vaandelzwaaien. 

Aan deze folkloristische periode in de schuttersgeschiedenis kwam abrupt een einde met de 

Franse Revolutie. Met weet dat na ‘de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de 

Burger’, in 1791 de wet ‘Le Chapelier’ werd uitgevaardigd, waardoor alle gilden verdwenen. 

Voor de schutterijen werd later nog een aparte verordening gedecreteerd (7 mei 1795): ze 

werden alle opgeheven en beroofd van hun bezittingen. Bron: elslo.info. 

 

 

Delden wordt totaal verwoest 

 

Willem van Oranje benoemt op 1 februari 1581 tot eerste staatse drost van Twente, Johan 

Van Voorst tot Grimbergen die een kasteel bezit in Notter aan het veer op de Regge, vlakbij 

Rijssen. Maar feitelijk is Van Voorst een drost zonder land want de Spaanse drost van Twente 

in Oldenzaal van Voorst tot Muelart is de baas in het gebied omdat het Spaanse leger er de 

scepter zwaait. 

De nieuwe stadhouder Verdugo - Rennenberg is in juli 1581 plotseling overleden - benoemt 
de twee en zestigjarige Jan (Johannus) van Beckum tot commandant van de Deldense 
schutterij in 1581. Bijzonder is dat deze Jan van Beckum getrouwd is geweest met Ursula van 
Werdum die samen met zijn zuster in 1544 stierf op de brandstapel wegens ketterij. Jan van 
Beckum is heer van Altena, Beckum, Oosterhof, Kevelham en Nijenhuis en in 1553 hertrouwt 
hij vermoedelijk met Wyghmond van Keppel. 
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Veilig voelen de Spanjaarden zich allerminst in Twente. Eggerik Ripperda, luitenant-
stadhouder van Overijssel, doet tevergeefs een aanval op Goor in juli 1581. Eggerik Ripperda 
is een zoon van Unico (Unecho) die commandant was van de schutterij in Delden, ritmeester 
en drost van Salland was. Staatse soldaten plunderen ruim dertig erven in de zomer van 1582, 
zoals Dubbelinc, Exterquotte, Alminkhof, Storck, Bolscher, Lohuis, Suijthof, Laerhuis, 
Waninck, de havezate Hachmeule (Hagmolen), Goirsveld en Voertman. Burgemeester Arend 
Claphouwer van Stad Delden vlucht voor het geweld.  

Verdugo geeft in 1582 opdracht de oogst binnen de wallen te brengen. Hij vreest een grote 
aanval, mogelijk vanuit Zwolle. De Spanjaarden roepen daarom burgers onder de wapens. 
Ritmeester Mendo krijgt de leiding over het Deldense garnizoen. Overste Juan Baptista 
Tassis verblijft in 1582 op kasteel Twickel.  

De vesting Delden wordt op 29 juni 1583 aangevallen. De Deldense schutterij verzet zich met 
hand en tand tegen de staatse aanvallers die uit boosheid over de hardnekkige weerstand 
meer dan de helft van de stad verwoesten en veel Deldenaren over de kling jagen. 

Joachim Kerstin Pruist en Lubbert Ulgher vermoorden met hun staatse soldaten tijdens de 

aanval op Stad Delden de commandant van de schutterij, Jan van Beckum. Van Beckum is 

van 1554 tot 1579 burgemeester van Stad Delden. In 1581 wordt hij commandant van de 

schutterij. Van Beckum sterft kinderloos. Een zuster van hem erft zijn bezittingen. De 

vervanger van Van Beckum, Henri van Delden die van Staatse zijde is overgelopen naar 

Spaanse zijde, sneuvelt eveneens bij de plunderingen. 

Rond de Oude Kerk bouwen de Deldenaren tussen augustus en december 1583 nieuwe 
houten huizen en schuren.  Stadhouder Verdugo stuurt de Spaanse ritmeester van Italiaanse 
kom af, Mendo of Menda, naar Delden. Hij heeft onder de 'grijze' overste Mondragon gediend. 
Tassis helpt Mendo bij het herstellen van de wallen en de poorten van Delden. Ook helpt hij 
bij het verbeteren van de verdedigingswerken rond kasteel Twickel. Mendo gaat, vermoedelijk 
nadat hij vaststelt dat de Deldenaren zich weer goed kunnen verschansen, naar Enschede en 
daarna naar Oldenzaal. De Staten Generaal zijn nog lang niet klaar met Twente. Het oosten, 
de tuin van Nederland, is belangrijk voor de aanvoer van voedsel voor de vijandelijke troepen. 
De Staten Generaal besluiten daarom de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen. Dat 
besluit valt op 20 juni 1584. 
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De net in Overijssel aangestelde stadhouder Adolf van Meurs, graaf van 
Neuenahr (Nieuwenaar), valt op 22 juni 1584 Stad Delden aan. De graaf weet mogelijk via 
spionnen of verkenners dat de commandant van Stad Delden weg is. De staatse troepen 
verwoesten, nadat het stadsbestuur weigert de poorten te openen, vrijwel de hele stad. 
Maarschalk Joost De Soete of Zoete (links afgebeeld) helpt een handje mee. Hulp van de 
Spaanse commandant van Oldenzaal, Mario Martinengro, blijft uit. Een week later komen de 
staatse troepen terug om, wat er over is, in brand te steken. 

Er vallen veel doden onder wie de geestelijke Bernardus Laarhuijs wiens grafzerk in de Grote 
Kerk ligt. Alleen richter Engelkens en pastor Johan Laarhuis weten te ontkomen. Zestig 
procent van de inwoners is gedood of ontvoerd. Twintig boeren in Azelo worden vastgebonden 
in de Azelerbeek gegooid en verdrinken. 

Burgemeester Gert van Hasselt van Stad Delden vraagt Verdugo en de stad Oldenzaal hulp, 
'want wij jammerlich onder den blauwen hemel liggen'. 

De Spanjaarden herstellen de vesting Delden opnieuw. Overste luitenant Juan Baptista de 
Tassis (Taxis) vraagt de drost van Twente op 25 april 1585 naar Delden te komen voor een 
inspectie. Tassis maakt deel uit van het Billischen Regiment van Gaspar de Robles en is 
gecommiteerde van stadhouder Verdugo. 

Verdugo komt in 1586 naar Delden dat nog grotendeels in puin ligt. Hij belooft bescherming 
van deze vooruitgeschoven post van de Spanjaarden in Twente. Verdugo geeft Tassis opdracht 
Twente te zuiveren van staatse benden. Herman Ripperda die de havezate in Boekelo bewoont, 
Nicolaas van Bevervoorde tot Oldemeule van de havezate in Oele en Menno van der Heijden 
slaan op de vlucht. In april 1587 trekt Tassis met ruiters en knechten samen met de drost 
van Salland van Rijssen naar Delden. Daarna gaan zij naar Oldenzaal. Van de rebellen hebben 
zij voorlopig geen last meer. 

De drost van Twente stuurt op 8 april 1587 de richter van Enschede, Lambertus Budde, naar 
Delden om de Deldense richter Engelkens te ontmoeten 'in naam van de koning'. Wat zij 
bespreken is onduidelijk. Goossen Van Raesfelt, drost van Twente, inspecteert samen met 
kapitein Rutger Torck de plannen voor de vesting Delden. 

Van Raesfelt geeft notaris-stadsschrijver Johan Oelen opdracht delen van de vesting te 
verbeteren. Richter Engelkens bevestigt de opdracht. Verdugo belast Rutger Torck met de 
verdediging van de heerlijkheid Almelo. Hij krijgt de leiding over een vendel ruiters. 

Adolf van Twickelo, heer van Hengelo, accepteert in 1587 de benoeming tot commandant van 
de schutterij van Stad Delden. Stadhouder Verdugo draagt Van Twickelo op boeren en burgers 
te mobiliseren. De kans op een staatse aanval neemt toe. Veel Spaanse soldaten zijn 
teruggetrokken naar Duinkerken om de aanval op Engeland met de onoverwinnelijke armada 
te steunen. 

Delden krijgt in 1588 een nieuw garnizoen Spaanse knechten van het vendel van overste Don 
Fernando de Torres Vedras (afbeelding hier onder) die samen met Christoff Mondragon naar 
Twente is gekomen. Don Fernando verblijft eerst op kasteel Twickel en daarna in het huis 
Hengelo bij zijn vriend Adolf van Twickelo. In maart 1589 geeft Verdugo opdracht garnizoenen 
te stationeren in Ootmarsum en Enschede. 

Adolf van Twickelo sterft in 1590 of 1591 en de nieuwe heer van Hengelo, Frederick van 
Twickelo, volgt hem op in 1590. Frederick van Twickelo is, net als zijn vader, bevriend met 
veldheer Don Fernando de Torres Vedras. In mei 1590 belast Verdugo luitenant Ockinga met 
het verhogen van de schansen in Goor en de wallen in Delden. Prins Maurits dringt het leger 
van Rutger Torck bij Almelo terug in het najaar van 1590. 
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Verdugo zit ondertussen niet stil Torck trekt zich met een vendel van dertig ruiters terug naar 
Delden. Prins Maurits vertrekt voorlopig uit Twente. Hij verovert nu eerst de vestingstad 
Coevorden en keert dan terug met 9000 man voetvolk en 1600 ruiters om Frederik van 
Twickelo uit Ootmarsum te verjagen. Hij verkent daarna de omgeving ten westen van 
Oldenzaal en bekijkt persoonlijk de vestingwerken. Maurits staat bekend als een voorzichtig 
strateeg die pas aanvalt als hij heel zeker is van zijn zaak. Zijn mannen graven greppels om 
beschut de muren en wallen van een stad te naderen en om het water uit de grachten te laten 
lopen. Ook ondermijnen zijn mannen de verdedigingswerken. 

Hij verslaat een staats regiment bij Nordhorn, aan de andere kant van Oldenzaal. Een 
omsingeling van Oldenzaal lijkt mislukt. Prins Maurits trekt zich terug naar Coevorden. 

Voor Twente breken moeilijke tijden aan wanneer prins Maurits de belangrijke handelsstad 
Deventer in 1591 verovert. Het aantal guerilla-acties neemt toe. Dan valt de belangrijke 
vestingstad Coevorden in 1592 in handen van prins Maurits van Oranje. Gouverneur Frederik 
van Twickelo, in Spaanse dienst, moet in 1592 Ootmarsum ontruimen. 

In de zomer van 1593 is Verdugo met zijn leger in Azelo waar ook Rutger Torck zich met een 
vendel bij hem voegt. De slecht betaalde soldaten zijn de oorlog beu. De drost van Twente, 
Mullert van Voorst, krijgt op 21 oktober 1593 opdracht muitende benden bij Delden tot de 
orde te roepen. De drost krijgt hulp van Don Fernando. 

De staatse commandant Herman Ripperda grijpt in 1593 de Spaanse richter Engelkens in 
Woolde en ondervraagt hem over het onderhoud van ruiters en knechten die in Delden waren 
gelegerd. Of het er daarbij zachtzinnig aan toeging is maar zeer de vraag. De staatse kapitein 
Lesewin of Lesewijn verkent Deldenerbroek en de omgeving van Almelo daarna. Don Fernando 
probeert hem te verjagen. 
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Maar Lesewin krijgt hulp van graaf Oversteijn die rond Goor en Haaksbergen actief is. Don 
Fernando vlucht naar Oldenzaal en krijgt hulp van garnizoenscommandant Boijmer, die de 
staatse soldaten verjaagt. Verdugo moet iets bedenken om de toenemende dreiging het hoofd 
te bieden. Hij roept Don Fernando terug naar Oldenzaal. Frederik van Twickelo leidt voortaan 
de verdediging van Delden. 

De Spaanse verdediging vertoont scheuren vooral nadat aartshertog Ernst van Oostenrijk in 
1594 Verdugo terugroept naar Brussel. Verdugo verliest Groningen in dat jaar. Frederik, graaf 
Van den Berg, volgt Verdugo op in Oldenzaal. Gerard Warmelo, drost van Salland, vraagt Goor 
en Delden zich aan te sluiten bij de prins. 

Frederik van Twickelo wil Herman Ripperda die zich met soldaten van Joachim Hendriks, 
bijgenaamd de Zwarte Hond, bij Delden ophoudt verjagen. Een gevecht heeft plaats bij het erf 
Kemerink in Bentelo. Van Twickelo moet vluchten en laat Delden onbeschermd achter. Gerard 
Warmelo en Lubbert Ulgher komen daarna in Delden geld ophalen voor het leger van de prins. 
Ze vragen contributie, zoals dat zo mooi heet. 

Maar Frederik van Twickelo komt terug om Delden en Goor opnieuw te bezetten. Prins Maurits 
heeft geen geld meer en kan voorlopig niets meer betekenen voor Twente. Hij moet de Staten-
Generaal vragen om geld vragen en dat kost tijd. 

Staatse benden voeren een guerilla en verwoesten in 1595 en 1596 zo'n zestig boerderijen in 
het dorp Hengelo. Ook steken zij het huys Hengelo bij de Thiemsbrug in brand. Drie keer moet 
Hengelo het ontgelden. Notaris Johannus Benolken geeft in 1596 een overzicht van 
belastingbetalingen in Delden waaruit blijkt dat de inwoners, onder wie de Hengeloërs, 
straatarm zijn. 

 

 

 

Frederik van Twickelo, commandant van de schutterij in Delden, vlucht voor de guerilla 
samen met burgemeester Dyreck Luijkens en Gherd van Hasselt naar de vestingsstad 
Oldenzaal wanneer het gerucht de ronde doet dat prins Maurits Bredevoort heeft ingenomen 
en met een enorme legermacht verder naar Groenlo oprukt. Hij belegert de Achterhoekse stad 
rond 27 september op het moment dat Goor, dat onbeheerd is, al een staats garnizoen krijgt. 
Commandeur van de trekpaarden, Jan Aerntszoon de Roy, treft op 8 oktober 1597 geen 
tegenstand aan wanneer hij met zijn staatse ruiters Delden binnenrijdt. 

De Roy moet samen met Herman Ripperda en Gerard Warmelo de wegen naar Oldenzaal, 
Ootmarsum en Enschede verkennen. Bij Haaksbergen vermoorden zij tien Spaanse soldaten 
en nemen er 36 van het garnizoen in Enschede gevangen. Drost Gerard van Warmelo van 
Salland, ritmeester Herman Ripperda en Lubbert Ulgher treffen in 1597 een totaal verarmd 
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Delden aan. Zij eisen de stad op voor prins Maurits. (blz 139 en 225). Warmelo begint direct 
met het afgraven van de wallen. De verdedigingswerken moeten verdwijnen. 

Herman Ripperda, eigenaar van het huis in Boekelo, is in 1597 benoemd tot commandant 
van de schutterij van Delden. Zijn opa Unico of Unecho Ripperda is al in 1520 commandant 
van de Deldense schutterij. 

Lubbert Ulgher, agent van Oranje, schrijft een jaar na de bevrijding van Delden een memorie 
waarin staat dat hij vindt dat Stad Delden geld terug moet krijgen van de Nederlandse staat. 
Het gaat om 55 Carolus Guldens. Twee jaar later, in 1600, is er sprake van een geschil over 
een veel groter bedrag, 1500 Carolus Guldens. Delden, Goor en Rijssen zouden dit bedrag in 
1579 hebben betaald aan knechten van Steinbach. De kleine steden beloven elkaar hulp en 
richten het verbond van kleine steden op. In 1609 krijgen zij aartshertog Albert van Oostenrijk 
zover akkoord te gaan met een schikking over de betaling van landsschattingen.  

Evert Wijch houdt tussen 1597 en 1602 een stadsboek bij. Delden komt dan net als de rest 
van Twente in Staatse handen. In het stadsboek schrijft Wijch over een klacht die bij drost 
Unico van Ripperda wordt ingediend. De Spaanse richter Lubbert Fockinck heeft mogelijk 
gefraudeerd bij de bouw van de nieuwe molen op de Deldense es. Ook schrijft hij over een 
klacht tegen de Spaanse richter Diederick Engelkens van Venray en burgemeester Diederick 
Luijkens. 

De staatse overheid neemt de goederen in beslag van de Deldense kerk en van pastor 
Laarhuijs. Oud-Deldenaren vluchten voor de nieuwe machthebbers. Families als Scradere, 
Dreijerinck en Bruggink pakken hun boeltje op en vertrekken. Nieuwe grondeigenaren zijn 
ritmeester Herman Ripperda, holtrichter van Woolde, en Gerard van Warmelo, drost van 
Salland. Mogelijk eisen zij de goederen op van de gevluchte families. Bron: Kroniek van Delden 
van Gerhard Vrielink en Tonny van het Bolscher, Overzicht van de geschiedenis van Delden 
in de wenteling der eeuwen. 

 

Schuttersvereniging Delden 
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Hulp in bange dagen 

 

De schutterij was de vroegere burgerwacht, tegenwoordig de schietvereniging. 
Schuttersdoelen waren vroeger de oefenplaatsen van de schutters. Schutteren is dienst doen 
als schutter. Het schuttersgilde was vroeger de vereniging van de schutters. De 
schutterskoning is de kampioen bij een schietwedstrijd van de schutterij en de 
schuttersmaaltijd is een feestmaal van de schutterij. Pas in de jaren tachtig van de achttiende 
eeuw kregen de schutterijen meer levenskracht. In het jaar 1781 verschenen pamflet ‘Aan het 
volk van Nederland’ pleitte de patriot Johan Derk van der Capellen tot den Pol voor de vorming 
van een volksleger naast het beroepsleger. Een volksleger kwam er niet en in veel plaatsen 
werd de schutterijen nieuw leven ingeblazen. Zo werd op 27 maart 1785 door een aantal 
burgers van Haaksbergen en Honesch een aanvraag ingediend tot oprichting van een 
schutterij. Het verzoek werd gehonoreerd.  

De schutterij was in de Middeleeuwen een korps gewapende burgers, een burgermilitie, die 
de steden in onder meer de Nederlanden moesten beschermen. De schutterijen, ook wel 
schuttersgilden genoemd, ontstonden toen steden steeds zelfstandiger werden en 
zij stadsrechten kregen. De privileges en groeiende stedelijke zelfstandigheid hadden tot 
gevolg dat de steden nu zelf de orde moeten bewaken, los van de landsheer, graaf of hertog. 
Anders dan soldaten verdedigden schutters niet de Staten of een hertogdom dan wel 
graafschap, maar als stadsbewoners de soevereiniteit van en openbare orde in een stad. 

De eerste schutterijen zijn ontstaan in de Middeleeuwen tussen de elfde en de veertiende 
eeuw, onder andere in Vlaanderen (België) en Brabant (Nederland).Van daar uit is het 
schutterswezen verspreid. De schutterijen hadden een sociale, religieuze en militaire functie. 
Men moet hierbij denken aan het alleenrecht om bepaalde zaken te verkopen, meelopen in 
processies en het belegeren van steden zoals tijdens de Guldensporenslag in 1302. De 
schutterijen kwamen voort uit al langer bestaande gilden en hun opkomst hing samen met 
het ontstaan van de steden. De naam schutterijen is vermoedelijk ontleend aan hun taak van 
het ‘beschutten’ van de burgerij. Al snel kregen de schutters er taken bij, die neerkwamen op 
de bescherming van de complete stad. Een andere verklaring is dat ‘schutten’ op de wapens 
van de schutterij sloeg, op het ‘geschut’ dus, zoals stokken, kleppers, pieken en (soms) 
geweren. Enkele steden hadden meerdere schutterijen. 

 

Schutterij Nicolaes Lastman en Adriaen van Nieulandt – Schutters van het vendel van kapitein 

Abraham Boom en luitenant Oetgens van Waveren, 1623 (Amsterdam Museum) 
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Wie in de schutterij wilde dienen moest poorter (legaal stadsbewoner) zijn en geld hebben om 

de uitrusting aan te kunnen kopen. Het doel van de schutterij was om de veiligheid van de 

burgers in de stad te garanderen tegen rovers of bendes en te zorgen voor orde en veiligheid. 

Taken die tegenwoordig toekomen aan de politiek, het leger en de brandweer. 

De schutterijen hadden dus een militair-politieke doelstelling. Maar ook een sociale functie. 
Burgers gebruikten de schutterijen om op de maatschappelijke ladder te klimmen, als opstap 
naar een betere sociale positie. Naast deze functie hadden schutterijen nog een ander sociaal 
aspect: net als in de gilden waaruit de schutterijen ontstonden, had men oog voor de armen 
en legde een potje voor hen aan. 

Ten slotte hadden schutterijen ook een religieus element. Nagenoeg alle schutters behoorden 
tot de rooms-katholieke kerk en daarom had een schutterij ook een beschermheilige. 

Vaak liet het stadsbestuur of een rijke inwoner van de stad de schutterijen portretteren. Dit 

worden schuttersstukken genoemd. Een bekend voorbeeld hiervan is de Nachtwacht van 

Rembrandt van Rijn. 

Vrijwel alle leden van een schutterij waren, zoals vermeld, katholiek. Toen de Reformatie in 
de zestiende in de Nederlanden doorbrak, verdwenen er dan ook tal van schutterijen op 
plekken waar het protestantisme dominant was, met name boven de grote rivieren. Dit is nog 
steeds zichtbaar in het Nederlandse landschap, want nagenoeg alle schutterijen die nog 
bestaan, als cultureel fenomeen, bevinden zich in (oorspronkelijk) katholieke delen van het 
land. 

In heel Nederland verdwenen de schutterijen tijdens de Bataafse Tijd (1795-1814). In 1810 
was op initiatief van Napoleon Bonaparte het nationaal politiekorps gevormd, waarbij de 
regering zelf een politiekorps samenstelde. De schutterijen werden omgevormd tot een 
zogenoemde garde nationale en de nachtwacht werd afgeschaft. 

Pas eind twintigste eeuw kwamen de schutterijen in Nederland weer op, als cultureel 
fenomeen. Bron: Historiek. 
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De folkloristische schutterijen, schuttersgilden en schutbroederschappen zijn ontstaan uit de 

historische schutterijen Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische 

functie. 

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk 

van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit 

van elke schutterij het koningsvogelschieten. Hierbij wordt op een houten vogel geschoten, 

die boven op een paal bevestigd is. Degene die het laatste restje hout wegschiet is een jaar 

lang koning der schutterij. Schiet men drie keer achter elkaar de vogel af, dan wordt men 

keizer. Veel schuttersgilden zijn nauw verbonden aan een kerk of parochie, daarom dat het 

meelopen in de jaarlijkse processie ook vaak een vaste activiteit is. De band met kerk blijkt 

ook uit de gildenamen: veel schutterijen zijn vernoemd naar heiligen. De Romeinse soldaat 

Sint Sebastianus is beschermheilige van (boog-) schutters en hierdoor de meest voorkomende 

naamgever. Ook Sint Martinus, Sint Joris (beide Romeins soldaat) en Sint Hubertus zijn 

populaire namen. 

 

Rüchendorf 
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De schuttersgilden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen en hadden als taak lokaal de 

orde en veiligheid van de burgers te bewaken en op te treden bij opstanden, oproer en 

calamiteiten zoals brand. De oorspronkelijke rol van deze vroege ordedienst is aldus enigszins 

vergelijkbaar met die van de tegenwoordige politie. In de veertiende eeuw ontstaan ze in de 

steden en in de zestiende eeuw verspreidt het fenomeen zich ook over het platteland. Uit deze 

tijd stammen jaarlijkse gebruiken als het begeleiden van processies, het koningsvogelschieten 

en het schuttersmaal. Het gebruik van militaire rangen komt al in de zeventiende eeuw voor. 

Zo werd de leider 'capiteijn' genoemd, vergelijkbaar met de huidige voorzitter. Zijn linkerhand 

is de 'leutenant' en verder is er een 'vaendraeger'. In deze tijd zijn schuttersgilden nauw 

verbonden met het lokale (stads-) bestuur en vervullen ze militaire en/of politietaken. Ook 

werd er geregeld door de schutters geoefend met wapens als kruisbogen, geweren en 

kanonnen bij de zogenaamde doelen', meestal op of net buiten de stadswallen. 

In het begin van de twintigste eeuw zijn schutterijen zich, mede door de schuttersfeesten waar 
vele schutterijen samenkwamen, uniformer gaan kleden voor een beter onderling onderscheid. 
Aanvankelijk ging men het gebruikelijke zondagse pak aanvullen met dezelfde petten of 
sjerpen. In Limburg ging men steeds vaker (min of meer historische) militaire uniformen 
dragen, in de overige provincies vaak historische gildekleding. In deze periode zijn veel bonden 
opgericht, waarin de gilden zich verenigden, om de wildgroei van schuttersfeesten aan banden 
te leggen. Zo is de OLS-Federatie opgericht in 1937. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn drumbands / muziekkorpsen en soms ook 
majorettekorpsen toegevoegd aan de schutterijen. Ook mochten vrouwen bij steeds meer 
gilden lid worden, bijvoorbeeld als marketensters of 'soetelaarster'. Schieten mochten 
vrouwen lange tijd niet, daarom is het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS, als tegenhanger 
van het OLS) opgericht. Sinds 2001 mogen vrouwen wel mee schieten op het OLS.  

Een marketentster (ook: marketenzer, zoetelaar of zoetelaarster) was een kampvolgster die 
gerechtigd was om aan soldaten waren te verkopen zoals drank, voedsel en kleine 
benodigdheden voor het dagelijks leven. 

Niet alleen in Nederland en België bestaan schutterijen, maar in heel Europa. Met name 

Duitsland kent vele schuttersgilden. Zelfs in Zweden, Polen, Oekraïne, Tsjechië, Oostenrijk, 

Italië en Frankrijk komen schutterijen voor. Elke drie jaar vindt er een Europees 

Schutterstreffen (EST) plaats, per toerbeurt in een van de regio's. De eerste editie vond plaats 

in Aken in 1975, voor de tweede editie was de beurt aan Nijmegen in 1977. Hierna vond het 

EST nog vier keer in Nederland plaats: 1982 in Eindhoven, 1989 in Valkenburg, 1996 in 

Haaksbergen en 2006 in Bernheeze. Op zondag 26 augustus 2012 vond het plaats in Tuchola, 

Polen. In 2015 was Peine in Duitsland aan de beurt en in 2018 zijn de schutterijen van de 

gemeente Leudal (Limburg) de organisatoren. De Brabantse Opmars is, naast de optocht en 

de koning der koningen, een vast onderdeel van dit feest. In 2021 zal de Koninklijke en 

Graaflijke Handbooggilde Sint Sebastiaan De Eendracht van Ooidonk en de stad Deinze de 

organisatie op zich nemen voor het organiseren van het EST Deinze 2021. 
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Biberach  

 

Schuttersgilden hebben vandaag de dag geen enkele band meer met politie, leger of het lokale 

bestuur. De religieuze taken zijn vaak wel behouden gebleven, evenals de sociale taken, zoals 

het met schutterseer begraven van overleden leden. Ze zorgen voor samenhang in een 

gemeenschap en vervullen soms taken als het ophalen van oud-papier of -ijzer. In die zin zijn 

ze vergelijkbaar met fanfares en sportverenigingen. 

Door hun lange geschiedenis zijn schuttersgilden vaak een levend archief. Niet alleen worden 

documenten (ledenlijsten, koopaktes) uit het verleden zorgvuldig bewaard, ook de zilverschat 

is van grote historische waarde. Deze zilvercollectie bestaat allereerst uit een (vaak 

eeuwenoude) koningsvogel, die als wisseltrofee geldt voor de schutterskoningen. Deze 

symboliseert de houten vogel die de koning heeft afgeschoten. Het is traditie dat elke koning 

een zilveren gedenkschild laat maken, met op zijn minst zijn naam en het jaar van het 

koningschap. Zo wordt er elk jaar een schild aan de collectie toegevoegd. Ook elke keizer laat 

een schild maken. Op die manier ontstaat er een uitgebreide zilverschat. In optochten worden 

de zilveren vogel en de koningsschilden meegedragen door de koning (of zijn helpers). De 

historie wordt zo dus letterlijk doorgegeven. De ouderdom van een gilde wordt vaak ontleend 

aan oude schilden of aan de koningsvogel. 
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Schuttersoptocht in Tirol 

 

De Europese Gemeenschap voor historische Schuttersgilden (EGS) is onderverdeeld in vijf 
regio's. 

• Regio 1: Noord- en Midden Duitsland (ten noorden van Mainz), 1.927 schuttersgilden 

• Regio 2: Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Slovenië, 13 gilden 

• Regio 3: Nederland, Denemarken en Zweden, 450 gilden 

• Regio 4: België en Frankrijk, 183 gilden 

• Regio 5: Polen, Oekraïne en Tsjechië, 129 gilden 
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De schuttersfeesten in Ootmarsum waren in mei, juni, juli of augustus, bij de Rozenstruik op 

de weide. De schuttersvereniging Odemarus, werd in 1955 opgericht door Hendrik Avéres. 

Wie het laatste deel van een houten vogel eraf schoot was schutterskoning voor dat jaar. Voor 

en na het schietfestijn was er een optocht door de stad met respectievelijk de oude en de 

nieuwe koning met hun gevolg. Muziekcorpsen begeleidden het geheel. Ootmarsum schoot 

behalve met Twentse verenigingen ook samen met Lage, Neuenhaus en Nordhorn. Trefwoord 

specifiek: schuttersfeesten, onbekende leden van een Duitse schuttersvereniging, rechts 

dansend Gait Smellink. 1955 

 

De schutterij  

 

De schutterij  of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen. De 

schutterij bestond uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen. Te 

verdedigen tegen een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde 

legers. En intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken 

van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten 

zoals politie, brandweer en het leger Het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van 

de burgers. De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het 

beschutten.  
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Officieren van de Goudse schutterij onder leiding van kolonel  Govert Suijs sr., geschilderd 

door Ferdinand Bol in 1653.  

 

Het valt te betwijfelen of er sprake is van een echt gilde omdat het om plaatselijke vrijwilligers 
ging, die daarnaast ook nog een ander beroep uitoefenden. De gilden hadden aanvankelijk 
een sterk religieus karakter, ook de schutterij beschikte vaak over een eigen kapel en altaar. 
Naast de beveiligingstaken van de schutterij was ook de sociale taak van belang: het vaste 
onderkomen of lokaal van samenkomst van de plaatselijke schutterij werd door de leden ook 
gebruikt om allerlei lokale zaken te bespreken en om, zoals men tegenwoordig zegt, te 
netwerken. Vaak was er ook een armenkas in de schutterij om behoeftige en zieke leden te 

ondersteunen. Na de Nederlandse Opstand speelde dit sociale karakter een steeds 
belangrijkere rol. 

Om toe te treden tot de schutterij moest men burger of poorter zijn van de stad en in staat 
zijn de uitrusting te bekostigen: de aanschaf van een wapen en functionele of status 
bevestigende kleding, zoals een hoed met een pluim of een zijden sjerp. De vaandrig was vaak 
een in het geel uitgedoste ongetrouwde jongeman; de kapitein was niet altijd afkomstig uit de 
wijk, als de buurt niet zelf een geschikte of betrouwbare kandidaat kon leveren. De schutterij 
was een steun voor het lokale gezag, omdat de officieren werden benoemd door het 
stadsbestuur. Voor de plaatselijke elite was het toetreden of uitdienen van een tweejaarlijkse 
periode vaak een opstapje tot andere, belangrijke posten. 
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Het terrein van de Sint Jorisdelen in Gouda op de kaart van Joan Blaeu. 

 

 

De schutterij van Den Haag, getekend rond 1700 door Romeyn De Hooghe 

 

Bij toerbeurt (bijvoorbeeld een keer in de maand) liepen de schutters wacht onder leiding van 
een officier. Aan het begin van hun dienst werden de sleutels van de poorten afgehaald bij de 
verantwoordelijke burgemeester en in de ochtend weer teruggebracht. Het toezicht op de 
schutterij werd meestal toegewezen aan de jongste of laatst toegetreden burgemeester en lijkt 
een soort sluitpost te zijn geweest. Pas aan het einde van de 18e eeuw was er sprake van het 
invoeren van wachtgeld om de aantrekkelijkheid en opkomst te verbeteren. Wie te laat kwam 
of onder invloed verscheen moest een boete betalen van enkele stuivers. 

Bij brand of gevaar moest de torenblazer, in dienst van de stad en die wacht liep in een hoog 
gebouw (meestal een kerktoren), de dienstdoende leden van de schutterij waarschuwen door 
in de richting van het gevaar te spelen. De schutters bevonden zich meestal in het wachthuis 
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waar ze de tijd doorbrachten met diverse spelletjes zoals kaart spelen en onderlinge 
gesprekken. 

Schutterijen waren aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de 
handboog, de voetboog of het geweer en later naar hun wijk. Grotere steden waren vaak tegen 
externe bedreigingen beveiligd met stadswallen waarop kanonnen stonden opgesteld. 

Ook deze wapens werden door de schutterij bediend. De kanonnen konden rond 1600 niet 
vaker dan twee of drie keer per tien minuten worden afgevuurd. Werden ze namelijk te snel 
herladen, dan was de loop nog te heet van het vorige schot en bestond de kans dat het nieuw 
geladen buskruit in het wapen voortijdig zou ontploffen. Voor het operationeel houden van 
een batterij (groep) kanonnen was een hele schare mensen nodig. De kern van het geheel werd 
gevormd door de bemanningen van de kanonnen. Deze kanonniers moesten in open veld 
worden beschermd tegen aanvallen van ruiters en voetsoldaten. Daarvoor waren er de 
piekeniers met hun lansen van vijf en halve meter. Elk kanon stond op een onderstel, 
affuit genoemd. Belegeringsaffuiten hadden grote wielen waardoor ze gemakkelijk te 
verplaatsen waren. Dit soort geschut had twee wielen en een zogenaamde grondschop aan de 
achterzijde om de terugloop tegen te gaan tijdens het vuren. Een schutterij had ook soms een 
rolpaard. Dit affuit heeft een viertal kleinere wielen en was aanvankelijk vooral op schepen te 
vinden. De terugloop van dit wapen werd tegengegaan door het eenvoudig met een flink touw 
vast te binden bijvoorbeeld aan een boom, of aan ringen in de stadswal. Later werd ook dit 
type op vestingwerken ingezet. 

Hun oefenterreinen, de doelen, waren in bijna alle gevallen nabij deze stadsmuren, zodat de 
eventuele schade door onder andere 'afzwaaiers' beperkt zou blijven. 

Doopsgezinden, die vanwege hun geloof geen wapens mochten dragen, waren in de 16e, 17e 
en 18e eeuw vrijgesteld van een functie in de schutterij en betaalden daarvoor een 
contributie.[1] Ook van joodse inwoners van de stad werd geen gebruik gemaakt. De regenten 
konden besluiten dat personen in dienst van de stad, zoals een predikant, stadsmedicus, 
schoolmeester, de koster en de bier- en turfdragers niet behoefden te dienen. De bier- en 
turfdragers moesten bij brand worden ingezet bij het brandspuitgilde om de pompen te 
bedienen. Tijdens de vorming van de koloniale rijken van de Europese handelsmogendheden 
werden er ook in de nieuwe koloniën schutterijen opgericht. Ook hier was hun taak dezelfde 
als in het Europese moederland: zorgen voor orde, rust en veiligheid. In de Amerikaanse 
koloniën waren in iedere stad van betekenis schutterijen actief. Ook in bijvoorbeeld de 
Nederlandse kolonie Suriname waren in 1742 acht schutters compagnieën geformeerd.  

 

 

 

Traditioneel opgesteld schutterstuk van Frans Hals en Pieter Codde, het korporaalschap van 
kapitein Reinier Reael en luitenant Cornelis Michielszoon Blaeuw, ofwel de Magere 

Compagnie, 1637. 
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De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem Van Ruytenburgh 
maakt zich klaar om uit te rukken van Rembrand Van Rhijn, 1642, veel later werd het 
schilderij de nachtwacht genoemd. 

 

Een schutterij liet zich, als het even kon, op een schilderij vereeuwigen. De schilder kreeg de 
opdracht de heren zo fraai mogelijk uit te beelden en iedere afgebeelde betaalde de schilder 
afhankelijk van de plaats die hij innam op het schilderij. Diegenen die kapitaalkrachtig genoeg 
waren, meestal de officieren, poseerden apart voor de schilder. De bedoeling was dat iedereen, 
en vooral degenen die er goed voor betaald hadden, er op hun voordeligst en goed zichtbaar 
en herkenbaar op stonden afgebeeld. Een beroemd voorbeeld van zo een schutterstuk is de 
Nachtwacht. De geportretteerden waren echter in dit geval niet zo blij met het resultaat: in 
plaats van een groep fiere en ordelijk opgestelde mannen schilderde Rembrandt een door 
elkaar lopende groep waarvan bovendien verschillenden maar gedeeltelijk zichtbaar waren 
Ernst Van de Wetering verklaarde in 2006 dat de Nachtwacht in zekere zin is mislukt en dat 
moet hij geweten hebben. Rembrandt wilde zowel de chaos van door elkaar lopende figuren 
schilderen, als een compositorische ordening nastreven". 

Schuttersstukken werden meestal opgehangen op een prominente plaats: bijvoorbeeld in de 
doelen ter verfraaiing van de feestzaal. 

De schutterij werd in de middeleeuwen opgericht als plaatselijke militie die de orde en 
veiligheid van de burgers moest garanderen. Aanvankelijk functioneerde dit systeem naar 
wens maar geleidelijk slopen er toch foutjes in door onder andere verwaarlozing van de 
discipline. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw was de schutterij ingedut en overwegend 
prinsgezind. Er werd soms maar een keer per jaar geoefend wat de paraatheid en discipline 
natuurlijk niet ten goede kwam. Het bleek bovendien praktijk om zich uit te kopen voor het 
wachtlopen. Er kwam veel kritiek op de organisatie. 
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Het exercitiegenootschap van Sneek (1786), verzameld op de Marktstraat door Hermanus Van 
de Velde, Fries Scheepvaart Museum, Sneek. 

 

In 1748 eisten de doelisten van stadhouder Willem 1V dat deze de officieren zou laten 
benoemen door de burgerij. Willem IV weigerde, toen men het in sommige wijken niet eens 
kon worden over de kandidatuur. In 1755 is voorgesteld dat de schutters die een eed moesten 
afleggen op de Staten-Generaal der Nederlanden, ook de erfstadhouder hun aanhankelijkheid 
moesten betuigen. Dat was tegen het zere been van de Staatsgezinden. De patriotten hebben 
in 1783 geprobeerd de schutterij nieuw leven in te blazen of een alternatief op te richten. In 
veel steden ontstonden exercitiegenootschappen, 'vrijkorpsen' of vrijwillige schutterijen, 
waarvan iedereen lid kon worden. De officieren werden democratisch gekozen. De exercerende 
dominees en winkeliers werden door de prinsgezinden belachelijk gemaakt. In 
Groningen werkte het vrijkorps ‘Voor Onze Duurste Panden’ samen met de Groninger 
Schutterij. In de Franse tijd werden alle verenigingen die aan de kerk gelieerd waren, zoals 
broederschappen en schutterijen, verboden en hun bezittingen werden in beslag genomen. 
Door het concordaat dat Napoleon op 15 juli 1801  met paus Pius V11 sloot, en dat op 8 april 
1802 in werking trad, werd de eredienst hersteld en dat betekende tevens dat 
broederschappen en schutterijen weer actief mochten worden. De militaire en 
ordehandhavende taken waren nu echter helemaal overgedragen aan, op lokaal niveau, de 
door de Fransen ingestelde 'gendarmerie' en op landelijk niveau het Franse leger. De 
historische schutterijen hadden nu alleen nog een sociale functie. Dit bleef ook zo na de 
Franse tijd. 

 

Het onderscheidingsteken voor langdurige dienst (20 jaar) als officier der Schutterij.  
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In 1813, na het vertrek van de Fransen, werden opnieuw lokale schutterijen opgericht om in 
de steden waar deze werden ingesteld weer opnieuw de oorspronkelijke taak van de 
historische schutterij ter hand te nemen: orde en rust handhaven. De oude historische 
schutterij bleef daarnaast ook bestaan maar had alleen nog maar een sociale functie. 
Daarnaast zou de 'nieuwe' schutterij de nationale militie kunnen dienen ter verdediging tegen 
buitenlandse aanvallen. In noodgevallen konden militie en schutterijen worden samengevoegd 
tot de landstorm. 

Op 20 december 1813 werd het Reglement van algemeene volkswapening, landstorm en 
landsmilitie[ van kracht. Daarin werd de organisatie van de stedelijke schutterijen opgedragen 
aan de plaatselijke gemeentebesturen. Uitwerking volgde op 27 februari 1815 met de Wet tot 
het in werking brengen van art. 125 en 126 der grondwet omtrent de oprigting der 
schutterijen. In die wet werd bepaald dat drie procent van de mannen tussen achttien en 
vijftig jaar schutterplichtig was. Op 11 april 1827 werd dat veranderd in twee procent van de 
mannen tussen 25 en 34 jaar oud. De schutterijen waren gemeentelijk georganiseerd. Er 
bestonden dienstdoende en rustende schutterijen. Dienstdoende schutterijen moesten 
worden opgericht in gemeenten met meer dan 2500 inwoners binnen de besloten kring of 
omtrek der gebouwen en hielden regelmatig exercitie- en schietoefeningen. Deze werden onder 
meer ingezet tijdens d Belgische Opstand. Kleinere steden of gemeentes konden volstaan met 
rustende schutterijen. Dit betekende dat de schutterplichtigen wel werden opgeroepen, van 
hen werden ook inschrijvingsregisters opgesteld, maar zij oefenden niet. 

De nieuw opgerichte (dienstdoende dan wel rustende) schutterijen moeten niet verward 
worden met de historische schuttersgilden. Deze gilden bleven hun religieuze en sociale taken 
op lokaal niveau behouden, maar hadden hun militaire taken reeds verloren in de Franse tijd. 
Een uitzondering vormt de Surinaamse Schutterij die opgericht is in 1939. Deze historische 
schutterijen ontwikkelen zich in de negentiende eeuw geleidelijk tot de huidige folkloristische 
schutterijen. De nieuw opgerichte schutterij was landelijk bij wet geregeld (als een nieuw 
legeronderdeel) en staat dus geheel los van de historische schutterijen, die enkel lokaal actief 
waren. Verwarring ontstaat vaak wanneer de historische schutterij niet of nauwelijks actief is 
en 'schutterij in ruste' of 'rustende schutterij' genoemd wordt. Kleine steden of gemeentes 
hadden in de 19e eeuw bij wet ook een 'rustende schutterij', die echter niets met elkaar te 
maken hadden. De uitzondering die de verwarring compleet maakt is de stadsschutterij van 
Maastricht. Deze vereniging werd opgericht in 1982 en ziet zichzelf als een voortzetting van 
de 'nieuwe' dienstdoende schutterij uit de negentiende eeuw. 

Het systeem van schutterijen werkte echter niet meer naar tevredenheid na vijfhonderd jaar. 
Er was in de Franse tijd al jarenlang gedelibereerd om het probleem op te lossen. Uiteindelijk 
werd onder koning Willem 1 de veel professionelere politie opgericht, een voortzetting van de 
al door de Franse bezetters ingestelde 'gendarmerie'. De vernieuwde schutterijen bleven 
oefenen en werden – net als de na het opheffen van de schutterij ingestelde landweer en 
landstorm – beschouwd als een bruikbare ondersteuning bij de verdediging van de 
landsgrenzen en konden worden ingezet bij opstanden. Koning Willem 11 gelaste in 1855 dat 
de officieren van de schutters een Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst zouden 
ontvangen na vijftien jaar dienst. Dit insigne was in vorm gelijk aan dat van de officieren van 
het leger maar lint en materiaal verschilden. Op 24 juni 1901 werd besloten tot opheffing van 
de schutterijen die binnen enkele jaren haar beslag zou moeten krijgen, en trad de wet op de 
landweer in werking. Bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1907 wordt aan de officieren van de 
bataljons dienstdoende en rustende schutterijen eervol ontslag verleend, waarmee volledig 
uitvoering is gegeven aan de Landweerwet van 1901.  
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Als de vogel ter aarde stort in Bad Bentheim 
 

 

 

Terwijl de meeste schuttersverenigingen jaarlijks hun koning verkiezen, organiseert Bad 
Bentheim al eeuwenlang een keer in de vijf tot zeven jaar een schuttersfeest. Maar als het 
eenmaal zover is, wordt er extra groot uitgepakt. 

Een week lang vinden er diverse evenementen plaats, zoals koningsschieten, optochten en 
meerdere feesten in de feesttent in het kasteelpark. Aan het eind van de week vindt een 
feestelijke taptoe plaats in de Burginnenhof. 

De verschillende buurten in Bad Bentheim verenigen zich in diverse booggroepen en versieren 
hun wijk met een grote boog volgens een zelfgekozen thema. Met duizenden rozen in de 
Bentheimer kleuren worden creatieve figuren, tekstborden of andere creaties gebouwd. 

Tip voor bezoekers: ga te voet of op de fiets, net als de inwoners van Bad Bentheim, eens op 
‘bogentocht‘! 
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De tragedie speelde zich af in Menten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar de plaatselijke 
schuttersvereniging haar zestigjarig bestaan vierde. De politie denkt dat de 
negenenzeventigjarige automobilist op een omlaag hellende straat de macht over het stuur 
van zijn Mercedes verloor en daardoor vol inreed op de staart van een optocht ter ere van Sint 
Hubertus, de patroonheilige van de jacht. De man overleefde het voorval en ligt gewond in het 
ziekenhuis. 

Meer dan honderd politieagenten en brandweerlieden verleenden eerste hulp. 
Traumahelikopters brachten gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving. Behalve de vier 
zwaargewonden waren er negen minder ernstig gewonden. De overige dertig tot 35 mensen 
moesten worden behandeld voor shock. Voor getraumatiseerde toeschouwers werd een 
centrum voor psychische bijstand ingericht. 

Hoewel de politie uitgaat van een ongeluk is nog niet vastgesteld hoe dat kon gebeuren. De 
plek is afgezet voor sporenonderzoek. De politie zei dat de automobilist tot vlak voor de 
aanrijding in een file achter de optocht stond te wachten, maar plotseling naar de linker 
weghelft was uitgeweken. Nadat de auto dwars door de laatste groep deelnemers was 
geschoten ramde hij een politiewagen die als afzetting bij de weg was geplaatst en een andere 
auto, om pas daarna tot stilstand te komen. 

 

 

Het reglement 
 

Zoals een aantal andere schutterijen in het vorstendom Thorn is Schutterij St. Sebastianus 
waarschijnlijk opgericht omstreeks het jaar 1499. Concreet bewijs hiervan of verloren gegaan 
of kwijt. Men mag dan ook aannemen dat de reglementen uit die tijd voor alle schutterijen in 
deze regio hetzelfde zijn geweest. 

 

Het reglement dat  Schutterij Sint Sebastianus bezit is vrijwel identiek aan dat van de andere 
schutterijen uit het Land van Thorn. Onderstaand reglement is afkomstig van Schutterij Sint 
Antonius uit Stramproy. Het document van Sint Sebastianus komt in grote lijnen overeen met 
onderstaande tekst. De schilden van beide schutterijen zijn identiek. Hieronder vindt u de 
tekst zoals deze in het reglement te lezen is. Met hier en daar een uiteenzetting daar het in 
oud Nederlands geschreven is. De Reglementen van 1641  zijn overgenomen en weer laten 
bekrachtigen. 
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REGLEMENT VAN DE SCHUTTERIJ 
 
 
Van Godts Genaden Wy Anna Salome Des Keyserl. Graeffelyck = vry und wereldlycken Stifts 
Thorn Gefurste Abdissinne und Vrouwe, Grondtvrouwe zu Ubach und Nederoeteren geborene 
Graffin zu Manderscheidt Blanckemheym frey Fraulein zu Junckerraedt Dhaun und Erp. 
Alsoo de Deeckens en Schutten der alde Anthonij Schuttery in onzes Dorps 
Stramproy eerbiedentlyck hebben laeten suppliceren van genaedelycken te 
renoveeren der schotten Artyckel brieff opgericht Ao 1499 door onze Voor Vrouwe 
de hoochweerdichste hochgeborne Vrouwe Eva von Isenborgh saler Mem: 
welcke van woordt tot woordt Luyden als volght. 
 
1.   An den ersten is geordonneert en geconsenteert met bewillinge onzer Ge- 
nedichster Vrouwen Abdissen, oock met sampt der gemeyne schutten dat 
wyen den voghel sal affschieten, denen is den schutten op den schiet daegh 
schuldigh een aem biers. 

2.   In tweeden is geordonneert en verdraegen dat een yeder der voorgenoemde 
schutten besonder sal hebben eenen boegh ofte busse met sijn toebehoor. 

3.   Item als die schutten schieten op het Cleef ofte daer gaen, ende den 
duyvel ofte andere oneerlycke vloecken noemde, die verbeurdt aen het 
gansche geselschap een half aem biers en sal daerenboven eenen schoen 
uytdoen ende dyen op het Cleef hangen Soo lange als eenen yederen der 
Schutten daer naer geschoeten heeft. 

4.   Item Eenen onverlaeten der sich in het geselschap niet en wilt laeten on- 
defwijsen, denen sal men met den ganscher schutteryen ende geselschap 
uytter schutteryen setten. 

5.   Item als eenen wilt scyden (= scheiden) ofte den eenen den anderen tot 
syn moeder liet gaen, ofte dergelycken, die verbeurdt den schutten een 
aem bier ende daerenboven sal men den schuldighe int water draegen. 

6.   Item is verdraegen en ingegaen dat wy en niet is in den omganck, gelyck 
dennen verordineert is van het Eerw Capittel, dat den schutten sal ver- 
beuren een half aem biers. 

7.   Item is verdraeghen dat by als yen yemant van het geselschap stierff dat 
men den schutten eerlyck met den Geselschap sal begraeven ende dat 
anderen daechs naer den omganckdagh voor den selven in der Kercke ter| 
offeren gaen. 

8.   Item is verdraeghen of yemant in t geselschap ongehoorsaem weerde in 
der betaelingen het waer aen wasch offte verbeurdt bier offte dan aen het 
gelaagh die sal men met des heeren boede panden en dat sullen die 
deekens altemael uytrichten met raedt der schuttery. 

9.   Item by aldyen yemant eenen vreemden gast opbrenght daer de schutten 
twist en ongenuchten door kryghen, soo sal men den selven schut soo 
desen gast opbracht heeft aen de Schutten verbeuren een half aem biers 
en den selven vremden sal men in t waeter draeghen. 
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10.   Item wyen den trommen end vendelen ongehoorsaem is den selve sal 
verbeuren een half aem biers ende als noch in het waeter gedraegen worden. 

11. Item dyen meer bier stort dan hy met eenen voet kan bedecken sal met 
eenen voet in het waeter staen een kan biers uytdrincken. 

12.   Item wyen bier tapt buyten den schutten tapper dennen sal men op den 
bierboom setten en soo naer het waeter draeghen. 

13.   Item is geordonneert en verdraegen dat insoverre de schuttery quaem te 
vergaen, dat alsdan der selver Renten sullen horen tot der Broederschappen 
van Sinte Anthonius end tot der selver profyt blyven alsoo lange als die 
schutterye wederom opgericht wordt. 

14.   Item dat een yeder die in der schutteryen compt sal gheven ses stuyvers. 

15.   Item als eenen uyt der schutteryen souckt te scheyden dyen sal gheven 
een pont wasch ten behoeven van Sint Anthonius beeldt. 

16.   Item wanneer den schutten Tapper hem droncken drinckt, dus daernich dat 
hy meer biers stort als hy met eenen voedt soude konnen bedecken soo 
sal men hem naer het waeter draeghen. 

17.   Item oft dat die Renten niet betaelt wierden met dach ende Sonnen 
op Sinte Anthoniusdaegh, soo sullen die Deekens veroorsaeckt syn dat 
veecken daeraff te doen ende hangen dat schutten Veecken daer voor en 
sullen alsdan die gebruyckers die voor de Erven ofte Gemeinten quyt syn 
ten eeuwighen daghe. Dit selvige is toegestaen met Advys van de Schepen 
Alle welcke puncten ende Artyckelen dan von desen geapprobeert ende ge- 
tandeert syn woorden van onze Voorvrouwe des hochweerdigste hochgeborne 
Vrouwe van Brederode Saler Mem.* Soo fst dat wy op bede en begeerte der 
Deeckens en gemeyne Schutten van Sint Anthonius voornoempt de selven met 
desen Insgelycks Lauderen conformeren ende approberen tot meerdere vas- 
ticheydt hebben wy deselve eygenhandich onderschreven ende met onsen 
Graefelycken unterschreft bekreftigt binnen Thorn in onser Abbatiale Presentie 
op den 9 Dach der Maent May in den Jare 1641 
 
woorden  =  geworden 
 
Bron: Sint Sebastianus, Voerendaal 
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Schuttersfeest 

 

Het koningsschieten, vogelschieten of papegaaischieten is een oud gebruik dat voorkomt in 

grote delen van Europa. In de meeste gevallen gaat het om een jaarlijks terugkerend 

volksvermaak dat vaak gepaard gaat met een groot folkloristisch  feest. Omdat dit meestal 

met de plaatselijke schutterij of schuttersgilde verbonden is, wordt ook wel gesproken van 

een schuttersfeest. 

Het fenomeen is wijdverbreid en wordt overal anders gevierd. In de loop der jaren zijn 
verschillende aspecten toegevoegd of verdwenen. Ook de naam verschilt per regio. De term 
"vogelschieten" duidt op het object waarop geschoten wordt. "Papegaaischieten" verwijst naar 
een specifieke en exotische vogel, dit is een historische variant. "Koningsschieten" verwijst 
naar de winnaar die koning van de schutteri) genoemd wordt. 

 

 

Adelaar, Ravensburg, 2010 

 

Een houten vogel (papegaai) wordt boven op een hoge paal of boom (schiet- of schutsboom) 
geplaatst. De bedoeling is dat deze vogel eraf wordt geschoten. Dit kan met een handboog, een 
kruisboog, een windbuks of een vuurwapen gebeuren. 

Over de oorsprong is niet veel bekend. Het kan gaan om een gecultiveerde vorm van een 
jachtwedstrijd. Volgens anderen zou het om een vruchtbaarheidssymbool gaan. Dat het 
vogelschieten van oorsprong in het voorjaar plaatsvindt (vaak hemelvaart of pinksteren), zou 
hier ook mee te maken hebben. Dat de heilige geest ook vaak als vogel wordt afgebeeld, wordt 
volgens sommigen hier ook mee in verband gebracht. 
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Hoe de wedstrijd precies verloopt, verschilt per regio en per plaats. Vroeger was het 
gebruikelijk dat iedere deelnemer zijn eigen wapen gebruikte en men dus allemaal tegelijk 
schoot. Tegenwoordig wordt vaker om beurten geschoten. 

De volgorde van de schietwedstrijd is meestal afhankelijk van functies, rangen en het aantal 
jaren van lidmaatschap. Na de aftredend koning volgt vaak de overheid; dit is het 
bestuur en/of de officieren. Vroeger was dit hetzelfde. Kapitein, luitenant en 
vaandrig vormden het dagelijks bestuur. In sommige gevallen wordt de volgorde door loting 
bepaald en kan elke ronde verschillen. Ook komt het voor dat elke schietbeurt gekocht moet 
worden en kan men ook voor iemand anders schieten of een schietbeurt kopen. Maar hoeveel 
loten of schoten men heeft, welk systeem of volgorde gehanteerd wordt, hoe goed men ook kan 
schieten, het lot bepaalt in de meeste gevallen wie de winnaar zal zijn. 

Ook de ceremonie vooraf verschilt enorm. De aftredende koning wordt ontdaan van zijn 
versierselen, het koningszilver en een eventuele kroon. Vaak zijn hoogwaardigheidsbekleders 
(vertegenwoordigers van kerkelijke en wereldlijke overheid) aanwezig en zij schieten 
ereschoten vooraf. Op het afschieten van kop, staart en vleugels staat soms een aparte prijs. 

De wedstrijd wint men door het laatste restje hout van de vogel af te schieten. Hier is enige 
kunde voor nodig, maar vooral een portie geluk, om net op tijd aan de beurt te zijn. 

 

 

Zilveren koningsvogel 

 

De winnaar van de schutterswedstrijd wordt de (schutters-) koning genoemd. Hij wordt geëerd 
nadat hij gewonnen heeft; dit gaat ook weer met veel ceremonieel gepaard. In veel gevallen 
mag hij het schutterszilver dragen. Elke koning laat een zilveren schild maken, waarop zijn 
naam, de naam van schutterij of het gilde en het jaar van zijn koningschap staan. Meestal 
wordt in het ontwerp iets persoonlijks toegevoegd, zoals een afbeelding of term die verwijst 
naar het beroep, familienaam of de functie binnen de schutterij. In de loop der jaren zijn dus 
vele schilden gemaakt en die worden gedragen door de huidige koning. 

De precieze rechten en plichten verschillen ook. In het ene geval zijn er nauwelijks voorrechten 
en verplichtingen, in andere gevallen zijn dit er veel. Zo moeten sommige koningen een eed van 

trouw afleggen en worden automatisch bestuurslid, voor dat jaar of blijvend. 
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De schutterskoning draagt ook een zilveren vogel, als symbool van zijn overwinning. Deze 
vogels zijn vaak eeuwenoud en worden samen met de zilveren schilden zorgvuldig bewaard. 
In veel gevallen ontleent het gilde zijn ouderdom aan deze vogel. 

De koning heeft vaak de keuze of hij vergezeld wordt door een koningin. Meestal is het zijn 
vrouw of vriendin, ook komt het voor dat zijn dochter of moeder de koningin wordt. Op 
sommige plaatsen kan men enkel koning worden als men op een briefje vooraf zijn koningin 
aangegeven heeft. 

Op steeds meer plaatsen mogen vrouwen tegenwoordig meedoen aan de wedstrijd. Zo kan het 
gebeuren dat een vrouw schutterskoning wordt. Of zij vervolgens als koningin of toch gewoon 
als (schutters-) koning wordt aangesproken, verschilt per plaats. 

Als een den voegel drijmael naer een ander aff schiet der sal Keijser sijn. Zo luidt een reglement 
uit 1714 van de schutterij van Mheer. Keizer wordt men dus door drie keer achter elkaar 
koning te zijn. De portie geluk die men gehad heeft om koning te worden, moet des te male 
groter zijn om keizer te kunnen worden. Er zijn schutterijen die zelfs nog nooit een keizer 
gehad hebben. Ook kan het voorkomen dat de vorige keizer al lang overleden is en men nog 
steeds geen nieuwe keizer heeft. Hierdoor worden soms de regels aangepast, om sneller een 
keizer te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: drie maal koning in vijf jaar, vijf maal koning in 
zijn leven of drie maal koning in zijn leven. Het kan ook voorkomen dat de aftredend koning 
meerdere schoten per ronde krijgt, om de kans voor hem te vergroten. 

In sommige plaatsen wordt men keizer voor het leven, waardoor het kan voorkomen dat 

verschillende personen keizer zijn. In dat geval wordt de titel pas overgedragen als de huidige 
keizer overleden is of zelf aftreedt. Op sommige plaatsen wordt voor jongeren een aparte 
wedstrijd gehouden. De leeftijd hiervoor verschilt: bijvoorbeeld van 8 t/m 16 of van 16 t/m 
25. De winnaar van deze (sub-) wedstrijd wordt prins of jeugdkoning genoemd. 

Om deel te mogen nemen, moet men in veel plaatsen lid zijn van de schutterij. Verschillende 
schutterijen hebben daarom ook een nevenwedstrijd voor burgers en/of ereleden. De winnaar 
hiervan mag zich daarom burgerkoning noemen. Als enkel leden mogen deelnemen, wordt ook 
wel expliciet gesproken van schutterskoning. 

Op schuttersfeesten waar verschillende schutterijen elkaar treffen, is ook soms een 
schietwedstrijd tussen de koningen. De winnaar van deze onderlinge wedstrijd wordt koning 
der koningen genoemd. Zo wordt elke drie jaar het  Europees Schutterstreffen gehouden, 

waarvan de winnaar zich Europees koning mag noemen. In 2012 vond het EST plaats in 
Tuchola, Polen Toon Weijtmanns (64 jaar) van Sint Antonius en Sint Sebastianus uit 
Udenhout is sinds 25 augustus Europees koning en Bram Van Bergen (20 jaar) van het 
Sebastianusgilde uit Oss is op die dag Europees prins geworden. 

In de Nederlandse gebieden had men tijdens de kruistochten kennisgemaakt met de papegaai. 
De naam van de vogel kwam uit het Arabisch, waar de vogel babagâ wordt genoemd. De 
kleurrijke vogel viel in de smaak en werd al spoedig op grote schaal geïntroduceerd aan de 
vorstelijke hoven van Europa. De papegaai werd in de middeleeuwen in verband gebracht met 
de maagd Maria. In het ridderlijke Frankrijk was de papegaai de boodschapper van 
liefdesberichten. 

In 1975 stelden enkele vooraanstaanden uit het Belgische Gildenwezen een Europese en 
autonoom werkende Orde in. Dit Instituut van Verdiensten was niet gebonden aan enig 
verbond, federatie of unie. Deze Orde had tot doel: ‘diegene te eren en te honoreren, welke 
door hun inzet of morale steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der 
schutsbroederschappen en/of gilden, of die zich verdienstelijk maakten bij de culturele of 
sociale werking van deze verenigingen welke behoren tot het volksculturele patrimonium van 
Europa’. De Orde richt zich uitsluitend tot die verenigingen die een historisch verantwoord 
verleden als  gilde, schutsbroederschap of schutterij kunnen aantonen, waarbij het wapen 
dat beoefend wordt, handboog, kruisboog of buks mag zijn. De Orde tracht tevens, al 
naargelang haar mogelijkheden, deze gilden of schutterijen te steunen in de handhaving of de 
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uitbouw van hun erfdeel. In verband met de hoge eer verbonden aan de koningspapegaai werd 
de Orde genoemd: Orde van de Papegay. 

 

Schutterij Diepenheim 

 

 

Diepenheim 

 

Het Schuttersfeest in Diepenheim komend weekeinde (2018) is in een nieuw jasje gestoken. 
Het is het laatste tentfeest van het seizoen in Hof van Twente. 

De vijfennegentigste editie van het Schuttersfeest in Diepenheim kent verschillende nieuwe 
onderdelen. Dat is het gevolg van brainstormavonden waar veel nieuwe ideeën zijn geopperd, 
die vervolgens zijn uitgewerkt door een groep leden .  Dat alles onder de noemer ‘sfeerbeheer’. 

Het motto van het evenement is: Knal de zomer uit in Diepenheim.  
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Nieuw op het feestterrein met een grote tent aan de Borculoseweg  zijn twee tipitenten: Tipi 
One en Tipi Two. De tenten bieden allerlei vertier: van lokale artiesten met een blik in 
historische archieven, het draaien van plaatjes tot een yogasessie en een optreden van Quote 
Deep’n door Sander Schimmelpenninck,  de hoofdredacteur van  het  tijdschrift Quote. Ook 
is er een café op het terrein met diverse soorten bier en wijn en er is een loungegedeelte: Playa 
del Deep’n.  Ook komt er een tent voor de opvang van kinderen.  

De organisatie heeft verder gebroken met de traditie dat de schutterskoning en de 
schutterskoningin tijdens het feest bekend worden. Dit is nu een week naar voren gehaald, 
zodat het koningspaar, net als de jeugdschutterskoning en de jeugdschutterskoningin, 
mee  kunnen in de koets tijdens de jaarlijkse optocht op zaterdag. 

De Diepenheimse schutterij rukt zaterdag om 12.30 uur met tachtig mannen en  dertig 
vrouwen uit voor de jaarlijkse optocht door Diepenheim naar het kasteel Nijenhuis,  het Huis 
te Diepenheim en  het kasteel Warmelo. Het college van B en W ontvangt de schutterij bij het 
oude gemeentehuis aan de Grotestraat. Vanaf 14.00 uur zijn er allerlei activiteiten op het 
feestterrein met vanaf 15.00 uur de volksspelen. 

In de Middeleeuwen was het de taak van schutterijen om de kastelen te beschermen. In 
Diepenheim ontstonden afzonderlijke schutterijen voor de diverse kastelen. Tradities zoals het 
Schuttersfeest met koningsschieten, dateren uit die tijd. De schutterijen rukten uit naar één 
kasteel waar het feest plaatsvond. Toen in de negentiende eeuw de beschermfunctie verdween, 
werden de schutterijen samengevoegd. Sinds 1923 vindt de traditie in de huidige vorm plaats 
in Diepenheim. Ieder jaar op de laatste zaterdagmiddag van september rukt de Diepenheimse 
Schutterij uit. De schutters trekken dan in een optocht langs het oude gemeentehuis van de 
voormalige gemeente Diepenheim en de particulier bewoonde kastelen het Nijenhuis, Huis 
Diepenheim en Warmelo. De stoet wordt nog steeds ontvangen door de bewoners van de 
kastelen om de historische band met de Schutterij te bevestigen. 

Aan de tocht van ongeveer vijf kilometer doen ook Harmonie Diepenheim, dansgroep de 
Stedeker Krummels en de Landelijke Rijvereniging mee. Er is een centrale rol voor het 
schutterskoningspaar en het jeugdschutterskoningspaar. Het derde onderdeel van de traditie 
is het aansluitende Schuttersfeest met volksspelen. Het koningsschieten door de mannen en 
het vogelgooien door de vrouwen worden gezien als de hoogtepunten. De winnaars vormen het 

nieuwe schutterskoningspaar.   
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Precies om 12:30 uur rukt de Diepenheimse Schutterij uit voor de jaarlijkse optocht door 

Diepenheim en langs de kastelen. Deze traditie staat sinds september 2015 op de Nationale 

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Deelnemers van de optocht zijn: 

• Diepenheimse Schutterij 

• Koets met het jeugdkoningspaar van 2019 (nog niet bekend) en het koningspaar van 

2019 (nog niet bekend) 

• Koninklijke Onderscheiden Muziekvereniging Harmonie Diepenheim 

• Stedeker Krummels 
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• Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Diepenheim 

 

Route optocht: Nijenhuizerlaan, Het Nijenhuis, Nijenhuizerlaan, Goorseweg, Lindelaan, R.J. 

Schimmelpenninckstraat, Dr. C.A.J. Quantstraat, Goorseweg, Grotestraat, Oude 

gemeentehuis, Huis te Diepenheim, Warmelo, Borculoseweg, Feestterrein. 

 

 

 

De Diepenheimse Schutterij is in 1923 opgericht en telt op dit moment ruim elfhonderd leden. 

Vertier voor de bevolking, daarvoor zette de vereniging zich in. Hiermee kwamen de organisatie 
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van een kermis en traditionele volksspelen tot stand. In vroegere tijden werd het 

Schuttersfeest altijd bij plaatselijke horecabedrijven gevierd. De Pol, Oudelaar en Roelofsen 

vormden tot 1980 het decor van de traditie die nog steeds voortduurt. 

Vanaf 1980 zijn de activiteiten uitgegroeid tot het Jeugdschuttersfeest en het driedaagse 

evenement in het laatste weekend van september. Alles vindt plaats in en rond de feesttent 

aan de Borculoseweg; van traditionele volksspelen voor leden tot een spetterend programma 

voor iedereen die wel van een feestje houdt. 

Hoewel het niet expliciet de bedoeling is de oudste geschiedenis van de schutterijen te 

belichten, toch een korte terugblik. In hun dubbelfunctie van zowel leger als politie hebben 

zij zes eeuwen lang het dagelijks leven in veel steden en grotere dorpen mede bepaald en zo 

een prominente plek in de boeiende lokale geschiedenis verworven. In oorlogstijd hebben 

schutterijen muren en poorten van hun woonplaatsen tegen indringers en andere gevaren 

moeten verdedigen en in vredestijd hebben ze niet alleen de klok rond hun eigen woongebied 

moeten bewaken maar zijn ze ook verplicht geweest op te treden bij (dreigende) onlusten om 

als politie te zorgen voor rust en vrede binnen de stadsmuren.  

 

 

 

 

Diepenheim, Klepper Derk 

 

Een week voor het feest maakt Klepperderk zijn tocht door Diepenheim om inwoners te 

attenderen op het komende Schuttersfeest. Onder begeleiding van tamboers van de 

Diepenheimse Schutterij en ‘De Kleppers’, trekt Klepperderk rond. Hierbij mag het traditionele 

Schuttertje niet ontbreken! 

 

Rond de Middeleeuwen was elke burger verplicht een aandeel te leveren in de verdediging van 

de stad. De burgers waren daartoe naar vermogen bewapend. In de vijftiende eeuw ontstonden 
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de kloveniersgilden waarvan de leden zich toelegden op vuurwapens, meestal karabijnen 

(klovenier: drager van een kolf: ondereind van een geweer). Bij de verdediging van de stad 

werden de schuttersgilden graag ingezet vanwege hun deskundigheid. Zij traden daarbij 

eerder als burgers dan als gilde op. In tijden van vrede bestonden hun plichten uit het oefenen 

op het doelenterrein, het meelopen in de stedelijk processies en het opwachten van vorstelijke 

personen. De gilden kenden een rijk verenigingsleven; hun jaarlijkse schietwedstrijden, het 

schieten op de papegaai vormden een hoogtepunt. Na de Vrede van Munster (1648) verliezen 

we de schutterijen uit het oog. Vaak wordt beweerd dat zij langzaam in verval raakten. 

Inderdaad is in de achttiende eeuw weinig meer over van hun trotse karakter zoals we dat 

kennen uit de zeventiende eeuwse schuttersstukken in de musea. Pas in de jaren tachtig van 

de achttiende eeuw kregen de schutterijen meer levenskracht. In het in het jaar 1781 

verschenen pamflet: ‘Aan het volk van Nederland’ pleitte Johan Derk Van der Capellen tot den 

Pol voor de vorming van een volksleger naast het beroepsleger. Een volksleger kwam er niet 

maar in veel plaatsen werd de schutterijen nieuw leven ingeblazen. Zo werd op 27 maart 1785 

door een aantal burgers van Haaksbergen en Honesch een aanvraag ingediend tot de 

oprichting van een schutterij, welk verzoek werd gehonoreerd. 

 

Veel gegevens uit die jaren zijn niet meer aanwezig. De huidige schutterij trekt in de eerste 

week van september door de straten op weg naar het Scholtenhagen voor een feestelijke 

wapenoefening: het vogelschieten om de koningsprijs. In Haaksbergen begint die dag om vijf 

uur in de morgen  met de rondgang van de reveilleblazers, met voorop de twee bielemannen, 

de trommelslagers en hoornblazers van de harmonie met drie officieren van de schutterij. Ze 

lopen een vaste route waarlangs de kasteleins wedijveren om hen zo goed mogelijk te onthalen. 

Daarna gaat het naar de burgemeester bij wie een hapje en een drankje wordt genuttigd. 

Vervolgens is de koning van het jaar daarvoor aan de beurt. Daar kunnen spekpannekoeken 

worden gegeten, uiteraard met wat geestrijk vocht. Met het koningspaar in een versierde rolls 

royce keren ze tegen negen uur bij het station terug. Daar staat de rest van de schutters al te 

wachten, de kolonel fier op zijn paard komt aangereden en de harmonie met slaande trom en 

schallende trompetten is aanwezig. Na het commando ‘afdeling schutterij, voorwaarts, mars’ 

begeeft de stoet zich door het dorp naar het park Scholtenhagen. Daar spreekt de voorzitter 

een welkomstwoord, de vlaggen worden gehesen en het volkslied wordt gespeeld. De jury zit 

klaar om de namen van de op volgorde van hun nummer aantredende leden met de 

schutterslijst te vergelijken. En dan begint het schieten met de oude karabijnen. De 

burgemeester lost het ereschot, de oude koning het eerste schot en vervolgens wacht elke 

schutter op zijn beurt. Vijf prijzen zijn er te winnen waarvoor in volgorde van de hoogste eer 

de romp, de kop, de rechtervleugel, de linkervleugel en de staart naar beneden dienen te 

komen. Valt uiteindelijk de romp dan is het koningsschot gevallen. Daarop volgt een 

uitgebreide plechtigheid. Twee officieren ontdoen de oude koning met de sabels van zijn 

waardigheidstekens en hangen vervolgens de nieuwe koning de keten om de nek. Hierna wordt 

het koningspaar gehuldigd en is er tijd voor een feest in het park. De burgemeester reikt ’s 

avonds de prijzen uit. Zo is de schutterij niet meer dezelfde als in het verleden maar ze vervult 

nog steeds een centrale functie in de plaatselijke gemeenschap. De Haaksbergse schutterij 

hoort tot de federatie van Gelderse schuttersgilden Sint Hubertus en werkt in de geest van 

het oude devies: broederschap, trouw en dienstbaarheid.   
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De schutterij, Diepenheim 

 

 Frans Wiegant, schutterskoning 
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Uit al de publicaties van Everhard Jans, Adriaan Buter en Wim Rietman (Diepenheim) blijkt 

dat ook in Twente korpsen op allerlei manieren aan de weg hebben getimmerd. Voor het jaar 

1920 waren er in Diepenheim al meerdere schutterijen. In de zesdelige verhalenbundel: ‘Dag 

Stedeke van gisteren’ van Wim Rietman wordt vertelt dat schuttersfeesten in Diepenheim 

eeuwenoud zijn en dat vooral de havezathen elk een eigen korps hadden. Enerzijds om in hun 

functie van soldaten het kasteel tegen indringers te verdedigen en anderzijds om als 

folkloregroep op het landgoed voor de nodige ontspanning te zorgen. Begin twintigste eeuw 

komt er een eind aan de officiële status van schutterijen oude stijl als bij de invoering van de 

Landweerwet het nationale leger wordt gevormd, dat dan de defensietaak overneemt. Niet 

overal verdwijnen de schutterijen. Waar nog korpsen zijn krijgen deze een folkloristisch tintje. 

Van gewapende verdedigers van huis en haard worden ze onderdeel van lokaal 

kermisvermaak, waarbij ook oude tradities als het vogelschieten in ere worden gehouden. Dat 

laatste geldt ook voor de korpsen die na de Eerste Wereldoorlog in tal van gemeenten zijn 

(her)opgericht, zoals in het jaar 1923 in Diepenheim. 

 

Voor het jaar 1980 heeft het schuttersfeest een typisch besloten plaatselijk karakter. De komst 

van de tent en de daardoor ruimere mogelijkheden om meer ‘spektakel’ op te roepen hebben 

ervoor gezorgd dat het feest intussen ook over de grenzen van het stedeke grote 

aantrekkingskracht uitoefent. Welke Diepenheimer denkt niet met nostalgie terug aan de 

optredens van de cabaretgroep ‘Punt Oet’ tijdens het frühschoppen op de zondagochtend. Ook 

landelijke artiesten zoals Harry Slinger, Bonny Sint Clair, Boh Foi Toch en vele anderen 

hebben in de Diepenheimse feesttent volop in de schijnwerpers gestaan. 

 

De introductie van de tent bij het schuttersfeest is de eerste van de drie logistieke toppers uit 

de afgelopen vijfentwintig jaar. In het jaar 1980 vraagt het toenmalig bestuur van de schutterij 

aan de gemeente een tent te mogen exploiteren. Het groene licht komt, waarschijnlijk vooral 

omdat in dat jaar het achthonderdvijfenzeventig jarig bestaan groots gevierd gaat worden. De 

tent is zo’n succes dat eigenlijk vaststaat dat deze niet meer bij het feest is weg te denken. De 

exploitatie heeft de schutterij geen windeieren gelegd, vooral de inkomsten uit drankomzet 

spelen hierbij een belangrijke rol. De tent heeft echter indirect ook nog andere (positieve) 

gevolgen gekregen. 

 

De schutterij heeft voor het jaar 1980 zelf nog niet veel materialen en dus ook maar weinig 

opslagruimte nodig. Begin jaren tachtig huurt zij de voor het feest nodige spullen zoals 

biertaps, meubilair, verlichting en dergelijke. Spoedig vormt zich de gedachte deze logistieke 

materialen te kopen dan wel zelf te maken. Een beroep van het bestuur op de leden om de 

handen uit de mouwen te steken is niet aan dovemansoren gericht. De spontane medewerking 

is door de jaren heen gebleven. In positieve zin speelt daarin mee dat het ledental explosief is 

gestegen. Vooral jongeren hebben zich plotseling erg verbonden gevoeld met de schutterij en 

met het feest. In het jaar 2004 bedraagt het aantal leden  negenhonderdveertig. De rek is er 

nu wel uit en dat is ook wel logisch als we bedenken dat het aantal inwoners van Diepenheim 

niet boven de drieduizend uitkomt en de schutterij geen leden uit Markvelde telt omdat deze 

Diepenheimse buurtschap elk voorjaar zijn eigen feest heeft. 

 

Velen hebben in het jongste verleden de handen uit de mouwen gestoken en doen dat nu nog 

steeds. De medaille van die grote mate van zelfwerkzaamheden kent ook spoedig zijn keerzijde 

omdat zich gaandeweg gebrek aan opslagruimte voordoet. De spullen van de kinderspelen 

liggen vele jaren bij een van de leden op zolder en bij Roelofsen aan de Goorseweg heeft de 

schutterij op zolder een afgeschermde ruimte gehad voor de schutterskostuums. En ook als 
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na het jaar 1980 materialen worden gekocht of zelf worden gemaakt is er bij particulieren 

voldoende ruimte om de spullen op te slaan. Langzamerhand nadert het moment dat er 

ruimtegebrek ontstaat. En als dan tot overmaat van ramp in een van de boerenschuren ook 

nog houtworm wordt ontdekt en de daar opgeslagen bars en andere materialen aangevreten 

dreigen te worden, zit de schutterij met de handen in het haar. Als de nood het hoogst is, is 

de redding nabij. Het vroegere spoorstation aan de Lindenlaan wordt de reddende engel. 

 

Dit karakteristieke pand dat in het jaar 1908 als station is gebouwd en dat sinds het jaar 

1935 niet meer wordt gebruikt omdat de spoorlijn Neede-Hellendoorn wordt opgeheven en 

Bello uit het stadsbeeld van Diepenheim verdwijnt, is nadien vaak als opslagplaats gebruikt. 

In het jaar 1986 is het gebouw eigendom van de plaatselijke Coöperatieve Aankoopvereniging 

CAV, die dan reeds is gefuseerd met VLC West Twente Markelo. Geluk bij een ongeluk is dat 

een van de toenmalige schutterijbestuurders de dochter is van de CAV voorzitter en zij krijgt 

het verzoek mee om in huiselijke kring te informeren of de materialen voorlopig in het oude 

stationsgebouw kunnen worden opgeslagen. Dat verzoek wordt gehonoreerd en van het een 

komt het ander.  
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Station Diepenheim 
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Sientje Wiegant - De Jong 

 

 

In de periode tot het jaar 1987 heeft de schutterij door de exploitatie van de tent goed geboerd 

en een aardige reserve opgebouwd. Met die financiële ruggensteun trekt het bestuur in het 

jaar 1986 de stoute schoenen aan en gaat onderhandelen over de aankoop van het pand aan 

de Lindenlaan. Hoewel de vraagprijs aanvankelijk te hoog is doet de schutterij, na adviezen 

van een aannemer en een makelaar, een tegenbod. Om een lang verhaal kort te maken: de 
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partijen vinden elkaar en in mei 1987 mag de schutterij zich eigenaar van het pand noemen. 

Het gebouw wordt vooral gebruikt als opslagplaats maar ook voor vergaderingen van het 

bestuur en commissies. 

 

Een gelukkige bijkomstigheid is geweest dat de gemeente Diepenheim begin jaren negentig 

twintig panden als ‘beeldbepalend’ heeft aangewezen, waaronder ook het oude 

stationsgebouw. Dat heeft betekend dat de eigenaren subsidie ontvingen als ze een 

goedgekeurd plan van aanpak voor restauratie indienden. In het jaar 1992 verzoekt de 

schutterij de gemeente om een bijdrage voor de restauratie. De gemeente geeft de toestemming 

en subsidieert de helft van de kosten. Aangevuld met geld uit eigen reserves kunnen de nog 

openstaande projecten een voor een worden uitgevoerd. Omdat het voormalig stationsgebouw 

tot het cultureel erfgoed van Diepenheim behoort, bestaat zelfs de mogelijkheid dat het in de 

toekomst een rijksmonument wordt, zodat dan mogelijk het rijk subsidie verstrekt. 

 

Met de exploitatie van de tent en het bezit van een eigen gebouw heeft het schutterijbestuur 

in stilte gehoopt met de aankoop van een kavel grond aan de Borculoseweg het logistieke 

‘drieluik’ te hebben gecreëerd. Daardoor is de continuïteit van het jaarlijks festijn voor tal van 

jaren gewaarborgd. Maar daarbij heeft ze helaas buiten de omwonenden van het betreffende 

terrein gerekend. De verontrustte buren waren bang dat op het perceel vaker per jaar 

grootschalige evenementen georganiseerd zouden gaan worden. Ze maakten tegen die 

mogelijkheid bezwaar en er zijn bezwaren tegen het houden van het driedaagse schuttersfeest 

op dit terrein. Het bestuur van de schutterij en vooral het college van Burgemeester en 

Wethouders hebben deze bezwaren nog steeds niet voldoende kunnen weerleggen. 

 

Hoe groot de invloed van de tent op het schuttersfeest is geweest laat een vergelijking van de 

programma’s van voor het jaar 1980 en daarna duidelijk zien. De spelletjesmiddag voor de 

basisschoolleerlingen op de zaterdag voorafgaand aan het schuttersfeest, heeft zijn eigen 

karakter behouden en ook nauwelijks verandering ondergaan. De jongen en het meisje met 

de hoogste punten worden koning en koningin van de jeugd. Zij krijgen een mooie prijs en 

zijn een week later eregasten bij het traditioneel uitrukken van de schutterij, ze rijden dan 

mee in een van de koetsen. De trommelslag die lang op de vrijdagavond van het feest op het 

programma heeft gestaan is nu al vele jaren na afloop van de jeugdmiddag. Vergezelt van 

enkele fraai uitgedoste trommelaars en een dweilorkest gaat de stadsomroeper Klepperderk 

in de vooravond de kom van het stedeke rond om de inwoners ‘kond te doen’ van het 

feestprogramma. De toeschouwers langs de route worden daarbij getrakteerd op en drankje 

om hen letterlijk en figuurlijk warm te maken voor de aanstaande festiviteiten. Vroeger was 

dat een jonge klare voor de mannen en een bessen voor de dames. Tegenwoordig maakt het 

‘Schuttertje’ de bevolking warm. Op de smaak afgaand houdt deze het midden tussen een 

jonge borrel en een bessen. Tijdens deze rondgang wordt gestopt bij de ouderlijke woningen 

van de koning en de koningin van de jeugd en aan hen wordt een serenade gebracht. Daarbij 

is het traditie geworden dat de ouders op hun beurt trakteren. 

 

In het jaar 1979 heeft het  vrijdagavondprogramma bestaan uit een markt met goederen, 

antiek en rommel, gevolgd door een lampionoptocht voor de jeugd. De trommelslag en een 

‘Deepse Avond’ op een podium in de open lucht met optredens van Diepenheimse artiesten en 

met Harm oet Riessen als speciale gast. En verder is er langs de Goorseweg een 

biertapwedstrijd gehouden en hebben de feestgangers zich bij café Roelofsen kunnen 

amuseren bij een drive-inshow. En natuurlijk zijn er kermisattracties. Wat gebeurt er 

tegenwoordig op de eerste dag van het feest? Het programma wordt al om veertien uur geopend 
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met een seniorenmiddag met aansluitend de officiële opening met het tappen van het ‘eerste 

pilsje’ aan het begin van het bedrijvenuurtje. ’s Avonds is er tot in de kleine uurtjes feest in 

de ruimste zin van het woord, met veel muziek en tijdens de eerste uren een speciaal 

programma. Enkele jaren achtereen is er een taptoe gehouden waarbij de plaatselijk 

muziekvereniging Harmonie haar muzikale kunsten heeft kunnen vergelijken met die van 

showorkesten. 

 

Het programma op de zaterdag is niet veranderd en begint traditioneel met het uitrukken van 

de schutterij. Daarna volgt een folkloristische optocht langs de kastelen Nijenhuis, Huis te 

Diepenheim en Warmelo en een ontvangst door het gemeentebestuur. Vooraan in de optocht 

lopen vier poortwachters die toegang vragen bij de gesloten kasteelpoort. Deze wordt pas 

geopend nadat de Harmonie ‘In naam van Oranje doe open de poort’ heeft gespeeld. Dan vindt 

de parade plaats waarbij de kapitein bij de stoep van het kasteel, waar de grafelijke familie 

zich heeft verzameld, het defilé afneemt. De gehele schutterij heeft momenteel drieënzestig 

functies. Behalve de kapitein en zijn eerste en tweede luitenant, lopen er naast de koets met 

de twee koningsparen, vier palfreniers. Daarachter loopt de vaandeldrager, vier 

vlaggendragers, vier poortwachters, de tamboer-majoor en vier bielemannen. Vervolgens 

komen zes hellebaardiers, zes tamboers, de prijzendrager, twee schildendragers, twee 

marketentsters (vrouwen in uniform die met het leger meetrokken en aan de soldaten 

verversingen verkochten), twaalf dames en weer vier vlaggendragers. De vlaggendrager dragen 

onder andere de vlaggen van de kastelen, waarbij de vlag van het eervolgende te bezoeken 

kasteel een vaste plaats rechts vooraan in de optocht heeft. De twee piassen hebben geen 

vaste plek in de optocht. Deze hebben met hun zwart gemaakte gezichten de taak om tijdens 

de rondgang zoveel mogelijk niet gehuwde dames te knuffelen. De meeste dames ondergaan 

dit uiteraard niet vrijwillig en de heren dienen over een goed doorzettingsvermogen te 

beschikken. De optocht wordt compleet gemaakt door de rijvereniging en de koetsen met de 

Stedeker Krummel, de kindergroep van de dansgroep Stedeker Daansers. 

 

Tijdens het bezoek aan de kastelen spreekt de kapitein: ‘Lang leve de familie, hun personeel, 

de Diepenheimse schutterij, De Harmonie, Stedeker Krummels en de Rijvereniging, waarna 

een driewerf ‘Hoera’ geroepen wordt door de gehele schutterij. De Harmonie speelt vervolgens 

het ‘Lang zal ze leven’, waarbij de bielemannen een kring vormen met in hun midden de 

tamboer-majoor en zo een rondedans uitvoeren. Ook Klepperderk spreekt nogmaals zijn 

proclamatie uit. Daarna krijgen de schutters geschenken aangeboden. Bij kasteel Nijenhuis 

is dit traditioneel een horloge voor de schutterskoning en een lap stof voor de 

schutterskoningin. Bij de andere kastelen zijn dit wisselende geschenken. De gemeente geeft 

een mooie beker voor de winnaar van een van de volksspelen. 

 

Aan het eind van deze historische optocht worden de volksspelen, zoals bukschieten om de 

koningstitel en het vogelgooien om de koninginne-titel op het feestterrein gehouden. Ook 

kuipsteken en stoelendans behoren tot de traditionele volksspelen waaraan alleen leden van 

de schutterij deel mogen nemen. Daarnaast worden allerlei andere activiteiten gehouden zoals 

een playbackwedstrijd voor de jeugd. Voor het jaar 1980 was met de prijsuitreiking het feest 

op zaterdag in feite afgelopen en werd in de cafés voortgezet. Voor velen begint het feest 

tegenwoordig echter pas bij de prijsuitreiking en de huldiging van de vorsten in de vooravond, 

waarna pas na middernacht het feestgedruis verstomt en iedereen huiswaarts keert. 

 

Het zondagmiddagprogramma voor het jaar 1980 heeft uit leuke ontspannende activiteiten op 

het feestterrein bestaan. De feestelijkheden waren toen zo rond een uur of achttien afgelopen 
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waarna de rust in het dorp langzaam maar zeker terugkeerde. Tegenwoordig begin het 

programma al in de ochtenduren. Er is al gerefereerd aan de optredens van de cabaretgroep 

Punt Oet, die in het jaar 1982 voor het eerst voor het voetlicht is getreden tijdens het 

frühschoppen. Deze groep is voortgekomen uit de cabaretgroep van de PJGO Diepenheim die 

enkele jaren achtereen nationaal kampioen van het cabaretfestival van de PJGO is geworden. 

Het succes van dat eerste optreden is zo groot dat de groep de volgende veertien jaar vast 

onderdeel van het programma wordt. Opvallend is dat velen in die jaren al heel vroeg naar de 

tent drentelden om niet alleen te genieten van het ‘katerconcert’ van de dixielandband 

Teachers and Two maar vooral om zeker te zijn van een goede plaats om alles goed te kunnen 

zien en horen. Nadat Punt Oet het na vijftien jaar voor gezien houdt, wordt het 

ochtendprogramma gevuld met een compilatie van optredens van Diepenheimse artiesten met 

namen als Bonte Zondagmorgentrein en Groeten uit Diepenheim. Het programma ’s middags 

is gevarieerder en uitgebreider dan vroeger, vooral de laatste jaren door de samenwerking met 

Overijssel op Straat, straattheater op een groene weide. 

 

Het schutterijbestuur is tevreden over hetgeen er in de laatste vijfentwintig jaar allemaal tot 

stand is gekomen. Met het omvangrijker worden van het festijn is er ook meer werk voor 

bestuur en leden gekomen. Daarvoor is een technische commissie benoemd die zich 

hoofdzakelijk bezighoudt met het onderhoud van het gebouw en het materiaal. Verder kent 

de vereniging damesleden die zorgen voor het onderhoud van de kostuums. Veel lof is er voor 

de ploeg die jaarlijks zorgt voor de opbouw en het ruimen van het terrein. Het opruimen op de 

maandag erna wordt altijd onderbroken voor een gezamenlijke stamppotmaaltijd. Ongeveer 

honderd leden zorgen ervoor dat alles ‘brandschoon’ wordt na een weekend schuttersfeest. 
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Daar komen de schutters  

 

  
 

Daar komen de schutters is een spotliedje op de burgerschutterij. De Rotterdamse schutters 

zijn helden op sokken en doen nooit iets nuttigs. Het enige gevecht dat ze aangaan is als ze 

flink gezopen hebben. Daar komen de schutters, daar komen ze an, die mannetjesputters uit 

Rotterdam.  

Daar Komen De Schutters 

Daar komt de schutterij 

Met vaandels en met pluimen 

Ze lopen in de rij 

Ze kauwen op d'r pruimen 

Wat zijn de hun sas 

Het is of hun neuzen krullen 
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Ze lopen in de pas 

Als lieve zoete knullen 

 

refr.: 

Daar komen de schutters 

Daar komen ze an 

De mannetjesputters van Rotterdam 

Oh wat een geschitter 

Wat maken ze lef 

Dat komt van de bitter 

En plichtsbesef 

 

Een schutter is een klant 

Die niemand al kan bommen 

Durf jij, vraagt de sergeant 

Hier zonder schoenen kommen 

Dan beantwoord hij beleefd 

Sergeant ben jij bekrompen 

Als ik geen schoenen heeft 

Dan schutter ik op klompen 

 

refr. 

Wanneer de generaal 

De troep gebiedt te zwijgen 

Dan riep er een brutaal 

Kijk jij maar naar je eigen 

Je kan van mij aan gaat 

Wel naar de donder lopen 

Als jij zo'n toon aanslaat 

Kom ik nooit je kaas weer kopen 

 

refr. 

De schutter is het beeld 

Ter nederlandse natie 

Maar dat hem dat verveeld 

Dat merk je aan zijn facie 

Nooit heeft hij bloed vermorst 

Liefst staat hij naast zijn wapen 

Voor vaderland en vorst 

Een uur of drie te gapen 

 

 

Schutterij Haaksbergen 

 

Al meer dan twee eeuwen kent Haaksbergen een schutterij. Al sinds de achttiende eeuw waren 

in de meeste Twentse steden en dorpen schutterskorpsen opgericht. Die korpsen steunden de 

democratische vrijheidsbewegingen. Samen met veel van de dienstplichtigen waren veel 

mannen uit Haaksbergen gedwongen om lid te worden van de schutterij na de Belgische 

Opstand. De opstand in België begon in 1830 en de mannen werden in de jaren 1830 tot 1834 
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gedwongen dienst te nemen in de schutterij en mee te vechten. Toen ze in augustus 

terugkeerden werd er ter ere van hen een schuttersfeest georganiseerd. In de loop der tijd 

werd dit feest samen met het vogelschieten verschoven naar het laatste weekend van 

augustus, soms begin september. Het feest bestaat nog steeds als het jaarlijkse schuttersfeest 

met veel tradities en natuurlijk het vogelschieten.  
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De Schutterij zit sinds 1928 op het Scholtenhage nadat de andere plaats niet meer voldeed 

aan de veiligheidseisen. De schietbanen werden overgenomen van de weerbaarheidsvereniging 

en ook het schuttersfeest werd op Scholtenhagen gehouden. In 1992 raakte de Schutterij het 

verenigingsgebouw kwijt. De eigenaar Boenders, de uitbater van het Hagen, wilde van de 

voormalige schuur van erve ’t Hagen een eethuis maken en noemde het ‘Buffelo Bill’. De 

vereniging mocht een keer per week gebruik maken van de schietbaan op de bovenste etage. 

Toch werden er in 1999 plannen gemaakt om een nieuw gebouw te plaatsen op het erve 

Scholtenhagen. Het Schuttershoes werd in 2006 in gebruik genomen. 

De schuttersvereniging organiseert vaak feesten. Elk jaar wordt er een schuttersfeest 

georganiseerd en voor speciale gelegenheden zijn er feesten. Nog vaak wordt gesproken over 

het feest ter ere van het feit dat Haaksbergen achthonderd jaar bestond. Ria Lubbers, de 

vrouw van premier Ruud Lubbers, was aanwezig. Bovendien werd het grote Europese 

Schutterstreffen in 1996 gehouden in Haaksbergen. Het middelpunt waren de activiteiten op 

het Scholtenhagen. 

 

 

De ondernemers 
 
 
Wie zorgden door de eeuwen heen in Haaksbergen voor de handhaving van orde en recht? Tot 
in de Franse tijd (1795-1813) was dit een taak voor onderrichters, ook wel gerichtsdienaren 
genoemd. Daarnaast waren er armenjagers en nachtwakers. Toen kwamen de veldwachters. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog deed de politie haar intrede. 
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De onderrichter had veel meer taken dan de handhaving van orde en recht. Hij bezorgde 
dagvaardingen, zegde pachten en hypotheken op en was de beslaglegger op roerende en 
onroerende goederen. De oudst bekende onderrichter in Haaksbergen was Johan Verver, 
genoemd in de gerichtsprotocollen van 1628. Naast onderrichters waren er armenjagers. Hun 
taak was het om armlastige vreemdelingen buiten het gericht Haaksbergen te houden. 
 
Haaksbergen kende ook nachtwakers, die in de donkere uren een oogje in het zeil hielden. 
Vuurwapens hadden zij niet, meestal droegen ze een flinke stok bij zich en verder vaak een 
klepper. De nachtwaker fungeerde als dorpsomroeper en riep om hoe laat het was. Bij de 
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volkstelling van 1748 werd Hendrikus Waanders als nachtwaker opgegeven. In 1884 werd 
Gradus Leferink (1854-1946), alias Poet'n Graads, als nachtwaker aangesteld. Hij was een 
populaire figuur omdat hij met iedereen een praatje aanknoopte. De bijnaam Poet'n was 
ontleend aan het pand Blankenburg 8, waar een van zijn voorvaderen had gewoond. In zijn 
beginjaren ging hij gekleed in schapenvacht met stok, bel en sabel. In 1919 werd de functie 
van nachtwaker opgeheven. Van Poet'n Graads staat een standbeeldje in de Molenstraat, 
gemaakt door Jan te Kulve uit Eibergen. Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt heeft in 2007 de 
sabel van Poet'n Graads overhandigd aan burgemeester Loohuis. Die had Ulenbelt geërfd van 
zijn vader, vroeger notarisklerk in Haaksbergen. 
 
 

 

 

Vanaf 1796 kende Haaksbergen veldwachters. Voor hen was in het oude gemeentehuis op de 
Markt een kamertje ingericht waar ook een arrestantenhokje was. Dit was zo slecht beveiligd, 
dat gevangenen er meer dan eens uit wisten te ontsnappen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kende Haaksbergen twee gemeenteveldwachters. Wanneer zij iemand moesten verhoren, 
deden ze dat vaak in de raadzaal, omdat hun eigen kamertje daarvoor te klein was. Behalve 
gemeenteveldwachters kende Haaksbergen sinds 1850 ook rijksveldwachters, behorend tot 
de brigade Enschede. Zij waren tevens jachtopziener. Na de Tweede Wereldoorlog werden de 
gezagshandhavers ondergebracht in het korps rijkspolitie. Grote steden hadden een eigen 
gemeentekorps. In 1994 werden de gemeente- en rijkspolitie samengevoegd tot een regiokorps. 
Onder het kabinet-Rutte zijn de regiokorpsen omgevormd tot één nationale politie. 
 
De Haaksbergsche Schutterij ontstond op 24 maart 1785 en is daarmee de oudste vereniging 
van het dorp. In 1794/95 vielen de Fransen ons land binnen. Of de Haaksbergse schutters 
een rol hebben gespeeld bij de schermutselingen is niet bekend, evenmin of er schutters 
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hebben deelgenomen aan de Russische veldtocht van Napoleon Bonaparte. Wel waren er in 
die jaren al schietwedstrijden. Na 1814 kregen schutterijen als taak het handhaven van 
binnenlandse orde en rust. Ze hadden ook een aandeel in het verdedigen van het land. Samen 
met vele dienstplichtigen werden de Haaksbergse schutters ingezet na de Belgische opstand 
in 1830. Pas in augustus 1834 kwamen ze weer thuis. De Schuttersfeesten in Haaksbergen 
werden vroeger gehouden tegelijk met de najaarskermis. Tot aan 1976 kende de schutterij 
geen vaste leden, met uitzondering van enkele officieren, bielemannen en vendeliers. Wie 
tijdens de feesten mee wilde doen aan het vogelschieten, kon zich zelfs nog enkele uren voor 
de aanvang aanmelden als deelnemer. In 1976 werd het lidmaatschap verplicht om mee te 
mogen doen. Een topjaar was 1996 toen de Haaksbergsche Schutterij het Europees 
Schuttersfeest mocht organiseren, met meer dan 15.000 deelnemers. In het kader daarvan 
ging een delegatie van de Schutterij samen met toenmalig minister president Van Agt naar 
Brussel voor een ritueel rond Manneke Pis. Na een officiële ontvangst op het stadhuis werd 
dit standbeeld gekleed in het kostuum van de Haaksbergsche Schutterij. En het 
plasmechanisme werd aangesloten op een vat Belgisch bier. De schutterij beschikt op het 
Scholtenhagen over een eigen onderkomen: het Schuttershoes. Bron: En toen en nu. 
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Poet’n Graads was de laatste nachtwaker 
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De schutterij van Almelo 1815-1907 

 

Dit artikel is een bewerking van scriptie ‘De schutterij van Almelo 1815-1907’. Deze werd in 

1992 geschreven in het kader van de geschiedenisopleiding aan de Hogeschool Gelderland. 

In de geschiedenis van de landsverdediging hebben schutterijen een belangrijke rol  gespeeld. 

Ze werden opgericht in de late middeleeuwen om de steden te verdedigen tegen gevaren van 

buitenaf en te zorgen voor interne rust. Ook hielpen ze de landsheer in tijden van oorlog. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden ze onder het gezag van de nationale overheid geplaatst, 

in de persoon van de Prins van Oranje. In de eeuwen daarna bleven ze een rol spelen in de 

nationale verdediging, hoewel er grote verschillen waren in hun oefeningen, bewapeningen en 

sterkte. 

Bij politieke twisten waren de schutterijen ook in het geding: in de strijd tussen patriotten en 

prinsgezinden tijdens de regeerperiode van Willem V kwam het op sommige plaatsen tot 

botsingen tussen patriottische schutterijen en prinsgezinde of aristocratische stadsbesturen. 

Na de bezetting van het land door de Fransen (1795) werden de oude schutterijen opgeheven: 

er kwam een algemene burgerwapening. Hierbij werd de mogelijkheid tot vrijkoop ingevoerd; 

door het betalen van een bepaald bedrag kon men vrijgesteld worden. Voor de in april 1813 

opgerichte Nationale Garde werd het benodigde aantal gardisten door loting verkregen. In deze 

regeling was het toegestaan een betaalde plaatsvervanger te nemen. 

Na het vertrek van de Fransen in 1813 werd besloten de schutterijen opnieuw op te richten, 

als instrument 'tot behoud der inwendige rust'. Dit leidde tot de vorming van de rustende en 

dienstdoende schutterijen. Rustende schutterijen werden opgericht in plaatsen met minder 

dan vijfentwintighonderd inwoners in de bebouwde kom, de dienstdoende in de grotere 

plaatsen. De schutterijen waren verplicht ten tijde van brand, watersnood, enz. op te komen. 

Daarnaast moest de dienstdoende schutterij schietlessen volgen, de krijgskunde bestuderen 

en oefenen in het exerceren. 

De wet op de schutterijen van 1827 gaf het gemeentebestuur het gezag over de schutterij. Het 

moest dienstplichtige mannen tussen hun vijfentwintigste en vijfendertigste levensjaar 

inschrijven. Vervolgens werd er geloot. Zij die ingeloot werden kwamen op de schuttersrol. 

Van deze groep werd, door loting, een vijfde deel naar de reserve gestuurd. De overigen werden 

ingedeeld in bannen. Tot de eerste ban, de actieve schutterij, hoorden de ongetrouwde 

schutters en de getrouwde zonder kinderen. Getrouwde schutters met kinderen of schutters 

die gezien hun werk verhinderd waren, hoorden tot de tweede of derde ban. Er was weinig 

animo voor de schuttersdienst: veel ingelote schutters kochten een plaatsvervanger of 

nummerwisselaar. 

Een aantal buitenlandse ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van de Duitse eenheid, 

leidden tot toenemende bezorgdheid over de nationale defensie. In 1901 werd de militie- en 

landweerwet aangenomen, die een einde maakte aan de schutterijen.' 

Bovengenoemde beschrijving maakt duidelijk dat de schutterijen gedurende een lange tijd een 

belangrijke rol hebben gespeeld in ons land. In dit artikel zal geprobeerd worden die rol te 

verduidelijken door de schutterij van Stad Almelo in de negentiende eeuw te beschrijven. 

Hierbij zal aandacht worden besteed aan de schutterij als onderdeel van de nationale defensie 

in het conflict met België en aan de taak die zij had bij het bestrijden van onrust en oproer in 

Stad Almelo. 
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De gemobiliseerde schutterij gedurende het 

conflict met België 

 

Het Koninkrijk der Nederlanden, in 1815 ontstaan door de samenvoeging van Nederland en 

België, kende grote tegenstellingen op economisch, sociaal, religieus en politiek gebied. 

Diepgaande en heftiger wordende meningsverschillen over de taal, het godsdienstonderwijs 

en de integratie van de twee volkeren explodeerden in 1830 tot een gewapend conflict tussen 

beide regio's. Dit leidde tot het in werking treden van de vierde afdeling van de wet op de 

schutterij. Deze bepaalde dat de schutterijen gemobiliseerd konden worden wanneer er een 

aanval van een ander land dreigde of wanneer er sprake was van een binnenlandse opstand. 

Onder verwijzing naar deze vierde afdeling werd dan ook in oktober 1830 de eerste ban van 

de rustende schutterij gemobiliseerd en bij de landstrijdkrachten gevoegd.' Bij Koninklijk 

Besluit werden de eerste bannen van de schutterijen, zowel de rustende als de dienstdoende, 

omgevormd tot vier bataljons, elk bestaande uit vijf compagnieën. 

De schutterij van Stad Almelo leverde drieenzestig schutters die, samen met vierenveertig 

schutters uit Ambt-Almelo en drieenveertig uit Vriezenveen, de honderdvijftig man tellende 

eerste compagnie van het derde bataljon vormden. Deze compagnie stond onder bevel van 

kapitein Olinger, eerste luitenant D.T. Kremer en tweede luitenant G.J. van Oort. Op 15 

november 1830 meldden zij zich in Deventer en trokken van daaruit verder naar verschillende 

plaatsen in het zuiden. Deze indeling werd in februari 1831 herzien. De eerste ban van de 

schutterij werd toen, samen met de schutters uit Ambt-Almelo, Ootmarsum en Tubbergen, 

ingedeeld bij de vierde compagnie. Deze telde honderdtweeenzeventig man en maakte deel uit 

van het eerste bataljon der tweede afdeling. In 1832 werden ook de reserve-schutterijen op 

sterkte gebracht. Als aanvulling op de artillerie werd in Gorinchem het Bataljon Artillerie 

Schutterij opgericht. Deze eenheid bestond voor het grootste deel uit vrijwilligers. De 

mobilisatie en wegzending van de schutterijen had ook gevolgen voor het handhaven van de 

openbare orde. Om toch de beschikking te hebben over een gewapende macht besloot het 

gemeentebestuur over te gaan tot de oprichting van een compagnie vrijwillige schutters en 

jagers voor het bewaren van de rust en orde in de stad. De schutters konden, in geval van 

nood, gebruik maken van jachtgeweren. Over de activiteiten van dit korps is verder niets 

bekend. 

De vrijwillig dienende schutters hadden niet altijd alleen vaderlandslievende motieven om 

dienst te nemen. Velen deden dit om een oproep voor de nationale militie te ontlopen. De 

overheid had namelijk bepaald dat zij die vrijwillig dienst namen bij de mobiele schutterij, 

vrijgesteld waren van opkomst voor de militie. Toen de strijd met België minder hevig werd en 

er voor de schutters dus minder gevaar dreigde, meldden verschillende vrijwilligers zich aan 

bij de schutterij om op die manier de militie-oproep te ontlopen. Deze 'sluipweg' bleef niet 

onopgemerkt: in 1833 werd het verboden vrijwilligers die nog moesten dienen bij de militie, in 

te schrijven bij de schutterij. 

De mobilisatie van de schutterijen bracht ook een enorme administratieve verandering met 

zich mee. Om dit alles goed te laten verlopen werd in 1830 de administratie voor de mobiele 

schutterijen, zoals de gemobiliseerde eerste bannen werden genoemd, opgericht. Deze 

administratie had de zorg voor de uniformen, lederwaren, wapens en munitie. Daarnaast 

regelde zij de betalingen. Tijdens de mobilisatie werden de keuringen strenger. De Almelose 

huisartsen J. Stroink en J. Staggemeyer moesten de schutters onderzoeken volgens een door 

de overheid vastgestelde keuringslijst. Hierdoor gingen de artsen veel sterker letten op 

mogelijke lichamelijke gebreken. Desondanks hadden ze niet het recht iemand af te keuren. 

Wanneer zij meenden dat de gekeurde niet voldeed aan de eisen, moesten zij de 

keuringsuitslagen aan de inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst opsturen. Hij 

bekeek vervolgens of de gekeurde al dan niet voor de militaire dienst geschikt was. De kosten 
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van deze keuringen werden betaald door de gemeente. Was de gekeurde het niet met de uitslag 

eens, dan kon hij herkeuring aanvragen in Zwolle. Dit betekende echter niet dat men daar 

meer kans maakte om afgekeurd te worden. Zo werd de schutter J.H. Sluyster, die tijdens zijn 

keuring in Stad-Almelo had geklaagd over zijn zeer zwakke gezondheid, door de keuringsraad 

in Zwolle goedgekeurd. Hij kon alsnog naar het front vertrekken. Tijdens de eerste jaren van 

de oorlog werden de schutters, nadat ze in hun eigen woonplaats waren gemobiliseerd, onder 

bevel van hun militaire overheden naar de verzamelplaats Deventer gestuurd. Daar kregen ze 

tijdelijk onderdak en werden bij hun eenheden ingedeeld. Daarna werden ze naar het front 

gezonden. Dit verzamelen had, door de slechte wegen, heel wat voeten in aarde. Voordat een 

groep schutters uit Stad-Almelo op boerenwagens op weg kon gaan naar Deventer, werden er 

vele brieven geschreven, zowel aan de burgerlijke overheden als aan de militaire gezagvoerder 

van de stad Deventer. De dag voor het vertrek naar Deventer verzamelden de schutters zich 

voor het stadhuis, waarna de krijgsartikelen werden voorgelezen. Vervolgens riep men de 

namen van de rekruten af, die dan naar voren kwamen om de artikelen te tekenen. 

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de troepen was de controle van de wapens. 

De schutterij had niet voldoende wapens en datgene wat men bezat was oud en slecht 

onderhouden. Daarom werd burgemeester en wethouders van Stad Almelo opgedragen ervoor 

te zorgen dat de achtergebleven wapens, zestien sabels, werden opgestuurd naar het 

legermagazijn in Deventer. De magazijnmeester daar rapporteerde na inspectie dat de wapens 

in een 'siegt doch bruikbaren staat' waren. Behalve wapens moesten ook bruikbare koppels 

en ander lederwerk naar Deventer gezonden worden om ze daar aan de manschappen uit te 

delen. Dit gold ook voor de uitrusting van de overleden schutters. Zo kreeg de burgemeester 

een verzoek van de raad van administratie om de kleding van de overleden schutter Jan 

Siemerink zo spoedig mogelijk op te sturen. Pas in 1835 namen de dringende verzoeken om 

bruikbare wapenen af, als gevolg van het minder worden van de gevechten.  

Het schuttersoproer van 1830. De oorlog tegen België maakte in Twente verschillende 

gevoelens los. Naast groot enthousiasme was er ook verzet. Dit verzet, dat het sterkst was in 

Oost-Twente, leidde tot het schuttersoproer van 1830. Deze benaming is wat misleidend. Er 

was namelijk niet zozeer sprake van onrust en verzet onder de schutters, maar meer onder 

de katholieke boeren in Twente. Hiervoor waren politieke en godsdienstige redenen aan te 

wijzen. Veel Twentenaren voelden zich gedupeerd door de volgens hen eenzijdige 

belangstelling die de staat had voor de opbouw van een nieuw vrijhandelsysteem. Hierbij werd 

vooral aandacht besteed aan de handel en scheepvaart. Om die te versterken werden allerlei 

invoerbeperkingen opgeheven, waardoor de prijzen van levensmiddelen en textielproducten 

daalden. Hierdoor bleven de inkomsten van de boeren laag. 

Daarnaast speelden ook godsdiensttegenstellingen een belangrijke rol. De inwoners van de 

kleine plattelandsgemeenten in het oosten van Twente waren in meerderheid katholiek, 

Daardoor voelden zij zich nauw betrokken bij de strijd tussen hun geestelijke leiders en de 

staat over, onder andere, de opleiding van de priesters. Zij hadden de indruk dat de koning 

hun godsdienst tegenwerkte. Om deze redenen was er in de kleine katholieke 

plattelandsgemeenten weinig enthousiasme voor de strijd tegen de katholieke geestverwanten 

uit het zuiden. 

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de oproep tot mobilisatie in de Twentse gemeenten 

met gemengde gevoelens werd ontvangen. De schutterijen van Almelo, Enschede en Lonneker 

vertrokken met groot enthousiasme, maar in de gemeenten Losser, Weerselo, Haaksbergen, 

Tubbergen, Oldenzaal, Denekamp en Ootmarsum reageerde men zeer wantrouwend. In 

Oldenzaal, Haaksbergen en Ootmarsum kwam het tot relletjes, waarbij pamfletten werden 

verspreid met de tekst: 'Oproer, Weg met de koning', en 'Voor het kruis'. De overheid, bang 

voor een opstand, reageerde snel en stuurde in december 1.830.700 infanteristen en 

tweehonderdvijftig dragonders naar de omgeving van Oldenzaal. De dreigende aanwezigheid 

van deze militairen had tot gevolg dat in januari 1831 ook de schutters van deze plaatsen 

naar de verzamelplaatsen Deventer en Zutphen vertrokken. 
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Aantal katholieken in Twentse gemeenten, van west naar oost in 18397 

Gemeente Percentage Gemeente Percentage 

 

Markelo              8,73 %           Borne              72,65 % 

Rijssen             22,11 %           Hengelo           55,52 % 

Diepenheim       9,29 %            Haaksbergen   76,94 % 

Wierden           29,90 %            Weerselo          96,83 % 

Vriezenveen     11,51 %            Enschede         37,01 % 

Goor                24,45 %            Ootmarsum      67,44 % 

Ambt-Almelo    20,04 %            Lonneker         31,87 % 

Stad-Almelo     10,00 %            Oldenzaal         80,01 % 

Ambt-Delden   64,23 %            Denekamp        87,17 % 

Stad-Delden    45,79 %            Losser               87,17 % 

Tubbergen       97,31 % 

 

Behalve door de hierboven beschreven relletjes uitte de onrust onder de bevolking zich ook 

door desertie. Het aantal deserties van het eerste en tweede bataljon van de tweede afdeling 

Mobiele Schutterij Overijssel staat in het onderstaande overzicht: 

Deserties in de periode 1831-1834 

Jaar Aantal deserteurs 

1831: 104 

1832:   10 

1833:     3 

1834:     1 

 

Ook schutters uit Stad- en Ambt-Almelo deserteerden, vooral in het jaar 1831. Het provinciaal 

blad vermeldde de namen van zes Almelose deserteurs: 

Jannes Goossen, 

Gerrit Jan Maathuis, 

Gradus Vonken, 

Adolphus Robbenhaar, 

Daniël Kruisendorf, 

Adolphus Velthof, 

schutter, 

schutter, 
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schutter, 

schutter, 

vrijwilliger, 

schutter, 

gedeserteerd   8 mei 1831 

gedeserteerd 17 mei 1831 

gedeserteerd 17 mei 1831 

gedeserteerd 17 mei 1831 

gedeserteerd   9 mei 1831 

gedeserteerd 17 mei 1831 

 

De Almelose schutters waren echter niet de enigen die deserteerden. In een overzicht uit 1834 

werden de volgende cijfers genoemd: 

 

Aantal deserties per gemeente 1831-1834 

Tweede afdeling Mobiele Overijsselse Schutterij. 

Eerste bataljon. 

Diepenveen 1      Tubbergen     1 

Holten         1      Hengelo         8 

Raalte         7      Denekamp     5 

Heino          1      Ommen          1 

Almelo         6      Hellendoorn   2 

Ootmarsum 2      Den Harn       1 

 

Tweede afdeling Mobiele Overijsselse Schutterij 

Tweede bataljon. 

Tubbergen  18    Haaksbergen  19 

Borne           2    Lonneker          5 

Weerselo      8    Ambt-Delden    2 

Losser        21    Diepenheim      1 

Oldenzaal    4    Stad-Delden      1 

 

Bovenstaande tabellen laten zien dat vooral in de eerste jaren van de mobilisatie de desertie 

hoog was. Verder valt op dat zij vooral voorkwam in de kleinere plattelandsgemeentes. Het 

eerste feit kan verklaard worden uit het verloop van de oorlog: gevochten werd er vooral in de 
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jaren 1830-183l. Dat ze vooral voorkwamen op het platteland kan verklaard worden uit de 

twee al eerder genoemde grieven van de inwoners uit deze gemeenten. De straffen voor de 

gedeserteerde schutters waren zwaar. In 1831 werden twee Zuid Hollandse deserteurs 

gevangen genomen en berecht. Zij werden veroordeeld tot een 'vervallen verklaring van den 

Militairen Stand en tot den kruiwagenstraf (dwangarbeid) voor de tijd van tien jaren'. Een nog 

zwaardere straf was de inkwartiering. In dat geval werden schutters ingekwartierd in de 

huizen van de gedeserteerden totdat deze zich meldden. Zo arriveerden in april 1831 een groep 

van meer dan honderdvijftig Groninger schutters in Stad Almelo, op doorreis naar het Twentse 

kwartier om daar 'door middel van militaire inlegering de achtergeblevene onwillige en 

gedeserteerde miliciens en schutters op te spooren en zoo veel mogelijk aan te houden'. Op 

13 mei van dat jaar deelde de gouverneur mee dat er drie Groninger schutters zouden worden 

ingekwartierd in de huizen van de deserteurs H. HaIIink, B. Knoop en J. Goossen. Hierop 

schreef de burgemeester dat hier sprake was van een misverstand. Hem was na onderzoek 

gebleken dat H. Hallink en B. Knoop, die plaatsvervangers waren voor respectievelijk J. 

Heffens en J.F. Selhorst, helemaal niet gedeserteerd waren. Zij hadden echter hun reis naar 

Deventer moeten uitstellen wegens koortsaanvallen. Na hun herstel hadden zij meteen de reis 

naar Deventer ondernomen. De derde schutter, J. Goossen, bleek inderdaad een deserteur. 

Hij woonde echter niet in Stad-Almelo maar in Ambt-Almelo. De burgemeester verklaarde zich 

bereid zijn ambtgenoot op de hoogte te stellen. 

De wet op de schutterijen gaf de mogelijkheid zich te laten vervangen. Wanneer men bij de 

loting was ingeloot kon men een schutter die vrijlootte, verzoeken tegen betaling voor hem te 

dienen. Dit stond bekend als remplacering. In de oorlogsjaren maakten veel welgestelde 

schutterplichtigen er gebruik van. Wanneer een schutter zich wilde laten vervangen moesten 

hij en zijn vervanger een officieel contract laten opmaken. Dit diende te gebeuren door een 

notaris in hun woonplaats. Zo’n contract werd opgesteld volgens de voorgeschreven regels en 

moest duidelijk aangeven welke schutter zich door wie liet vervangen. Tevens moest worden 

aangegeven welk bedrag daarbij overeengekomen was. Voor arme, vrijgelote schutters was dit 

remplaceringsstelsel een goede mogelijkheid om een flink bedrag te verdienen. Hun 

echtgenotes dachten er soms heel anders over. In 1832 werd tenminste in het provinciaal blad 

meegedeeld dat contracten van plaatsvervanging alleen mochten worden opgemaakt met 

instemming van de vrouw van de plaatsvervanger. In deze jaren verschenen ook de 

commissionairs. Zij bemiddelden tussen de vervanger en de persoon die vervangen wilde 

worden. Deze commissionairs werden in de arm genomen door de dienstplichtige schutters 

en zochten dan voor hen vervangers. Wanneer hun bemiddeling succesvol was kreeg de 

commissionair een bepaald bedrag. In de plaatsvervangingscontracten werd meestal bepaald 

dat de dienstplichtige gedurende de tijd dat hij zich liet vervangen, een bepaald bedrag aan 

de familie van de plaatsvervanger moest betalen. Het kwam echter voor dat een 

dienstplichtige, na het vertrek van zijn vervanger, niet meer betaalde of een veel lager bedrag 

betaalde. In zo'n geval diende de plaatsvervanger of zijn familie een proces tegen de onwillige 

betaler te beginnen. Het remplaceringscontract was in dat geval heel belangrijk: aan de hand 

hiervan kon men nagaan wat de werkelijke verplichtingen waren. Als bleek dat de 

geremplaceerde zich niet aan het contract hield, werd de remplacant uit de dienst ontslagen. 

Vervolgens moest de geremplaceerde zelf zijn dienst vervuilen of een andere vervanger zoeken. 

Ook in Stad Almelo werd van de mogelijkheid tot plaatsvervangend gebruik gemaakt. Zo liet 

kapitein E. Hofkes zich door F. van der Eist en lieten de schutters. J.F. Holterink en Ter Beek 

zich vervangen door respectievelijk J. Grobben en Bertus Uldereef. Voor de dienstplichtige 

schutters die zelf naar het front trokken was de financiële situatie van de achterblijvers een 

grote zorg. Dit was des te meer het geval wanneer de weggetrokken schutter kostwinner was. 

De overheid erkende dit probleem al in 1830 en drong er bij de gemeentebesturen op aan 

ondersteuningsfondsen voor de achtergeblevenen op te richten. Men verwachtte een 'heilzame 

uitwerking daarvan tot opwekking en bevordering van het vrijwillige dienst nemen onder de 

Mobiele Schutterijen'" Bij Koninklijk Besluit van 10 december besloot men het benodigde geld 

te laten betalen door ingezetenen van de gemeenten, volgens het principe van de hoofdelijke 

omslag. Om zowel de inkomsten als de uitgaven van het fonds te controleren werd in elke 
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gemeente een commissie ingesteld. In 1832 werd, eveneens per Koninklijk Besluit, besloten 

de inkomsten van het fonds te verruimen door 2% van de gemeentebegroting voor het fonds 

beschikbaar te stellen. Ook mochten de nabestaanden van gesneuvelde of vermiste militairen 

grote kosten op het fonds verhalen.  

In 1834 luwde de strijd in het zuiden en werden de schutters met onbepaald verlof naar huis 

gestuurd. Dit leidde tot een sterke vermindering van de uitkeringen. Om die reden werd 

besloten de gelden te gebruiken voor 'de ondersteuning van hulpbehoevende ouders, 

huisgezinnen en betrekkingen van uit de gemeente tot den gewapenden dienst uitgetrokken 

schutters en vrijwilligers of tot verbetering van wegen, waterleidingen en schoollocalen'. De 

tabel, waarvan de cijfers zijn gebaseerd op de verslagen van de 'Commissie tot bevordering 

van de behoeftigen der betrekking van de uitgetrokken schutters' van Stad-Almelo geeft de 

volgende bedragen: 

Uitgekeerde bedragen. voor de betrekkingen van uitgetrokken Schutters: 

 1831  f   310,-    (vanaf oktober 1831) 

1832   f 1090,- 

1833   f   900,- 

1834   f   500,- 

1835   f   233,98  (tot juni 1835) 

 

Deze cijfers geven aan dat de uitkeringen het hoogst waren in de eerste jaren van de oorlog. 

In die jaren waren de gemobiliseerde schutters, aan het front of in de kazerne, niet in staat in 

het onderhoud van hun familieleden te voorzien. Dit veranderde na 1833, toen de schutters, 

hoewel nog steeds gemobiliseerd, weer naar huis terugkeerden. Daarom ook werd het fonds 

in 1835 opgeheven. Hoeveel mensen er in deze jaren een uitkering kregen is niet bekend. 

Een schutter die verlof wilde hebben, kon gebruik maken van verschillende regelingen. Eén 

van deze regelingen die recht gaf op onbeperkt verlof, was de zogenaamde 

zwangerschapsregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen moest de schutter een 

doktersverklaring overleggen waarin verklaard werd dat zijn vrouw zwanger was. Nu waren er 

artsen die dergelijke zwangerschapsverklaringen op verzoek van de vrouw zonder verder 

onderzoek invulden. Voor gehuwde schutters was hier een goede kans de dienstplicht te 

ontlopen: door het overleggen van al dan niet betrouwbare zwangerschapsattesten kreeg men 

onbepaald verlof. Dit leidde ertoe dat de overheid iets moest bedenken om deze fraude te 

voorkomen. Men meende ze te kunnen bestrijden door het invoeren van de standaard 

zwangerschapsattesten. Deze moesten door de artsen op een voorgeschreven manier worden 

ingevuld. Behalve dit attest moest de schutter ook een verklaring inleveren van de 

burgemeester waarin deze verklaarde dat de vrouw inderdaad zwanger was en dat de schutter 

werkelijk met die vrouw gehuwd was. Als de schutter met behulp van deze papieren kon 

aantonen dat zijn vrouw op de datum van afmars inderdaad zwanger was, werd hij vrijgesteld 

van schuttersdienst. Hoewel de vorm waarin het attest geschreven moest worden dus wettelijk 

voorgeschreven was, waren er geneesheren die niet wilden dat hen beperkingen werden 

opgelegd. De Almelose geneesheer Stroïnk bleef eigen verklaringen insturen, zonder de officiële 

attesten te gebruiken. De gouverneur beklaagde zich hierover bij de burgemeester en vroeg 

hem de arts dringend te verzoeken de officiële attesten te gebruiken. Hoe degelijk deze regeling 

ook leek, er waren nog schutters die er een oneigenlijk gebruik van maakten. In het provinciale 

blad werd dan ook geklaagd dat schutters verklaarden zwangere vrouwen te hebben, 'doch 

nu van achteren blijkende slechts voorgewend geweest te zijn'." In de zwangerschapsregeling 

stonden ook enkele regels ten aanzien van kindersterfte. Wanneer de vrouw een dood kind 

baarde, of wanneer het kind na de bevalling overleed, moest de schutter zich alsnog melden. 

Ook dit gebeurde echter in vele gevallen niet. Reden temeer, zo vond men, om jaarlijks een 
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onderzoek in te stellen om na te gaan of alle gemelde zwangerschappen wel in een bevalling 

eindigden. 

Door de vele regels kon het zijn dat een schutter het slachtoffer werd van de omstandigheden 

en verdwaalde in de bureaucratie. Dit overkwam de schutter J. Hagens. Op 1 maart 1833 

kregen burgemeester en wethouders een brief van de luitenant-kolonel van de M.O.S. te 

Herpen. De commandant deelde mee dat de vrouw van schutter Hagens hem had verzocht 

haar man verlof te geven op grond van buitengewone omstandigheden. Voordat hij dit verzoek 

behandelde wilde hij iets meer weten over die 'buitengewone omstandigheden'. Daarom 

verzocht hij het college de aard van het verzoek na te gaan. Een onderzoek leverde het volgende 

verhaalop. Hagens was op 31 augustus 1830 volgens de Joodse wet getrouwd in het 

graafschap Bentheim. Hiervan was echter geen speciale akte voor de burgerlijke stand 

opgemaakt, omdat dit in Bentheim niet verplicht was. Toen het echtpaar naar Nederland 

kwam was het huwelijk, door het ontbreken van de trouwakte, niet geldig. Hagens, die langere 

tijd in Nederland wilde blijven, was schuttersplichtig. Omdat hij volgens de Nederlandse wet 

ongehuwd was werd hij ingedeeld bij de eerste ban en moest naar het front. Op 17 maart 

1831 werd zijn huwelijk door de burgerlijke stand in de gemeente Stad-Almelo bekrachtigd. 

Op 5 mei van dat jaar werd hun dochter geboren. Blijkbaar was Hagens in die tijd 

gemobiliseerd, want toen hij ziek werd moest hij zich in het militaire hospitaal van Deventer 

melden. Het verzoek om speciaal verlof had te maken met de slechte omstandigheden waarin 

moeder en kind verkeerden. Hoewel het gezin steun kreeg konden zij niet leven van de f 1,25 

die men wekelijks ontving. Het college adviseerde daarom de schutter een permanent verlof 

toe te kennen. De kolonel legde dit advies echter naast zich neer. Hij gaf de schutter slechts 

voorlopig verlof. In september van dat jaar stuurden burgemeester en wethouders een nieuw 

verzoekschrift in voor permanent verlof. De kolonel weigerde opnieuw. Wel was hij bereid het 

tijdelijke verlof met twee maanden te verlengen. Pas in augustus 1834 ging de kolonel 

overstag: de schutter kreeg een permanent doorlopend twee-maandelijks verlof. Hiermee was 

de zaak nog niet definitief geregeld: toen de schutter in 1837 speciaal verlof aanvroeg voor een 

buitenlands verblijf kostte dat nog het nodige heen en weer geschrijf voor hem dit werd 

gegund. 

In augustus 1834 was de strijd in het zuiden zover geluwd dat troepeneenheden naar 

verzamelplaatsen in het noorden werden teruggestuurd. Dit hield in dat de Twentse schutters 

terugkeerden naar Deventer. Dit kostte echter veel geld en daarom stuurde men de schutters 

met onbepaald verlof naar huis. Deze verlofregeling gold ook voor de leden van het Bataljon 

Artillerie Schutterij en betekende feitelijk de opheffing van dit onderdeel. Slechts die rekruten, 

die 'bij gebrek aan behoorlijke middelen van bestaan mogten verlangen onder de wapenen te 

blijven', werden in dienst gehouden." Na het ingaan van het verlof werden de schutters, die in 

feite nog steeds gemobiliseerd waren, regelmatig geïnspecteerd. In november 1834 werd een 

eerste inspectie te Deventer gehouden. Toen al bleek dat sommige schutters de regels aan 

hun laars lapten en niet kwamen opdagen. De gouverneur, zeer ontstemd, drong er daarom 

bij de burgemeester op aan om zorgvuldig na te gaan of elke dienstplichtige de oproep voor de 

inspectie wel had ontvangen. Tevens besloten de militaire overheden de garnizoenen één keer 

per twee maanden te inspecteren in Deventer. Hoewel de schutters op meerdere manieren te 

horen kregen dat ze verplicht waren te verschijnen bleven velen weg bij de inspectie in januari 

1835. De militaire overheden reageerden zeer geïrriteerd: alle afwezige schutters werden 

opnieuw opgeroepen. Indien ze kwamen opdagen werden ze voor het eerder wegblijven uit 

Deventer beboet met veertien dagen provoost arrest. Kwamen ze ook nu niet, dan werden ze 

beschouwd als deserteurs. In april van dat jaar besloot men de inspecties te verplaatsen van 

Deventer naar Stad-Almelo. Vanaf die maand werden de schutters uit Stad-Almelo, Ambt-

Almelo, Borne, Vriezenveen en Wierden, die deel uitmaakten van het eerste en tweede 

bataljon, voor het stadhuis van de Stad-Almelo geïnspecteerd. In 1839 ondertekende koning 

Willem I een akkoord dat de onafhankelijkheid van België regelde. Als gevolg daarvan werd op 

4 augustus de mobiele schutterij gedemobiliseerd. Op 20 augustus verscheen er in het 

provinciale blad een Koninklijk Besluit dat de demobilisatie regelde. Besloten werd de korpsen 

mobiele schutterij per 1 september te ontbinden en de plaatselijke schutterijen weer op 
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normale sterkte te brengen. De vrijwilligers werden ontslagen en het ontslagrecht kwam weer 

in handen van het plaatselijk bestuur. Zo kwam er een einde aan de mobiele schutterij. 

 

 

Het optreden van de schutterij tijdens 

werkstakingen 

 

De ongeregeldheden van 1869, 1872 en 1873 In de tweede helft van de negentiende eeuw 

veranderde Stad Almelo langzaam van karakter. Het aantal fabrieken nam toe en de 

thuisweverijen, die hier niet tegen konden concurreren, verdwenen. Met de fabrieken kwamen 

ook de fabrieksarbeiders: in de jaren 1860-1910 werd de bevolking meer dan verdrievoudigd. 

De woon- en werkomstandigheden verbeterden echter nauwelijks: de arbeiders woonden in 

slechte huizen zonder waterleiding en sanitaire voorzieningen. De omstandigheden in de 

textielfabrieken waren schrijnend: mannen, vrouwen en kinderen maakten lange dagen in 

sombere lawaaiige fabriekshallen. De lonen waren nauwelijks voldoende om in het dagelijks 

levensonderhoud te voorzien. Het is daarom begrijpelijk dat er emotioneel gereageerd werd als 

werkgevers de lonen wilden verlagen. Door het ontbreken van vakbonden was staking de enig 

mogelijke vorm van protest. Vaak trokken de stakers schreeuwend door de straten van de 

stad, Hierbij gooiden ze met stenen en vernielden de ruiten van fabrieken, winkels en de 

huizen van fabrikanten. Bij het onderdrukken van dit soort rellen speelde de schutterij een 

belangrijke rol. Een eerste, belangrijke verstoring van de openbare orde deed zich voor in 

september 1869. Als gevolg van een loonsverlaging trokken groepen woedende arbeiders op 

zaterdag 26 september door de stad, hierbij werden op vele plaatsen ruiten ingegooid. 

Burgemeester C. Farret kondigde een verbod op samenscholing af. Iedere overtreder werd 

bedreigd met arrestatie en opsluiting van minimaal twee dagen. Nog diezelfde avond stuurde 

de burgemeester een bode naar de commandant H. van Delden van de schutterij met het 

verzoek zo nodig in te grijpen. Verder werd de hulp van een eenheid huzaren uit Deventer 

ingeroepen om 'zoo nodig hedenavond de openbare orde, wanneer die weder mogt worden 

gestoort, te helpen handhaven'. De Twentsche Courant schreef twee dagen later in de rubriek 

'Arrondissementsnieuws' over de oorzaken van de ongeregeldheden: 

Gepasseerden Zaturdag avond hadden alhier eenige zarnenscholingen van fabrieks-arbeiders 

plaats, die redenen meenden te hebben tot wraakoefening jegens eene firma van fabrijkanten, 

die het arbeidsloon met tien procent verminderd hadden. 

Het inzetten van schutterij, leger en politie had een gunstig effect, zo bleek uit het vervolg van 

het bericht: 

Zondagavond patrouilleerden de husaren in vereeniging met onze dienstdoende schutterij en 

voorafgegaan door rijksveldwachten, tot laat in de nacht, door de Stad en eenige wijken van 

Ambt-Almelo, om alle zamenscholingen te keer te gaan, 't welk dan ook ten gevolge had, dat ten 

10 ure, de straten letterlijk ledig waren. Met den laatsten trein arriveerde ook Zijne Excellentie 

de Heer Commissaris des Konings, in Overijssel, welke dadelijk met de Heeren Burgemeesters 

eene conferentie hield. 

Hoewel zich die dagen geen verdere rellen voordeden en de arbeiders gewoon werkten, bleef 

de burgemeester bezorgd. In een brief aan de commandant van het vierde regiment huzaren 

in Deventer schreef hij: 'Intussen geloof ik dat de toestand onder de fabrieksarbeiders nog niet 

geheel normaal is'." Om die reden wilde hij voorlopig de helft van het regiment, ongeveer 
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achttien manschappen, in de stad houden. Ook de dagen erna bleef het rustig, hoewel de sfeer 

zodanig was dat de burgemeester aan de commissaris schreef:  

Dat ik evenwel van gevoelen ben met het oog op de gedrukten toestand der katoenindustrie dat 

het fabrieksvolk bij het geringste evenement zich weder ontevreden zal betoonen door het plegen 

van ongeregeldheden en baldadigheden. 

Het fabrieksvolk legde zich echter bij de situatie neer en het kwam verder niet tot botsingen.  

Soortgelijke rellen deden zich drie jaar later voor. In verschillende fabrieken hadden de 

arbeiders een loonsverhoging gevraagd, die echter door de eigenaren werd geweigerd. Dit 

zorgde voor grote spanningen die op 22 augustus 1872 tot ongeregeldheden leidden. Ook in 

dit geval werd de schutterij opgedragen de orde te handhaven. Daarnaast werd de hulp van 

de huzaren van het vierde regiment te Zutphen ingeroepen. De Twentsche Courant schreef 

over hun optreden:  

Hetzij de komst der gewapende magt niet in den smaak viel der fabriek-arbeiders, hetzij dat er 

eenige botsing tusschen beide voorviel - genoeg, er werden in het stadhuis de glasruiten 

ingeworpen, waarop de schutterij met gevelde bajonet den troep uiteen dreef en de straten deed 

ruimen. De nacht is verder rustig afgeloopen, behalve dat twee arbeiders door de politie 

gearresteerd en in het Huis van Arrest zijn opgebragt. 

Met dit optreden, dat een einde maakte aan de ongeregeldheden, oogstte de schutterij veel lof. 

Dit bleek uit een ingezonden brief van 28 augustus 1872: 

Eere, die eere toekomt! Waren wij zeer teleurgesteld, in de jongst verschenen courant geen 

woord van lof te lezen over de houding der Schutterij bij de plaats gehad hebbende 

ongeregeldheden, zoo komt het ons voor dat zij zulks toch ruimschoots verdiende en kan ons 

inziens het cordaat gedrag der officieren en van het kader, zoowel als de goede geest onder de 

schutters niet te zeer geroemd worden; mogten er enkelen onzer zijn (hun getal is gelukkig echter 

zeer klein) die zich minder ferm gehouden hebben, zoo kunnen wij zulks slechts betreuren en 

hopen dat hun straf niet naar evenredigheid hunnen handelwijze zal zijn, daar zij reeds genoeg 

door de publieke opinie voor altijd veroordeeld zijn. 

Eenige onpartijdige burgers. 

Ook de gemeenteraad was vol lof. Op de raadsvergadering van 1 september werd een voorstel 

van het raadslid Dikkers aanvaard om een bedankbrief aan de commandant van de schutterij 

te sturen. Namens de raad schreef de burgemeester:  

De raad der gemeente Stad-Almelo brengt bij deze wijze zijne dank en hulde aan de 

dienstdoende schutterij aldaar, voor de uitnemende houding door haar aangenomen tijdens de 

oproerige beweging van 22 augustus 1872. 

Voor de schutter Johannes Scholten was deze avond minder geslaagd. Hij werd tijdens de 

gevechten door een steen aan het hoofd gewond. Dit leidde ertoe dat hij, zo bleek later, een 

oog moest missen. De kapitein-commandant W.L. Bruist drong er bij burgemeester en 

wethouders op aan de ongelukkige schutter een gratificatie uit te keren. Dit zou, zo meende 

hij 'een goede indruk op de overige schutters maken en een spoorslag zijn om zoo nodig verder 

hunnen pligt met trouwen ijver te blijven vervuIlen'. In de raadsvergadering van 1 september 

werd besloten Scholten een bedrag van honderd gulden toe te kennen als een financiële 

compensatie voor het geleden verlies. 

De werkstaking van 1873 verliep vreedzamer. Op 17 april van dat jaar waren ongeveer 

zeshonderd arbeiders van de fabrieken van de Gebr. Scholten en H. en B. Scholten na een 

loonconflict in staking gegaan. Hoewel zich geen rellen voordeden was burgemeester J.L. 

Boelen bang voor onlusten. In een brief aan de Commissaris schreef hij dat '.... het mij niet 

verwonderen (zou) of de tegenwoordige kalme toestand zou spoedig kunnen veranderen en tot 

wanorde overgaan'. Om dit te voorkomen had hij de schutterij opdracht gegeven paraat te 

blijven. Tevens had hij de commandant van het garnizoen te Zutphen verzocht vijfentwintig 
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manschappen ter beschikking te houden. Deze zouden dan bij eventuele rellen direct ingezet 

kunnen worden. Dit was echter niet nodig: er deden zich geen ongeregeldheden voor. Op 19 

april, twee dagen na het begin van de staking, waren driehonderd arbeiders van de fabriek 

van de Gebr. Scholten weer aan het werk. In zijn rapport aan de commissaris schreef de 

burgemeester dat hij verwachtte dat de arbeiders van de fabriek van H. en B. Scholten dit 

voorbeeld spoedig zouden volgen. Dit gebeurde inderdaad, zodat de burgemeester zijn verzoek 

om militaire bijstand kon intrekken. 

Het conflict tussen gemeente en schutterij. Een zeer grote staking beleefde Stad-Almelo in 

1888. Op 9 januari van dat jaar legden ruim zevenhonderd arbeiders van de firma's 

Gebroeders Scholten en Co en H. en B. Scholten het werk neer uit protest tegen een 

loonsverlaging van twee en halve cent per geweven doek. De arbeiders verzetten zich fel: 

Spontaan breekt een staking uit. Aanvankelijk ontbreekt elke vorm van discipline onder de 

stakers, het lijkt wel een hongeroproer. Het komt tot gevechten met de politie, die er met het 

blanke sabel op inhakt. 

De Almelose historicus G.J. ter Kuile zegt over de staking:  

Wel waren de arbeiders rebelsch, een plaat in het weekblad 'De Amsterdammer' van 19 februari 

1888 vertoont Almelo als in vollen staat van beleg: in het midden het oude stadhuis, waarvoor 

de soldaten heen en weer loopen, de geweren aan rotten gezet. Verder op de markt druk 

gesticulerende mannen, het woonhuis van de fabrikant J.Scholten Gzn aan het nieuwe eind 

geheel en al met planken geblindeerd, het kantoor en de magazijnen aan het kanaal bij de 

fabriek ten dele met planken bespijkerd. 

In tegenstelling tot de vorige stakingen speelde de politiek hier wel een rol. Op de derde dag 

van de staking slaagde G. Bennink, een Hengelose propagandist van de Sociaal Democratische 

Bond, er met de Almelose socialist G. Exoo in de stakers te organiseren. Dit leidde ertoe dat 

er een eind kwam aan de rellen en de vernielingen. Het woonhuis van Exoo, voor de 

gelegenheid omgedoopt tot het 'Leeshuis' werd als actiecentrum ingericht en aan de poorten 

van Twentse fabrieken werd geld ingezameld voor de stakers. Uit de bakkerij van de sociaal-

democraten in Den Haag werd brood voor de stakers naar Almelo vervoerd. 

In dit conflict, dat landelijke bekendheid kreeg, werd meerdere keren bemiddeld, o.a. door 

burgemeester J.J. Boelen, de Commissaris des Konings Geertsema en de Delftse fabrikant 

J.C. Van Marken. Hun bemoeienissen leidden ertoe dat de ondernemers zich bereid 

verklaarden de loonsverlaging drie weken uit te stellen en te beperken tot een halve cent per 

doek. Op 12 april gingen de arbeiders weer aan het werk. Het geringe succes van de staking 

kwam vooral door de harde opstelling van de fabrikanten. Zij wisten heel goed dat de arbeiders 

uiteindelijk, door geldgebrek gedwongen, zouden moeten toegeven. 

Bij dit conflict werd de schutterij niet ingezet. Dit leidde tot een ernstig meningsverschil tussen 

het college van B. en W. en het kader van de schutterij. Op 15 februari 1888 verzochten de 

officieren H. van Opstal, J. Dikkers, G. Bartelink en J.K.H. Turk de Commissaris des Konings 

hen eervol te willen ontslaan. Zij deden dit omdat, volgens hen, het stadsbestuur geen 

vertrouwen meer in hen had. Dit meenden zij te kunnen afleiden uit het feit dat de schutterij 

op de eerste dag van de grote staking niet was opgeroepen, hoewel zij weI onder de wapenen 

was gebracht. Evenmin waren de kaderofficieren op de hoogte gebracht van de onrust in de 

stad. Zeer boos waren de officieren ook over het feit dat de cavalerie en de infanterie gebruik 

hadden gemaakt van de wachtruimte van de schutterij zonder hun toestemming. Dit leidde 

ertoe dat de officieren zich gepasseerd voelden en daarom dienden zij hun ontslag in. Het 

college reageerde vijf dagen later. Het schreef de commissaris dat het zich niet bewust was 

van gebeurtenissen die aanleiding zouden kunnen geven tot de bewering dat zij de stedelijke 

schutterij niet meer vertrouwden. Tevens werd de officieren verweten hiermee een slecht 

voorbeeld te geven. Het niet inzetten van de schutterij verklaarden zij als volgt:  
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Voor een groot deel bestaande uit personen die leven midden van de werkstakenden of behoren 

tot deze. Bovenal echter behoort zoo immer mogelijk vermeden te worden dat een deel der 

burgerij bevolen worde gewapend zich te plaatsen tegenover medeburgers. 

Over het gebruik van het wachtlokaal door de cavalerie en de infanterie merkten zij op:  

Wij verbazen ons erover dat ook in deze aangelegenheid de officieren er zoo weinig besef van 

hebben dat bij buitengewone toestanden en buitengewone gebeurtenissen buitengewone 

maatregelen nodig zijn. 

Omdat het volgens het college niet mogelijk was een groot aantal officieren in korte tijd te 

vervangen, verzochten zij de commissaris de ontslagaanvraag te weigeren, dan wel alleen het 

ontslag van commandant Van Opstal goed te keuren. Zij schreven: 

Van allen zal hij wel den minsten lust gevoelen in zijne betrekking te worden gehandhaafd, 

evenmin als wij zelven dit bijzonders wenschen.. 

De commissaris besloot daarop zelf met de officieren te gaan praten om hen ertoe te bewegen 

hun ontslagaanvraag in te trekken. Dit lukte echter niet: zij voelden zich vooral door 

burgemeester Boelen tekort gedaan. Volgens de commissaris was dit vooral een gevolg van 

een groot aantal misverstanden. Hij nodigde de burgemeester uit deze in een persoonlijke 

ontmoeting met de officieren te bespreken. De burgemeester antwoordde dat hij best wilde 

praten, maar dan wel eerst wilde weten welke grieven men tegen hem koesterde. Hoewel de 

commissaris te kennen gaf dit niet te weten vond op 25 mei een gesprek plaats tussen het 

college en de officieren. Op 30 mei stuurde de burgemeester een verslag van deze ontmoeting 

naar de commissaris. Hieruit bleek dat de voornaamste grieven van de officieren lagen in het 

niet oproepen van de schutterij tijdens de werkstaking, het inroepen van militaire hulp zonder 

de voorkennis van de officieren en het gebruiken van het wachtlokaal van de schutterij. 

Hierdoor had de commandant de indruk gekregen dat de gemeentelijke overheid de schutterij 

niet vertrouwde. In zijn antwoord had de burgemeester duidelijk proberen te maken dat hij 

vooral de schutters niet vertrouwd had omdat onder hen sociaal-democraten en familieleden 

van werkstakenden waren. Dit argument was echter, zo was de indruk van de burgemeester, 

niet krachtig genoeg om de onderlinge verstandhouding te verbeteren. Desondanks bleef het 

college van mening dat de ontslagaanvraag, gezien de onvoldoende motivatie, geweigerd moest 

worden. 

In de tussentijd had de commissaris de zaak met de minister van Binnenlandse Zaken 

besproken. In een brief aan het college schreef hij dat ook de minister de redenen voor het 

ontslag onvoldoende vond. De bewindsman adviseerde het college een verzoenende brief te 

sturen naar de officieren van de schutterij. Hierin moesten B. en W. aangeven dat het 

stadsbestuur de officieren zeer waardeerde en dat alle mogelijke moeite gedaan zou worden 

de verstandhouding te verbeteren. Indien het college dit deed 'dan vleit de minister zich dat 

adressanten, daartoe straks ook door hem uitgenodigd van hun verzoek om ontslag zullen 

afzien'. Het college ging akkoord en op 21 juni schreven de leden ervan aan de officieren:  

Waarderende de diensten die U. Ed. in Uwe kwaliteit de gemeente heeft bewezen en ons bewust 

dat wij hiervan meermalen blijk gegeven hebben verzekeren wij U. Ed. dat de officieren 

der.schutterij op ondersteuning kunnen blijven rekenen en wij onzerzijds een goede 

verstandhouding zullen bevorderen. 

De brief had inderdaad effect: enige dagen later trokken de officieren hun verzoek om ontslag 

in en leek de kwestie opgelost. In december 1888 werd J.K.H. Turk uit de schutterlijke dienst 

ontslagen wegens het voltooien van zijn diensttijd. 

Op 4 januari 1889 kreeg het College opnieuw een brief over dit onderwerp. Hierin deelde de 

commissaris mee dat de officieren Van Opstal, Dikkers en Bartelink om eervol ontslag uit de 

schutterlijke dienst hadden verzocht. De commissaris wilde graag weten wat de oorzaak voor 

deze ontslagaanvraag was. Op 16 januari antwoordde het college dat het niet op de hoogte 
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was van deze ontslagaanvraag. Verder deelden B. en W. mee dat zij er weinig voor voelden de 

officieren naar de reden van deze nieuwe ontslagaanvraag te vragen. Dit motiveerden zij aldus:  

Wij zijn van mening geworden dat onze of's raads besluiten ten aanzien der schutterij 

beoordeeld worden op eene wijze die vroeg of laat den Officieren aanleiding zou geven het 

vroeger gevraagd en weder ingetrokken verzoek om ontslag te herhalen. Wij kunnen niet anders 

doen dan in overweging geven dat het gevraagde ontslag thans wordt verleend. 

Het gevolg van dit advies was dat de genoemde officieren op 9 april 1889 eervol werden 

ontslagen. In hun plaats werden A.K. Nunnink, F. ter Braak en M.K.J.J. ter Kuile benoemd 

tot respectievelijk kapitein-commandant, eerste luitenant en tweede luitenant. Het niet 

inzetten van de schutterij is opmerkelijk. Dit korps was immers opgericht om op te treden 

tegen verstoringen van de openbare orde. Dat desondanks anders besloten werd had te maken 

met politieke ontwikkelingen die zichtbaar werden in de bemoeienis van de S.D.B. met de 

staking. De vrees van de burgemeester dat zich zowel onder de stakers als onder de schutters 

socialisten bevonden was hoogstwaarschijnlijk terecht. Of dit had kunnen leiden tot 

ongehoorzaamheid binnen het korps is echter niet te zeggen. 

De houding van de officieren is niet eenvoudig te begrijpen. Formele gronden waren niet 

aanwezig: de schutterij stond onder gezag van de stedelijke overheid. Zij kon zonder overleg 

met het kader beslissen over het wel of niet inzetten van de manschappen. Ook was er, voor 

zover is na te gaan, geen sprake van een belangenverstrengeling, in die zin dat zij beroepshalve 

belang hadden bij het breken van de staking. Commandant H. van Opstal was kandidaat-

notaris,  eerste luitenant J. Dikkers werkte bij het notariaat, de tweede luitenant G. Bartelink 

was koopman en J.K.H. Turk, eveneens tweede luitenant, was advocaat en procureur. De 

houding van de officieren werd dan ook niet rationeel maar emotioneel bepaald. Zij moesten 

toestaan dat hun organisatie op een kritiek moment zonder enig overleg terzijde werd 

geschoven. In plaats daarvan werd een beroep gedaan op hulp van buitenaf die, zonder hun 

toestemming, gebruik maakte van de lokaliteiten van de schutterij. Dit was voor hen zo 

vernederend dat zij maar één oplossing zagen: het aanvragen van ontslag. Dat de 

bemiddelingspogingen van de commissaris en de minister van Binnenlandse Zaken 

uiteindelijk niet slaagden wijst erop dat vertrouwensbreuk tussen de gemeentelijke overheid 

en de kaderofficieren compleet was. Bron: G.J. Blikmans. 

 

 

 

Gevolgen Oldenzaalse schuttersoproer 
 
 
 

Op 28 juni 1831 werd de Oldenzaalse klokkenmaker Albert Heupink door de rechtbank in 

Almelo tot de doodstraf veroordeeld voor zijn aandeel in het Oldenzaalse schuttersoproer. De 

veroordeling gebeurde bij verstek, omdat Heupink bijtijds naar Pruisen was gevlucht om aan 

de doodstraf te ontkomen. 

 

Gehoord het berigt des deurwaarders, dat noch de beklaagde Albertus Heupink, noch iemand 

van zijnentwege tegenwoordig is. 

 

Heupink werd algemeen gezien als het kwade genius achter de ongeregeldheden die in Twente 

waren uitgebroken. 
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Aanleiding voor de ongeregeldheden in Twente was onder meer het besluit van koning Willem 

1 om de leden van de schutterijen mobiel te verklaren, teneinde hen in te zetten in zijn leger 

om de op 25 augustus 1830 in Brussel uitgebroken opstand te onderdrukken. Het besluit van 

de koning was natuurlijk niet de enige aanleiding voor de onlusten in Twente; dit besluit was 

daar eerder de druppel die de emmer deed overlopen. De economische, sociale en politieke 

omstandigheden in dit gewest waren verre van rooskleurig en al langer reden voor 

ontevredenheid onder de bevolking. Er heerste een overweldigende armoede, er was 

voedselgebrek en een tekort aan goede woongelegenheid. Ook onderwijs en medische en 

geestelijke zorg lieten veel te wensen over. Bovendien was het Twentse platteland 

ondervertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Overijssel. De rooms-katholieke 

meerderheid van de Twentse bevolking werd achtergesteld bij de protestantse, aristocratische 

minderheid. De protestanten bekleedden bestuursfuncties in het gewest, hetgeen aan rooms-

katholieken niet was toegestaan. En, samen met andere voorrechten, gaf dit de rooms-

katholieken het idee dat ze tweederangs burgers waren. Al met al redenen te over voor de 

Twentse schutters om massaal te weigeren te gehoorzamen aan de mobiliteitsopdracht van 

de koning. 

 

Als direct verantwoordelijk voor de gang van zaken in Twente, heeft de gouverneur van 

Overijssel, Jacob Hendrik graaf van Rechteren van Appeltern, zich intensief met de onlusten 

in Twente bezig gehouden. Deze was een kleinzoon van Johan Derk van de Capelle tot den 

Pol; zijn geschiedenis is vermeldt in Heerlijk Twente. 

 

Den hoogst zorgelijke toestand van zaken in Twenthe en bepaaldelijk binnen Oldenzaal. 

 

Dat was voor de gouverneur aanleiding om zich persoonlijk ter plaatse op de hoogte te stellen 

en maatregelen te treffen. Maatregelen die uiteenliepen van het ontslaan van een veldwachter 

(omdat deze een gevangene had laten ontsnappen) tot het in beslag nemen van een grote 

hoeveelheid wapens en munitie. De gouverneur had vernomen dat er op 5 januari 1831 in 

Oldenzaal een bijeenkomst van alle schutters uit de oproerige gemeenten zou plaatsvinden en 

dat er zelfs het voornemen bestond om het gebouw van een voormalig klooster te bezetten, de 

stadspoorten te barricaderen en uit de huizen op de militairen te schieten. Maar eerst zouden 

de soldaten onder het mom van een vriendelijke ontvangst de stad binnengelokt worden. 

 

Een aantal verontrustende tijdingen gaan hier in zwang; waartoe ook dat behoord, dat men zoo 

lang te Oldenzaal zal vertoeven, tot de militairen die men te gemoed ziet zullen aankomen. Dat 

men bij de aannadering der troepen hen zal te gemoed gaan, en door betuigingen van 

welwillendheid zal trachten in de stad te loken, voor hen als dan vanden daken der huizen en 

uit de huizen aan te vallen en zoodoende te vermoorden, dat een aantal geweren en een 

genoegzame voorraad van kruit en lood in de stad aanwezig is. 

 

Dat schreef de burgemeester van Tubbergen op 6 januari 1831 aan de gouverneur. Het 

voormalig klooster was eigendom van de Oldenzaalse weduwe Hendrika Bloemen. Zij 

verklaarde op 16 maart 1831 onder ede aan de vrederechter in Oldenzaal hoe Albertus 

Heupink had geprobeerd het klooster in den minne in beslag te nemen.  

 

In de eerste dagen der maand Jannuarij dezes jaars, ten hare huize was gekomen 

meergemelden A: Heupink, alleen, zonder andere schutters bij zich hebbende, en aan haar 

gevraagd had: kunnen wij het klooster van u niet bekomen? Wanneer  gij het ons niet wilt 

afstaan, dan zullen wij het toch nemen of losbreken, of los schieten. 
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De gouverneur had eveneens vernomen dat de opstandelingen contact hadden met rooms-

katholieken in Duitsland. 

 

Verder strooide men uit, dat de oproerlingen in verband stonden met onruststokers van de rooms 

catholijke bevolking in de Graafschap Bentheim, hunne behoorlijke aanvoerders hadden, van 

geweeren, met stukjes geschut en ammunities zouden voorzien zijn. 

 

Op 7 januari 1831 begaf Van Rechteren zich naar Oldenzaal. Hij werd gevolgd door een 

militaire macht van negenhonderdvijftig man. In zijn verslag aan Gedeputeerde Staten 

beschrijft hij: 

 

(Ik) ben in den nade middag van den 7 dezer weinige uren na de troupes binnen Oldenzaal 

aangekomen. Geen de minste tegenstand hebben de troepes ergens ontmoet, zoo min deze, als 

de schutters en hussaren welke onder het kommando van den heer lt. Kolonel Veeren op den 

denzelfde te Goor zijn aangekomen en vervolgens op mijn aanwijzing naar Hengelo en vandaar 

op Weerselo en Tubbergen zijn gemarcheerd. Bij aankomst der troepes zijn overal de onwillige 

schutters en ander kwalijkgezinde, welke zich hadden willen verzamelen, uiteengegaan. 

 

De geruchten bleken slecht gedeeltelijk waar te zijn. Het voor de bijeenkomst verwachte aantal 

schutters was sterk overdreven en de ‘stukjes geschut’ waren er niet. Kolonel Veeren vernam 

van de burgemeester van Oldenzaal, die hij in Hengelo ontmoette, dat de bijeenkomst van de 

schutters niet was doorgegaan, omdat de meeste schutters niet waren komen opdagen. De 

militairen konden zonder enige tegenstand te ontmoeten Oldenzaal binnentrekken. Van 

Rechteren schreef aan de minister. 

 

Bij mijnen aankomst vond ik alleen de nodigen maatregelen ter veiligheid door den ijverigen 

kommandant genomen, er werden gedurende de nacht patrouilles door de stad en buiten 

dezelve verkenningen door de cavallerie gedaan, de troupen, hoezeer van een sterken marsch 

komende, waren onvermoeid in den hun opgelegden dienst. 

 

De gouverneur was van mening dat sommige gemeentebesturen niet over het benodigde gezag 

beschikten. Daarom had hij besloten nog enkele dagen in Oldenzaal te blijven om in Twente 

orde op zaken te stellen. 

 

De hoofden van eenige plaatselijke bestuuren, door het geringe gezag hetwelk zij op de menige 

uitoefenen, hebben zelve zoo al niet aanleiding gegeven, dan toch veel tot den voortgang van 

den wederstand toegebragt. Ik zal mij ook ter bevordering dezer belangrijke zaak, dien bij 

minder krachtdadigen maatregelen ernstigere gevolgen had kunnen hebben, nog eenige dagen 

in Twenthe blijven ophouden. 

 

Na overleg met kolonel Knoll en luitenant-kolonel Veeren had Van Rechteren bepaald dat in 

een aantal Twentse steden militairen zouden worden gestationeerd. Al deze militairen moesten 

onderdak krijgen en de gouverneur nam deze gelegenheid waar om de gezinnen en families 

van de rebellerende schutters te straffen en de schutters te dwingen zich alsnog te melden. 

Verschillende burgemeester kregen opdrachten om officieren, manschappen en paarden te 

huisvesten en te onderhouden. Hij liet het aan de burgemeesters over om te bepalen hoeveel 

soldaten in een bepaalde woning werden ondergebracht. Op deze manier maakte de 

gouverneur de bevolking van Twente duidelijk dat er met hem niet te spotten viel. 
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Ik heb troupen zoo veel mogelijk in de huisen der onwilligen of verdachte aanstokers gelegerd 

en laat dien op kosten derzelven verplegen. Deze manschappen in de huisen der zich onwillig 

getoond hebbende schutters te huisvesten terwijl voorts die officieren, manschappen en 

paarden door die ingezetenen van behoorlijk voedsel en onderhoud moeten worden voorzien. 

Als dit detachement niet toereikende in sterkte mogt zijn, om elk huis waar in een onwillig 

schutter mogt woonagtig zijn, van inkwartiering te voorzien zullende voorts genoemd 

Detachement zoo nodig telken bij afwisseling door den burgemeester worden verlegd in boven 

bedoelde huisen. 

 

De burgemeester van Weerselo voerde de opdracht keurig uit. 

 

In ieder huis alwaar zich een onwillig schutter bevind, zijn 6 en 4 militairen ingelegerd, dewelke 

succesivelijk bij de andere schutters worden verlegd. 

 

Maar zijn collega uit Borne had er moeite mee. Aangezien er volgens hem in zijn dorp geen 

onwillige schutters waren, verzocht hij deze gemeente van inlegering vrij te stellen. De 

burgemeester van Haaksbergen deed er nog een schepje bovenop. 

 

Ik moet Uexc. nogmaals dringend blijven verzoeken het detachement huzaren van hier weg te 

nemen, zal mijne gemeente niet nog armoediger worden als reeds werkelijk is, en zal er nog 

eenige voeder voor hunne beesten overschieten het eenigste bestaan van het grootst gedeelte 

van de inwoonders, omdat Haaksbergen de meeste schutters op de tijd geleverd had 

 

Ook hulpbehoevende ouders van onwillige schutters moesten niet worden ontzien. 

 

Ued. zal de huisen der behoeftige ouders van dienstplichtige schutters daarom niet van 

inlegering verschoonen, maar een à twee man in dezelve legeren en bij volstrekt gebrek aan 

behoorlijk voedsel, de ingelegerde militaire door andere huisgezinnen doen voeden. 

 

De officieren Knoll en Veeren zouden respectievelijk in Oldenzaal en Tubbergen blijven en door 

middel van patrouilles het contact tussen de verschillende onderdelen onderhouden. 

 

Op beide plaatsen heb ik mede enige wagens met paarden dagelijks klaar staan om bij 

onverhoopte noodzakelijkheid, infanterie spoedig van de genoemde plaatsen te kunnen 

verzenden waarheen het zoue nodig zijn. Tusschen Oldenzaal, Zutphen en Deventer zijn 

piketten (wachten) geplaatst om de correspondentie op dien wijze tegen de aan vallen der 

kwaadwilligen. 

 

In de door hem belegde bijeenkomst met de burgemeesters van Tubbergen, Weerselo, Losser, 

Haaksbergen, Denekamp, Ootmarsum en Hengelo kreeg Van Rechteren de verzekering dat, 

met uitzondering van enkele gevluchten, allen nu bereid waren om uit te trekken. De 

aanwezigheid van een kleine duizend militairen bleek voldoende te zijn om de schutters eieren 

voor hun geld te doen kiezen. Gouverneur Van Rechteren heeft nader onderzoek gedaan naar 

de personen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de onrust. 

 

Voorts heb ik het onderzoek naar de kwaadwilligen, die als aanstokers en belhamels konden 

beschouwd worden, begonnen en voortgezet. Een hunner, zekere horlogiemaker Heupink, die 

als aanvoerder genoemd werd was gevlucht. 



72 

 

 

Ook burgemeester Stork van Oldenzaal was van mening dat Heupink het hoofd van de 

rebellerende schutters was. 

 

De persoon die zig bij de oproerige bewegingen het meest heeft onderscheiden is genaamd 

Albertus Heupink geboren te Ootmarsum en thans hier niet te vinden, als hebbende zich gesteld 

aan het hoofd van ongeveer twee honderd muiters, die meestal gewapend met geweren deze 

stad zijn doorgetrokken. Gemelde hoofd was gewapend met een geweer met twee lopen en 

voerde hen als struikrover aan. 

 

Behalve Albertus Heupink hadden de opstandige schutters volgens Van Rechteren nog twee 

leiders: J.G. Hummels, gemeenteraadslid uit Oldenzaal en  baron F.P.E.J. von 

Bönninghausen, een vooraanstaand rooms-katholiek, grootgrondbezitter uit Tubbergen en tot 

1830 lid van de Provinciale Staten voor de Ridderschap. Burgemeester F. de Bruin van Losser 

verklaarde op 10 februari tegenover de rechter. 

 

Van den beginnen der oproerigheden afaan, de heer Hummels steeds door het publiek gerucht 

is opgegeven geworden, als die geen, die de oproerigheden aanstootte. 

 

Omdat hij de status van verdachte had, werd Von Bönninghausen gestraft. In zijn landhuis, 

de Tubbergse havezathe Herinckhave, werd het hoofdkwartier van de troepen gevestigd. 

Kolonel Veeren arriveerde er op 9 januari en rapporteerde aan de gouverneur. 

 

Dat ik met mijn troup in de beste order alhier (havezathe van Von Bönninghausen) ben 

gearriveerd met vier officiers en 22 man. Ik werd op de minzaamste wijs door den eygenaar 

ontfangen. 

 

De gouverneur ontsloeg de onbetrouwbare veldwachter Heinink. 

 

De Veldwachter van Oldenzaal Jan Hendrik Heinink, die twee zonen onder de weerspannige 

schutters had,  en mij overigens zeer verdacht is voorgekomen, heb ik uit zijne funktien 

ontslagen. 

 

Verder gaf de gouverneur opdracht om in alle opstandige gemeenten de schutters te 

ontwapenen en de daar aanwezige wapens, munitie en kruit in beslag te nemen. 

 

Ik heb voorts den kolonel Knoll en lt. Kolonel Veeren den last opgedragen, om in alle betrokkene 

gemeenten op hetzelfde tijdstip de ontwapening of ophaling van wapenen, kruid en lood te doen 

plaatsen hebben, en deze verdienstelijke kommandanten hebben zulks met veel beleid en 

waardigheid doen volbrengen. 

 

Daarop had kolonel Veeren de boerrichters laten aanzeggen dat ze vierentwintig uur de tijd 

kregen om de wapens in te leveren. Na deze termijn, als er dan wapens zouden worden 

gevonden, zou dadelijk inlegering plaats hebben. De kolonel had reden te geloven dat dit effect 

zou scoren. 

 

En dat eene sevêre huis visitatie zoude geschieden, na aantreffen van wapens, dan zal per 

omgaande inlegering plaats hebben. 
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Voor de burgemeester van Weerselo was dit reden om aan de gouverneur te rapporteren. 

 

De heer kommandant der troepen alhier, ingevolge orde van den heer kolonel Veeren, bezig is 

met het onderzoeken, of er in de huizen der Ingezetenen ook eenig buskruit of geweren 

verborgen zijn, welk een en ander in het gemeente huis zal worden gedeponeerd; Zijnde reeds 

14 geweren en een pistool aan mij overgegeven. 

 

Op 12 januari kon een grote hoeveelheid wapens en kruit in beslag worden genomen, zonder 

dat er enige tegenstand werd ondervonden. Nog voordat de gouverneur uit Twente vertrok, 

zijn de meeste onwillige schutters alsnog naar Deventer vertrokken. Daarop werd een bataljon 

Gelderse schutters uit Twente weggehaald en werd er besloten dat de overige driehonderd 

Gelderlanders en de cavalerie ter handhaving van de rust achter te laten. 

 

De cavallerie, als elders verlangd wordende, zal ik dezen dag doen terugkeeren, met 

terughouding van zoodanig  getal, als vereischt wordt voor het doen der patrouilles en houden 

der correspondentie. Vervolgens de schutterij verminderen tot 150 man welke voorlopig in 

Oldenzaal garnizoen zullen blijven houden, zonder echter langer ten koste der ingezetenen te 

verblijven. 

 

Koning Willem 1 werd door staatsraad Van Doorn voortdurend op de hoogte gehouden van de 

gang van zaken in Twente. Toen Van Doorn dan ook verslag deed over de door Van Rechteren 

getroffen maatregelen, kon hij de gouverneur meedelen dat deze de ‘ruimste goedkeuring en 

tevreedenheid’ van de koning had verworven. De vorst had Van Doorn opdracht gegeven de 

gouverneur te laten weten dat hij zeer content was. 

 

De wijze op welke de zaken van Twenthe, door UhoogEdelGestrenge behandeld zijn, en de 

maatregelen welke door UHEdG bij voortduring genomen worden om de orde en rust in dat 

kwartier te doen weerkeeren en de gehoorzaamheid aan het wettig gezag te bevestigen. 

 

Over de militairen was graaf Van Rechteren zeer tevreden: ‘de troupen gedragen zich volmaakt’ 

en hij was er ook van overtuigd dat zijn beslissing om militairen naar Twente te zenden 

succesvol was gebleken. 

 

Hoezeer de berigten vergroot en overdreven waren die men in Zwol heeft gehad, zoo had niet te 

min zonder krachtdadige tusschenkomst de toestand van dit district waar de geest slecht is, 

bedenklijk kunnen worden. Verre weg de meeste refractieve schutters zijn reeds na de 

verzamelplaats vertrokken. 

 

Toen Van Rechteren op 16 januari weer uit Twente vertrok kon hij het genoegen smaken de 

rust zonder bloedvergieten hersteld te hebben. Het machtsvertoon van negenhonderdvijftig 

militairen tegen vijfhonderd opstandige schutters had op een vrijwel geweldloze manier een 

einde gemaakt aan de onlusten. 

 

Van Rechteren had al die maatregelen genomen en middelen in het werk gesteld te hebben, 

welke tot verdere ontwikkeling der drijfveeren en ontdekking der aanstokers kon leiden, en die 

strekken kunnen om het wettig gezag te handhaven en te doen eerbiedigen. In dit deel van 

Overijssel, dankzij een verstandig en doortastend optreden, de rust zonder bloedvergieten 

hersteld te hebben. 
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Het kon voor de Twentse schutters niet uitblijven dat zij de consequenties van hun verzet 

tegen het gezag moesten dragen. Zij werden geconfronteerd met diverse door de gouverneur 

en de rechter opgelegde maatregelen, van gedwongen inkwartiering van militairen, via 

gevangenschap tot – in één geval – de doodstraf. Acht personen werden als aanstichters van 

de onlusten beschouwd: de klokkenmaker Heupink, de rentenier Hummels, baron Von 

Bönninghausen, de veearts Kok, de wethouder Kistemaker en veldwachter Heinink met zijn 

beide zoons. Omdat de acties van de schutters als wanbedrijf werden beschouwd, was de 

rechtbank de aangewezen instantie voor de vervolging van de opstandige schutters. Maar ook 

vrederechters hebben zich beziggehouden met deze aangelegenheden, vooral door het horen 

van getuigen. Behalve door de rechter werden ook straffen opgelegd door de gouverneur en de 

militaire autoriteiten. Onder de boosdoeners in Twente bevonden zich niet alleen onwillige 

schutters, maar ook vrouwen. Dat blijkt niet alleen uit de processen-verbaal van de 

getuigenverhoren, maar bijvoorbeeld ook uit het verslag van de gouverneur aan Gedeputeerde 

Staten. Daarin schrijft hij dat Catharina Boudrie, de vrouw van de ontslagen veldwachter, 

‘eene groote opstookster der onwillige schutters is’. Hoewel sommige getuigen, vooral 

schutters, er geen heil in zagen om anderen (ook collega’s) als schuldigen aan te wijzen, vallen 

de meeste getuigenissen op door ontkenningen (dat is onwaar), vooral als het de eigen rol van 

de getuige bij de ongeregeldheden betrof, en de onwetendheid (daar weet ik niets van), vooral 

als het om de rol van een van de leiders ging. Zonder tussenkomst van de rechter werd een 

aantal niet-opgekomen schutters begin januari 1831 door de gouverneur gestraft door in hun 

woningen een aantal militairen te legeren. De schuttersgezinnen moesten ook opdraaien voor 

de kosten voor het onderhoud van de ingekwartierde soldaten. Het voornaamste doel van deze 

strafmaatregel was om de betreffende schutters alsnog te dwingen dienst te nemen. Ook 

andere vergrijpen werden met inkwartiering bestraft: het in bezit hebben van een vaatje 

buskruit was de oorzaak van inkwartiering in twee woningen. Kolonel Veeren had, zoals 

burgemeester van Oldenzaal op 31 januari aan de officier van justitie in Almelo schreef, van 

een van zijn dragonders gehoord dat Lambertus Kistemaker achter zijn huis was gezien met 

een vaatje buskruit. Toen Kistemaker hierop werd aangesproken, ontkende hij eerst, maar gaf 

later toe. 

 

Ik heb een vaatje achter mijn huis gevonden hetgeen mij niet toebehoorde, en vermoedende dat 

er buskruit in was, hetzelfde gebragt heb op de grond van Lambertus Dekker. 

 

Kolonel Veeren gaf direct bevel om vier militairen in het huis van Kistemaker onder te brengen, 

tot het vaatje weer te voorschijn zou komen. Een dag later verklaarde Kistemaker dat het 

vaatje verder was vervoerd door de vrouw van Lambertus Dekker, die daarop ook onmiddellijk 

werd gestraft met inkwartiering. Diezelfde dag nog werd het vaatje gevonden op het erf van 

Hermannus van Zutphen en werd naar het logement van kolonel Veeren gebracht. En ook op 

die dag verklaarde Antonij Degenhart tegenover vrederechter Nieuwenhuis dat het vaatje hem 

toebehoorde. Degenhart gaf toe dat hij had verzwegen dat hij een ’vaatjen met kruid verborgen 

had in de grond van een schopjen, staande in den tuin achter het huis van Hermannus van 

Zutphen’. Van Zutphen die nog diezelfde dag door de vrederechter werd gehoord, verklaarde 

‘van alles onwetende te zijn’. Soms werd een naar Duitsland gevluchte schutter daar opgepakt 

en aan de Nederlanders overgedragen. Dit gebeurde met de Tubbergse schutter Jan Hofstede, 

die door de dragonders van Nordhorn was gearresteerd en naar Oldenzaal werd overgebracht. 

Hofstede was de gevangene die veldwachter Jan Hendrik Heining even buiten de poort van 

Oldenzaal was kwijtgeraakt aan ‘eene groote menigte volk’, hoewel hij hem ‘sterk gebonden’ 

had. Een feit waarvoor de veldwachter Heining door de gouverneur werd ontslagen. 
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Door de rechter van instructie in Almelo werden in het eerste halfjaar van 1831 honderden 

getuigen gehoord. Onder de gehoorde getuigen waren niet alleen schutters (vooral die uit 

Oldenzaal) en burgemeesters, maar ook winkeliers, kasteleins, weduwen, veldwachter, boden, 

belastingontvangers en commiezen. Lambert Bouwman moest voor de rechter verschijnen, 

omdat hij de vrouw van Johannes Hommes een bedrag van drieëndertig gulden zou hebben 

gevraagd ‘onder belofte hij eenen valschen eed ten voordele harer man’ zou afleggen. Hij gaf 

dit bij zijn verhoor toe en vertelde daarbij bovendien dat Nieuwland uit Losser hem had verteld 

dat de schutters uit Oldenzaal en omstreken niet hoefden op te komen, omdat er 

‘twaalfduizend Brabanders van Coevorden zouden komen om hun bij te staan’. Hoe zwaar de 

grieven waren die de schutters hadden tegen de burgemeester Stork van Oldenzaal blijkt uit 

verschillende getuigenverhoren. Hermannus Beernink, een van de rebellerende schutters, 

verwoordde de voornaamste grief tegen de burgemeester toen hij tegenover de rechter 

verklaarde dat hij niet was opgekomen omdat ‘de burgemeester er eenigen had vrijgesteld die 

tot den schutterlijken dienst verpligt waren’. Meerdere schutters waren ervan overtuigd dat 

de oproep om op te komen niet van de koning afkomstig was. Burgemeester J.W. Essink van 

Ootmarsum vertelde de rechter op 25 februari, dat de schutters in zijn gemeente niet waren 

opgekomen, omdat zij van mening waren dat de ‘oproeping der schutters geen Konings-wet 

was, dat zulks het werk was van den heer gouverneur, die daardoor aanzien wilde verwerven’. 

Ook meenden sommigen dat zij alleen verantwoordelijk waren voor de veiligheid in hun eigen 

regio en daarom niet in het leger hoefden te dienen. Burgemeester Stork van Oldenzaal trok 

dan ook de conclusie ‘dat de schutters bevreesd waren, om buiten de provincie te worden 

gezonden’. Veel schutters werden verhoord over hun deelname aan samenzwerende 

vergaderingen. Zo werd Johannes Heinink verweten dat hij een aantal schutters had 

overgehaald deel te nemen aan een vergadering ten huize van Gerrit Jan Steenbeek. Heinink 

gaf toe hen ‘wel eens gevraagd te hebben om mede te gaan naar Steenbeek’, maar dat was ‘om 

er borrels te drinken’. Vooral over de vergadering op dinsdag 4 januari in de herberg van 

kastelein Volkers zijn veel vragen gesteld. Daaruit kwam naar voren dat Hendrik Jan Wekking 

uit Oldenzaal niet wist waarom de schutters opgeroepen waren om naar Volkers te komen, 

omdat hij volgens zichzelf ‘te dom is om te weten wat dat in had’. Hij had zelf een geweer 

meegenomen omdat ‘hij niet minder wilde wezen dan een ander’. Na de verhoren bleven er 

uiteindelijk veertien personen over, die op grond van hun getuigenis tegenover de vrederechter 

en hetgeen tegen hen werd ingebracht als verdachten werden beschouwd. 

 

Albertus Heupink,          klokkenmaker uit Oldenzaal; 

Johannes Heinink,         stratenmaker  uit Oldenzaal; 

Albert Kuiper,                 boerenknecht  uit Weerselo; 

Antonie Lansink,             kleermaker     uit Losser; 

Bernardus ten Veldhuis, smid                uit Oldenzaal; 

Johannes Hummels,       zonder beroep, uit Oldenzaal; 

Hermannus Wekkink,     stratenmaker  uit Oldenzaal; 

Jacobus Heinink,            schoenmaker  uit Oldenzaal; 

Bernardus Vegters,         schoenmaker  uit Oldenzaal; 

Hendrik Jan Wekkink,    metselaar        uit Oldenzaal 

Johannes Boerrigter,       timmerman    uit Oldenzaal; 

Hermannus Beernink,     stratenmaker uit Oldenzaal; 

Gerhardus Klieverink,     landbouwer en wever uit Losser. 
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Met uitzondering van Heupink zaten zij allen in de gevangenis in Almelo. De president van de 

rechtbank bepaalde op 31 mei conform de eis van de officier van justitie van 7 mei. 

 

Gehoord het rapport van den regter ter Instructie meester Huibert Jacobson, ten aanzien der 

procedure, door den heer officier, bij deze regtbank geëntameerd, dat de vijf eerste beklaagden, 

terzake van aanslag en zamen spanning, ten oogmerk hebbende, om de burgers en inwoners 

aan te zetten, om zich te wapenen tegen het koninklijk gezag en om een burgelijken oorlog te 

verwekken, door burgers en inwoners tegen elkander in de wapenen te brengen of dezelve 

daartoe op te zetten, naar den rechtbank van eerste aanleg in Almelo werden verwezen, en om 

voorts ten aanzien van alle overige beklaagden en mits dien te gelasten, dat dezelve zullen 

worden in vrijheid gesteld. 

 

‘Het slotstuk van de Oldenzaalse troebelen werd gespeeld door de vrouw van den ontslagen 

veldwachter Heinink’, volgens W.G.A.J. Röring in zijn boek Kerkelijk en Wereldlijk Twente. Zij 

was namelijk door Susanna Ouding aangegeven, omdat zij zich negatief over de koning zou 

hebben uitgelaten. Op 20 augustus 1831 werd Susanna Ouding door de vrederechter van 

Oldenzaal verhoord. Tijdens dit verhoor zei de getuige dat Catharina Boudrie, de vrouw van 

veldwachter Heinink. 

 

Sedert een geruimen tijd allerlei oproerige gesprekken en schimpredenen op onzen koning en 

het gouvernement heeft gevoerd. Dat dezelve alle dagen in de straten rondloopt en al dergelijke 

slechte taal en smaadredenen voert, zoodat sommige burgers hunne deuren sluiten. Zij heeft 

namelijk ten huize van Janna Schoppink gezegd: ‘Alle kranten schrijven logen, ik geloof eer 

hetgeen mijn jongen schrijft; zij kunnen het toch niet houden; wat doe ik met zoo’n koning. Hij 

moet toch het land uit en krijgt de schop. Ik heb gisteren aan mijn lammen jongen gezegd: dat 

oude geweer dat daar hangt, is nog te goed om zulken koning dood te schieten, dat de koning 

onrecht deed en dergelijke’. 

 

Naar aanleiding van het proces-verbaal van deze zitting vroeg de officier van justitie in Almelo 

aan de burgemeester van Oldenzaal om nadere inlichtingen over de vrouw van de veldwachter. 

De burgemeester rapporteerde daarop: 

 

Catharina Boudrie hier ter stede (algemeen bekend staat) voor een oproerig vrouwspersoon, dat 

zij geruimen tijd voor haar huis gedurig smaadredenen voert op onzen koning, het gouvernement 

en de regering dezer stad het welke bewezen kan worden. Wijders is mij gebleken dat zij ten 

huize van Janna Schoppink de bovenstaande smaadredenen gevoerd heeft en dat zij twee a 

drie dagen daarna Janna Schoppink en hare moeder de wed. Schoppink op straat ontmoetende, 

nijdig en kwaadaardig, dat het voorgevallene aan den vrederegter was aangegeven er had 

bijgevoegd dat den slegsten sabel nog te goed was om er den koning den kop mede af te 

houwen. 

 

De veldwachtersvrouw is uiteindelijk toch niet met de strafrechter in aanraking gekomen. 

 

De meest uitgebreide gerechtelijke procedure die als gevolg van de onlusten in Twente heeft 

plaatsgevonden, was het proces tegen Albertus Heupink, de klokkenmaker uit Oldenzaal. Hij 

werd algemeen gezien als de kwade genius achter de ongeregeldheden en was in oktober 1830 

door de rebellerende schutters tot hun leider gekozen. ‘De Inventaris van de stukken der 

procedure ter rekwisitie van den officier bij de regtbank van eersten aanleg, geïnstrieerd tegen 

Albertus Heupink en anderen ter zake van oproer’, bevat een opgave van honderdvijfentachtig 
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stukken: afschriften van bevelen tot dagvaarding, afschriften van bevelen tot geleiding, 

brieven van diverse instanties en processen-verbaal. Een bloemlezing volgt uit de 

getuigenissen pro en (vooral) contra Heupink. 

 

Kastelein J.G. Pflüg uit Oldenzaal wist de rechter op 24 januari te vertellen hoe Heupink leider 

van de rebellerende schutters was geworden. Heupink had indertijd verzocht om officier bij 

de schutterij te worden,  maar omdat dit was afgewezen was hij ‘zoo balorig geworden dat hij 

zich heeft gesteld aan het hoofd der onwillige schutters’. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat 

het zich gepasseerd voelen voor Heupink de enige redenen was om leider van de schutters te 

worden. Het meest waarschijnlijk is dat onder meer politieke motieven een rol gespeeld 

hebben. Al in een vroeg stadium waren er mensen geweest die Heupink probeerden af te 

houden van zijn rebelse activiteiten. De zoon van factoor Kistemaker en anderen hadden 

Heupink ‘het gevaarlijke van zijnen stap’ voor behouden, ‘met aanmaning om daarvan terug 

te komen’, maar Heupink had daarop geantwoord  ‘dat het nu te laat was, en hij het 

verdoemde’.  

 

En gemeenteontvanger N. Sloot uit Oldenzaal getuigde op 12 februari dat hij de heren 

Hummels Essink, Kok en Kistemaker ‘dikwerf bij den kastelein Pflüg, den horlogemaker 

Heupink heeft horen aanmanen, om aan de oproeping der schutters te voldoen’. De 

getuigenissen tegen Heupink behelsden vooral kleine beschuldigingen, van die door de 

kastelein van ’s Lands Welvaren in Oldenzaal, J. Masselink, die verklaarde, dat ‘zekere 

horlogiemaker Heupink had ook eens, voor de loting, aan enige schutters, eene halve fles 

jenever gegeven’, tot beschuldigingen van het leveren van wapens aan de onwillige schutters.  

 

Kastelein J.G. Volkers uit Oldenzaal verklaarde, ‘dat hij op Dingsdag (4 januari) veel volks in 

huis heeft gehad, gewapend met geweeren en pistolen, welke zij voor het huis van tijd tot tijd 

hadden afgeschooten. Dat de horlogemaker Heupink tegenwoordig was geweest en dat men 

zeide, deze den aanvoerder was’. Ook had Volkers gehoord, dat Heupink aan de menigte 

gezegd had, geen lawaai in de stad te maken en bijeen te komen op de weg naar Denekamp, 

waarop de menigte ‘door de achterstraat’, zo dacht hij, ‘zich buiten de stad had begeven’. J.W. 

Boerrichter, die ‘onder mandat de depot zat’, beriep zich ‘tot verschoning zijner onwilligheid 

op het onrecht hen door den burgemeester zullende zijn aangedaan’. Hij verklaarde bij Volkers 

te zijn geweest, dat Heupink ‘daartoe last hadt gegeven en gezegd hadt geweren mede te 

brengen’ en dat Heupink toen ‘ook iets hadt geschreven’; alleen hij wist niet wat dat was. 

Anderen gaven aan dat dit een lijst met namen van schutters was. Volgens de vrouw van 

kastelein Evert Leijenberg had Heupink gezegd ‘dat een ieder zijn woord moest gestand doen, 

dat zoo zij dit niet wilden, hij dan zijn leven ook niet wilde wagen; dat hij voor zich wel eenen 

remplaçant (vervanger) konde kopen; doch dat wanneer zij eens hun woord gegeven hadden, 

en zij dan gingen lopen, en hem lieten staan, hij dan tot de soldaten overging, en zij den 

eersten kogel zouden krijgen. 

 

Gerrit Jan Nijland getuigde op 11 februari ‘dat er op den straatweg naar den straatweg naar 

den kant van het Leijenberg wel driehonderd manschappen, met geweren gewapend bij 

elkander waren’, door Heupink ‘in het gelid gesteld’ werden en met Heupink aan het hoofd 

naar de herberg van Leijenberg waren vertrokken en een uur later weer waren teruggekomen 

en naar Volkers’ herberg gegaan. Heupink had volgens Nijland de schutters opgedragen om 

ijzeren laadstokken bij hun geweren te laten maken en om kogels mee te nemen. Eveneens 

had hij gezegd ‘dat diegene, die gene kogels hadden, dezelve te Oldenzaal zouden bekomen’. 

Op dezelfde dag voegde Bernardus Mulstege aan het verhaal van Nijland nog toe dat Heupink 
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ook nog had gezegd dat zij de volgende vrijdag moesten terugkomen, dat ‘alsdan de kaserne 

zoude in orde zijn, en dat zij over het eeten en drinken niet zouden hebben te klagen’.  

 

Nijland en Mulstege bevestigden de getuigenis van de kastelein Evert Leijenberg uit Oldenzaal, 

die hij op 24 januari had afgelegd. De ‘weerspannige schutter Jannes Wekkink uit Oldenzaal 

verklaarde ‘dat Heupink hen algemeen voor het hoofd gehouden werd, en dat hij ¼ lb. kruid 

aan de Deuringerpoort had gekocht, en niet wist dat er onder hun gezegd was, dat zijlieden 

het voor niet zouden kunnen bekomen’. Hij wist zich alleen te herinneren dat ‘wel het zeggen 

was geweest, dat horlogemaker kruid en lood bezorgen zoude, en voorts, dat de wachten welke 

gehouden waren, ten oogmerk hadden gehad, zich bij elkander te trekken en te weeren’.  

 

Op 21 maart werd Theobald Heinink door de rechter gevraagd of het waar was dat, op de dag 

dat de schutters hadden moeten vertrekken, ‘er ten huize van de tapper Volkers, op voorstel 

van Heupink, is besloten om des nachts de wacht te houden ten einde te passen op de troepen 

wanneer die mogten komen om hen te halen en om dan gezamenlijk zich daartegen te 

verweren’. Heinink antwoordde: ‘ik weet niets van dit alles, ik weet niet anders de wacht is 

gehouden om op de dieven te passen’. Ook andere schutters die over dit onderwerp werden 

verhoord, ontkenden categorisch. 

 

Omdat Heupink al maanden voortvluchtig was en op de oproepen om voor de rechtbank in 

Almelo te verschijnen niet had gereageerd, moest op last van de president van de rechtbank, 

op zondag 12 juni ‘bij trompetgeschal of trommelslag’ bekend gemaakt worden dat ‘elk en een 

iegelijk die mogt weten waar ten plaats gezegde Albertus Heupink zich thans ophoud, verpligt 

is daar van aangave te doen’. Om Heupink te kunnen aanhouden was bovendien zijn 

signalement verspreid: 

 

Oud ongeveer 28 jaren, geboren te Ootmarsum, horlogemaker en negocie doende in kleine 

galanteriewaren, lang 1 el 7 palm, aangezicht rond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus ordinair, 

mond idem, kin rond, bruin haar, wenkbrauwen idem, gaat gewoonlijk gekleed in een jas van 

gemêleerde blauwe kleur met ene kraag van astrakan. 

 

Op 28 juni werd de naar Duitsland gevluchte Heupink door de Rechtbank van de Eerste 

Aanleg in Almelo bij verstek (gehoord het berigt des deurwaarders, dat noch de beklaagde 

Albertus Heupink, noch iemand van zijnentwege tegenwoordig is) ter dood veroordeeld. Door 

de rechtbank was besloten: 

 

Dat te dien gevolge de beklaagde moge worden verklaard wederstrevig tegen de wet; dat hij 

moge worden geschorst in de uitoefening zijner burgerregten; dat zijne goederen gedurende 

zijne contumacie mogen worden gerequestreerd en hem alle actie of aanspraak in regten 

gedurende dien tijd moge worden ontzegd, dat hij voorts moge worden verklaard te zijn schuldig 

aan de misdaad van zich bij de in de maanden December 1830 en January 1831, in het kanton 

Oldenzaal plaats gehad hebbende oproerigheden, zich heeft gesteld aan het hoofd eener 

gewapende bende, met oogmerk om den, in de zuidelijke provinciën van dit rijk te doen ontstaan 

en over te brengen en zich alzoo te verzetten tegen het koninklijk gezag, dat mitsdien de 

beklaagde Albertus Heupink moge worden veroordeeld tot de straf bij de wet op de misdaad 

bepaald, te weten tot de straf des doods welke hem bij de acte van renvoi is te laste gelegd, 

benevens in de kosten der procedure, met verder bevel dat een extract van dit vonnis of arrest 

door den scherpregter zal worden aangeslagen aan een paal, daartoe op de markt alhier ter 

stede opgerigt en dat almede een gelijk extract aangeplakt te Oldenzaal de laatste woonplaats 
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des beklaagden. 

 

De scherprechter Hendrik Esmein, kwam op 29 juni speciaal over uit Zwolle om het 

rechterlijke vonnis aan een paal te spijkeren. In een proces-verbaal van 29 juni, waarin de 

uitspraak over de aan Heupink opgelegde straf staat vermeld, valt te lezen dat Albertus 

Heupink is veroordeeld om in Oldenzaal ‘met een strop, aan eenen galg te worden opgehangen, 

dat er de dood na volgt’. Dit vonnis is nooit ten uitvoer gebracht en was overigens het laatste 

doodvonnis dat in Twente werd uitgesproken. 

 

Het mag de gouverneur van Overijssel dan gelukt zijn de onlusten in Twente tot een snel en 

bloedeloos einde te brengen, de gevolgen voor sommige schutters waren er niet minder om. 

Een aantal van hen – weliswaar te laat in Deventer gearriveerd – werd zonder pardon in een 

cel gezet. Zij moesten daar vier maanden doorbrengen, totdat de officier van justitie begin mei 

1831 besloot, dat ‘er geene genoegzame termen zijn, om dezelve verder de vervolgen en ’het de 

rechtbank nog ruim drie weken kostte om hun vrijlating te gelasten. En al die tijd zaten hun 

gezinnen in de toch al benarde situatie van die tijd nagenoeg zonder inkomen. Deze schutters 

werden dus eigenlijk dubbel gestraft. Hoewel niet onlogisch, omdat een aantal schutters op 

het grondgebied van Hummels woonde, is het onbegrijpelijk dat de rechtbank niet heeft 

doorzien dat de getuigenissen tegen de afwezige Heupink zoveel meer à charge waren dan 

tegen de aanwezige Hummels. Opvallend is dat de ‘gewone’ ambachtsman Heupink zo zwaar 

werd gestraft, terwijl de notabele Hummels – die vermoedelijk toch een even dubieuze rol heeft 

gespeeld tijdens de Twentse onlusten – eraf kwam met alleen voorarrest en uiteindelijk niet 

werd vervolgd. Bron: De Grote geschiedenis van Twente, Anneke Koers.      

 

 

Schutterij zeventiende eeuw 
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De schuttens van Elsloo 

 

In het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht treft men 
een zilveren schuttersketting aan met vergulde vogel en platen uit de jaren 17509-18145 en 
ook een hellebaardpiek (1769), afkomstig van de schutterij van Elsloo.  

De Elsloose schutterij dateert evenwel van veel oudere datum. In de archieven is een 
ordonnantie van Z.E. Conrardt van Gavre, Riddere, Heer tot Elsloe, Diepenbeeck, Peer, Geulle 
etc. vastgesteld de 4 April 1553 in tegenwoordigheid en met goedvinden van zijn zoon, Johan 
van Gavre, Heer tot Bellenys. In de aanhef wordt verklaard dat bij deze het bestaande 
schutterreglement gerenoveert (vernieuwd) wordt. De schutterij was toen dus al een bestaand 
instituut. Dit blijkt trouwens ook uit de schenking van het weggeld in 1534. ‘Een nadere 
ordonnantie’ werd de 14 juni 1669 vastgesteld door Z.E. Albert Joseph Graeve van Aerberg, 
van Vallagin en van het H. Roomsche Rijk, Vrij heere deser Baronnie, mit gevolg der Scuttery’. 
Deze ordonnanties stellen ons in staat ons een tamelijk volledig beeld te vormen over de 
organisatie, de taak en het verenigingsleven van dit oude instituut. 

 

In het bezit zijn van “boge of roer mit syne gereedschappen en toebehoorte’ 

 

In juni 1665 moest een afdeling schutten onder Huberti het marktschip van Urmond beletten 

aan te leggen aan de Schille, de Elsloose los- en laadplaats onder de Scharberg. De schutten 

convoyeerden het schip in een ‘naek’ tot Kleine Meers. Op de oever stonden de drossaard van 

Stein met de hofmeester van de baron van Petersheim en driehonderd man. Daarvan waren 

velen gewapend met geweren en degens. Ze moesten toezien, hopende dat de eigenaars van 

het marktschip het verbod van Huberti zou negeren, en bereid haar bij te staan ingeval ze in 

moeilijkheden mocht geraken. 

Soms was de heer van oordeel, dat het schuttersgilde niet bij machte zou zijn om een dreigend 

gevaar te keren. In dat geval werden ook de niet-dienstplichtige mannen gemobiliseerd. Op 21 

mei 1571 werd verordend, dat elke nacht vijf man de ronde zouden doen door Elsloo, en dat 

alle mannen, ook die van Meers, om beurten hadden te verschijnen. 
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Op 18 juni 1649 werd vanwege graaf Nicolaas d’Arberg bepaald, dat ‘commende eenighe 

volckeren om hun eenig gewelt oft overlast te doen, tzij bij logeren, vernachten off anderssints, 

bij wat middel onder wat pretext (voorwendsel) tselve zouden moghen wesen’, alle mannen bij 

klokgelui of trommelslag opgeroepen zouden worden om te ‘vergaederen mit behoorlijcke 

waepenen ende geweer ende te gaen ter plaetse daer eenighen oploop oft geweld soude moghen 

geschieden ende deselve mit gewelt te keeren ende uyt te drijven’. Wie niet gewapend 

verscheen zou voor de eerste maal beboet worden met vijftien goudgulden en de tweede maal 

gerechtelijk worden vervolgd. Alle mannen hadden bovendien hulp te verlenen, teneinde 

binnen acht dagen na de afkondiging de ingangen naar de heerlijkheid af te sluiten met 

behoorlijke slagbomen en alle ‘graeven ende noodeloose weghen’ op te graven. Tot zover de 

militaire taak van de schutten. 

 

 

Bij klokgelui of trommelslag 

 

Ze waren in dienst van schout en schepenen en werden gebruikt voor het doen van arrestaties, 

het insluiten en bewaken van gevangenen, het ten uitvoer leggen van vonnissen (ook de 

zwaarste), het met de sterke arm innen van boeten en belastingen. 

 

Een wel vreedzame, maar toch als zeer belangrijke taak was het begeleiden van de processie. 

De ordonnantie van 1553 plaatst deze op zondag voor Sacramentsdag. Maar de verordening 

van 1669 kent twee processies, een op ‘cleyn kermisdagh’ en een op Sacramentsdag. ‘Goottijds 

voor der Missen’ moesten de schutten verzamelen ‘om mit vendelen, trommen ende pijpen’ 

met de processie ‘omme te gaen’. 
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Met trommen, vendelen ende pijpen 

 

Alleen om gewichtige redenen konden de schuttemeesters van deze verplichting ontslaan. Wie 

zonder verlof weg bleef, verviel in ‘dobbele boete’, welke in de verordening van 1669 nader 

gepreciseerd wordt als ‘een tonne bier’. Dezelfde boete was bepaald voor de schutter, die in de 

processie gehoorzaamheid weigerde aan de officieren. Als de processie om de Horst trok, liep 

haar route gedeeltelijk over Geuls grondgebied. Daar werd de begeleiding overgedragen aan 

de schutten van Geulle. Daarom moest de Elsloose schutterij uittreden en zich opstellen op 

het bunder. 

Recht tegenover ‘de cuyl genaempt de Wijnkelder, de straet tussen beyde, ende aldaer de 

schutten-cedule aflesen, soo als van immemoriale tijden gebruickelijk is gewest’. Onder de 

hoede van de Geulse schutten trok de processie door Hussenberg tot aan de grens van Elsloo. 

Na onthaald te zijn op bier, trokken de Geullenaren weer huiswaarts. De Geulse processie 

trok op haar beurt ook door Elsloos gebied, begeleid door de Elsloose schutten, wier beloning 

natuurlijk weer bestond in bier. Bij die processie kwamen ook de z.g. ‘bielmander’ in actie. Op 

de weg van Husschenberg naar Terhagen versperde men de weg door twee balken kruiselings 

over elkaar aan weerszijden van de weg tegen de bomen te spijkeren (Ciseaux de bois). 

 

Hoe en waar de schutten hun exercities hielden, is onbekend. Op de ‘groote kermissedach, 

Sondachs voor Dionisiy (9 October) goettijds te middage’ werd er verzameld. Mogelijk voor 

schietoefeningen of een rondgang door het dorp. Op de processiedagen, als de schutten van 

Geulle en Elsloo elkaar aflosten, werden onderlinge wedstrijden gehouden in het schieten van 

de vogel. 
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Kermis 

 

Het schieten van de koningsvogel was ongetwijfeld het grootste jaarlijkse evenement in het 

leven van de schutten. Het reglement van 1553 is sober in zijn voorschriften voor dit jaarlijks 

festijn. Het moest geschieden in de maand mei of op pinksterdinsdag, en alle schutten waren 

gehouden er aan deel te nemen. De nieuwe koning moest de schutten onthalen op een ‘aem’ 

bier en de schutten deden hem ‘eene vereeringhe, met eenen daler te betalen’. Het reglement 

van 1699 regelt meerdere punten tot in details. Zo paste en past het nu eenmaal in een 

militaire organisatie. 

Op de bepaalde dag verzamelden de schutten voor de woning van de kapitein. Deze gaf aan 

een korporaal met minstens twaalf man opdracht de luitenant aan zijn kwartier af te halen. 

Dan werd het vaandel overgebracht naar de kapitein. Het gehele korps zette zich in beweging, 

haalde de koning aan zijn woonhuis af en geleidde hem naar het kerkhof. En op deze 

zonderlinge plek, waar alle menselijke grootheid eindigt, legde de koning alle tekenen zijner 

waardigheid af. Waarom nu juist op het kerkhof? In Elsloo werd de koningsvogel geplaatst op 

de kerktoren, zodat de schutten zich op het kerkhof moesten opstellen. Dan begon het festijn. 

De heer van Elsloo loste het eerste schot, dan de pastoor, de aftredende koning, de kapitein, 
de luitenant, de vaandeldrager en vervolgens de schutten. Men mocht schieten ‘met wat roer 
hem belieft ende soo menigh mael hij wilt, ende moet den vogel op den tooren met all wat 
daeraan genaegelt is, selffs afschieten om Coninck te worden’. Ook niet-gezworenen mochten 
mee schieten tegen betaling van een ton bier. De nieuwe koning moest al direct zijn gulle 
inborst tonen door het schenken van een ‘aem’ bier. Zijn hoge officieren wachtte nog een extra 
traktatie op ‘cleyn kermisse dagh’. De schutten huldigden hem door het aanbieden van ‘eenen 
hoet ter waarde van acht gulden’. De koning was voor een jaar vrijgesteld van alle 
herendiensten. 
 
Wie driemaal achter elkaar koning werd, verwierf de waardigheid van keizer. De schutten 
offreerden hem de waarde van een zilveren vogel, een vaandel en een trom. Voor zijn leven 
was hij ontheven van alle  ‘heren- ende nabuyrdiensten’. De verordening van 1553 tracht door 
strafbepalingen de onderlinge verstandhouding der schutten te garanderen. Wanneer ‘eenich 
van deser schutten den een der anderen misdede, die saecken sullen te decideren staen aen 
Coninck, schuttemeesters ende gemeyne schutten’. De op te leggen boete moest ‘sonder 
weygeren off wederseggen’, voldaan worden. Wie daartoe niet bereid was, werd als lid 
geroyeerd, moest het gewone conge geld (8 st brab) betalen, terwijl men beslag kon leggen op 
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zijn goederen als hij de opgelegde boete niet voldeed. Er was voldoende animo voor de 
schutterij. Op 4 juni 1563 waren ingeschreven, doch nog niet beëdigd. Het betrof blijkbaar 
nieuwelingen, dertien inwoners van Elsloo, zeven van Catsop, twee van Terhagen en vier van 
Meers. Om de eigenaardigheid van de destijds in zwang zijnde benamingen willen we die hier 
aanhalen. 

 
Het waren: 

van Elsloo: Jan Leppers der smeet 
 
Jan Bours genoempt der neeff 
 
Thys Willem Teylen soon, genoempt motz, 
 
Loye Houwen genaamd Spangiaert 
 
Jan Baustemeecker 
 
Jan van Ganagelt, 
 
Dierick Berfkens genoempt Sengerken 
 
Joris Meyers 
 
Corstgen van Limborch 
 
Herman der Koelre genoempt groot Herman 
 
Ghielken Merfkens 
 
Peter van Puth 
 
Jennesken Ghieskens 
 
van Catsop: Vrancxken Ghielen genoempt der Coopman van Catsop 
 
Dries van Catsop 
 
Geercken Driessen soon 
 
Jan van Cullen 
 
Corstgen Renckens 
 
Vrancken Soon 
 
Jennesken Vrerix 
 
van Terhagen: Claesken Aloff Claeskens soon van Terhagen Jan Molenaers 
 
van Meers: Hans Monis 
 
Marten Wijnen 
 
Thonis Ghysen 
 
Dierck op Doeveren 
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Zo’n schutterij moest natuurlijk ook over enige bronnen van inkomsten beschikken, ofschoon 
daarmee geen grote bedragen gemoeid geweest zullen zijn. Alle dienstverrichtingen binnen de 
grenzen der heerlijkheid kwamen voor rekening van de schutten zelf, die buiten de 
heerlijkheid ten laste van de heer van Elsloo. 

De dorst kon gelest worden uit de bij reglement vastgestelde schenkingen en de op de dag van 
het vogelschieten te  innen boetes, welke nagenoeg allen voldaan werden in de vorm van bier.  
In 1534 schonk de heer van Elsloo, Conrardt van Gavere, aan de schutterij het ‘wechgelt’. De 
schuttemeesters verpachten dit weggeld ‘op cleynen kermis dach by bernender kersen’. Bij 
brandende kaars, als de kaars doofde gold het laatste bod voor de tijd van drie jaar. Slechts 
van één weg is  bekend dat er weggeld geheven werd van de niet-Elsloose voertuigen, die losten 
of laadden aan de Schille. De pachter van het weggeld kon assistentie van de schutten 
vorderen, wanneer voerlui onwillig waren te betalen.  

 

 

Conrardt Van Gavere, wiens grafsteen is aangebracht in de oostmuur van de grafkapel op het 
kerkhof.  

 

In 1553 schonk bovengenoemde heer van Elsloo aan de schutten een jaarlijkse toelage van 
twaalf hornse guldens. De pachter van de brouwerij (de penner uit het panhuis) moest dit 
bedrag aan de schutten uitbetalen. Dat natuurlijk niet in klinkende munt, maar in de vorm 
van bier zal zijn geschied. Er werd tenminste bij bepaald, dat dit voorschot door de brouwer 
‘op mijns heeren bierkerff gekerfft (zou) worden’. 
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…..de penner uit het 

panhuis…..(later het 

woonhuis van het 

nieuwe kasteel) 

 

 

In 1699 schonk de heer aan de schutterij: de opbrengst van tachtig roeden land in de 
Geversdel, van de weiden ‘op den Breul’ (bij Scharstraat) en van vijfenzeventig roeden ‘grous’ 
(ruwe weide) bij Meers. Verder mochten de schutten jaarlijks twee ‘meyboomkes’ kappen uit 
het bos. Een werd geplant bij de heer, een bij de koning. Bron: Elsloo.info. 

 

Schutterij Losser 
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LOSSER – In de middeleeuwen werd de schutterij opgezet ter bescherming van de stad. 

Tegenwoordig ligt deze taak in handen van onder andere de politie, maar de schutterij bestaat 

nog steeds. 

Nog steeds wordt er door leden van de schuttersvereniging geschoten met een karabijn, maar 
dan wel op een houten vogel. De verenigingen hebben vooral een sociale functie gekregen en 
zorgen voor samenhang in de gemeenschap. Maar wie wordt tot koning of koningin gekroond 
bij het schuttersfeest van Sint Meerten? 

Drie dagen lang, van 26 juli tot en met 28 juli, wordt het Schuttersfeest gehouden aan de 
Bookholtlaan 19 in Losser. Op vrijdag is er het dorpsschieten waar alle leken vanaf achttien 
jaar aan mogen meedoen. Ook mogen de tronen, koningen en koninginnen, van de afgelopen 
drie jaar van de acht zusterverenigingen op zaterdagavond al aan de bak. Er zijn ook drie 
Duitse verenigingen die op het Schuttersfeest vertegenwoordigd zijn. 
Op zaterdag mag de jeugd tussen de twaalf en achttien jaar vanaf 14.00 uur deelnemen aan 
het juniorschieten. ’s Avonds schieten de vijf Nederlandse verenigingen met de 
koningen/koninginnen van de afgelopen vijf jaar voor de titel ‘Keizer van Twente’. Verder 
mogen ook de sponsoren een poging wagen om de vogel van de paal te schieten. 
Zondag zult u de schutters in Losser tegenkomen tijdens de rondgang door het dorp, waarbij 
een krans gelegd gaat worden bij het monument voor de slachtoffers van de Eerste - en Tweede 
Wereldoorlog en alle overleden schutters. Daarna mogen de vijf uitgelote leden van de diverse 
schuttersverenigingen schieten om ‘De vogel van Saksenland’. Ook wordt er door de leden 
geschoten op de vogel van Losser waarbij één van de leden koning of koning kunnen worden. 
Op zondag zullen ook drie jubilarissen van Sint Meerten worden geëerd. 
Elke avond wordt er gevierd wie het beste geschoten heeft en wie bijvoorbeeld Keizer of 
Koning(in) is geworden. Al 25 jaar lang is de muziek in handen van DJ Otto Reinink. (Starlight 
licht en geluid uit De Lutte). Bron Hart van Losser 

 

 

Laatste woorden  

 

In de inleiding is al gezegd dat de schutterijen in onze geschiedenis een belangrijke rol hebben 

gespeeld bij het bewaren van orde en rust. Ook de schutterij van Almelo, opgericht in 1815, 

deed dienst in een periode die zich, zeker in de tweede helft van de negentiende eeuw, 

kenmerkte door grote sociaal-economische veranderingen. De kracht van de schutterij was 

dat zij, gerekruteerd uit de eigen bevolking, een directe binding had met de stad of streek waar 

zij dienst deed. Die kracht werd echter tot zwakte wanneer de dienst in vreemde streken 

uitgevoerd moest worden, zoals tijdens het conflict met België. In dat geval was er veel minder 

enthousiasme, zeker bij diegenen die zich konden vinden in de motieven van de 

opstandelingen. Voor schutters die kostwinner waren speelde de slechte financiële situatie 

van de achterblijvers een grote rol. Dit leidde tot ontevredenheid en desertie. Ditzelfde 

probleem deed zich voor bij ongeregeldheden in de eigen stad: ongerustheid over de loyaliteit 

van de schutterij was mede de oorzaak van het niet inzetten van de schutterij bij de grote 

werkstaking van 1888. De banden tussen de stakende fabrieksarbeiders enerzijds en hun als 

schutter dienstdoende collega’s anderzijds, zouden tot problemen kunnen leiden bij hun 

optreden. 

Deze twee punten vormden een ernstige aantasting van haar bestaansrecht. Immers de 

schutterij moest een door en door betrouwbaar instrument zijn en aan haar optreden mochten 

geen morele bezwaren kleven. Dat dit wel het geval was leidde tot haar verdwijnen; haar 

verouderde structuur paste niet meer in veranderende tijden. Bron: G.J. Blikmans 
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Een aantal kameraden van Jannes Annink (zoon Hutten Kloas) was uit Haaksbergsen 

gekomen om hun vriend te ontzetten bij zijn terechtstelling en die van zijn ouders. De 

schutters die een cordon vormden om de plaats der terechtstelling wisten terug te slaan. 

Het groen van de jeneverbes of kwakel werd gebruikt bij trouwpartijen en schuttersfeesten 
en velen doen vergeefse pogingen om er de tuin van hun bungalow mee te versieren.  

Of de schutterijen kunnen blijven schieten, zoals ze eeuwenlang hebben gedaan, is nog maar 

de vraag. De overheid streeft ernaar het gebruik van lood terug te dringen. De Limburgse 

schutterijen schieten met loden kogels. Het streven van de overheid is erop gericht om te 

voorkomen dat lood in de bodem terecht komt. Schadelijke effecten hiervan zijn in de droge 

bodem nagenoeg nihil. Er zijn echter diverse ontwikkelingen, waaronder de kogelvanger, die 

de toename van het lood in de bodem moeten voorkomen. De kogelvanger is niet nieuw, maar 

wel sterk verbeterd. Boven op de schietboom komt een grote bak, die de kogels opvangt. 

Probleem was alleen dat de schutters gewend zijn om tegen de vrije lucht in te schieten en 

juist dit maakt het schieten zo gevarieerd omdat de lucht telkens verandert. De nieuwe 

generatie kogelvangers wordt voorzien van een doorzichtige achterkant, zodat het toch lijkt op 

het schieten tegen de vrije lucht. De bak waar de kogels tegenaan kletsen maakt echter nog 

veel lawaai. 

 

 

 

 

 

Enter, 28 september 2019 


