
DAAR KOMEN DE SCHUTTERS 
Een impressie van de schutterij van Monnickendam in de 18e eeuw met een historische 
inleiding. 

Na een artikel over het weeshuis en de armenzorg in Monnickendam in het jaarverslag van de vereniging 1992 
en 1993 nu een heel ander verhaal. In het Streekarchief te Purmerend kreeg ik twee boeken over de schutterij 
van de stad onder ogen, met daarin de notulen en besluiten van de krijgsraad over de jaren 1734 - 1799. 
Omdat in deze boeken naamlijsten van officieren en manschappen worden vermeld en ik daarbij ook enkele 
voorvaders genoemd zag, wilde ik graag weten welke rol de schutterij in de 18

e
 eeuw in Monnickendam 

gespeeld heeft. Studie van het fenomeen SCHUTTERIJ maakte al spoedig duidelijk dat het gaat om een semi-
militaire beweging die nauw verbonden is met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in onze 
Vaderlandse geschiedenis. Om die reden begin ik met een historische aanloop om daarna wat notities te 
maken over de schutterij van de stad in de 18

e
 eeuw. De bronnen die ik geraadpleegd heb vindt u aan het 

einde van dit artikel. De getallen in de tekst die tussen ( ) staan verwijzen naar het genoemde werk in de 
bronvermelding met achter de schuine streep het paginanummer. De cijfers met boogje verwijzen naar enkele 
verklarende noten, eveneens aan het einde van dit artikel. Zoveel als mogelijk was heb ik de schrijfwijze 
aangehouden die ik in de verschillende stukken tegenkwam. Woorden als “crijgsraet”en “capiteijn” zijn daar 
een voorbeeld van. 

Schutterij in historisch perspektief. 

“Het woord schutterij kan bij de lezer verschillende associaties oproepen. Men kan bv. denken aan de 
middeleeuwse schuttersgilden die in de stadsdoelen oefenden in het hanteren van hand-, kruis-, of voetboog. 
Of er komen ons schilderijen voor de geest: de bekende schuttersstukken, zoals Frans Hals en Rembrandt die 
maakten, die de vendels uitbeelden, al of niet aan een feestelijke maaltijd. Hierbij ging het om een corps van 
burgers dat moest bijdragen aan de stedelijke weerbaarheid en het bewaren van orde en rust” aldus de heren 
Pielage en Brunsting (16/271) 

Dit citaat zet ons op het spoor. De schutterij, tot ca. 1600 veelal 
schuttengilden genoemd, is een benaming voor corporaties die vanaf de 
Middeleeuwen voor de verdediging van de stad instonden en daartoe 
haar leden oefende in de exercitie en het hanteren van wapens. Voor het 
ontstaan van deze schuttengilden moeten we ver terug in de 
geschiedenis. Rond de 12, 13

e
 eeuw, wanneer de kruistochten naar het 

Heilige Land min of meer ten einde zijn, ontstaat er in ons land een 
ontwakend gevoel van vrijheid. Waren tot aan die tijd zowel de stad- als 
plattelandbewoners geheel horig aan de vrijwel oppermachtige heren 
van adel, nu vormden de vrij geworden lijfeigenen (vrijheid als beloning 
voor verleende diensten), vooral in de steden, verenigingen waarbij de 
leden zworen dat bij dreigend gevaar, ieder zou meehelpen om de 
rechten van de gehele gemeenschap te verdedigen en de landsvorst 

(graaf of hertog) onder wie  

Monnickendam schutterspenning 1654 

de stad ressorteerde, zou bijstaan in de strijd ter verdediging van het territorium. “Binnen de omwalling van de 
stad golden niet de verticale banden tussen machtigen en minder machtigen, zoals in de feodale, agrarische 
structuur van de vroege middeleeuwen, maar horizontale banden tussen gelijke burgers” (4/18). Uit deze 
dubbele verplichting: ordehandhaving/stadsverdediging én het zonodig bijstaan van de landsvorst ontlenen de 
schuttengilden hun oorsprong. 

De naam schutterij of schuttengilde. 

Zoals verderop vermeld zal worden spreken we voor ca. 1600 meestal over schutten- of schuttergilden, daarna 
over schutterij en burgervendels etc. Er bestaat onder de kenners van het (oud) Nederlands geen 
eenduidigheid waar de naam van af is geleid. Er is een groep uitleggers die het woord “schut” of “scut” 
verbindt met het woord schutten in de betekenis van beschermen of afweren. Een betekenis die nog voortleeft 
in woorden als schutkleur, (be)schutting, schutsluis, schutspatroon etc. (3/22) en (5/4). Anderen daarentegen 

 



menen verband te kunnen leggen tussen schutten en schieten. Een scut is iemand die zich in het schieten 
oefent. Gewezen wordt naar de Franse aanduiding van schuttersgilden, nl. Confréries of Compagnies d´archers 
of d´arbaletriers. Daarin zijn de latijnse woorden arcus (boog) en ballista (werptuig) te herkennen (4/20). 

Organisatie en bewapening. 

De voormalig lijfeigenen die tot vrije mannen waren geworden kregen het recht om, net als de adel, wapens te 
dragen. Een recht hen door de landsvorst verleend en waar deze ook zelf profijt van had. Maar deze vrije 
mannen, burgers of poorters genoemd, moesten, in tegenstelling tot de heren van adel, via handel en ambacht 
in hun levensonderhoud voorzien. Bovendien was de aanschaf en het onderhoud van wapens voor de gewone 
man betrekkelijk duur. Zo vormde zich gaandeweg in de steden een groep aanzienlijken die een zodanige 
welstand hadden bereikt, waardoor zij zich op gezette tijden konden bekwamen in het gebruik van de wapens. 
Deze corporaties van vrijwilligers werden al vrij snel door de stedelijke overheid en/of de landsvorst tot gilden 
verheven. Daardoor kregen zij rechten en privileges die de gewone man niet had. Bv. het gebruik van een 
zekere hoeveelheid wijn, zonder dat daarvoor de gebruikelijke belasting betaald diende te worden. Of het 
recht te mogen vissen in de stadswateren. Deze verenigingen groeiden uit tot schuttengilden, een mannelijke 
broederschap met een hiërarchische structuur, met aan het hoofd een hopman, ( denk aan het Duitse 
Hauptmann ). In tegenstelling tot de reeds bestaande gilden van vakgenoten, bestonden de schuttengilden uit 
mannen met geheel verschillende ambachten. Er waren kooplieden onder en bestuursfunctionarissen van 
allerlei aard, een gemengd gezelschap derhalve. Deze schuttengilden moeten we niet verwarren met de 
schutterijen die na de Unie van Utrecht (1579) in de steden van de Republiek opereren onder de naam 
burgervendels, burgerwachten of schutterijen. We zullen zien dat er tussen de schuttengilden en 
burgervendels zowel overeenkomsten als verschillen zijn. ¹) 

Taken van de schuttengilden. 

Het ontstaan van de schuttengilden onthief de overige burgers niet van hun plicht om, indien nodig, mee de 
bewaking van de stad voor hun rekening te nemen of met de landsvorst mee te gaan op krijgstocht. Maar de 
schuttengilden vormden toch wel het hart van de stadsverdediging. De verhouding tussen de schuttengilden, 
het stadsbestuur en de overige burgers was geregeld via zogeheten schuttenbrieven of schuttenordonnantiën 
(verordeningen). De schutters die meer dan anderen in de wapenkunde geoefend waren, deden in vredestijd 
bewakingsdiensten. Ze werden ook te hulp geroepen als er bv. een volksoploop bedwongen moest worden. 
Vóór 1600 bestond er nog niet zo iets als een politiekorps. De schout en zijn rakkers (helpers ) traden 
normaliter alleen op bij het in hechtenis nemen van kwade individuen, bv. in geval van diefstal. De 
schuttengilden hadden ook een belangrijke rol bij speciale gebeurtenissen, bv. als de landsvorst op plechtige 
wijze en met veel vertoon moest worden ontvangen. Door hun prachtige kledij, waaraan zeer veel geld en 
aandacht werd besteed, waren de schutters de aangewezen mannen om plaatselijke activiteiten luister bij te 
zetten. Een representatieve functie dus. “Het zal geen verbazing wekken dat de schutters in hun openbare 
opstelling golden als de vleesgeworden propaganda van de macht van de stad. Kostuums, zilverwerk en 
bewapening accentueerden dit” (4/13).  Hoe de heren van de schuttengilden er uit zagen valt tot op vandaag 
te bewonderen in musea. Het Frans Halsmuseum in Haarlem bv. heeft nog een aantal “schuttersstukken”, 
schilderijen, groepsportretten met afgebeeld de officieren van het schuttergilde, meestal geportretteerd in 
volgorde van belangrijkheid. Immers de verschillende rangen bevestigden en versterkten de maatschappelijke 
hiërarchie die was ontstaan. Gewoonlijk moest ieder van de geportretteerde de kosten van zijn eigen beeltenis 
betalen. Wereldberoemd is de Nachtwacht te Amsterdam, eveneens een schuttersstuk, vervaardigd door onze 
meester-schilder Rembrandt van Rijn. 

Bewapening. 

De oudste schuttengilden 
hadden als wapen de voet- en 
handboog. Die worden 
langzamerhand verdrongen 
wanneer de vuurwapens 
beschikbaar komen. Alom 
bekend en geliefd was het 
vogel- of papagaaischieten. Dat 
gebeurde op (of in de week na) 

 



Pinksteren en was verbonden met het grote schuttenfeest. “Hij die de vogel afschoot was gedurende een jaar 
tot aan het volgende feest schutterskoning. Had iemand het geluk drie jaren achtereen de vogel te treffen, dan 
werd hij schutterskeizer. De koning behoorde tot de bestuurders van het gilde, hij stond aan het hoofd van de 
schuttersraad (1/43). Na het papagaaischieten volgde de gemeenschappelijke maaltijd waarbij iedereen 
aanwezig diende te zijn en een deel van de algemene onkosten moest dragen. Het zijn die maaltijden welke 
vaak geschilderd werden en ons een beeld geven van bv. de kleding, de wapens, het zilverwerk en hetgeen 
genuttigd werd. 

Schuttengilden en religie. 
De oude schuttengilden droegen namen die of ontleend waren aan het gehanteerde wapen of een vernoeming 
was naar de beschermheilige. Bv. St. Joris, St. Sebastiaan, St. Christoffel etc. In de Rooms Katholieke Kerk (we 
bevinden ons nog gedeeltelijk voor de Reformatie) hadden de schuttengilden, evenals de ambachtsgilden, een 
eigen altaar, gewijd aan de beschermheilige. De stadsregering betaalde het onderhoud. Voor overleden 
gildebroeders werd de mis gelezen waardoor de oude gilden duidelijk religieus gekleurd waren. 

Historische ontwikkelingen. 

Oorspronkelijk waren de schuttengilden geheel vrijwillige verenigingen, spontaan geboren vanuit verkregen 
vrijheid. In sommige steden echter richtte de stadsoverheid zelf een schuttengilde op. Er was geen dwang om 
lid te worden, maar vanwege het aanzien en de aan het lidmaatschap verbonden privileges wilde men er graag 
toe behoren. Wat echter spontaan en vrijwillig was ontstaan werd gaandeweg een verplichting. Door 
veranderde tijdsomstandigheden en het toenemen van nationale en internationale handel en nijverheid 
kwamen de schuttengilden meer en meer onder het gezag van de stedelijke overheid. Dat betekende soms 
nieuwe, soms aanvullende regelgeving. Zo bv. de bepaling dat alleen vrije, onafhankelijke mannen lid konden 
zijn van de schutterij. Zieken, invaliden en gealimenteerden (mensen die onderhouden werden door de 
stedelijke of kerkelijke armenzorg) vielen er buiten. Bovendien moest men poorter van de stad zijn en goed 
bekend staan om als schutter te worden aangenomen. Bij slecht gedrag volgde royement. Een goede 
gezondheid was trouwens belangrijk omdat het hanteren van de hand- en voetboog heel wat kracht vergde. 
Daarom was er een minimum leeftijd voor het lidmaatschap en was men verplicht om de schutterij bij de 

leeftijd van 50 jaar te verlaten.  

Het bestuur van de schutterij kwam meer en meer 
onder toezicht van de plaatselijke overheid. Sommige 
steden kenden zogeheten “schutschepenen”, belast 
met het toezicht op de schutterij. Toch moet die 
bemoeienis van de overheid ook weer niet te zwaar 
benadrukt worden want ordetechnisch gezien was een 
stadsbestuur zonder schutterij heel erg kwetsbaar. De 
magistraat trad dan ook ten aanzien van de 
schuttengilden uiterst voorzichtig op. In tijden van 
spanning waren burgemeesters gewoonlijk snel bereid 
tot het doen van concessies om assistentie van de 
schutterij te waarborgen. Niet voor niets zijn de 
schuttengilden wel genoemd de “robora ac nervos 
reipublicae”, d.w.z. de kracht en zenuwen van de 
Republiek. De schutterij was, politiek gezien, dus niet 
onbelangrijk. Haar leiders hadden een zekere invloed, 
niet alleen bij stedelijke aangelegenheden maar ook 
wel bij besluiten van algemeen landsbelang. De 
vroedsten (vroed=wijs) en rijksten van de stad deden 
steeds meer mee aan de beraadslagingen van het 
stadsbestuur.  

Zo ontstaat de aristocratie, mensen die menen dat de 
leiding van een staat moet berusten bij hen die 
uitmunten, in het bijzonder door hun geboorte, 
beschaving en welgesteldheid. In de steden vormden 
zij de vroedschap, bestaande uit een beperkt aantal 

 



families met geld. Hun invloed werd sterk bevorderd door een besluit van Philips van Bourgondië. Deze voerde 
in de steden een soort college in van ca. 20 à 30 personen uit wiens midden de bestuurders werden aangesteld 
die leiding moesten geven aan het openbare leven. Bepaald geen democratisch beginsel, hetgeen dan ook 
kwaad bloed zette bij de burgerij. Gelukkig zag menig stadsbestuur wel in dat zij alleen met medewerking van 
de ingezetenen tot een krachtig bestuur in staat zou zijn. In die situatie fungeerden de schuttengilden als 
gewapend corps dus min of meer als vertegenwoordigers van het volk. 

Van schuttengilden tot burgervendels. 

De zojuist genoemde ontwikkelingen hebben gedurende de hele periode van de Republiek voor twist en strijd 
gezorgd. Ze zijn ten diepste de wortel van de omwenteling die tot stand is gekomen door de Franse Revolutie 
in 1795. Eerder merkte ik op dat niet alleen de leden van de schuttergilden maar ook de overige burgers tot 
krijgsdienst verplicht waren. Daarom werd de verplichting tot oefening in de wapenkunde meer en meer 
algemeen. Het gevolg was dat de schuttengilden ophielden het meer geoefende en gewapende gedeelte van 
de poorters uit te maken. Er ontstond een versmelting waardoor de benaming  

“schutterij” overging op het gehele gewapende deel van de burgerij. Vanaf 1579, het jaar dat de Unie van 
Utrecht tot stand kwam, werden er regelmatig nieuwe burgervendels opgericht waarbij de bepaling gold dat 
alle ingezeten van 18 - 60 jaar “dienstplichtig” waren. De raden van bestuur die de oude schuttengilden 
kenmerkten maakten plaats voor de “edele manhafte crijgsraet” met officieren, onderofficieren en 
manschappen. ²) 

Het is deze vorm van de schutterij die wij aantreffen in de resolutieboeken van de schutterij van 
Monnickendam in de 18

e
 eeuw. (12 en 13) Kijken we naar het wel en wee van deze schutterij dan zien we 

zowel overeenkomsten als verschillen met de oorspronkelijke schuttengilden. “Hoewel de zeventiende en 
achttiende eeuw in de geschiedschrijving veelal als twee contrasterende perioden wordt afgeschilderd, vinden 
veel achttiende-eeuwse ontwikkelingen hun oorsprong in de tweede helft van de zeventiende eeuw” (16/107) 
Zie ook noot 1. 

De schutterij van Monnickendam. 

p de schutterij betrekking heeft. Ik heb daar verder niet naar gekeken omdat de aandacht 
vooral uitgaat naEvenals in de andere steden van Holland zal de overgang van schuttengilden tot de 

burgervendels na de Unie van Utrecht ook in Monnickendam geleidelijk tot stand zijn gekomen. Purmerend bv. 
had al een schutterij in 1612 (2/10) en in de Memorieboeken van de burgemeesters van Edam worden de 
schutters vanaf 1590 veelvuldig genoemd (16/81). Kijken we naar Monnickendam dan gaan de Memorialen 
van de burgemeesters niet verder terug dan 1692. We zijn derhalve aangewezen op de vroedschapsresoluties 
die in 1573 beginnen ³). Ze zijn echter, met name in de 16

e
 en 17

e
 eeuw vaak moeilijk te lezen. Desondanks is 

duidelijk dat de ontstaanstijd zeker voor 1625 gezocht moet worden. In februari 1625 spreken de 
vroedschapresoluties over “14 mannen uit de schutterij”..... Een krijgsraadvergadering in juni 1627 noemt ene 
Dirk Thijsse “tot vendrig onder ´t groene vaandel aangesteld”. Het register van instructieën en ordonnantiën 
voor de stedelijke ambtenaren en instellingen 4) heeft in 1630 zoiets als een ontwerp reglement voor de 
schutterij. Uit wat latere tijd is het charter (gezegeld papier) uit 1657 waarin een zekere Jan Hooft, koopman te 
Monnickendam erkent schuldig te zijn een jaarlijkse erfpacht van 10 Carolus guldens aan de kwartiermakers 
van de schutterij (4). Iets ouder is de schutterspenning van Monnickendam uit 1654 (4/316). Ongetwijfeld zal 
er in de eerder genoemde vroedschapresoluties heel wat terug te vinden zijn wat op de schutterij betrekking 
heeft. Ik heb daar verder niet naar gekeken omdat de aandacht vooral uitgaat naar  de 18

e
 eeuw. 

De organisatie van de schutterij van Monnickendam in de 18e eeuw. 

De oudste, bewaard gebleven, gegevens over de schutterij in de 18
e
 eeuw dateren van 1734. In dat jaar zijn er 

drie compagnieën schutters, elk met een eigen vaandel: het groene, gele en oranje vaandel. 5) De volgorde 
groen, geel, oranje, was tegelijk een rangorde. 

Elk vaandel had een aantal officieren en onderofficieren. Als hoogste in rang gold de presidentburgemeester 
van dat jaar.6) Hij was de colonel, voorzitter en daarmee woordvoerder van de “crijgsraet”. Hij 
“communiceert” de onderwerpen die aan de orde gesteld zullen worden. De tweede, derde en vierde 
burgemeester “in de tijd” waren capiteijn, resp. van het groene, gele en oranje vaandel. In 1734 is Albert 
Drebbel de colonel en zijn Claas Thijsen, Pieter Butenius en Gerrit Bruyn de capiteijns. Elke capiteijn had onder 
zich een luitenant. Deze werd in rang weer gevolgd door een vaandrig, ook wel vendrik genoemd. De 



vaandeldrager moest (waarom weet ik niet) ongetrouwd zijn. Zodra hij ging trouwen nam een ander zijn plaats 
in. Zo lees ik bv. in 1773: “vermits den vendrik R(emmet) K(ous) Bos is komen te trouwen en gevoeglijk komt af 
te gaan, soo is in desselfs plaats tot vendrik aangestelt den heer Claes Molenaar”.  

Colonel, capiteijns, luitenants en vaandrigs waren de officieren. Elk vaandel had ook nog twee 
onderofficieren:sergeanten (vaak als chergiant geschreven). Aan deze officierenhiërarchie werd in de Crijgsraet 
strikt de hand gehouden. Wanneer de heren in vergadering bijeenkwamen zaten zij in volgorde van 
belangrijkheid (rang) rond de tafel. In diezelfde volgorde werden ook hun namen genoteerd als present. 7) 
Omdat de top van de officieren uit de vroedschap afkomstig was en ook de overige officieren door het 
stadsbestuur werden aangesteld had de magistraat uiteraard een duidelijke invloed op de schutterij. Als deze 
leidinggevenden kwamen uit de bovenlaag van de maatschappij. Het waren de notabelen van de stad. Eerder 
maakte ik een opmerking over de regenten-oligarchie (concentratie van macht binnen een beperkt aantal 
regentenfamilies). Monnickendam maakte op deze, maatschappelijk gezien, weinig democratische situatie 
geen uitzondering. De lijsten van de officieren en onderofficieren hebben familienamen die je steeds weer ziet 
terugkeren. Voorbeelden van zulke namen zijn bv. Butenius, Roos, van Sanen, Houtingh, Lakeman, Ketel, 
Bruyn, Teengs, Tijssen, Kous Bos e.a. Dezelfde mensen die je ook tegenkomt in allerlei andere funkties zoals 
kerkmeester, poldermeester, heemraad, schepen, weesmeester, waradijn (keurmeester) etc. 

Promotie en ontslag. 

Alle veranderingen in het officierenkorps werden door de secretaris van de schutterij genoteerd. Omdat de 
schutterij een hiërarchie kende kon je klimmen in rang. Avanceren heet dat in de taal van toen. Een luitenant 
kon capiteijn worden, een sergeant luitenant etc. Met uitzondering van de colonellen en (bij tijden) de 
capiteijns was je “levenslang” schuttersofficier. Je kon echter tussentijds “demissie” (ontslag) aanvragen. Een 
voorbeeld uit de vergadering van 14.11.1747. Pieter Butenuis, luitenant onder het groene vaandel is “door 
indispositie en zwakke gestaltenisse van zijn lighaam en andere toevalligheden genoodzaakt zijn demissie als 
luitenant te vragen, sonder ooijt meer in de crijgsraet in eenigh emploij betrekkelijk te wesen”. Hij wordt 
opgevolgd door sergeant Hubert Gerard Nahuys. 

Corporaals en tamboers. 

Kwamen de officieren allen uit 
de vroedschap, de crijgsraet koos 
uit de gelederen van de 
schutters de corporaals. Elk 
vendel had een 1

e
 en 2

e
 

corporaal, ieder 
verantwoordelijk voor 60 
“coppen”. De corporaals waren 
slechts bij hoge uitzondering bij 
de crijgsraet-vergadering 
aanwezig. Elk vendel had ook 
nog twee tamboers met het oog 
op de exercitie. In 1734 werd de 
trom geslagen door Willem van 
Dalen en Tijmen van Slooten 
(groene vaandel), Jan Hendriks 
Bolman, Benjamin Jans (gele 
vaandel) en Jan Samuels en 
Johannes Jans de Wit van het  
oranje vaandel. 8) De gehele 

schutterij bestond in 1734 dus uit 10 officieren, 6 onderofficieren, 6 corporaals en 3 x 120 manschappen. 
Tesamen een kleine 400 man op een bevolking van ca. 2000 mensen (6/62). 

Andere taken van de officieren. 

De officieren van de crijgsraet werden ook wel voor andere taken ingezet. De vergadering van 21.1.1749 maakt 
melding van een resolutie van de stadsregering, haar opgedragen door de Staten, omtrent vervanging van 
afgeschafte pachten. Daartoe worden de officieren verzocht om een “generale opschrijvinge en taxatie te doen 

 



onder de burgerij”. Aangewezen worden Dirk Tijssen, mr. Arent van Sanen, Jan Roos, Claes Teerhuys, Jacob 
Teerhuys, Claes Moolenaar, Claes Lakeman, Symon Kennis en Dirk Mooy. Zo´n opdracht was niet vreemd want 
ook de vroegere schuttengilden voerden zulke taken wel uit. Dat blijkt uit het volgende citaat: “De officieren 
staan hunnen stad nog bovendien in menig ander geval ter dienst. Zij leenen zich tot hulpe bij het opschrijven 
van al de ingezeten of van dezulken die in de cohieren van zekere algemene lasten moeten worden gebracht; 
of van de nieuwe gebouwen; of van de hoeveelheid granen of tot het doen ener collecte voor slaven (om 
medelanders vrij te kopen die tijdens de zeereizen gevangen waren genomen en op de galleien gezet) of tot 
het invorderen van haardstee-geld en selve saken meer “ (11/21). De officieren kregen daar voor betaald. 

Veranderingen. 

In 1747, het jaar waarin een einde kwam aan het tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) verandert de 
samenstelling van de crijgsraet. Op 30 mei wordt een resolutie aangenomen waarin het aantal manschappen 
fors wordt teruggebracht, nl. van 120 tot 80 per vaandel, met als argument “vermits de manschap in de Stadt 
ten getale van 360 man of iedere compagnie niet te vinden sal sijn”. Hoogst merkwaardig is echter dat in 
diezelfde vergadering een besluit wordt genomen om het aantal officieren fors uit te breiden. Elke compagnie 
krijgt er een tweede luitenant bij een tweede vaandrig, terwijl het aantal sergeanten op vier per vaandel wordt 
gebracht. Ieder vaandel heeft vervolgens ook nog eens 5 corporaals die elk 16 manschappen onder zich 
hebben.  

De reden van deze verandering wordt niet vermeld. Mogelijk is er verband met een resolutie van de Staten van 
Holland van 5 augustus 1747 waarin, op aandringen van de Prins van Oranje, de schutterij weer nieuw leven 
wordt ingeblazen. De politieke situatie zal er debet aan zijn geweest. En er kwamen op deze manier weer heel 
wat baantjes bij voor de leden van de verschillende regenten-families. Blijkbaar heeft men in de praktijk 
geconstateerd dat de schutterij zo niet goed functioneerde want op 17 juli 1762 wordt het aantal officieren 
weer verminderd: 1 luitenant en 1 vaandrig per vendel, geen 4 maar 3 sergeanten; geen 5 maar 4 corporaals. 
Een tweede verandering is dat vanaf dat jaar niet langer de vier regerende burgemeesters als colonel en 
capiteijns zullen fungeren.  

De vier regerende burgemeesters worden allen colonel, de vier afgaande burgemeesters worden capiteijn. Het 
officierenkorps ziet er na deze verandering als volgt uit: Luitenant zijn de heren Claes Kous, Hendrik Boon en 
mr. Arent van Sanen, vaandrigs Claes Teerhuys, mr. Nicolaas Theodoor de Leeuw en Colonel Teerhuys. 
Sergeanten: Alef Longerhouw, Dirk Walbeek, Willem Mostert; Jan Bent, mr. Pieter Boon, mr. Pieter Teerhuys; 
Dirk Mooy, Dirk Minnen en Muus Bruyn. Twaalf corporaals: Jan Appel, Jan Mooy, Arie van Manen, Jan van 
Dalen bij het groene vaandel; Dirk Craay, Bartel Nooy, Claes Claesz. Moolenaar, Jacob van der Poel bij het gele 
vaandel en Abraham Bolman, Claes van Dijk, Juriaan Cock en Pieter Springer bij het oranje vaandel. 

Minimale betekenis van de schutterij. 

Ondanks allerlei regelingen en bekende namen van Monnickendamse Regentenfamilies stelde de schutterij in 
al die jaren niet erg veel voor. Behoudens het aanvullen van de opengevallen officiersplaatsen lees je maar 
weinig over aktiviteiten waarvoor de schutterij nu juist bedoeld was. De opmerking van Sickesz vind je 
weerspiegelt in zowel de vergaderfrequentie als de notuleringen van de crijgsraet. “Waren zij (de gewapende 
burgerwachten) in de 17

e
 eeuw krachtig en sterk, de verslapping die op die veerkrachtige tijd volgde, deelde 

zich ook aan de schutterij mee. In het midden van de 18
e
 eeuw geraakte zij geheel en al in verval”. (1/195) En 

Carasso-Kok schrijft over de “weinig spectaculaire historie van de schutterij na 1700, een korte opleving aan 
het eind van de 18

e
 eeuw daargelaten” (4/13,14). Deze citaten worden bevestigd door een uitspraak, gedaan in 

de vergadering van 13 februari 1766. De heren colonellen “hadden doen opmaken de lijste om de schutterij die 
genoegsaam uitgestorven is weder in orde te brengen. 

Reorganisatie. 

 
De officieren menen dat het in het belang van de schutterij is als de capitijns niet ieder jaar wisselen maar 
langere tijd achtereen aan het hoofd van hun vaandel blijven functioneren. Daarom wordt op 13.2.1766 het 
voorstel aangenomen om in het vervolg de zes jongste leden van de vroedschap aan te stellen als luitenant en 
capiteijn. Of het bij “jongste” gaat om leeftijd of dienstjaren is niet duidelijk. Ik vermoed het laatste (zie ook 
noot 7). De zes jongste leden van de vroedschap zijn in 1766: Frans van Dalen, Jacob Pieters en Dirk de Leeuw. 
Zij worden capiteijn. De nieuwe luitenants zijn Pieter Houtingh, Justus Boot en Cornelis Johannes van Affelen. 



In dat zelfde jaar vindt nog een verandering plaats. De manschappen die voorheen vanuit de hele stad 
verdeeld waren over de verschillende vendels worden nu per wijk ingedeeld. Een minder gelukkige beslissing 
zoals later zou blijken, want ten eerste werden de schutterplichtige burgers nu vaak ongelijk verdeeld. En ten 
tweede, omdat er heel wat binnenstedelijke verhuizingen plaatsvonden, gewoonlijk in mei (11/200) moest 
daar regelmatig notitie van worden gemaakt. In voornoemde vergadering wordt dan ook besloten om 
sergeanten en corporaals opdracht te geven om de wijken door te gaan en huis voor huis te bezien wie daar 
schutterplichtig is. 

De wijkindeling ziet er als volgt uit: 

Het groene vaandel recruteert zijn manschappen in het Noordeynt ter weerszijden met de steegen, de 

Haaven van de Noorderpoort af tot de Brugsteeg, de Binnendijk mede van de poort tot de Veerhuisbrug en het 
Nieuwe land. 

Wijk 2, het gele vaandel, omvat de Haaven van de Brugsteeg na den Dam, het Suydend, de Gooische 

kaay, Grootenoord, Niessenoordsteeg, Niessenoordburgwal. het Padje keert weder, het Bloemendael, ´t 
Weseland, Kok en Padje en de Brouwerijsteeg.  

Het Oranje vaandel had z´n manschappen op de Middeldam, de Kerkstraat, De Sarken, het Sant, het 

Sonnepad, ´t Rosendael, de Rosendaelstraat, de Goog, de Binnendijk tot Veerhuisbrug, het Singeltje en de 
Herengracht. 

Een besluit teruggedraaid. 

Op 25 november 1784 (de laatste vergadering daarvoor was in 1773!) wordt de resolutie van 13.2.1766 (zie 
boven) waarin werd bepaald dat de zes jongste leden van de vroedschap tot capiteijn en luitenant werden 
aangesteld, vernietigd. Dat besluit was destijds genomen vanwege een vroedschapsresolutie van 29 december 
1765, zo blijkt nu. Het bericht wordt “met genoegen aangenomen”. In de praktijk betekende dat het ontslag 
van de capiteijns van Marle en Oossaan en de luitenanten Koelemey en Kloek. Ook de vaandrigs Dirk Boon, 
Rijer Mostert en Claes Molenaar en de sergeanten Klaas Gaafsz. Jan Appel, Arie van Manen en Dirk Minnen + 
corporaal Jan van Warns worden ontslagen waarop de genoemde heren de crijgsraetvergadering hebben 
verlaten. Besloten wordt dat de crijgsraet in het vervolg zal bestaan uit vier colonellen, te weten de vier 
regerende burgemeesters, verder 3 capiteijnes, 3 luitenants, 3 vaandrigs en 9 sergeanten “die allen hun vrije 
stem zullen hebben”. Daarnaast een penningmeester en secretaris, 12 corporaals, 6 tamboers en enige pijpers. 
Een jaar later, op 3 september, wordt besloten om bij elk vaandel ook nog een adjudant aan te stellen. In de 
kerk zullen deze adjudanten Pieter Salm, Teunis Hondius en Claas de Boer bij de corporaals mogen zitten. 

Over de notulering. 

Hoe de secretaris van de crijgsraet een en ander notuleerde wordt duidelijk uit bv. de navolgende slotconclusie 
van de vergadering die op 9 november 1766 werd gehouden: “Een reglement ofte ordre op de Exercitie wierde 
geconcipieert (opgesteld) om nader door de E Manhafte vergadering te werden geexamineert 
(onderzocht/bekeken) en daar over te werden gedelibereert (beraadslaagd) en finaal (uiteindelijk) gearresteerd 
(vastgesteld) waar over zijnde gedelibereert is goedgevonden en verstaan voorgestelde propositie (voorstel) 
over te nemen en te converteren (op te nemen) in een finale resolutie soo als deselve geconverteerd werd bij 
deze”. 

Schutters en hun taken. 

In de resolutieboeken (12,13) staan verschillende naamlijsten van zowel officieren als manschappen. Lijsten uit 
1734, 1740, 1747,1766, 1784, 1788 1792 en 1795. Genealogen vinden in deze lijsten ongetwijfeld hun 
voorouders terug. Er was schuttersplicht voor de ingezetenen (mannen) van 18 tot 60 jaar. Wie de vereiste 
leeftijd had bereikt kwam “in schut”, wie “boven de jaren was” werd “ontschutterd”. Vrijgesteld waren de 
zieken of zij die een lichaamsgebrek hadden. Ook de gealimeneerden hoefden geen schuttersdienst te 
verrichten. Dat gold ook voor de predikanten van de diverse kerkgenootschappen, mits officieel aangesteld en 
erkend. De vrijgestelden, met uitzondering van de gealimenteerden, betaalden wel jaarlijks een donatie, 
gewoonlijk f 4,--. Zij heten op de schutterslijsten contribuanten. In rustige tijden konden de schutterplichtigen 
door het betalen van deze contributie het moeten exerceren “afkopen”. Er werd veel gebruik van gemaakt. 
Maar in tijden van nood werden ook deze vrijgestelden opgeroepen. Een voorbeeld van een vrijstelling komt 
ter sprake in de vergadering van 29.6.1734. Mr. Adriaen Vastrick heeft te kennen gegeven dat hij “vermeende 



van het schutterschap binnen de stad te kunnen sijn geëxcuseert omdat hij een suppoost van´t hoff was en aan 
de andere sijde ook leenheer van Zuylen en uyt dien hoofde van alle burgerlijke last ontheft”. Zijn brief wordt 
voor ontvankelijk verklaard.  

Monnickendam kende ook burgers buiten de poort. In de vergadering van 8.1.1785 wordt besloten ook de 
mannen buiten de poort die vallen onder de jurisdictie van de stad op te roepen om het exerceren te leren. De 
reden daartoe ligt ongetwijfeld in de spannende tijd (zie verderop). De lijst vermeld 14 mannen van Overleek, 7 
van het Oude land en 20 uit de Purmer. 

Stadsbewaking. 

Vanaf het begin was de eerste taak van de schutterij het bewaken van de stad. Dat is zo gebleven. Op 20 juni 
1734 worden 36 manschappen uit de schutterij aangesteld om in tijden van nood “op ‘t luijden van de clok sigh 
in´t Stadhuys te laten vinden om daar ‘t noodige geweer tot defensie af te halen”. Elke nacht dus zes personen 
die moeten wachtlopen. 

Toch heeft het er alle schijn van dat die bewakingsfuncties niet permanent zijn geweest. Op 10 januari 1741 is 
er een extra vergadering van de krijgsraad waarbij dit keer ook twee corporaals aanwezig zijn. Aanleiding is een 
“huisbraek” op diverse plaatsen in de stad op zaterdag 7 januari. Of het niet “dienstig soude wesen dat door 
eenige schutters ‘s nagts wierde gewaeckt om alsoo diefstalle voor te komen ende burgers te beschermen”. 
Besloten wordt tot het (opnieuw?) instellen van een bewakingsdienst bestaande uit 12 man en twee officieren. 
Zij zullen wachtlopen van ´s avonds half tien tot ´s mogens vijf uur. Elk uur moeten vier van hen o.l.v. een 
officier de ronde doen langs de hele stadswal en op plaatsen die door de officier zullen worden aangewezen. 
Het voorstel wordt op schrift gesteld en aan de puy van het stadhuis aangebracht ter informatie van de 
burgers. Omdat de resolutieboeken meerdere keren dat wachtlopen aan de orde stellen krijg je de indruk dat 
een regelgeving als zojuist vermeld langzaamaan weer verliep. 

Exerceren 

Naast bewakingsfuncties en het oefenen met de wapens is er ook steeds weer sprake van exercitieoefeningen. 
Zo bv. in de vergadering van 28.8.1747. Daar wordt voorgesteld, omdat de dagen aanmerkelijk beginnen te 
korten, een ander (vroeger) uur voor de exercities vast te stellen. Enkele krijgsraadleden moeten daartoe een 
reglement opstellen. Dat reglement wordt op 2 september gepresenteerd en is gemaakt naar voorbeeld van 
het reglement van de stad Amsterdam. Dit laatste vanwege een resolutie van de Staten van Holland en 
Westvriesland d.d. 5.8.1747 op voorstel van de Prins van Oranje. Het tijdstip van exerceren wordt bepaald op 
zes uur ‘s avonds. 

Officieren en onderofficieren doen bij toerbeurt dienst. Vanwege het slechte weer komt er dat jaar echter van 
het exerceren niets meer terecht en besloten wordt om in het voorjaar van 1748 de oefeningen ter hand te 
nemen. 

 

Plattegrond, waarop de Oude Doelen met schietbaan en excersitieterrein 



Exercitieplaats. 

In 1767 wordt expliciet vermeld waar het exerceren dient plaats te vinden. De heren colonellen hebben te 
kennen gegeven dat zij tot drilplaats hadden uitgekozen: “voor´t groene vaandel ´t erf agter de Doelen, voor´t 
gele vaandel ´t pleyn naast de Doelen en voor´t oranje vaandel een stuk van´t erf van de Oude Doelen”. 

Exerceren in de kerk. 

Dat de grote kerk in de 18
e
 eeuw niet alleen gebruikt werd voor de godsdienstoefeningen blijkt uit de 

vergadering van 8.1.1785. Vanwege het (winter) jaargetijde en het bijbehorende slechte weer, gevoegd bij de 
spannende tijd, werden de exercitieoefeningen van de schutterij in de kerk gehouden. Qua ruimte geen 
probleem, maar toch.... De vergadering van 8.1 zegt “dat er een begin  gemaakt moet worden met de exercitie” 
en “dat alsdan het benoodigde soo van standaarts als kaarslicht hetgeen bij de edele heren mogt worden 
vereijst door de stadswerkers ten koste van de Stadt in de kerk sal worden besorgt, vermits in dit saysoen van 
het jaar het de gevoeglijkste plaats is waar de exercitie kan werden verrigt”. Besloten wordt om “op maandag 
de tiende januari ´s avonds om zes uur in de Gereformeerde kerk binnen dese Stadt een begin te maken “en wel 
als volgt verdeeld: het groene vaandel diezelfde avont, dinsdag het oranje vaandel en woensdagavont het 
geelen vaandel en zo vervolgens”. Dat er in de kerk wel meer niet-kerkelijke zaken plaatsvonden ontdekte ik 
ook nog in het Klein-Amptenboek 9). “Op vrijdag 9 augustus 1720, zijnde daghs voor St. Lourens, is op het 
hooge choor in de kerk na ouder gewoonte verkiesinge gedaan van drie nieuwe heren burgemeesteren deses 
stads”. Volgen hun namen. 

De schutterseed. 

Elke officier en alle schutters moesten de eed afleggen. Dat gebeurde ook als een officier promotie maakte. De 
eed werd “in handen van den colonel gedaan en afgeleijt”, zo vermelden de Resolutieboeken. De “Schutters 
Eedt der Stadt Monickendam” staat vermeld op de eerste pagina van het Resolutieboek der schutterij 1734-
1787 en luidt als volgt: 

 “Wij beloven ende sweeren dat wij de Heeren Burgemeesteren ende de geheele Crijgsraet der 
Stadt Monickendam bijden in sijn qualitijt gehoû en getroû sullen wesen, haer in alle dingen te 
assisteren, ook de Stads Privilegiën ende Geregtigheden voor te staen, de Stadt met haer van 
wegens de hooge Overigheijt te helpen houden tegens alle die haer vijanden sijn. Soo waerlijk 
moeste haer Godt Almagtigh helpen”. 

In deze eed wordt niet expliciet gesproken over de Prins van Oranje. De reden daarvan kan zijn dat de jaren 
1702-1747 bekend staan als het tweede stadhouderloze tijdperk. Wanneer ook als Prins Willem IV in december 
1747 aantreedt als stadhouder over alle zeven provincien, is er geen aanpassing. Een verandering is er wel als 
in 1787 een “nieuwe” schutterij in het leven wordt geroepen, vanwege veranderde politieke omstandigheden 
(zie verderop). De officieren en manschappen van de schutterij  

“belooven en zweeren de Hoog Gemelde Heeren Staaten, den Heere Prince van Orange als 

erfstadhouder, mitsgaders Heeren Burgemeesteren en Regeerders te zullen gehoorzamen, de 
bevelen der Respectieve Capiteijns en wel speciaal van den Capiteijn onder wiens Compagnie ze 
zullen behooren, nakomen en achtervolgen, alle overlast, geweld en ongehoorsaamheid helpen 
weeren”....  

Wanneer echter in 1795 de macht wordt overgenomen door de Fransen en de Prins naar Engeland uitwijkt 
wordt ook direct de eedzwering aangepast. De nieuw aangestelde burgers moeten “met oplegging van de 
regter hand op de borst zeggen, een voor een: Ik zweer het” Wat zweeren ze dan?  

“Wij belooven en zweeren gehouw en getrouw te zullen zijn aan de Provinsionele Representanten 
van het volk van Holland als mede aan de Representant deezer Stadt onder commando van 
Capiteijns, luitenants en vaandrigs te respecteren en in alle gevallen zelver beveelen te 
gehoorzamen en zoveel in ons is de rust en vrijheijd dezer Stad te helpen bevorderen”. 

Bewapening van officieren en schutters. 

Was er in vroeger tijd sprake van de hand- en voetboog (de laatste ook wel kruisboog genoemd), in het begin 
van de 16

e
 eeuw kwamen de vuurwapens. Meest genoemd wordt de “snaphaan”, een vuurroer/geweer dat 

niet via een lont maar d.m.v. een haan met vuursteen werd afgeschoten. De vonk die zo ontstond raakte het 



kruit in de kruitpan dat daardoor ontbrandde en de lading lood (kogel) deed ontploffen. Het was nogal 
tijdrovend om elke keer het geweer schietklaar te maken voor één schot. In 1734 was de bewapening bepaald 
niet geweldig. Op 9 juni wordt door capiteijn Claes Tijssen, bij afwezigheid van colonel mr. Willem van Sanen, 
meegedeeld dat de capiteijns de beschikbare wapens eens hadden bekeken en “hadden bevonden eenige 
wijnige deegens en eenige pieken benevens eenige oude onbruikbare snaphanen ten getale van hondert twee 
stuks welke van geen minste dienst soude kunnen sijn om in tijden van noot te werden gebruijkt”. Voorgesteld 
wordt om de onbruikbare snaphanen te vervangen door 120 nieuwe met bajonet om “also wanneer de noot 
mogte verrijssen, het welk sij hoopt Godt te willen behoede, daer mede te kunnen verweeren”. Aldus wordt 
besloten. Colonel en capiteijns krijgen toestemming om 120 nieuwe snaphanen te kopen, kompleet met 
bajonet, kruijt en loot. In datzelfde jaar, op 23 juni wordt besloten dat wanneer de Crijgsraet bijeenkomt in de 
Schuttersdoelen, iedere officier dient te verschijnen “gewapent met sijdgeweer”. Wie nalatig is wordt beboet 
met f 3,-- (Een sijdgeweer is geen geweer maar een sabel of degen, een slagwapen met één snede). De 
sergeanten krijgen een hellebaard, een steek- en slagwapen in de vorm van een lans met aan het einde iets 
wat lijkt op een bijl. Zij moeten dat wapen goed onderhouden.  

Een week later op 29 juni wordt besloten dat iedereen die een snaphaan heeft, twee keer per jaar, op de dag 
dat de brandspuiten worden geprobeerd, ´s middags om vier uur in de Stadswaegh moet verschijnen ter 
inspectie van hun geweer en bijbehorende munitie. De inspectie zal worden uitgevoerd door Frans Adriaansz. 
van Gennep, met assistentie van stadsdienaer van justitie Pieter Turnhout. In 1747 is er de dreiging van een 
Franse invasie. De vergadering van 27 mei van dat jaar legt daar getuigenis van af. De vroedschap heeft colonel 
Tijssen gevraagd om “in deze omstandigheijt van tijden sodanighe geweer in te koopen als tot welsijn van de 
Stadt en de Burgerij in tijden van noot (dat God wil verhoede) nieuwe wapenen te komen brengen”. Er zullen 
honderd snaphanen met twee honderd patroontassen besteld worden. In dezelfde vergadering wordt ook in 
consideratie gegeven of er “s voor de schutters + kruijt en koogels en of het ook niet dienstig soude sijn om tot 
het geschut nieuwe affuijten te laten makengeen spontons en sjerpen voor de officieren gekocht zullen worden 
en degen”. Een sponton is een halve piek, voor de capiteijns 10 voet, voor de luitenants en vaandrigs 9 voet 
lang. Verschil moet er nu eenmaal zijn nietwaar. De officieren wordt verzocht om deze spontons thuis te 
bewaren. Ook moet er een nieuw Oranje vaandel komen en nieuwe trommels. Het oranje vaandel in verband 
met de aan te stellen Prins van Oranje als stadhouder. 

Bewapening in 1785. 

Steeds als er sprake is van politieke ontwikkelingen in de Republiek komt ook de schutterij “tot leven”. In 1785 
blijkt bij controle dat van de 116 manschappen onder het groene vaandel er slechts 15 zijn die een geweer 
hebben. Zestig manschappen zijn bereid een snaphaan aan te schaffen, mits op afbetaling.  Bij de 98 man van 
het gele vaandel zijn er 17 die een geweer hebben en zijn er 51 potentiële kopers. Het Oranje vaandel heeft 76 
manschappen, waarvan 17 met een geweer en 22 nieuwe kopers. Een optelling leert dat van de 290 
manschappen er 49 in het bezit zijn van een geweer, terwijl 133 er een willen kopen. Zeven en zestig mannen 
zijn onvermogend en 41 anderen behoren tot de zogeheten contribuanten. De geweren die ingekocht gaan 
worden kosten, inclusief bajonet, patroontas en sabel f 15,00. De secretaris van de Crijgsraet maakt een 
minutieus overzicht, wie en wanneer moet betalen en hoeveel per maand. De aankoop wordt uit de stadskas 
bekostigd maar de terugbetaling moet in drie jaar rond zijn. 

 



De schuttersdoelen. 
De oude schuttengilden die het boogschieten beoefenden, kregen van de stedelijke overheid een plaats 
aangewezen waar geoefend kon worden: de schuttershof die al snel de naam doel, doele of doelen ontving. 
Later werd “De Doelen” ook de naam voor het gebouw dat bij de schuttershof werd gebouwd. In de Doelen 
werden allerhande bijeenkomsten van de schuttengilden gehouden. Daar hingen de schuttersstukken en de 
Schuttersordonnantiën werden er bewaard. Ook in de 18

e
 eeuw was de Stadsdoelen, tevens herberg, het 

centrum van de activiteiten van de schutterij, hoewel er niet meer het papagaaischieten werd beoefend 10). 
De kerk van de Reformatie had dat bestempeld als een “ijdel vermaak”. In de Stadsdoelen werden in een eigen 
vertrek de vergaderingen van de manhafte crijgsraet gehouden, zo blijkt uit de Resolutieboeken.  

Maar in de veertiger jaren wordt ook in de Waegh vergadert. De reden hiertoe komt aan de orde in de 
vergadering van 11 juli 1742. Colonel Boon heeft de manhafte crijgsraet gecommuniceert dat de 
Schuttersdoelen “in een seer slegten staet is om langer te kunnen staan”. Er is zelfs al een stuk daaruit 
gevallen. (waaruit wordt niet gezegd. Het plafond?) En ook een gedeelte is afgebroken. Het “fondament” is 
blijkbaar niet meer in staat om het “lighaam” nog langer te kunnen dragen. “Te dugten is dat het gehele 
lighaam eerdaags sal koomen in te storten”.  

Besloten wordt om het oude gebouw niet te repareren maar om een Nieuwe doelen te bouwen. De vraag 
komt aan de orde: waar? Op plaats van de Oude? Een nieuwe plaats? Gedacht wordt aan de plaats waar tot 
dan het huis en de stal van de weduwe Lambert Buys staat. Zij zal gevraagd worden of ze genegen is haar stal 
en huis aan het Noordeynt te verkopen en wat ze er voor wil hebben. Mocht er onverhoopt geen 
overeenkomst met de weduwe gesloten kunnen worden dan moet het nieuwe gebouw komen op de plaats 
van het oude. Uiteraard komt ook de vraag ter tafel hoe een en ander bekostigd moet worden, waarop 
besloten wordt om de “gemenelands obligaties van de Crijgsraet en publieq te verkoopen en wat men dan nog 
tekort komt via penningen op lijfrenten te negotieeren”. Voormelde obligaties blijken al behoorlijk oud te zijn. 
De jaartallen 1669, 1672, 1674, 1685 en later worden genoemd. Colonel en capiteijns moeten maar een bestek 
en kostenplaatje op tafel leggen. Aldus gebeurt. Op de volgende vergadering (24 juli) rapporteert de colonel 
dat hij geen andere plaats voor de nieuw te bouwen Doelen kon vinden dan op de Sarken. Colonel Boon heeft 
ook reeds met Rosendael over ´t bouwen van de Doelen gesproken. Deze “aannemer” verwacht dat hij voor 
tien à twaalf duizend gulden een nieuwe Doelen “aldaer kan setten”. In de vergadering van 13 juni 1743 wordt 
bekendgemaakt dat de Nieuwe Doelen “in staat is om opgenoomen te werden, ook dat nogh eenige weijnighe 
overschoten werken souden moeten werden gemaeckt”.  

Overlegd wordt nog of men de Nieuwe Doelen zal verhuren, hetgeen geregeld zal worden. Dat verhuren levert 
in 1767 de volgende deliberatie op.  “Of men de kaamer in welke de officieren weekelijks met het doen der 
tegenwoordige exercitie vergaderde, behoorden voor de leeden van de Crijgsraet vrij te wesen. Soo dat niet 
ieder, noch burgers, noch buitenlieden daar in quaamen, ´t geen somstijds tot gevolg had dat selfs leeden van 
deze edele manhafte vergadering daarin geen plaats konden vinden”. De casteleyn (Christiaan Bekel) krijgt 
opdracht in die kamer geen lieden te brengen, “alsdat geen leden van de crijgsraet zijn of geweest zijn, als 
mede de corporaals”. De leeden hebben aangenoomen “daar geen quaad gebruik van te zullen maken”.  

Veertig jaar later blijkt de schutterij een enorme schuld te hebben waardoor het gebouw wordt overgedaan 
aan het stadsbestuur maar wel met het vriendelijke verzoek om in de Nieuwe Doelen “altoos een vrije kaamer 
te sullen moogen genieten”. Dat verzoek wordt toegestaan.. het stadsbestuur neemt de Nieuwe Doelen over. 
De heer Appel 11) heeft uit het transport en hypotheekregister (ORA 3597) het volgende genoteerd: “De Heren 
Dirk Claus, Theodorus Egbertus van Marle en Jan Oossaan in queliteijt als bij resolutie van de Crijgsraet binnen 
dese Stadt gequalificeert tot het ten behoeve van dese Stadt te transporteeren, het navolgende perceel aan de 
Crijgsraet deser Stadt toebehorende, doordien deselve met soo veel schulden en lasten ten behoeven van dese 
Stadt was beswaart dat geheel en al buijten staat waaren daarvan eenige voldoeninge te doen. En dus bij 
vrindelijk acoort overeengekomen om den Doelen ten behoeven van dese Stadt in Eijgendom te geeven, mits 
dat dan alle schulden vande Crijgsraet reets door de Stadt betaald en nog betaalt moeten werden. Ende 
bekenden zij Heeren Comparanten alsoo te transporteren en in een volle vrije Eijgendom over te geeven ten 
behoeven van dese Stadt Monnickendam een Logiment genaamt de Doelen staande en geleegen op de Sarken 
belent met het padt naast de kerk ten Suijden en de weduwe Dirk Craaij ten Noorden, en waarvan de Regten 
waarden om Reedenen die bij accort werd overgegeven niet bekent is, getaxeert op f 2000,--“. Dhr. Appel 
vermeld ook dat de Doelen op 27 februari 1819 door de burgemeesteren der Stadt verkocht wordt aan 
Johannes de Wijs te Medemblik voor f 1700,-- 12). 

 

 



 

Reglementen. 

Verschillende keren worden in de Resolutieboeken van de         Crijgsraet reglementen vermeld waaraan 
officieren en schutters zich dienden te houden. Op 2 september 1747 bv. komt er een reglement “tot 
voldoeninge van de Resolutie van de Groot Mogende Heeren Staten van Holland en Westvrieslant”, 
aangenomen op 5.8. van dat jaar, “op het geproponeerde van sijn hooghijt den heere Prince van Oranje en 
Nassau (..) om de burgers in de steden als mede ten plattenlande onder de wapenen te brengen en in de 
militaire exercitie te oefenen”. Zo hebben de heren van deze edele manhafte crijgsraet “nodigh geoordeelt vast 
te stellen de navolgende artikelen om bij de officieren en schutters exactelijk te werden nagekomen”. art.1 (ik 
vat samen). De exercitie moet plaatsvinden overeenkomstig het reglement van de crijgsraet van Amsterdam, 
goedgekeurd door de regering en in druk uitgegeven. art.2 handelt over de dag en het tijdstip van de week 
waarop de exercitie moet plaatsvinden. Monnickendam kiest voor september 5 uur ´s avonds “soo lang als het 
selve dienstig geoordeelt worden sal”. Dit artikel 2 komt op 30 september nogmaals aan de orde. Blijkens het 
slechte weer en na overleg wordt besloten om de exercitie dan maar uit te stellen tot het voorjaar van 1748. 
art.3 heeft te maken met de “penaliteijt”, de sancties wanneer de officieren hun tourbeurt niet waarnemen, 
tenzij er tijdig (voor ´s middags twaalf uur) een plaatsvervanger (in dezelfde rang) is gevraagd. art. 4 handelt 
over diezelfde “penaliteijt” maar nu met betrekking tot de corporaals. art. 5 spreekt over de boete die de 
schutters opgelegd krijgen bij niet verschijnen, tenzij er een wettige reden is zoals ziekte. Ze mogen hun 
officieren “niet quade bejegenen maar haar stil en ordentelijk te gedragen sonder te laggen en tegen te 
spreken in de exercitie”. En zo worden er nog een aantal artikelen genoemd. Wat betrekking heeft op de 
manschappen wordt aan hen voorgelezen zodat ieder goed op de hoogte is. Wat opvalt is dat er steeds in 
woelige tijden een nieuw reglement wordt gemaakt. zo bv. in 1766, het jaar van de acte van consulentschap 
waarmee de 18 jarige prins Willem V zich onderwierp (zie de vaderlandse geschiedenis) aan de leiding van de 
Hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. 

Representatieve functie van de schutterij. 

Niet alleen in de tijd voor de Unie van Utrecht, ook daarna waren de schutters en hun officieren betrokken bij 
wat we kunnen noemen representatieve functies. Op 27 april 1749 deelt capiteijn Houting mee dat de Prins 
van Oranje binnenkort de stad hoopt aan te doen “of men niet eenige vaandels behoorde in de wapenen te 
laten doen komen om hem te verwelkomen”. Dat is akkoord en “geloot” wordt welk vendel waar zal staan. Aan 
de Noorderpoort het Oranje vendel, aan ´t Stadhuijs het groene vendel en bij de Doelen het gele vendel. Of de 
Prins daadwerkelijk geweest is wordt niet vermeld. In 1766 doet zich opnieuw zo´n situatie voor. Op 6 
november wordt in de crijgsraet meegedeeld dat “sijne doorluchtige Hoogheijt den Here Erfstadhouder in den 
aanstaande jare alhier in ´t Noorderquartier sal  komen, of men niet soude kunnen goedvinden de Burgerije in 
de Militaire exercitie te doen onderwijzen om alsoo wanneer ´t Zijne Hoogheijt behaagde onze stad aan te 
doen met alle honneurs te kunnen recipieeren”. De officieren en corporaals moeten zich die winter bekwamen 
in het exerceren om in het voorjaar de burgers te kunnen onderwijzen. Ook moet er weer een reglement of 



“ordre op de exercitie wierde geconcipieert”. Op 5 juli 1773 is er sprake van een soortgelijke situatie. Sinds 
1768 was er geen enkele vergadering van de crijgsraet meer geweest maar nu moeten officieren getraind en 
manschappen aangevuld worden. Kortom de schutterij moet weer op orde gebracht vanwege het mogelijke 
hoogbezoek. 

 

De schutterij en de religie. 

De oude schuttengilden van vóór de Unie van Utrecht hadden hun wortels in de R.K. kerk. Ik herinner U aan de 
namen van de gilden die dikwijls ontleend waren aan een beschermheilige. De burgervendels in de 18

e
 eeuw 

werden uitsluitend geleid door officieren die allen lid waren van de Gereformeerde Gemeente van 
Monnickendam, Een aantal van hen kom je bovendien tegen als ouderling of diaken. De stad telde ook een 
aantal Mennisten of Mennonisten. Doopsgezinden die hun naam ontlenen aan  de voorman der Wederdopers 
Menno Simons (1496-1561). Hun namen komen voor op de schutterslijsten maar vanwege geloofsovertuiging 
droegen zij geen wapens en legden ook geen eed af. Zij staan gewoonlijk vermeld als contribuant, hetgeen 
betekent dat zij jaarlijks enkele guldens betaalden en daarmee vrij waren van schuttersdienst. Enkele namen 
van Doopsgezinden zijn Claes en Christiaan Wijnstok en Simon Muus. De voorgangers van de diverse 
kerkgenootschappen waren vrijgesteld van schuttersdienst. Maar niet altijd was duidelijk wie als “geestelijke” 
te boek stond. Dat overkwam een zekere R. van Dokkum. In februari 1766 komt er bij de Crijgsraet een brief 
binnen met de volgende inhoud: 

“Mijne Heren, Op de boodschap mij heeden door den stadsbode Bakker uyt Uw aller naam gedaan om 
saturdag Nademiddag den Schutterseed te koomen afleggen dient deeze kortelijk in antwoord, derwijl ik 
oordele dat het Carakter als Predikant te na is om op zulk een tijd met de geheel menigte verschijnen. het is mij 
een Doopsgezind Leeraar (het woord Leeraar is echter doorgestreept) zijnde niet geoorloofd een Eed te doen, 
nog als schutter te ageren omdat het tegen mijn leer strijd. U zult mij derhalve hier van gaarne ontslaan, dewijl 
wij in een land wonen daer geen gewetensdwang plaats heeft. Dog u zult mij dan mogelijk opleggen vier 
guldens te betaalen en dat alle jaaren, doch Leeraar der Doopsgezinden zijnde meen ik daarvan bevrijd te zijn 
en waarom zoude ik ook niet hetzelfde voorregt als de Luijtersche Predicant en Roomsche Priester genieten. Ik 
geef de zaak in uw eygen consideratie over, vind u evenwel goed dat ik betalen moet, fiat, het sal geschieden 
mits dat uw edele niet kwalijk nemen om bij zulke daar het behoort te onderzoeken of ik daar toe verpligt ben. 
Na mij in Uwe gunste gerecommandeert te hebben blijven met agting uit mijn boekvertrek”. Gedateerd 21 
februari 1766. Was getekend R. van Dokkum. De Crijgsraet beslist dat hij moet contribueren omdat hij bij de 
regering als burger en niet als leraar bekend is. 

Schuttersbanken. 

Hadden in vroeger tijd alle schutters een plaats in een eigen kerkbank, door de gegroeide hiërarchische 
verhouding was dat recht in de 18

e
 eeuw alleen aan de officieren en onderofficieren voorbehouden. In de 

vergadering van 19 juni 1786 wordt geklaagd dat er te weinig zitplaatsen zijn, in het bijzonder voor de hogere 
officieren. Omdat er door overlijden en demissie regelmatig promoties plaatsvinden schrijft de secretaris van 



de schutterij “waar uyt kunnen exteeren dat leeden tot capiteijn of luitenant wierden aangesteld welke geen 
andere qualiteijt of charakter zijn bezittende waar door zij een gedistingueerde plaats in de kerk konden 
occupperen en dan moeten toezien dan hunnen minderen leeden in rang als vaandrigs, sergeanten en ook  
corporaals haar in dat geval te boven gaan hetgeen de welvoeglijkheijt ten enenmale soude passeren te meer 
daar meest in alle de steeden behoorlijke banken voor de leeden van de crijgsraet na rang geschikt zijn en waar 
in niet anders zijn gepermitteerd als leden welke weesentlijck tot de crijgsraet behooren en geene anderen 
welke hoe ook genaamd geen de minste qualiteit of quaracter hier toe zijn besittende.”  

Verzocht wordt of de kerkmeesteren hier wat aan kunnen doen. Tegelijk wordt besloten het stadsbestuur te 
vragen of zij ook 24 nieuwe boeken willen leveren om op de banken te leggen. Met die boeken kunnen 
eventueel bijbels zijn bedoeld, maar meer waarschijnlijk is dat het gaat om psalmboeken. In 1773 is nl. een 
nieuwe psalmberijming verschenen die de oude psalmen van Datheen verving. Het antwoord van de 
stadsoverheid is dat de crijgsraet die boeken zelf moet bekostigen. Een half jaar later in januari 1787 blijkt 
echter dat de benodigde boeken nog steeds niet zijn aangeschaft. En zolang de kerkmeesteren de boeken die 
thans op de banken van de leden der crijgsraet liggen daar laat liggen, blijft de aanschaf achterwege. 11 
september 1786 zijn de nieuwe banken klaar. De plaatsen worden als volgt verdeeld: In de bovenste bank aan 
de rechterzijde van het “choor” de heeren capiteijnen, luitenants en vaandrigs. In de bovenste bank aan de 
linkerzijde van het koor de heeren sergeanten.. In de twee banken daarvóór de adjudanten en de corporaals. 

Schutters en sterke drank. 

Volgens de Engelse gezant William Temple was er geen Hollander die niet minstens eens in zijn leven dronken 
was geweest. Alcoholmisbruik gold als de nationale ondeugd (8/124). En inderdaad krioelt het in de 
kerkeraadsnotulen van klachten over drankmisbruik van de gemeenteleden. Het gewone volk dronk vooral 
bier. Consumptie van een 275 liter per hoofd van de bevolking per jaar lijkt een voorzichtige schatting. Wijn 
was veel duurder en gold dan ook als drank voor de hogere standen. Bij doop- en huwelijksfeesten en zelfs bij 
begrafenissen konden de bezoekers een enorme hoeveelheid drank aan, maar in de tussentijd dronk men 
vooral in de herbergen.  

Monnickendam heeft ongetwijfeld ook een soortgelijk beeld te zien gegeven. In de diverse reglementen van de 
schutterij staan regelmatig artikelen over drinken en dronkenschap. Bv. art. 6 in het reglement van 8 januari 
1785: “Niemand sal bij eenige exercitie ofte wapenschouw zig dronken sijnde mogen vervoegen op verbeuring 
van vier stuijvers boven de ordinaire boeten en sal alsdan van de exercitieplaats geweesen worden, dog 
diegenen die sig daartegens komt te versetten ofte quadwillig aanstellen sal na bevinden van saken bij de 
eerste crijgsraet werden gecorrigeerd en een boeten werden opgelegd”. En artikel 10 luidt: “Niemand sal bij 
ofte op eenige exercitie tabak mogen roken of deselve kauwen ofte eenige drank drinken op verbeuring van ses 
stuijvers.” Het zojuist vermelde betekent echter niet dat er sprake was van geheelonthouders. In de 
vergadering van 10 januari 1741 wordt genotuleerd dat er “´s nagts op de Wagt niet meer gebruijkt werden sal 
als een kan brandewijngenever of te eenige andere sterke drank”. Hoe groot die “kan” was wordt niet vermeld. 
En in de vergadering van 5 juli 1773 lees ik dat de nieuw aangestelde schutters “naar gewoonte een vles wijn 
gepresenteerd krijgen”. 

Kleding van officieren en schutters. 

De schuttengilden van voor de Unie (1579) waren 
gewoonlijk zeer rijk gekleed. Daarvan getuigen tot op 
heden de vele schuttersstukken. “Fraaie detailleringen van 
kostuums, wapens, eet- en drinkgerei en voedsel moesten 
haast wel het overtuigend historische beeld geven van het 
openbare leven van toen” (4/13). Aanzienlijke bedragen 
werden er door de stadsregering jaarlijks aan de 
schutterskleding uitgegeven. Ongetwijfeld zal daarin iets 
meegespeeld hebben van wedijver met andere steden. In 
de 18

e
 eeuw was het allemaal wat minder. In de 

vergadering van 3 juni 1747 doet de colonel het voorstel of 
de capiteijns, luitenants en vaandrigs “niet voor rekening 
van sijn prive beursje sjerpen zouden kopen”. Daarmee gaat 
ieder akkoord. Het zelfde voorstel wordt ook aangenomen 
met betrekking tot de sergeanten. Op 25 april 1750 wordt 

 



genotuleerd dat wanneer iemand officier af wordt, hij dan zijn sjerp zal overdragen aan zijn opvolger, die daar 
een zeker bedrag voor dient te betalen. Het reglement van 1747 spreekt over de kleding van de schutters. 
Art.5 zegt “De schutters sullen moeten opkomen met hoeden en schoenen, sonder schootsvellen of seyldoeken 
voor”. Dus niet in werkkleding of met schorten. Het reglement van 1785 spreekt over “met opgetoomde 
hoeden” verschijnen. Afbeeldingen laten zien wat daarmee wordt bedoeld. 

Boetes. 

De crijgsraetkas werd mede op peil gehouden door de vele boetes die geïnd werden. Allerlei bepalingen met 
een geld-sanctie moesten er voor zorgen dat zowel officieren als manschappen toch vooral hun plicht zouden 
doen. Wie bij het exerceren te laat kwam of helemaal niet, zonder een vervanger te sturen, betaalde, 
afhankelijk van zijn rang of positie, de nodige stuivers. Ging er opzettelijk of onopzettelijk een geweer af dan 
kostte dat enige stuivers. Kwam men dronken op de wacht of dronk men teveel tijdens de wacht dan 
betekende dat een boete. Voorbeeld van zo´n bepaling: 10.1.1741 “De officier die het sijn wagt is en door 
siekte ofte ander merkelijk belet niet op de wagt komt om sijn wagt waar te nemen ofte geen ander in sijn 
plaats stelt, een lid van de crijgsraet sijnde, sal telkens verbeuren een somma van drie gulden”. Dat die boetes 
niet altijd op tijd of soms helemaal niet betaald werden blijkt uit de vergadering van 22 maart 1768. Degenen 
van de officieren die nog achterstallige boeten hebben moeten die “fourneren of anders sal hun worden 
aangesegd dat zij niet kunnen continueren”. Soms werd iemand inderdaad om wanbetaling ontslagen. Dat 
overkwam Cornelis Teerhuys. Hij heeft demissie gevraagd maar niet gekregen. Omdat hij weigert de 
verschuldigde boetes te betalen wordt hij van zijn funktie als vendrik ontheven. Ook onder schutters waren 
wanbetalers. Dat blijkt in de vergadering van 4.4.1786. De stadsboden moeten langs gestuurd worden om de 
achterstallige boetes te innen. Bij weigering moeten de nalatige schutters bij de burgemeester op het matje 
komen. 

De financiën van de schutterij. 

Met name in de eerste helft van de 18
e
 eeuw beginnen de vergaderingen van de crijgsraet met een financiëel 

overzicht. De penningmeester doet verslag van de inkomsten en uitgaven over de voorbije periode, vaak 
meerdere jaren. In 1734 bv. legt penningmeester Claas Pranger verantwoording af over de periode 10 juli 1731 
tot 23 juni 1734. Het saldo (rendant genoemd) blijkt 785.2.14 te zijn. de man wordt keurig bedankt voor “sijne 
genomene moeijten en goede administratie”. Tot aan 1750 is er meestal sprake van een positief saldo maar op 
25 april van dat jaar is er voor het eerst een tekort van 2.6.- Aldus penningmeester Dirk Minnen. In 1755 is dat 
tekort weggewerkt. Maar er was meer aan de hand. (zie onder) 

Inkomsten en uitgaven. 

Waar kwamen de gelden vandaan en waaraan werd geld uitgegeven? Kijken we naar de inkomsten dan is er 
sprake van intrest. De Crijgsraet was in het bezit van obligaties die jaarlijks rente opleverden. Verder waren er 
schutters die niet meededen met bv. het exerceren of om godsdienstige redenen niet bij het “krijgswezen” 
betrokken konden zijn. Zij betaalden elk jaar een contributie van f 4,--. Ook allerlei boetes op overtreding van 
de regelementen leverden het nodige op. Gaat het om de uitgaven dan was er uiteraard de aanschaf van 
geweren, kruit, kogels, diverse tractementen, etc. 

Een groot tekort. 

In 1784 slaat de penningmeester alarm. Weliswaar is er, zoals de meeste jaren, een positief saldo in kas. Maar 
penningmeester Bruijn maakt in de vergadering van 7 december bekent dat de crijgsraet een grote structurele 
schuld heeft, veroorzaakt “door het bouwen van de tegenwoordige Doelen en aankoop van geweeren, het 
doen van reparaties en het betalen van intresten van genegotieerde lijfrenten”. Totaal een bedrag van            f 
13679.3.6. De colonellen hebben het dienstig geoordeeld dit onder het oog van de gehele Crijgsraet te moeten 
brengen. De aanwezige officieren mogen hun gedagten, hoe met deze schuld gehandeld dient te worden, ter 
tafel brengen. Het leetweesen wordt betuigt over de staat van de Crijgsraetkas. Er worden enkele voorstellen 
gedaan waarover de leden van de vroedschap zullen delibereren.  

De schuldenpost was als volgt opgebouwd:    Ordonnantiën (waarschijnlijk drukkosten) f 2302,-.- Intresten f 
8215.12.6. snaphanen, patroontassen, spontons, hellebaarden en een nieuw oranje vaandel f 1124.17.- 
achterstallig timmerloon f 1475.19.- metselloon f 559,15. maakt samen f 13.679.3.6.  Op vrijdag 24 december 
1784 is er overleg geweest met de vroedschap. Daarbij is de vraag gesteld of het stadsbestuur bereid zou zijn 



de Doelen, met vele schulden bezwaard, over te nemen. Met daarbij wel het vriendelijke verzoek om een vrije 
kamer te reserveren voor de Crijgsraet. Aldus gebeurt. Het gebouw wordt aan het stadsbestuur verkocht en de 
crijgsraet mag gebruik blijven maken van een vertrek voor vergaderingen. Omdat de crijgsraet nu echter 
zonder kapitaal en dus zonder inkomsten zit, wordt tevens aan het stadsbestuur gevraagd of zij de kosten op 
zich willen nemen die nodig zijn om de burgers het exerceren te leren. Op 11 januari 1787 blijkt de financiële  
van de crijgsraetkas weer wat rooskleuriger hetgeen de colonellen doet opmerken of “de verteringe welke bij 
de Crijgsraetvergaderingen  mogten werden gemaakt niet langer door de stadskas maar nu weer uit de 
crijgsraetkas zullen worden betaald” Aldus wordt besloten. 

Patriotten en Prinsgezinden 13) 

Een klein stukje geschiedenis als achtergrondinformatie bij de gebeurtenissen aan het eind van de 18
e
 eeuw. 

De 18
e
 eeuw geeft een ontwikkeling te zien die al in de 17

e
 eeuw was ingezet. De macht in de steden van 

Holland en andere gewesten was in handen van een beperkt aantal regenten-families. Deze families hielpen 
elkaar over en weer aan lucratieve baantjes door in het geheim gesloten verdragen. “Inteelt van notabele 
families die overal hun vinger in de pap hadden”. (9/149). Ulricus Huber, hoogleraar aan de universiteit van 
Franeker spreekt over “ongeoorloofde oligarchische kunsten die de gemene regering in handen en genot van 
weinigen brengen alsof het hun vaderlijk erfdeel en patrimonium was die onvermijdelijk trotsheid, 
schraapzucht en onverdraagzaamheid moest veroorzaken” (9/149) Erg goed hebben de Regenten naar dat 
rechtsgeleerde vermaan van Huber niet geluisterd. Het gevolg was dat ontwikkelde burgers, die niet tot de 
regentenklasse behoorde, zich begonnen te verenigen in groeperingen met “democratische gedachten”. De 
ideeën van de Verlichting vonden ook in de Republiek weerklank hetgeen met zich meebracht dat burgers 
meer democratie in het landelijk, regionaal en plaatselijke bestuur verlangden. Omdat de Prins van Oranje in 
1747 en daarna weinig veranderingsgezind bleek en bijna alles op de oude voet doorging, waren veel 
aristocraten die hem in het zadel geholpen hadden hevig teleurgesteld. Ondanks verschillende politieke 
doeleinden verenigden zij zich met de ontevreden burgers en noemden zich de ware vaderlanders: patriotten. 
Zo ontstaan er twee partijen: de Prinsgezinden of Orangisten en de Staatsgezinden of Patriotten 

Een voorlopige ommekeer. 

Toen in 1780 de vierde Engelse oorlog uitbrak waardoor de Nederlandse handel een bijna onherstelbare 
schade werd toegebracht kreeg de Prins de schuld van het militaire debâcle. Immers hij had zich verzet tegen 
uitbreiding van de vloot ten behoeve van het landleger. De anti-Oranjestemming nam daardoor toe. In 
september 1786 schorsten de staten van Holland, Zeeland, Groningen en Overijsel de Prins als kapitein-
generaal van de strijdmachten. De spanning tussen de partijen nam toe. En toen op 28 juni 1787 de 
echtgenote van de prins, Wilhelmina van Pruisen, op weg naar Den Haag, bij Goejanverwellesluis door een 
patriottisch vrijcorps werd tegengehouden en ze daardoor onverricht ter zake terug moest naar haar 
woonplaats Nijmegen, was de maat vol. De broer van Wilhelmina, de koning van Pruisen viel met 25.000 man 
de Republiek binnen waardoor de prins op 20 september 1787 in triomf ´s Gravenhage kon binnen rijden. 
Omdat de Prinsgezinden van plan waren flink af te rekenen met “die bliksemse patriotten” (8/160)” vluchtten 
velen naar Frankrijk. Hoe spannend die tijd was, komt tot uitdrukking in de notulen van de crijgsraet. In de 
vergadering van 8 juli 1787 wordt het besluit genomen om ´s nachts weer te waken en patrouilles in te zetten 
ter bewaking van de stad aan de buitenkant om “alsoo de omstandigheden van tijden en gevaaren waar in de 
Republieq en Provincie van Hollandt en Westvrieslandt sig bevindt en welke somtijds door onze vijanden van 
buyten onse provincie souden kunnen werden overvallen om een attaque op onze stad te doen” etc. etc. Aldus 
gebeurt. 

De mensen op wacht werden voorzien van gekookt water en melk, “benoodigt tot de coffee”. Ene Rijer Barents 
Groot (geen familie) krijgt daar 8 stuivers per nacht voor. Er is dus sprake van een verhoogde paraatheid. En 
om de discipline te bevorderen wordt er weer eens een reglement opgesteld. De burgemeesteren hebben ook 
“vier nieuwe kanonnen bekoomen” en twee kannonniers ontboden om enkele schutters les te geven. 
Iedereen, ook de contribuanten en burgers van de Buitengebieden, moeten bij toerbeurt dienst doen.  

Het democratisch manifest. 

In de nacht van 25 en 26 september 1781 werd er in de Republiek een pamflet verspreid waarin de 
hervormingsideeën van de Patriotten werden verwoord.Dit in het diepste geheim opgestelde en gedrukte 
boekje met als titel: Brief aan het volk van Nederland, was een frontale aanval op het stadhouderlijke bewind. 
Onmiddellijk werd door de autoriteiten de verkoop en zelfs het bezit van het boekje verboden. Maar 



tevergeefs. In 1781 verschenen vier herdrukkenen en in besloten leesgezelschappen werd de inhoud 
besproken. De schrijver was, zo bleek pas later, een Overijsels edelman, baron Joan Derck van der Capellen tot 
den Pol, een lid van de staten van Overijsel 14). In het pamflet schrijft deze edelman o.a. het volgende: “Een 
volk dat verstandig en voorzichtig wil handelen moet altijd zorg dragen om zelf de sterkste in het land te 
blijven. Om niet onderdrukt te worden moeten onze burgers en boeren elk een goede snaphaan met een 
bajonet en een sijdgeweer (sabel) hebben en daarmee leren omgaan” (9/204). Van den Capelle riep in het 
pamflet ook op tot het vormen van nieuwe vrijcorpsen. “Wapent U allen, verkiest zelf degenen die u bevelen 
en gaat in alles met kalmte en bescheidenheid te werk” (20/597). Hoe dat pamflet indruk heeft gemaakt blijkt 
wel uit het feit dat in tal van steden van de Republiek meteen nieuwe, patriottisch gekleurde, vrijcorpsen 
werden gevormd.  

Ook in Monnickendam kwam er zo´n nieuw vrijcorps, daarover straks meer. Al in 1747 had Jacob Tak, 
loodgieter van beroep en oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam, een verzoek aan de crijgsraet gedaan “om 
eenigh volk waarvan hij een notitie hadde overgegeven in de wapenhandel en militaire exercitie te mogen 
beoefenen en daartoe ook plaats te mogen worden aangewesen en van stadsgeweren te mogen worden 
voorzien”. Alvorens te beslissen wordt de crijgsraet geraadpleegd. Het antwoord laat zich raden. Met 
“eenparigheijt” van alle presente leden wordt geresolveerd (beslist) het verzoek te declineren (af te wijzen). 
Toch is voornoemde Jacob Tak actief gebleven, want in de vergadering van 22 maart 1768 komt hij opnieuw ter 
sprake. Aan de Heren van de crijgsraet heeft hij opgedragen “sekere bij hem gemaakte schikkinge omtrent de 
exercitie van de schutterij binnen dese stadt”. Vermoedelijk gaat het om wat aantekeningen die z.i. tot 
verbetering zouden kunnen leiden. De crijgsraet waardeert zijn ijver en bedankt Jacob Tak voor zijn gedane 
dienst. De officieren zullen zijn bevinden nader onderzoeken en indien nodig gebruik maken van zijn 
opmerkingen. In de tachtiger jaren is er echter ook in Monnickendam een vrijcorps naast de schutterij 
gekomen. Dat lag helemaal in de lijn van de politieke ontwikkelingen. Gesproken wordt over het Bijltjes 
genootschap en Bijle-corps. 15) Wanneer de prins echter in 1788 de nieuwe schutterij presenteert (zie onder) 
wordt in het reglement nadrukkelijk vermeld: “dat nimmer eenig ander gewapend Burgercorps onder wat 
benaming het ook zoude moge wesen binnen dese Stadt zal mogen worden opgerigt buyten de alleen wettige 
Stadsschutterij of Burgerwacht”. De instellers of deelgenoten zullen worden aangezien als “verstoorders der 
publicque rust en als zodanig naar bevinding van zaken gestraft”. 

Monnickendam, Hattem en Elburg. 

Het gewest Overijsel was merendeels Patriottisch gezind. In de grote steden als Zwolle en Deventer lagen 
echter prinsgezinde garnizoenen. De kleine stadjes daarentegen hadden geen Oranje-soldaten binnen de 
muren. Twee van deze stadjes, Hattem en Elburg, kwamen er duidelijk voor uit patriottisch te zijn. Men had er 
in 1785 een patriottisch exercitiegenootschap opgericht en Daendels 16) was daarin zeer aktief. Uiteindelijk 
nam de Prins het besluit om deze twee steden tot de orde te roepen. O.l.v. generaal-majoor van Spengler werd 
er een stadhouder-gezind leger ingezet. Zonder bloedvergieten gaven de stadjes zich gewonnen omdat de 
patriottische leider in Overijsel, van den Capelle tot den Marsch, wel inzag dat tegenstand weinig zou baten. 
We schrijven dan begin september 1785. Hoe deze gebeurtenis in Monnickendam bekend is geworden leert 
ons de crijgsraetvergadering van 9 september. “De heren colonellen hebben ten deze vergadering door de 
mond van hun edele voorzittent lid (Bruyn) te kennen gegeven de ongelukkige omstandigheden waarin onze 
Republic zich bevindt en de geweldige handelwijze die de staten van Gelderlandt in het werk hebben gesteld 
met de geschillen tussen Burgers en Regenten over de regten van vrijheden des steeden Hattem en Elburg, door 
militair geweld te beslissen en alsoo een inlantse oorlog te verwekken waardoor veel burgerbloet soude sijn 
gestort soo niet de burgeren van deselven steeden zig met de vlugt hadden gesalveert en hunnen huysen en 
haven verlaten en die steeden door militie doen innemen en also te doen brengen als onder slaafse 
dienstbaarheyt en tirannische vervolging, alle het welke bij de inwonenden deses lands en bijsonder bij de 
brave ingezeetenen deser Stadt en de gehele provincie van Holland en Westvriesland werd aangezien als een 
aktentaat teegen de burgerlijke vrijheijd van iedere ingezetene die door de voorvaderen ten kosten van hun 
bloed soo glorieus en roemrugtig is bevogten en welke men gehouden is ongeschonden te bewaren en also aan 
de nazaat over te laaten”. De werkelijke toedracht en verloop van de strijd was hen maar ten dele bekend. 
Maar er spreekt uit hoe men te doen had met de burgers van deze plaatsen op de Noord-Veluwe en hoe 
patriottisch de crijgsraet in die tijd was. 

De schutterij ontbonden en opnieuw opgericht. 

Toen de Prins in 1787 opnieuw aan de macht kwam had dat ook gevolgen voor de schutterij. Schutterij en 
crijgsraet werden, als gevolg van hun opstelling in het patriotten-prinsgezindenconflict, ontbonden. Blijkbaar 



waren de officieren te veel anti-Oranje of te weinig pro-Oranje. In de vergadering van 26 oktober 1787 wordt 
bekend gemaakt dat de Schutterij van hogerhand is opgeheven. Er wordt een brief voorgelezen met de 
volgende inhoud: “De heeren Colonellen hebben aan deze Edele Manhafte vergadering gecommuniceert dat 
hedenmorgen bij het doen plaatsvinden ener vroedschapsvergadering gelezen zijnde een missieve (brief) van 
de Heer ordinaris gedeputeerde dezes Stads Dr. Carel Alsem van Lingen, te kennen gevende de 
noodzakelijkheid omme de leeden van het Exercitiegezelschap binnen dese Stade meede te moeten 
ontwapenen.” De leeden van het Exercitie gezelschap hebben bij monde van hun colonel uitgesproken dat zij 
hun geweren niet anders hebben gebruikt als ten dienste dezer regering en “ten nutte dezer stadt en alle 
deselver inwoners omme de rust en vijligheijt binnen deze stadt te helpen bewaaren”. Even verder blijkt dat het 
niet alleen gaat om ontwapening maar dat er ook een aantal leden van de Crijgsraet geremoveerd (ontslagen) 
moesten worden. “omme deze stadt van alle onaangenaamheden te bevrijden”. Blijkbaar waren een aantal 
heren niet zo prinsgezind. De gepromoveerde leden van de crijgsraet zijn daarna opgestaan en “hebben zich 
gehouden voor ontslagen”. Er blijken dan drie colonellen en vier andere leden over te zijn. Deze laatste vier 
verzoeken onmiddellijk om hun demissie. Aan dat verzoek wordt echter geen gehoor gegeven. De vier worden 
verzocht. “om in hunnen qualiteit te continueren”. Op de avond van die 26

e
 oktober gaan de boden alle leden 

van de Schutterij langs om hen aan te zeggen dat zij nog diezelfde avond hun geweren op het stadhuis moeten 
inleveren. Allen hebben daaraan gehoor gegeven. Maar zie, ongeveer negen maanden later, op 19 juli 1788 
komt er een nieuwe schutterij. Nog steeds is er sprake van drie vaandels, maar de volgorde is nu: 1. het Oranje 
vaandel, 2. het Groene en 3. het Gele vaandel. Oranje dus voorop. Namens de prins worden nieuwe officieren 
aangesteld en ook een secretaris/penningmeester (Anthony van Maurik). Een brief van de Prins van Oranje 
wordt voorgelezen waarin wordt duidelijk gemaakt dat “de omstandigheden niet toelieten dat de vorige 
krijgsraad en schutterij welke reeds bij resolutie van de vroedschap der voornoemde stad in dato 26 oktober 
1786 was bedankt en buiten funktie gesteld, wederom in aktiviteit wierde gebracht”. Er komt een “nieuwe” 
schutterij met een nieuw reglement voor alle betrokkenen. De eed die afgelegd moet worden noemt nu 
uitdrukkelijk de Prins van Oranje. De vier burgemeesters zijn alle vier colonel. Verder zijn er de gebruikelijke 3 
capiteijns, 3 luitenants, 3 vaandrigs en drie sergeanten. Deze “vernieuwing” wordt bekend gemaakt aan de puy 
van het stadhuis. De corporaals worden gekozen op voordracht van de colonellen. Vervolgens moeten 
sergeanten en corporaals alle mannen in de stad woonachtig tussen de 18-60 jaar gaan opschrijven met 
uitzondering van de leden der stadsregering en de gealimenteerden. Op 25 oktober 1788 worden drie nieuwe 
compagniën geformeerd. De wijkindeling verschilt niet van die, welke eerder werd genoemd. 

Het jaar 1795. 

De ommekeer van 1787 heeft een achttal jaren geduurd. Begin 1795 vallen de Franse legers ons land binnen 
met in hun gelederen heel wat Nederlandse Patriotten die in 1787 gevlucht waren. Een groot deel van het land 
wordt bezet en de Bataafse Republiek uitgeroepen. Stadhouder Willem IV vlucht naar Engeland. Allerlei 
staatkundige hervormingen, ten dele naar Frans voorbeeld, worden ingevoerd. Alle mannelijke inwoners van 
18 jaar en ouder mogen een “nationale vergadering” kiezen die de oude Staten-Generaal moet vervangen. Op 
1 maart komt de “Nationale vergadering” voor het eerst bijeen. Ook voor Monnickendam en z´n schutterij had 
deze omwenteling gevolgen. Het officierenkorps ging heel wat nieuwe gezichten vertonen. En ook de kleur van 
de vaandels werd anders. Vanaf 1795 is er sprake (in deze volgorde) van het Groene, Blauwe en Witte vaandel. 
In het archief te Purmerend (zie OA 99) worden een aantal stukken bewaard van het “Comité van Onderzoek” 
naar de gedragingen van de stedelijke ambtenaren voor en tijdens de omwenteling. Daaruit blijkt wel de grote 
verdeeldheid tussen patriotten en prinsgezinden. 17) Oude gebeurtenissen uit 1787 worden opgehaald waarbij 
burgers elkaar over en weer beschuldigen van een opstelling pro of contra de een of andere partij. Iedereen 
die zich uitgesproken heeft “tot voortzetting of bevordering van het Oranjesysteem” komt aan de kant te 
staan, Sommigen, waaronder Lanslot van Santen (met als getuige Jacob Bent), tekenen een acte van berouw. 
Deze Lanslot krijgt daarmee zijn geweer terug. De sfeer onder de bevolking moet in die tijd niet bepaald 
aangenaam zijn geweest. 

Besluit. 

Uiteraard is het voorgaande niet meer dan een impressie die bovendien persoonlijk gekleurd is voor wat de 
thema´s betreft. Wie zich wil verdiepen in het schutterijwezen wijs ik in het bijzonder op de boeken, vermeld 
onder de nrs. 1, 4 en 5. van de bronvermelding. Hoe het na 1800 is gegaan met de schutterij valt buiten mijn 
directe aandachtsveld. Een enkele aantekening. Vanaf Napoleon krijgen we in ons land te maken met de 
Nationale Militie “de nieuwe loot, welke uit de oude tronk der schuterijen voortkwam” (5/20). In de Nationale 
militie ging het echter alleen om mannen beneden de 25 jaar. In die 19

e
 eeuw had de schutterij een kwijnend 

bestaan. In 1827 kwam er weliswaar nog een nieuwe wet op de Schutterij en ook bij de losmaking van België in 



1830 hebben de schutterijen wel een rol gespeeld. Maar verder bestond hun taak gewoonlijk uit niet meer dan 
het bewaren van rust en orde en hulp bij brand.  Omdat in de vorige eeuw zowel de brandbestrijding als het 
politieapparaat in de steden steeds beter werd georganiseerd was er uiteindelijk voor de schutterij geen eer 
meer te behalen. Waar er nog schutterijen bestaan zijn het nu gezelligheidsverenigingen zonder politieke of 
militaire functie. Ik besluit mijn impressie van de schutterij met een citaat uit 1909: “Bij het heengaan der 
Nederlandsche schutterij is weinig getreurd; integendeel, door menigeen is de stervende met spot overladen. 
Dat is zo de mode in onze critische tijd wanneer het instellingen geldt die verouderd zijn. Maar de geschiedenis 
mag aan zulk een lichtvaardigen spot niet meedoen; zij moet verder terugzien dan de menigte en dan de 
humorist van de dag. En zij zal niet nalaten waar ze aan ´t graf staat der oude schutterij, de dagen van weleer 
te gedenken, toen de schutter, ´t zij als ridderlijk gildebroeder, ´t zij als lid eener gewapende burgerwacht, op 
verdienstelijke wijze heeft medegewerkt tot verwerving en bescherming der burgerlijke vrijheid, tot wering van 
onheil en anarchie” (5/22). Deze woorden gelden ook de schutterij van onze stad Monnickendam. 

Februari 1995 
 
Ds. C.A.E. Groot, Barneveld. 

 

NOTEN 

1. C. te Lintum (bronvermelding 5/2): “Uit het tevoren gezegde blijkt dat de geschiedenis der schutters 
drie uiteenlopende fasen vertoont. Eerst komt de tijd der schuttersgilden die voortduurt tot ver in de 16

e
 

eeuw, tot aan de Unie van          Utrecht. Daarna volgt het tijdperk van de stedelijke schutterijen, 
burgerwachten met een meer of minder algemene dienstplicht. Dit duurt tot aan de Revolutie in het laatst 
der 18

e
 eeuw. Eindelijk in de 19

e
 eeuw, het tijdvak van de schutterij als rijksinstelling. Intussen herinnert 

elk volgend tijdperk nog wel enigermate aan het vorige: in de vendels der 17
e
 en 18

e 
eeuw is nog iets van 

de zelfstandigheid en veel van de gebruiken der oude gilden; en in de schutterij volgens de Rijkswet van 
1827 vinden we nog heel wat van het plaatselijke element uit de dagen der Republiek”. 

2. Het woordje “manhaft” of “manhaftig” duidt volgens het woordenboek op de eigenschap van een 
man, nl. strijdbaar. Als mensen zich manhaftig gedragen betekent dat zoiets als moedig. 

3. Te vinden in het Streekarchief Waterland te Purmerend onder code O.A. M´dam 1-19. 
4. O.A. M´dam 60. 
5. Het aantal compagnieën verschilde van stad tot stad. Medemblik bv. had er 4, Hoorn 9 en Enkhuizen 

zelfs 10 (3/30,38). 
6. Monnickendam werd bestuurd door een college van vier burgemeesters die gekozen werden uit de 

vroedschap. Ze werden jaarlijks benoemd door de Prins van Oranje of in tijden zonder Oranje-
gezagsdrager door de Staten van Holland. Eén van de vier burgemeesters gold als president-
burgemeester. 

7. Dit accent op de hiërarchie kwam niet alleen in de crijgsraetvergaderingen tot uitdrukking. Ook in 
andere bestuursfuncties was de hiërarchie merkbaar. Het aantal dienstjaren was daarbij bepalend. 
(15/101). 

8. In de tachtiger jaren zijn daar pijpers bij gekomen. 
9. O.A. M´dam 88. 
10. Zie de historische inleiding. 
11. Zie O.M. 1981 het artikel: de kermis en de tappersneringe te M´dam, met name pag. 77-80. 
12. Wat er daarna met het gebouw is gebeurd staat o.a. te lezen in: Monnickendam in de twintigste 

eeuw, jubileum uitgave van de vereniging, blz. 5. 
13. Meer over dit stukje historie in de boeken over de Vaderlandse geschiedenis. Zie bronvermelding. 
14. Zie voor deze Joan Derck van der Capellen ook: Geschiedkundige Opstellen, ter ere van Dr. H.C. Rogge 

uitgegeven, A.W. Sijthoff, Leiden 1920 pag. 195-224. 
15. O.A. M´dam 99. 
16. Herman Willem Daendels, grondbezitter en bestuurder in Hattem was sterk patriottisch en op 

Frankrijk georiënteerd. Met veel patriottische bestuurder vluchtte hij in 1787 naar Frankrijk om in 
1795 als brigadegeneraal van het Franse leger terug te keren. 

17. Zie voor dat konflikt ook het artikel van de Heer Appel in O.M. 1975, blz 23v: De Prinsgezinde man 
(Cornelis Klaasz. Kater) en de aanvulling op dit artikel in O.M. 1976 blz. 53. 
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Bijlagen. 

LIJST VAN DE SCHUTTERS RESORTERENDE ONDER HET GROENE VAANDEL (1734) 

Onder het 1
e
 Corporaalschap van Pieter Mostert: 

Oliphier Blom   Jacob Croos  
Floris Dirksz. Rijk  Wijnant Claesz. Groot 
Gerrit Jansz. Portugijs  Simon Jansz. 
Claes Lefebre   Pieter Cornelisz. Cool 
Claes Gerritsz.   Jan Oossaan 
Pieter Somer   Gerrit Bernardus 
Pieter Vos   Jan Behoudereijs 
Tomas Jacobsz Bruijn  Hendrik Arentsz. backer 
Frederik Engel   Jacob Verhaal 
Jan Andriesz.   Gerrit Donker 
Arent Cempinga   Hendrik Appeldoorn 
Adriaen van Dalen  Hemme Brakenhoff 
Jan Claesz.   Jan de Zeeuw 
Pieter Aaker   Simon Claesz. Oossaan 
Lammert Rietsnijder  Jacob Bent 
Pieter Bleij   Claes Moy de Jonge 
Cornelis Wijnants Groot  Frans Hoefnagel 
Teunis van Velsen  Dirk Walbeek 
Willem Balk   Muus Jansz. Bruijn 
Jacob Willemsz. Pel  Jan Wijnantsz. 



Hendrik Bernings   Pieter Moy 
Gerrit Pietersz. Croon (smit) Jacob Vlieger 
Claes Somer   Wijbrant Jansz. Schaap 
Aris de Haan   Egidius Backhuijs 
Baert Saskus   Jacob Cnop (mennonist) 
Claes Hesselsz. Tuijnman  Pieter Donker 
Anthonij Voerman (smit)  Rijk Dofhuysen 
Joghem Claesz. van Mildam Jan Bent 
Simon Bets   Jan Moij 

Jan Tijsz. Heer   Tamboer: Willem van Dalen 

maeckt 60 coppen. 

Onder het 2e Corporaalschap van Jan Post: 

Willem Molendijk  Claes Louijsz. Schut 
Claes de Wever   Arent Westerbergh 
Jan Celeman   Zeger van den Bergh 
Jan Crijnsz.   Maerten Doos 
Jan Engel Dronkemeulen  Jan Pietersz. 
Jan Diriksz. Wagter  Hendrik de Swier 
Pieter Engel   Aris Cornelisz. Fok 
Willem Cornelisz. Fok  Jacob Cornelsz. 
Jan Pietersz. Puts   Jan Coeslager 
Pieter van der Lingen  Jan Wagemaker 
Dirk Moy   de soon Lubbert Palsgraaf 
Johannes de Vos   Barent Marschal 
Gerrit de Cuyper   Hendrik van Dalen 
Gerrit Schalmer   Adrianus Teunisz. 
Claes Jansz. man   Fredrik Hagen 
Cornelis Pietersz. Boterkoper Meyndert Boekloo 
Hendrik Cornelis Graef  Cornelis Soet 
Cornelis Jansz. van Santen  Lourens Frener 
Jan Dirksz. Mars   Wijngert Wijngertsz. 
Lammert Claes: Jongh  Abram Petiet 
Claes Prince   Reyer Slingerlandt 
Jacob Ijsacksz.   Jan Winkel 
Cornelis Swaervat  Dirk Andriesz. Noy 
Claes Andriesz. Noy  Claes Gerritsz. Waltman 
Jan Engelgeer   Ernst Dijkman 
Gerrit Moy   Anthony Lefebre 
Jan Coningh   Willem Pietersz (schipper op Purmerent) 
Jan Berninghs   Jacob Deugt 
Cornelis Witsz van Sijp  Pieter Dassen 
Cornelis Jacobsz. Meet  Tamboer: Tijmen van Slooten 

Maeckt 60 coppen 

LIJST VAN DE SCHUTTERS RESORTERENDE ONDER HET GELE VAANDEL (1734) 

Onder het 1e Corporaalschap van Pieter Molenaer: 

Dirk Luykasz.   Cornelis Claesz. Jonklaas 
Jacob Meet   Nanningh Tijs van Santen 
Cornelis Carmelk   Hendrik Pietersz. Keetdrager 
Jan Tijsz. van Santen  Jan Gerrits Bleus 
Heijn de Moes   Jan Mandy 
Jacob Franz.   Gerrit Munt 
Cornelis Claesz. Celeman  Poulis Louijsz. Schut 
Jacob Dirksz. Wagter  Adam Gerritsz. van de Velde 



Willem Claesz. Baan  Jan Claesz. Baan 
Pieter Jansz. Bleus  Jan van Marken 
Jacobus van den Bergh  Adriaen Jansz. Decker 
Cornelis Tuynman  Steven Wagenaar 
Gerrit Lammertsz.  Jan Stevensz. 
Jan Jacobsz, schoonzoon van Jan Mandy 
Dirk Jansz. Noij   Pieter Jansz. Smit 
Jacob Huijbertsz.   Harmanus Berninghs 
Pieter Jansz.   Gijsbert van Loenen 
Adriaen Beusum   Cornelis Blauw 
Cornelis Pietersz. Cool  Claes Pietersz. Cool 
Roelof Slingerlant  Cornelis Tay 
Leendert Bierman  Jan Heerties 
Cornelis Pietersz. Kwakman Gerrit Barentsz. 
Simon Claesz. Visser  Tijs Pel 
Albert Appelman   Poulus de Vries 
Jan Andriesz. Blauw  Leendert Andriesz. Blaus 
Cornelis van der Wart  Claes Pietersz. Ilp 
Frederik Modeus   Willem Moen 
Claes Willemsz. de Moes  Tijmen Jansz. Schipper 
Jeremias Tay   Simon Tay 
Gerrit van Haegh   Claes Jansz. Roest 
Tamboer: Jan Hendriksz. Bolman 

maeckt 60 coppen 

Onder het 2e Corporaalschap van Adriaen Kennis: 

Jan Mauw de Jonge  Age Jansz. 
Cornelis Kater   Pieter Couprie 
Jan Mobron   Cornelis Cornelisz. 
Jacob Cornelisz.   Jacob Carlee 
Dirk Nanningsz.   Frans Davidsz. 
Pieter Beusem   Teunis de Mouter 
Lancelot van Dalen  Harmanus Vollers 
Jacob Appel   Lammert de Smit 
Jan Noij    Gerrit Pietersz. Croon 
Cornelis Veerdigh  Zagharias Somer 
Cornelis Sjakus   Aleph Longerhouw 
Jan Beets   Cornelis Quant (Verver) 
Adriaen Waterlandt  Jacob de Baander 
Pieter Ijsbrandsz.   Jan Brouwer, schoenlapper 
Jacobus van Overvelt  Pieter Jansz. backer 
Poulus Duijff   Jan Prince 
Meyndert de Graeff  Wouter Harmensz. 
Jan Mobron   Dirk Mobron 
Jacob Arentsz.   Jacob Quant 
Roelof Roelofsz.   Hendrik Clumke  
Leendert Schelbergen  Simon van Dalen 
Pieter Gras   Hendrik Houtkoop 
Pierre Chabrol   Hendrik Roseboom 
Bartel Noij   Degenaer Keijser 
Willem Muus   Pieter Jacobsz Bies 
Gerrit Cornelis Cruys  Dirk Jacobsz (zoon van Jacob Gijsbertsz) 
Jan Prince de Jonge  Jan Michielsz. (soon van Annetie Jans Pelt) 
Harmen Jansz. Smit  Harmen Barentsz. (man van de dochter van Diuwer Proot) 
Zijbert Jacobs Pap  Claas Franke 
Jan Clomp   Tamboer: Benjamin Jansz.  
maeckt 60 coppen 



LIJST VAN SCHUTTERS RESORTERENDE ONDER HET ORANJE VAANDEL 

Onder het 1e Corporaalschap van Jan Mauw: 

Leendert Askus   Claas Jansz. Warns 
Cornelis Bommel   Jan Blanckevoort 
Pieter Beeringh   Pieter Lammertsz. 
Ijsbrand Luyt   Adriaen Claesz. Decker 
Jacob Claesz. Oossaan  Hendrik Vera 
De soon Jacob Oly  Gerrit Claasz. Suwertsman 
Jan Jansz. Donker  Pieter van Turnhout 
Jan van Overleek   Gijsbert Jansz. Coot 
Willem Beeringh   Roeloff de Leeuw 
Jan Jansz. Peper   Claes Gijsbertsz. 
Emilius Coelemeij  Jacob Pietersz. Teerhuys 
Hendrik Cornelis Brant  Gerrit Buijsman 
Pieter van Marken  Pieter Jansz. van Marken 
Jan Willemsz. Proot  Cornelis Quant 
Jan Mars   Frans Adriaansz. 
Symen Verhaal   Jan Cornelisz. 
Jan Maertensz. Beusem  Juriaan Jansz. 
Cornelis Bun   Dirk Teunisz. 
Jan Roeloffsz.   Claes Jansz. 
Harmen Woutersz. van Deijl Jan Caets 
Jacob Carmelk   Dirk Carmelk 
Cornelis Beeringh  Dirk Beeringh 
Jan Sijmonsz. Duijf  Pieter Claesz. Oossaan 
Harmanus Blankevoort  Reyer Blankevoort 
Jan Drijverman   Gerrit Jansz. backer 
Roelof Blom   Gerrit Lammes 
Abram Bolman   Poulus Pietersz. Croon 
Aris Coeman   Gijsbert Driebergen 
Jacob Meyer   Anthonij Wolberts 
tamboer: Jan Samuels Bruijn 

maekt 60 coppen 

Onder het 2e Corporaalschap van Jacob Vos: 

Mr Sijmon Kuyt   Luijkas Jansz. 
Mens Vos   Andries Carelsz. 
Jan Tuijnman   Doede Claesz. 
Rutger Jansz.   Pieter Mighielsz. 
Volkert Jansz.   Claes Visser de jonge 
Jacob Maertensz Besem  Jan Nanningsz. 
Garbrant Claesz.   Lubbert Marsman 
Cornelis Olphertsz.  Bruijningh Vlieger 
Claes Coel   Cornelis van der Vijver 
Hendrik van Veen  Jan Hansz. 
Jacob Dirksz. Bolman  Claes Teunisz. Cuijper 
Pieter Claesz. Visser  Pieter Somer 
Claes Dirksz. Wagter  Garbrant Jansz. Floor 
Claes van Dijk   Gijsbert Teunisz. 
Roeloff Cornelisz.  Jacob Bos 
Huybert Visser   Claes Carmelk 
Jan Pieters Quakman  Symen Coeslager 
Cornelis Volkertsz.  Dirk Stam 
Jan van Hoorn   Claes Jansz. 
Cornelis Garbrandsz. Prick Hendrik Coolmans 
Simon Peper   Jacob Rijser 



Mens Claesz. Schut  Claes Evertsz. Corver 
Claas Luijkasz.   Andries Jansz. Noij 
Jan Claes Warns   Jan Visser 
Dirck Roos   Jacob Jansz. Boy 
Pieter Noij   Gerrit Pieters Kraakhals 
Cornelis de Jongh  Reijndert van Hoorn 
Jan van Heemskerk  Ouwel Cornelisz. 
Jan van der Veer   Pieter Cornelis Graeff 
Johannes Fris, soon van Jan Hansz. tamboer: Johannes Jansz. de Wit 
maekt 60 coppen 


