KONINKLIJKE NON SEMPER,
HANDB OOGSCHUTTENJ EN SOCIETE]T
door Kecs

d,3

Konjng

Een reglement en ledenlijst, een collectie medailles, een vaaDdel, een
foto. Dat zijn de zichtbare sporen die de Thoolse handboogschutterij
Non Semper heeft achtergelaten. I)e naam herkennen oudere inwoners nog wel als die van een feest- en vergaderzaal in de Visstraat, al
sinds 1929 verleden tijd. Ze is ooit door de boo$chutters als clublokaal gebouwd. Met enig zoekwerk blijkt er het nodige over het gezelschap te vinden te zijn.
Bibliotheek van H.M. de Koningin, is er gestempeld in een boekje gebonden in een rode omslag met goudopdruk, dat het Koninhlijk Huisarchiefin
1976 schonk aan het Thoolse gemeentearchief. Er is een Aaai gekalligrafeerde ledenlijst van Non Sempor ir1 opgenomen, alsmede de op 11 oktober 1849 vastgestelde reglementen van de handboogschutterij. Het ls gemaald bij steendrukterij Varl Roosmalen ir Breda.

Het pracht

der

exemplo.n

elten is op 21 at1-

gustus 1850 door een
col nissie uit de werkende leden aangeboden aan koning wi11em
1II die een jaar eerder

het beschermheenchap
van de Thoolse schutte
rij had aanvaad. Dat

blijld uit een bericht in
de kant Dagblad van
's-Gravenhage

op

24

auglstus 1849: U,
Thalen woft* geneld,
ddt het Z.M. behaagd
heefr op zich te nenen
Het begin van d. aan konihs Willen
ledeklijst ttit 1850,

III

dangeboden het beschemheerschap

der ha dbaogschutteri,
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De vorst aanvaardde bij het eerste concorus in jrmi 1849 het opperbeschemheerschap van de Nederlandse handboogschutterijen. Mogelijk was
dat voor Non S,3mpor dc aanleiding om hem het beschemleerschap van
het Thoolse gezelschap aan te bieden. Later datjaar besloten de gezamenlijke schutterijen om een gouden medaille te laten maken die aan dc koning zou worden aangeboden. Non Semper was een van de 58 gezelschappen die er aan meebetaalden. Dat een brcnzen alslag ervan bewaard is gebleven, be$.ijst dat de Thoolse bijdmge minstens tien gnlden was (wie 20
gulden betaalde, kreeg ecn zilveren afslag).
Bij Koninklijk Besluit van 3 juli 1851 is aan de handboogschutlerijen
waarvan Wil1em Ill bijzonder beschermheer was, de titel Koninklijke verleend. Dat waren er veertien, \r.aaronder Non Semper uit Tholen. Allemaal
kegen ze ee]1 litho, mel con portret van de koning gemaakt door Nicolaas
Pieneman. Dit pofiret is in Tholen niet meer aanwezig. W61 bezit de ge
meente nog een vaandel van de handboogschuttedj. Het kwam oolt onder
een oud vaandel van de harmonie Concordia vandaan en wordt a1 genoemd in het reglemelll van 1849.

e

Witte
bruine bonen
Ol1r 1id te kunnen worden van Non Semper, moest iemand miistens 18
jaar oud zijn, blijkt uit het reglement. Werkende en honorairc leden moes-

ten bovendien in het kanton Thoien woren (de eilanden Tholen en Shl
Philipsland). Voor ereleden gold dic verplichting niet. Over de ioelating
als lid \,r,erd door de lcden gestemd, met witte en bruine bonen. Dejaarlijkse contributie was op twee gulden bepaald. Werkende leden betaalden bo
vendien elke keer als ze kwamen schieten een gulden. Honoraire leden
mochten niet schieten, noch vergaderingen bijwonen. W6l konden ze fees
ten bezoeken die werden geo{ganiseerd. Verder hadden de leden de mogelijkheid om hun dames e11 kindercn te introduceren. Als onderscheidingsteken kregen de werkende Ieden een medaille aan een lint 6n een diplomawaarr'oor ze dan wel t\ree gulden moesten betalen. Ze hadden het rccht
oln dageljks te komen schieten, maar op drje vaste oefendagen in de week
werd dal van hen verwacht. Op de eerste donderdag in november werd de
jaanergadering gehouden. Leden waren verplicht aanwezig te zijn op
strafle van een boete van twilltig cent.
Het schietreglement bevat bepalingen over onder meer de veiligheid en het
niet hinderen van elkaar. Er staat ook in dat elk lid een boog en pijl diende
ie bezitten, en dat pijzen die welden behaald op concounen waar het ge_
zelschap was vetegenwoordigd, eigendom werden van het gezelschap.
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1861 wordt er in de krant melding gemaak van dte sacieteitszaal Non
S€mp€r', waarheen de leden van de onderwijzersvereniging na hun verga-

dering een wandeling maakten. Datzelfdejaar is de tuin van de handboogschutterij tijdens de Thoolse kemis geopend voor het publiek. En in 1864
is er sprake van de tuin van de buitensocieteit Non Semper, .9n wordt F.J.
Maas genoemd als societeithouder. Er is dus een gebouw met een tuin,
marr oe \c.-herij eeq dJr nie, in eigendom.
Dat veranderde,
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Adriam was
deurwaarder M.C. van Els:icker die
was
-'.tron
getrouwd met de onderwijzer (1ater winkelier) Francisclrs Johannes Maas.
Hij zal de in 1864 geroemde societeithouder zijn. h dat geval is het niet
ondenkbeeldig dat het gezelschap aankocht wat het al langere tijd huurde.
Nadat op 24 maart 1870 het verwtderen van het bestaande lokaal en het
bouwen van een nieuw was aanbesleed, volgde op I juli de uitgifte van
2600 gulden aan obligaties (elk 25 gulden, tegen vier procent) om het
plaatsen van een nieuw gebouw en de aanschaf van een biljat le bekosti
gen. En op 1 maaft 1877 werd voor 2200 gulden aan obligaties uitgegeven
(elk 25 gulden, tegen vijf procent) voor het maken van een kelder en een
aanbouw. De obligaties zijn in het gemeentearchiefbewaard.
Uit de kadastlale leggers blijkt dat na de aankoop in 1870 de koepel is gesloopt en dat er eon societeit is gesticht. Zes jaar later werd dat gebouw
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Se per zal dlles in het werk stellen on dien d.tg luistetrtk te Nieren, en
hunne sch tterbroeders zaa te o tuangen, dat het voorzeker voor al de
opkomenden een aangenane JAestulag zijn zal. Dergelijke concoursen gingen meestal gepaard met vooraf een optocht van de deelnemende gezelschappen, met hun vaandels, door de stad. Hoe de wedstrijd ill Tholen is
verlopen, daarvan is niets bekend.
Naast de eerdcr in dit artikel genoemde medaille uit 1813 en bronzen afslag uit 1850 bevat de bij e,3n particulier bewaard gebleven collectie 2l
onderscheidingstekens en medailles. Een aantal daaryan gecft enig inzicht
in de schuttersactiviteiten van Norl Semper: 1849 derde prijs in Bergen op
Zoom; 1853 pdjs voor de verst konende in Etten; 1857 tweede prijs en
prijs voor de meeste pLrnten op nationaal concolrls in Rotterdam; 1859
prijs voor de meesle vieren in Goest 1861 prijs voor de meeste puntcn individueel 6n peloto11, en voor de verst komende in Vlissingen. Drie medailles zonder prijsaanduiding zijn er uit Beryen op Zoom (1849), Rooserl
daal ( 1851) en Woensdrccht (1852).
Kranlen geven in sommige gevallen nadere irlformatie prijs. De wedslrijd
in Goes bijvoorbeeld was wegens het tienjarig bestaan van societeit Jacoba
va11 B eij ercn. Er deden I 3 0 schutlers mee, en d.3 Thoolse prrj s was gewon
nen door M.C. van Elsacker. El1 in Woensdiecht wol1 hel zestal van Non
Semper de gouden medaille, wat de tweede gouden medaille binnen twee
maanden was voor deze schutters. Ir Vlissingen was de individuele prijs
behaald door de heer Van Rijssel, die de meeste punten schoot van zijn
peloton. ln Goes was er ook in 1864 een wedstdjd, daar wist Non Semper
het op een na hoogste aantal purlten te behalen.
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Waa6chijnlijk is hetveed4.r g bestaanw de handboogsth ted in 1888
Mnqegleleh o eek Sm.psJoto te hak.k. Ve$chillende ndnnen hoaden eek
booq ofeen pijl in de hand. De petsook die tweede wh litlks stdat,.lruagt hel
onde$cheidi gsteken wn de worzitter (Foto Z.e a$ Archiet.

DE VULDER VA\ NOORDtrN. Comelis Jacobus de Vulder van Noor
den, geb. Tholen l5 mrt. 1820, overleden Den Helder I apr. 1898, getrouwd met Elisabedl wilhelmha van der BLrcht van Lichtenbergh; officier in de Ordc van de Eikenkoon (1862), burgemeestel (1853-1896) en
gcmcentesecretaris (1863-1896) var Tholen, bugemeester van OudVossemeer (1866-1896), lid en voozitter (1864-1896) van het Bestuur der
visscheijen op d,3 Schelde en de Zeeuwsche Stroomen. Hij zit op de loto
tw,3ede van links op de tweede ij.
v. LIS. Jacobus Marinus Johannes van Lis, geb. Goes 11 apr. 1867, gc
trouwd in 1905 !e Kortgene met K.E. Kh t (hij lr,oonde toen in Flilvelsum
cn was kandidaat-notaris); woonde in 1890 in Tholen en slaagde dat jaar
voor kandidaatnotaris.
VAN STAPELE. Marinus Gerard van Stapele, geb. Tholen 9 aug. 1839,
oved. aldaar 9 dec 1920, getrou\,r,d met Adriana Jacoba Geluk; landman,
dijkeraaf van de Vdje Polden onder Tholen (1869-1910), lid gemeerte5,1

ss

u:t€ts :praetndepaS ue (268T -€^) u.lEls 3l?L.or^ord pI '168I-6881
ueloqJ uE^ p!€r.1uaou.8 pI :orltSE^\ ?uurpv ?ri1el?8ftN letll pA\no4e3
rloorq
t88I u!'ZZ6I l-Itlr iZ Smqtappry\t I.re^o'098t rrnlsl uatoql'qo8
-LUes€3 .p ollo lsnSnv pl?npg 'pllEd.1 1z 'Ioougl^lssYl s( f,
'lu epoo.N op do slq.:r uo^ eplft^ oloJ
ap do irq trz )ftruftqcsrE€rlA snqslueJ?.I8ag uo Iu?qlttds u?^ pllsrmqseq
'!?rl€]olc ur^ (to6l-6/8I) suelerces ue (6/81) Dlqsudooparu 't061-zl81
reluooElaS opruoueq ep u?^ pSooNllo)
m11isoqErr? ueouloSF reurzroo^
'(€061-1.68t) repnoql.,r ua (t06I-t88t ue 618I l/8t) pllsp?".Ielu3:ru
e3'206I lol prEIooZ p??r eBrpuqseeuo8 ap u?^ pn !9681-tS8l sll?sl I
:ftu8rl :p
EqrrJ ruu?sl1s €uls?iJ toul p,{\nole8 {106I u?l t .rc"pp
F3^o

rrz8l"u'u?i uaiorlf'q.3

rruoog s?IrIleI/{ snqoc?I

I^Ioog d(l

'.rEElaputquft,{\ tetudoo) :ue,,!\n::'I uB^ €qlo.rc8leN ?13
lerr p^\11o.ua3 018 I ur '006 I rsnl z ft?p1? !e^o '! I t8 I rde
'qo8 1q3mg rep u€^ smrl?upv slleuro:l IHSuos d"{ :)

-uatr/{ ?uuEqof

,z u.loqf

ly ], uE^ 1nN lo1 ftcld?qcst??r\l .p u!^ ueloql luoruel?d:p ue arsstu[uoc
-spreqpuozeS r5l]rzroo 'uatuoo.ls es,t\n::z ep do uaftroqcssl^ rop mnls
-ag pll'zt6l 106I prrsp€ustueeru.S :(sapl:I euog ftdd€q3sl!?urelsoo
rLlr. r..l:p uc\ rnrrJJrp, reel.puELlrrr-ro 'lrrr!5'pul :5'r3o\ Puru
-o1uv qleq?sllg 1.Lu p.{\11or}e3 t68 t ul rzl6l rqel /z ualoqJ F.^o r/98I
'ldos
prEzsue{ureH 'q:3 'uellua^O snplourv snrls?g 'NYI IUAAO
9I
'puoqualu?ls.lord ospu?1Ep:N 3p u?^ (i,ro1lE.Ioo^) pllsmrus.q 'eI
'eroll u?^ ueprserd '!Iaucl€Js?c oqcslooql ec A N oe,\ suesslrrllxos_]uap
-rserd 'pwleez er.ur^ord ep u1 11sspa,r uo .ttt1oqpuel w^ Surr:pro^oq 1ol
ftck[€qcsle€I^I ep u!^ uoloql SuIopJ? ep uE^ (€r8l €^) tolsoeLu8Buuad
-sueterces h?l:puoquft,{\ 'u?rudool :tq8mg r.p ue^ qteq€slTe €}u3€1,\
€ll:q?sIleul p,{\no-qo8 Z98l ul'0061 'u?loz re?pP lr3^o'8€8I r\ouIrol
-ort.L qeB 'u.ssouprry 1r^\ rp sruu?qof saupuY 'sssslu(NY u,{.

s(

epae,,Art ep

do $Jurl rr?,\ opreI^ olol sp clo ltz

hH

eII?JolC

u!^ u! srplosuoJ

Bu,3r-Jrr\\J mur uD\ trel. rrroorprlrlr rJut/roo' -rr-J3.t .. ue\ ln\
lo1 irdd?qcslwl,{ ep us^ ueloqf lrlaull]l]rdep teq ue^ loulzroo^ 'ueloqJ
Iapuo sreplod eftr^ ep us^ ouoro.lAz!8'(1681 '?^) lepnoql5,{ ue (6/8I
'€
prTsp?u.lmouro8 :drz ?reqnH qloq€sllg letu p.,'\nol}38 't06T mnl €I
^)
leepl?
!e^o 'MI cep I ueloql qe8 'lesroD u!^ Ie?zl 'ISZ1IO5 'A zI
fir spos,$] 3p do

qr4l

u?^ rplep olo] op do lrz ftH lu?qrc?dsslnN 5p uo^ i.Issal 'ueloqf u?^
reNaeue8rnq uo (968I-2881) r.pllottio^\ '(6981 '€'^) pe€r

(nl6l 968I)

(1895-1919); secretaris van het departement Tholen van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Hij verhuisde in 1891 van Tholen naar Hulst.
A. V.D. BURGHT. Adriaan van der Bught, geb. T1ole11 7 febr. 1809,
overl. aldaar 22 dec. 1893, in 1835 getrouwd met Maria Geertruida van
fujssel; koopman; lid van de gemeenteraad 1853-1891, wethouder. Hij zit
op de foro \ ie-de \. n -echr, op de ru eede rij.
NEERVOORT. In 1890 slaagde H.N. Neervoort te Tholen voor het eerste
deel van het notarisexamell, in 1892 W. Neervoort voor hei iweede dee1.
Een Hubertus Wilhelmus Neefloort, geb. Den Haag 15 juli 1869, rouwde
in 1899 te Goes met A.C.H. Ittl11an: 1ij was in 1899 kandidaat-notaris.
werd in 1907 benoemd tot notaris in 's-GravenpolderV. WEST. Willem Pieter van West, geboren te Vlaardingen op 20 febr.
1852, getrouwd met Ada Elisabeth de Bink; rijkstelegrafist, directeur van
het postkantool woonde van 1883 tot 1903 in Tholen en vertok naar
Maassluis.
CROIN. Adolph Joseph Croin, geb. Sluis 5 nov. 1845, overl. Tholen 4
mei 1895, in 1875 getrouwd m,3t Wilhelmina l:IenddlG van Gorsel; han
delsreiziger, koopman, winkelier in de Hoogstraat; medeoprichter van muziekvereriging Concordia, col nissaris val1 de Begrafenisbus, bestllllIslid
van Floralia en het departement Tholen van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen.
DR. J. V.D. BURGHT. Joost van der Blrght, geb. Tholen 25 juli 1836,
overl. aldaar 7 aug. 1900, in 1866 getrouwd ]net Helena Christina van
Haaften; huisarts, geneesheer van het diaconie-arnhuis (1877-1899); commissaris van de Begrafenisbus. Hij zit op de foto lweede van rechts op de
twcede

rij.

FOKKER

Johan Adriaar Fokker, geb. Middelburg 24 dec. 1850, overl.

Bergen op Zoom 2 nov. 1900, ge[ouwd in 1895 met Maria Elisabeth
Hoffinans; secretadscpenningmeester) van het Bestuur der visscherijen op
de Schelde en Zeeuwsche Stroomen.
POT. Jan Marie Cornelis Pot, geb- Vlissingen 13 dec. 1854, overleden te
Nijmegen 6 apr. 1919, getrouwd mei L.M.A. Meijer; boekhandelaar, uitgever Ierseksche en Thoolsche Cou-rant (v.a. 1882); secretads van het de-

partement Tholen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bestuus1id Nederlandse Proteslanlenbond.
Verg a.l e r - e n le e s tz.a al

Dat bij de nieuwborlw in I E7l ook een biljart is aangekocht (zes jaar later
vroeg het bestuur een billardjongen), maakt duidelijk dat Non Semper
56

ls
'letuu1oq

-lPZ ue^ t''I ue eple^ ep us^'H o lnloD l[':l :IftrueLUEzeS u.uosrod
aup u€^ uspu?q uI.I?lroldxe ep s€.,!\ €z6l J?u?A uo^e8e8 uesselsu€p m
uepre^\ ro puoola^ srqg ueol uopra.{\ )oo usrePuDl 3p roo^ 8?ppruIs?qI
-ralurs ap u! esolncDqq roo^ neemqerplFsuor leq '.IlrN ec swpuEl u€^
r111r)oords tr.q ro s?.^\ 'uelsu:rplre) ro puoq[olmlsa]ord :P plslq 8qul.{\l
uor?lap Lrl 'srorueuleap 8j7l teLU 'u.loqf uI Surtlslsuoolm qqoq uoa ue^
u.)l.rds a,{\ u3pnoz Brproo,{uo8e} 3urll.}suooluelsplorlra^ftu s}srea ep
le?rtssr^ ep !n,!tnoqa8 taq ur il6l uI epreoslulsro lu3lueu€depslnN loH
'e IIIDI uss u3o1re uolueu
IIrpuoH surrd u3 €ululloqlll[ u€uluo)
'-JJ!JC\oA plO u?\ .truo{ut rp-JJnJD^JJS aotpP eo ur JlJ./ loo\ UJLU
olropuo sF lqclraSq redures uoN pro^t 906I uE^ poousr!l€,{\ .p eN '(suo

-rdrlltl uE^ sapu€lli€ lo]dt) aun13 Suttqclla^ too^ p8roza8 pr:.,r spuo^B
s, ro uool !1981 ur sFoZ sural .$liIlr!?l ep suepftl Plaoqloo^ftg plels
-aSuedo pra.{{ )llrrqnd leq roo^ 3l1?tut:3!l arp 'uml op rn uepnoqeB IoD^
loo srruro,..

u.fr!{

.rL:r.o

)

JPoqc$nr.\ rqr-rJ,/\r-rr1 'p lolitlr' :P

1aryft.\ ep ur rooluE{}€e.I3.lol ua lsod t.q ue^ molcarp ep IeI^ /881 ut
?proauo] rr€^ Iecuoc u33 ftg rodruos uoN ut^,unoqe813q uI s1€?ld u.P
-uo^ ueleruos ue u!3uuoo^lrnrle4slruud3 (€Il?rolJ u?^ ue8ulllslsuooluel
luolsruolueeilq lleqrtod'Surqcllle^
'ue8urSruor.^ u?^ ue8qr.p?3r:N€?l
j n: o*rd oo .rooBr\ J. J'^o L o -rrol\rq rJunu'ls aLlaL aSlr rr I .rJpJ.
5p ]€poz rEr?^ra Sooq st sl€ pr.r!\ s!3 sprr^olo8 1e[qe]srB ep roop loq
u?^ sftrd oC 988I rn I33lq 'uapnoqei uapra.{ uetE8 ep uolsol ep ]?C
'ueuo{or 1erl rm^ sluu:)j Slulo,{\
ue: '{ftFaa uo ldlls 'lu^)'ue+ :uer€,{\ ulelots?)l ep roo^ uetslele^ aO rc?q
'uapaqPSrp
Iqcsoq Suruor!\ eurel{ ue6 l??)lol 1erl ftqEu sn,{\ uepu.^og
-oueq)??ruuooqss roo^ ueplnE 81 ls!€ur!?p lotu 'plalsaS lqcl4ruoo^ lorI
ur ueplnS 802 u€^ uoolr??lua: p!,{\.zoc 'lqcoz.8 ul:l!ls!:J uea,{\neludo
pre.{\ 0681 uI'uepro,{\ prespnlsuo.e8 salue}rer\PE }In UE)I oz lnoqere?N

I 806I rll rrePmnq 3p {roEI v sI raFl ltEl u.a .uaualPaq at !a1a12ot
unz .!oa^ qclqa^ sl DPr nq
apBqsa^aB ttuDDp iap tqgnq plt But q
,o, z88I ul otuele^P? uea }m uilTq'Pmnqr:^ ple,{\ }oH 'rlerolIoidxs
3t l"qol t.q lr1o u.p.LPlfiTaSoru.r€€u pleJft,{\lo8ro }qcoz Eel,^{ .epuepoq
qurl+ uee. d€q.sloze8 ioq Bsor{ doP?p l?ef }eH l"q leLll eFclsnru

e?ros ueo 9/81 m uE s!,{\ )ifil.Iu?3ao} uapsrlaru loo^ Ioo }ep pra.sru
-?3roe8 lu!]u?qc 9J?c uoo pre^\ S/81 uI'uodr3.{\tuY lln .nr€u3lsuDlslqc?Q
-roo^ uae ue^ pSPuolaSw? uepeqdo loq apuole^p? uea ul pl.^\ I18I ql
pu?lsueppEr ue u:l.q€tou elfilaswlld ap roo^ 1soo.\\03 rlf]z leldsSurleoul
ilz l313rcos 3c plarq Slzeq uelolq.sSooq lattl uaall€ lerll qrlz
-luo u33 {oo

Datzelfde jaar dep secretaris'penningmeester M.M. van Rijssel schuldeisers van de handboogschutterij op om uiterlijk 17 februari hun vorderingen bij hem in te dlenen. T6ch werd het gezelschap toen niet onrbonden.
want nog in novenber 1925 is er een bestxur van Non Semper. Dat maakte bezwaar tegen een bepaald gezelschap dat Olympia wilde lalen oplre'
den. Dlt tor ongenoegen van de glnrnastiekverenising, die vond dat zij als

huurder zelf kon bepalen $.ie ze uitnodigde. Eind 1928 veftochl Non
Semper de zaal, tuin en woning in de Visstraat aan een groep afgescheiden
leden van de Gereformeerde Gemeente. Die verbouwden het tot een kerkzaal me1 ongeveer 300 zitplaalsen, die op 3 februarl 1929 door voorganger
W. Baaij plechtig in gebluik werd genomen. De Societeil Kon. Handboog
schutlerij Non Semper vesligde zich met ingarg van 1929 in het hotel van
J.A. Engelvaaft, liet deze het publiek in een advetentie weten. Hoe lang
ze daar nog heeft gefLmcrioneerd, is niet bekend- Want er wordt niets meer
over vemomen. Dat er ooit met bogen was geschoten, was toen kennelijk
al nlet mcer dan eelr herinneri g. Want ds. C. Veltenaar sckijft in een arti'
kelrje naar aanleiding van het verdwijnen var de zaal in de Visstmat, dat
op de zolder bogen waren gevonden. Een woordkeus die aangeeft dat niet
bekend was dat ze daar lagen.

Jo Plu),rnakeff. Koning

willem

lll

en de handboogspot,2006.

Gemeentearchief Tholeni kadastrale leggers gemcenle Tholen, aaikelnr.
1035; archief gerneenle Tholen, aanwinsten, hventarisff. 1947; gemeente
Tholen, overzicht gemeenteraadsleder en wethoudeN; bevolldngsregisters; akten bugerlijke stand.

,/eerss Ca

re:\e-,one ,rg\^agrLo.nr. I

4.

www.kmntenbanl<zeeland.nl: Zierikzeesche Nieuwsbodct IeNeksche erl
Thoolsche Courant; Middelburgsche Courant 29junl 1861,4 aug. 1864, l
dcc. I885; Goessche Courant 7 jull 1859; Vlissingse Corrant 28 jan. 1929;
Zierikzeesche Coxrant

30juli l8sl,

8 sept. 1852,

10juli 1861.

http://kanten.kb.nl: Dagblad van 's-Cmvenhage 24 aug. 1849, 6 febr.
1850t Nieuwe Rotterdanrsche Couranr 26 aug. 1850, 1 juli 1853; Het
nieuws van de dag 24 febr. 1890.
Onderscheidingstekens en medailles van Koninklijke handboogschulterij
Non Semper, in paticulier bezit.
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A. de Vuldcr van Noorden
C.J. de Vulder van Noorden

D.J.L. I-Ieijkoop
P. Daane Cz.
D. Marcells

Jonkh. f.C. de Casenbroot
M. Augustijn
Jonkhr. J.L. de Casembroot

Erebnen
W.H. Fokker
C. Leunis

D. rtp.dc pris op het nationonltlrttous vn
D. Bntaei.t.t itl Rotte ntrl, nt 1E57,lererd.
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