
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 inwo-
ners 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 clublo-
kaal gebouwd. Met enig zoekwerk blijkt er het nodige over het gezel-
schap te vinden te zijn.

Bibliotheek van H.M. de Koningin, is er gestempeld in een boekje gebon-

den in een rode omslag met goudopdruk, dat het Koninhlijk Huisarchiefin
1976 schonk aan het Thoolse gemeentearchief. Er is een Aaai gekalligra-
feerde ledenlijst van Non Sempor ir1 opgenomen, alsmede de op 11 okto-
ber 1849 vastgestelde reglementen van de handboogschutterij. Het ls ge-

maald bij steendrukterij Varl Roosmalen ir Breda.
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Het pracht exemplo.n

der elten is op 21 at1-

gustus 1850 door een

col nissie uit de wer-
kende leden aangebo-
den 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 III dangeboden het beschemheerschap
ledeklijst ttit 1850, der ha dbaogschutteri,
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De vorst aanvaardde bij het eerste concorus in jrmi 1849 het opperbe-
schemheerschap 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 gezamen-

lijke schutterijen om een gouden medaille te laten maken die aan dc ko-
ning zou worden aangeboden. Non Semper was een van de 58 gezelschap-

pen die er aan meebetaalden. Dat een brcnzen alslag ervan bewaard is ge-

bleven, 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 ver-
leend. 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 ge-

noemd in het reglemelll van 1849.

Witte e 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. Dejaarlijk-
se 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 moge-
lijkheid om hun dames e11 kindercn te introduceren. Als onderscheidings-
teken kregen de werkende Ieden een medaille aan een lint 6n een diploma-
waarr'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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In 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 handboog-
schutterij 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,
0 iE L a q A t I E Wanr op t okober

0E EEIDIEEHflE 1868 safhet sezel-
schap voor 2500

gtoot Twee Drtizcld Zrs Holderd Grldrl. gulden aan obliga-
ties uit (elk van 25

liar:-'l Nllll 1,\_ (lEl!(,L'\\-- gulden, tegen vier
orocenL rente) voor
de aankoop van een

huis en e1f in de
(o N lr6(Lr.rK E vischstraat met

h, d F. $,9 !il, E d, , een ruin ei b1 en
een (oepel. Dar

alles stond oo \ r'l

Go?i xtw f25- en 78 centiare

t rctt ' t' grond Het was ,:i
gendom van Adria-

Met de ailgifte nn obligtties is de ua koop vnn de socA na Maas_van Elsiic
teit bekostigd. ker, een zuster van
deurwaarder M.C. van Els:icker die lid was van -'.tron Semper. Adriam was
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 ge-

sloopt 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 gin-
gen meestal gepaard met vooraf een optocht van de deelnemende gezel-

schappen, 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 af-
slag 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 in-
dividueel 6n peloto11, en voor de verst komende in Vlissingen. Drie me-

dailles 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.

De neddilles wot het joa ijkse konwss.hietca v.Ln t. koninq, ktoo|ptiks,
.este idlet en tu'eede fiddet.

52



€t

'uau?xasuglou leq u?A Iaep epee^\]

lorl roo^ uelorlf el snrunwsod s ule .p8€?F 168l uI 'snl InHISod
'uolorll ur t68l Ird€ lo] 9881 Iud? u?^ apuoo.(

'ra8u?^luoqlu :!oo^ rep uir^ r?rleruo] ?urleqol loru p^\no.qa8 'It8l u"l
II 1-r..^\sue^5ls 'qs8'uu€Lrr.8.g uoluv IIrpreH uolnls 'NNYINlcgg

'rrllrzroo^ .p ue^ erdlsul teq 133!+ l!?1s $lull ue^ opoo^\l olp uelu
aC loloJ ep do slrto:r lslelm }?€ls rzop) IrIC u?A epueIPeq ep u: '!Ilo)
uo ?ruouuag '?rlsl.{) 

"{.mcsg,P 
}ollo) '!s}urs uer.q ep ro^o pP?qrolqr?

sr slerN pre^elaSdo uepeqrspuozirq .ropeu tz ap ue^ uarlq.? Ie^o +s3q
{oozrspuo ropeN uo^erqcseS dor.}qct 'eproSlo^ lSrmelelpu uI'uftz ueu
-osr.d aplooqe8J" .p u!^ u:ru€u aO 8881 uI ueelsoq 8u?lBIIea^ laq u"^
proqulSela8 rel DI??ruoB oz sr )ille8o],{ +eeq pueq ep ur ueSoq us uelild
uareq lEtu?? uea dorD^\ '0681 sr,{33rlsluo p.Iee}epe3 'reduas EoN dEqrsl.z
-aB t.rt uE^ uepul^ 4 oloJ uoo sr Joq3rv s^\naez teq u?^ soqrello. op uI

orol

'uopprolosoq smqp?ls te ! e,u ue^ 111,1 Bu1uo1 
"r, ,;;T:iX:;l:r:;::, -PLl rp ur\ r\ro\ rp rlP trrlq'D\\Jrr a,ttuuauDzr1 rp rtp Sutu dd al1 uD^

lr\ rp u"\ ur) rLJrq'qlooqDlrpq B NouzurrquaaE )t)rJursuo\
0p opruro^ lq.ozeq ueloql z98l
roru 8z do [] ruellrr!\ 8uruo:{ uloJ

puqrq uturu.^. sr €/81 ur
ttmolqnluo]o^lE 1eq r?^ SurEr^ .p
uE "rmu€.r3ord ]!H pre,{eleSro^o
sloru sr uolrolr^qcesleumlcs eral€l
rr?A -(oll?dtll?qr IPq) ]qcnt u.do
ep ur tsuEpaS re pre,{\ ue ulooz do
uo8re8 1m auolusJur luorul8er epr3p

leq u?^ sdroDlerzmu leq lplaeds
pir,4sp.,r !p eN 'rcqirg I I -.p s!1]
uo loorquroseJ ep -:l c rql uslDls
!l"r3ur^ord r,-E^ prt leq roop pSlo^o8

'?lrrd I J e4!sn[ u€^ ror.gJo s?.!{

r??uurt[ (reo^\e8) uaqot{ aulqon)
.p teul Suqerqrs!^sftrd u.o rllrq
u.Bre 3p ul sdro{sroll q.s leq p15rq

r?al ]!p uI puo^Er.ruoz u3. clo f98l In lqruaquelo?q uoo uoorlsnlll
'uotoll.s!8 pl.,{\ Sooq uo lftd u?p su!d!,\\ .repu? 1orr suee 1e.u Ioo r3 iso

i::



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, ge-

trouwd met Elisabedl wilhelmha van der BLrcht van Lichtenbergh; offi-
cier in de Ordc van de Eikenkoon (1862), burgemeestel (1853-1896) en
gcmcentesecretaris (1863-1896) var Tholen, bugemeester van Oud-
Vossemeer (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 gemeerte-
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(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-Gravenpolder-
V. 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 mu-
ziekvereriging 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); com-
missaris 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, uit-
gever Ierseksche en Thoolsche Cou-rant (v.a. 1882); secretads van het de-
partement Tholen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bestuus-
1id Nederlandse Proteslanlenbond.

Ver g 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
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Datzelfde jaar dep secretaris'penningmeester M.M. van Rijssel schuldei-
sers van de handboogschutterij op om uiterlijk 17 februari hun vorderin-
gen 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 maak-
te 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 kerk-
zaal 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; bevolldngsregis-
ters; 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

D. rtp.dc pris op het nationonltlrttous vn
D. Bntaei.t.t itl Rotte ntrl, nt 1E57,lererd.
|ioh SeLl?.t aen Dlediitle DrclJruoie albeel-
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Erebnen
W.H. Fokker
C. Leunis
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