Historie van ’s Lands Weerbaarheid
’s-Landsweerbaarheid heeft een lange en veel bewogen historie achter de rug.
Begin maart 1867 verscheen er in de Groningse en Provinciaal Groninger couranten een oproep om te
komen tot de oprichting van een vereniging tot onderlinge oefening in de wapenhandel.
Een talrijk publiek gaf aan deze oproep gehoor en na een redevoering van de Heer Thomas à Theusing
van der Hoop werd de vraag gedaan, wie genegen zou zijn over 1867 een contributie van ƒ3, - te
betalen. Een zeventigtal leden gaf zich op; een commissie werd benoemd om een concept reglement
samen te stellen en de nodige maatregelen te nemen om met de werkzaamheden te kunnen beginnen.
De naam was “Vereeniging tot onderlinge oefening in den wapenhandel”, gevestigd te
Groningen, 27 maart 1867. Hiermede is onze vereniging één der oudste schietsportverenigingen in
Nederland. Geschoten werd er destijds op de binnenplaats van het arsenaal en bij slecht weer in de
manege. Teneinde de leden in te lichten zou er bij slecht weer een groen-witte vlag van de Martinitoren
wapperen, die door één der onderofficieren zou worden geplaatst tegen een vergoeding van ƒ 0,25 per
keer.
Op 8 februari 1868 werd een model van het aan te nemen uniform ter goedkeuring aan Z.M. de Koning
aangeboden en werd door de Koning goedgekeurd.
Op 4 september 1868 vindt er een schietwedstrijd plaats ter gelegenheid van de verjaardag van onze
beschermheer Z.K.H.de Prins van Oranje. Bij de prijsuitreiking des avonds in het café van het lid Piel,
wordt een telegram voorgelezen van zijne K.H., waarin deze de vereniging een genoeglijk feest en
voortdurende bloei toewenst.
Op 2 maart 1869 kunnen jongelieden die hun 16e jaar hebben volbracht, lid der vereniging worden.
Bij een schietwedstrijd op 11 september 1869 is de 1e prijs een pendule, beschikbaar gesteld door Z.M.
de Koning; de 2e prijs een revolver van Z.K.H. de Prins van Oranje.
Op 3 oktober 1869 fungeert de vereniging als erewacht bij de komst van de Prins van Oranje naar
Groningen.
Het vaandel van de vereniging is helaas verloren gegaan bij de bevrijding van de stad Groningen in
1945 evenals ca. de helft van de medailles etc.
Vermeldenswaard is verder nog dat het korps bij de onthulling van het monument te Heiligerlee, heeft
gedefileerd voor de Kroonprins. Uit de tevredenheids-betuiging deelde Z.K.H. mede, dat de vereniging
zich voortaan mocht noemen: ”Korps Koninklijke Scherpschutters van Groningen”. In onze
notulenboeken vinden we er nog stempels van en uit nagelaten manchetknopen in zilver met het wapen
der Scherpschutters, blijk inderdaad, dat men die titel gevoerd heeft.
Bijzonder is verder nog, dat de vereniging volgens het notulenboek welke aanvangt in april 1882,
beschikte over drie namen. De naam: ”Vereeniging tot bevordering van ‘s-Landsweerbaarheid” is
vermoedelijk in 1875 aangenomen. In de tekst van de notulen wordt niet anders vermeld dan:” korps
Koninklijke Scherpschutters van Groningen”. Helaas is het predikaat “Koninklijke” verloren gegaan. In
latere jaren is vrijwel uitsluitend nog de naam “ ‘s-Landsweerbaarheid” in gebruik gebleven, een naam
die nog steeds wordt gebruikt.
Deze naam is vermoedelijk omstreeks 1875 in gebruik geraakt toen de oefeningen in de wapenhandel
begonnen te verlopen en een gedeelte der leden zich voelde aangetrokken tot de beoefening van het
sportschieten.
Op 28 mei 1883 wordt een terrein heide van ca. 2 Ha, 4 Ca gehuurd van de heer Otto Meyering, nabij
het station Vries-Zuidlaren voor de prijs van f 15,- per jaar.
Deze baan is tot voor de aanvang van de 2e wereldoorlog nog steeds in huur en gebruik gebleven bij de
vereniging.
‘s Landsweerbaarheid heeft nog een belangrijke rol gespeelt in de oprichting van de “Koninklijke
Vereniging van Nederlandsche Scherpschutters” kortweg K.V.v.N.S genoemd. Diverse van onze
bestuursleden zijn voor kortere of langere tijd bestuurslid geweest van deze “Koninklijke”.
In 1969 ging de K.V.v.N.S. op in een grotere landelijke schuttersorganisatie de huidige K.N.S.A. ofwel de
“Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Een landelijke organisatie waarvan vrijwel alle
sportschuttersverenigingen lid zijn.
Een grote bloeitijd was de periode in de jaren 1918 en daarna, toen de Burgerwacht haar intrede deed.
Geweren en munitie werden gratis ter beschikking gesteld en het bestuur van de landelijke Burgerwacht
beklede een belangrijke functie binnen de “Koninklijke”.
In die periode ging men ook over tot het binnenkamers schieten met de 6 mm flobert.

Destijds werd er geschoten in de bovenzaal van Café van Duinen, nu de Studenten Sociëteit. Ook
hebben we een periode gekend waarin werd geschoten in café Horst, thans het V&D gebouw. In 1932
richtte de heer van Duinen in zijn Café in de achterbovenzaal een schietbaan in met 6 banen. Dit was
een enorme verbetering. De schijven werden middels fietswielen naar hun plaats gedraaid. Jaarlijks
werd er een regionale wedstrijd gehouden door de gezamenlijke schietverenigingen. Hieruit werd het
“Noord Nederlands Buks Comité” gevormd.
Verder werd er des zomers ook zeer geanimeerd geschoten op de “Linie” van de infanterie-kazerne aan
de Hereweg en meerdere zondagen ook in Vries-Zuidlaren, een 200 mtr. baan.
Vanzelfsprekend kwam er door het uitbreken van de oorlog en de bezetting een radicaal einde aan het
sportschieten. De geweren en buksen moesten worden ingeleverd bij de bezetters en zijn, uiteraard,
nooit meer terug gekomen. In onze bescheiden is nog een brief aanwezig waarin het toenmalige bestuur
een lijst heeft gemaakt van alle ingeleverde wapens, inmiddels een historisch document geworden.
De dinsdagavonden echter bleven voor ons de aantrekkingskracht der genoeglijkheid behouden. In
plaats van schieten werd de situatie in de wereld besproken onder het genot van een borreltje, het
leggen van een kaartje en het knobbelen. Een bezigheid welke ook heden ten dage nog steeds plaats
vindt.
Na de oorlog mochten we weer van voren af aan beginnen. Ons lid H.J.de Wit stelde zijn werkplaats
beschikbaar. Middels ons lid P.H.Penon kwamen twee ondergedoken flobertbuksen weer boven water.
Helaas was de precisie echter niet meer toereikend en er werd overgegaan tot de aanschaf van buksen
en pistolen met het moderne cal .22. Een kaliber waarmede eenieder heden ten dage nog steeds het
sportschieten beoefent.
In 1946 vonden we gelukkig onderdak in het “Paviljoen Stadspark”, waar de kelderruimte werd gehuurd
van de pachter, de heer Noorman. Samen met schietvereniging “Groningen” richtten we hier 4 banen in.
In 1957 werden deze banen met eigen middelen en werkkrachten omgebouwd tot 6 banen. Deze banen
bleven tot 1976 in tact en samen met de andere Groningse schietverenigingen “Groningen” en “Martini”
werd in 1974 overgegaan tot de oprichting van de “Stichting Schietbanen Groningen”, kortweg
“S.S.G.”. De banen werden verbouwd onder leiding van ons lid H.J.de Wit tot 6 buks-en 5 pistoolbanen.
De officiële opening geschiedde op 5 februari 1977 door burgemeester Buiter.
In 1957, tijdens ons 90 jarig bestaan, werd er een voor het eerst na de oorlog weer een Nationale
Wedstrijd georganiseerd. Ook het 95-en het 100 jarig bestaan werd gevierd met een Nationale wedstrijd.
Het 100 jarig bestaan werd met een daverend feest gehouden in Café-restaurant “Boschhuis” van ons
lid J.G.Smit.
Op 23 december 1972 overleed ons erelid P.H.Penon op 80 jarige leeftijd. Hij was 64 jaar lid van onze
vereniging, waarlijk een unicum!
In 1984 moesten we uitkijken naar een nieuwe schietlocatie. Het Stadsparkpaviljoen werd verkocht en
ons erelid Harry Vorenkamp nam het initiatief om te trachten een eigen schietlocatie van de grond te
krijgen. Helaas durfde men het destijds niet aan en tot op heden is het nog steeds niet gelukt. We
konden onderdak vinden in de kelders van de supermarkt aan de Chopinlaan. Een locatie waar we nog
steeds met veel enthousiasme schieten samen met vier andere verenigingen.
We beschikken hier over 15 buks/pistoolbanen voor cal.22. Allen uitgerust met elektrisch baantransport.
In 1992 vierde onze vereniging haar 125 jarig bestaan. Uiteraard werd er een grote wedstrijd
georganiseerd en de leden vierden het e.e.a. met gepaste feestvreugde. Ons lid J.Mook was de grote
initiator voor het schieten door visueel gehandicapten, een unicum in Nederland. Een tak van het
sportschieten welke door een aantal visueel gehandicapten nog steeds met veel enthousiasme wordt
beoefend.
In 1999 overleed ons oudste erelid J.D.Voorsmit. Beter bekend als ome Joh en sinds 1932 lid van de
vereniging. Hij was 67 jaar lid van onze vereniging en in verschillende bestuursfunctie werkzaam
geweest.
Regelmatig bezocht onze vereniging diverse locaties zoals de Koninklijke Marine te Den Helder, de
vliegbasis te Leeuwarden, de Harskamp en Bronbeek.
In 2000 werd ons erelid Harry Vorenkamp, tot zijn grote verrassing, voorgedragen voor een Koninklijke
Onderscheiding, uitgereikt door de burgemeester van Kollummerland de heer Visser. Harry ontving de
onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tevens ontving hij het Kruis van Verdienste van de
KNSA.
In januari 2002 overleed de nestor van onze vereniging, Harry Vorenkamp. Om hem in ere te gedenken
organiseert de vereniging sindsdien een jaarlijkse wedstrijd om de Harry Vorenkamp Trofee. Een
wisselprijs voor de schutter met de hoogste score, ongeacht de klasse, in de vorm van een prachtig
beeldje van een historische schutter.
Het mag duidelijk zijn dat er sinds de oprichting van “ ‘s-Landsweerbaarheid” wel het een en ander is
veranderd. De wapens zijn sterk gemoderniseerd en van “Weerbaarheid” zijn we geworden tot
“Sportschieten”. Gebleven zijn echter de oude tradities in onze vereniging; de diverse tradities als het
schieten voor banketstaven en chocoladeletters op de Sint Nicolaas avond, het schieten op de
geluksschijf waarmede het seizoen wordt afgesloten, het Hazenpeperdiner voor de Kerstdagen, de
jaarlijkse wedstrijd om de Harry Vorenkamp Trofee en de Harry Vorenkamp Bokaal voor de leden,
alsmede het enthousiasme voor het sportschieten op de diverse disciplines is nog steeds groot.

Nieuwe enthousiaste leden zijn nog steeds welkom bij de oudste schietsportvereniging van Nederland
en vinden bij ons een passende entourage voor het beoefenen van deze mooie sport, alsmede een
gezellige vriendenkring.
Bestuur ‘sLands Weerbaarheid

