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Op zaterdag 9 januari 2016 ontdekte Erfgoed Tungelroy, in 
navolging van Stramproy, de resten van een 
waarnemingskelder in de Tungeler Wallen. Men dacht aan 
de restanten van de voormalige schietbaan die er gelegen 
heeft van 1919 tot 1940. Op vrijdag 15 januari 2016 werd 
die gedachte waarheid want men graafde de 
waarnemingsput uit en ontdekte bovendien dat het 3 
putten waren. Laten we een reconstructie maken van 
hetgeen daar heeft plaatsgevonden en hoe dat er allemaal 
uitzag.  
 

Waarom een burgerwacht en een Vrijwilige 
Landstorm?  
 
Laten we eerst even een onderscheid maken tussen deze 
twee entiteiten. De Vrijwilige Landstorm was in de 
mobilisatie tijdens WOI ontstaan om semi-gemilitariseerde 
diensten te verlenen, waarvan alleen die van de Vrijwillige 
Landstorm Korpsen luchtafweer feitelijk werd 
gemilitariseerd. Hun afdelingen vaartuigen, 
luchtwachtdienst en motordienst waren non-combattante 
functies. Ze werd gevormd door parttime militairen die wel 
met de wapens werden geoefend, hoewel het gros niet 
gewapend was.  
De burgerwacht daarentegen viel onder de burgemeester. 
Bij de Staat van Beleg vielen zij onder de militaire 
autoriteiten en mochten zij slechts gewapend en militair 
gekleed optreden indien zij daartoe schriftelijke machtiging 
van de lokale militaire autoriteit hadden gekregen en 
bovendien nooit buiten de eigen gemeentegrenzen 
optreden.  
 

Aanleiding 
 Staatkundig is het Europa van eind 1918 rumoerig, luidruchtig en revolutionair. Niet alleen worden in Rusland en Duitsland 
arbeiders- soldatenraden gevormd, maar het leek er ook op dat ook ons land door de revolutiegolf getroffen zou worden.   
In het laatst van oktober 1918 doen zich ernstige ongeregeldheden in het Nederlandse leger voor.  Op 26 oktober breekt in de 
legerplaats bij Harskamp een soldatenoproer uit. De kantine en enige legerbarakken gaan in vlammen op.  De directe aanleiding: 
Op 23 oktober 1918 worden alle verloven ingetrokken. Mede door de grote verbittering over de langdurige mobilisatie valt dat 
besluit slecht en breekt er muiterij uit in het schietkamp De Harskamp.  De volgende dagen zijn er ordeverstoringen in veertien 
garnizoenssteden.   
 
De militaire ongeregeldheden hebben het vertrouwen in het leger als steunpilaar van staatsgezag aangetast. Op 13 november 
1918 komt de regering in actie. Belangrijke gebouwen in de grote steden worden onder bewaking gesteld. Het ministerie van 
oorlog word in staat van verdediging gesteld. Het militaire potentieel wordt versterkt door het oproepen van de vrijwillige 
Landstorm.   
Op 23 november 1918 stelt premier Colijn in zijn Memorandum over Vrijwillige Landstorm en Burgerwacht dat de 
revolutiedreiging nog niet over is. -Om die dreiging effectief te kunnen bestrijden moet de overheid steun zoeken bij 
maatschappelijke organisaties.-   



Nog geen maand later wordt Nederland getroffen door een grote stakingsgolf. Er breken stakingen uit in het Groningse en 
Drentse veengebied. In Amsterdam gaan bijna 5000 metaalarbeiders in staking. In Heerlen komt het werk in de mijnen volledig 
tot stilstand. Rotterdam krijgt te kampen met stakingen van bakkers en van trampersoneel. En een dreigende spoorwegstaking 
kan alleen worden afgewend door een forse loonsverhoging. In 1919 worden 729 stakingen geregistreerd. 
 
De regering dringt er bij gemeentebesturen op aan om vrijwillige Burgerwachten te vormen. 
Deze zouden in tijden van onrust ingezet kunnen worden ter assistentie van de plaatselijke politie. Om concurrentie met de 
Landstorm te voorkomen, geeft de minister van Binnenlandse zaken op 16 mei 1919 de volgende (wervings) regeling uit:  
a. Dienstplichtige soldaten tot en met 30 jaar kunnen alleen opteren voor aansluiting bij de Vrijwillige Landstorm.  
b. Boven de 30 jaar kunnen de dienstplichtigen zich aansluiten bij de Burgerwachten.              
Maar ook ongeoefende kunnen zich aansluiten.   
Na de mislukte Revolutiepoging van november 1918 werd opgericht een Bijzondere Vrijwillige Landstorm (B.V.L) om dienst te 
doen bij binnenlandse woelingen. Materieel is BVL en Burgerwacht op 13 november 1918 opgericht, formeel op 6 februari 1919.   
 

De burgerwacht van Weert 

 
In Weert werd ook officieel op 06 februari 1919 de Burgerwacht opgericht. Tungelroy viel hier ook onder.  
De burgerwacht van Weert bestond uit 4 entiteiten: het Vendel Weert, het Vendel Leuken, het Vendel Tungelroy en het 
Vliegend Vendel.  
Het Vliegend Vendel was een onderdeel van de burgerwacht waarvan de leden zeer snel inzetbaar waren. Zij hielden ook aparte 
schietwedstrijden en oefeningen.  De naam van de burgerwacht van Weert was “Blijft paraat”.  Elke vendel had een hopman en 
twee vaandrigs. De eerste hopman in Tungelroy was J. Hendrikx (“Hoebe”).  
De burgerwachten van Weert, Stramproy, Baexem, Beegden, Heythuysen, Horn, Neer, Roggel, Leveroy en Nederweert vormden 
samen de kring Midden-West. Reeds in 1920 werden er provinciale federaties ingericht en men had ook een nationale 
burgerwacht die gezeteld waren in Den Haag.  
Om mensen warm te maken voor de burgerwacht werd er propaganda gevoerd zoals het krantenartikel op de eerste pagina van 
16 november 1918. Op 23 november 1918 werd de proclamtie van Koningin Wilhelmina gepubliceerd en op 24 november 1918 
volgde een grote “oranje” betoging waarin de bevolking hun steun aan het koningshuis en Limburg nog eens extra 
onderschreven. Ook werd er weer voor de burgerwacht mensen aangetrokken en dat leverde weer een honderdtal deelnemers 
op. In totaal waren er bij aanvang van de burgerwacht meer dan 700 leden.  
Op 25-03-1919, vlak na de officiële oprichting volgt de eerste vergadering waarin allerlei voorschriften werden doorgenomen.  
 

 
De burgerwacht van Weert, augustus 1927. Dit was ook het jaar dat men besloot uniformen aan te schaffen.  

Wellicht is dit de aanleiding van deze foto. 
 
De burgerwacht van Tungelroy 

 
In de Tungeler Wallen werd een schietbaan aangelegd ongeveer ter hoogte van het voormalige Ambonezenkamp. Deze scherpe 
baan werd door alle vendels gebruikt. In eerste instantie kwam ook Nederweert in Tungelroy oefenen totdat men een eigen 
baan kreeg. Leuken kreeg ook later een eigen baan en de stad had een baan bij Sluis XV, maar voor scherp schieten kwam men 
naar Tungelroy. Nederweert kreeg in 1929 pas een eigen baan.  



Het was er dan ook vaak 
druk op de Tungelroyse 
heide. Tijdens opgravingen 
op 15 januari 2016 door 
enkele werkgroepleden van 
erfgoed Tungelroy kwamen 
we erachter dat Tungelroy 
3 waarneemposten had. Dit 
is ook logisch te verklaren, 
omdat al die vendels in de 
Tungelroyse Wallen 
kwamen oefenen en een 
groot aantal leden had. En 
bovendien waren er vaak 
wedstrijden tussen 
verschillende vendels, 
waarbij er dan in diverse 
categorieën werd 
geschoten.  
 
Voor de burgerwacht werd 
er niet enkel en alleen 
geschoten. Met name in de 
wintermaanden volgden 
ook veel andere lessen, 
waaronder: exerceren, 
theorie over het geweer, 
gymnastiek mét en zonder 
geweer, inrichting van de 
schietbaan, hardlopen, 
turfrapen met 
hindernissen, mastklimmen 
en schieten met KSO-
geweer (Kamer Schiet 
Oefen-geweer) met marga-
patronen. Tijdens de 
jaarlijkse vendel-
vergadering werd het 
programma voor het hele 
jaar doogenomen.  
Verder werden er door 
meerdere groeperingen 
hier geoefend. Dat was 
onder andere de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm 
afdeling Limburgse Jagers 

(zie links scherpschuttersbrevet van Pierre van Geneijgen 1932)en wellicht ook door de politie van Weert.  
 
 
Wie vormden de burgerwacht vendel Tungelroy? 
Het bestuur van de burgerwacht van Tungelroy bestond in 1935 uit: voorzitter: H. Schreurs. Secretaris: Renier Langers en 
bestuursleden waren H. Geelen, H. Kiggen en Jos. Gijsen.  
Uit een uitlsag van een schietwedstrijd op 4-9-1925 weten we dat de volgende personen ook lid waren van de burgerwacht 
Tungelroy: Hendriks, H. Janssen, L. Kiggen, J. Langers, J.Wijen, Th. Van de Vorst en M. Geelen.  
Op 24 augustus 1930 is er een schietwedstrijd in Tungelroy met de volgende deelnemers: H. Snellen, Jos. Gijsen, Th. Veuskens 
(in januari 1932 gekozen als secretaris), Fr. Geelen, M. Kluskens, M. Wijen, N. Creemers, M. Sevens, R. Kiggen (gekozen tot 
bestuurslid december 1934), H. Janssen en A. Hendrikx, C. Schepens, W. Haenen, C. Baetsen, Jos. Schenaarts, H.Geelen, Jac 
Gerris, Chr. Peeters, J. Langers en C. Clerx. Verder komen we in uitslagen in Tungelroy nog tegen: W. Briels, Fr. Snellen, W. 
Schreurs, M. Pleunis, P. v. Knippenberg, J. Pleunis, J. Bogie, M. Beelen, J. van Kimmenade, Dhr. Koppen, M. Peerlings (ere-
commandant in 1935), M. Kessels (per juli 1931 commandant van het vendel Tungelroy) en P. Caris (bestuurslid in 1930 en 
hoofdbestuurslid Vendel Weert tot 1930). In 1938 is J. Bogie hopman van het vendel Tungelroy. Renier Langers wordt in 
december 1935 gekozen tot secretaris en volgde Th. Veuskens op.   
Wie waren er dan lid van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm?  



Van een aantal personen weten we dat ze in 1934 bij de Bijzondere Vrijwillige Landstorm zaten. Soms waren ze tevens lid van de 
Burgerwacht: Mathieu Kessels, M. Pleunis, J. Versteegen, L. Hendriks, J. Schenaarts, Fr. Koolen, Fr. Kluskens, Pierre van 
Geneijgen, M. Kuppens, J. Gerris, J. Caris en M. Korsten.  
 

 
Hoe zag de schietbaan er uit?  
Poortschietbaan. 
De scherpe baan was een 100-meter baan. Als kogelopvang werden de Tungeler Wallen zelf gebruikt, een betere opvang kon 
men zich niet voorstellen.  
De schietbanen die gebruikt werd in Tungelroy heeft 4 fasen gekend. In de eerste fase werd er conform de toen geldende 
voorschriften een schietbaan gebouwd in de Tungeler Wallen. De 100-meterbaan lag in alle gevallen op de volgende locatie:  
 

 
 
De weg die hier links af loopt is de 100-meter scherpe schietbaan van de Tungelroyse Wallen. Op zaterdag 9 januari 2016 
vonden we hier een bewijs van in de vorm van een waarnemingskelder.  
Deze waarneempost was bestemd voor 1 persoon en die had als taak de schietschijven na een serie schoten af te plakken en de 
resultaten van de geschoten serie te tonen. De waarnemingskelders werden dus geplaatst vlak voor de locatie waar de kogels 

werden opgevangen. Op het einde van deze schietbaan ligt nog steeds 
de waarneemkelder. (zie doorsnede links). De schietschijf kon via een 
draai-inrichting met contragewicht omlaag worden gelaten zodat de 
waarnemer vanuit zijn post in de kelder (zie figuur) de score kon 
noteren en eventueel de schijf vervangen. 
 De schietbanen hadden op 4 en op 16 meter vanaf het begin van de 
baan 2 grote poorten (dubbelwandig) die gevuld werden met kiezel (zie 
schets). Deze dienden ervoor om afzwaaiers op te vangen. Vandaar ook 
de naam poortschietbaan. De schietpoorten verhoogden op deze 
manier de veiligheid. Er werd geschoten vanuit een aan drie zijden 
gesloten houten barak met een schuin naar achter aflopend dak. Het 
punt waarvandaan geschoten moest worden was aangegeven met een 
kort paaltje, het zogenaamde piket. De aanslaghoogte moest altijd 
tenminste 1,40 meter boven het piket zijn. Als er knielend of liggend 
geschoten moest worden dan kon de schutter gebruik maken van een 

in hoogte verstelbare houten schavot of schietbrits. Daarin was precies boven het piket een gat gemaakt zodat de schutter met 
zijn rechteroog boven het gat en het piket kon richten.  
 
De tweede fase vond plaats in juli 1930 toen er een schietbaan aangelegd werd in de tuin van de weduwe Veuskens (Margaretha 

Veuskens-Lambers). Op deze baan kon men schieten met een KSO geweer 
met marga-patronen (zie het hoofdstuk het geweer). Op zondag 6 juli 1930 
werd deze baan in gebruik genomen.  
De derde fase was de bouw van een nieuwe schietbaan op dezelfde lokatie in 
de Tungeler Wallen. Hier werden op 31 mei 1931 de burgerwachtfeesten 
gehouden, waarbij de nieuwe baan in gebruik werd genomen (waarschijnlijk 
uitbreiding en voldoen aan de eisen). De commandant van de burgerwacht 
Weert, Dhr van de Venne opende de baan en dankte met name de inwoners 
van Tungelroy die een grote bijdrage hadden geleverd aan de totstandkoming 
van de nieuwe baan.  



De banen moesten voldoen aan de voorschriften van de Normaal-Schietschool. Op zondag 29 april 1934 werd de veiligheidsbaan 
of poortbaan weer in gebruik genomen na een tijdje gesloten te zijn geweest door slechte weersomstandigheden. En op 26 mei 
1935 was de schietbaan gerestaureerd. Meestal vonden de schietwedstrijden op zondag plaats, waarbij het regelmatig 
voorkwam dat de wedstrijd over 5 zondagen werden verdeeld.  
 
Voor de externe wedstrijden waaraan men deelnam werden vooraf schietoefeningen gehouden en de beste vijf- of zestallen 
afgevaardigd naar diverse wedstrijden die door heel Limburg plaatsvonden. Ook deed men mee aan schietwedstrijden in Budel 
en Maarheeze. De prijzen die men kon winnen bestonden uit geldprijzen maar daarnaast ook uit luxe-artikelen. Voor het geld 
organiseerde de burgerwacht dan een soort rondgang door Weert. En de luxe artikelen werden beschikbaar gesteld door 
bedrijven.  
 

 
Boven: bovenaanzicht van de schietbaan, onder: doorsnedeaanzicht schietbaan 

 

 
        zij-aanzicht waarnemingspost Tungelroy 



 

 

 
Bovenaanzicht waarnemingskelder Tungelroy 15-01-2016 

 

Het geweer 
 
Op de schietbanen werd door de burgerwacht gebruik gemaakt van een zogenaamd KSO-geweer. Deze typen geweren stamden 
uit 1895 waarmee men dan kon schieten met zogenaamde “marga-patronen”. De Marga patroon (naar de Belgische uitvinder), 
ofwel scherpe patroon no.7, is in 1900 ingevoerd voor het houden van kamerschietoefeningen. De patroon heeft een kogel van 
14,5 mm lengte die is vervaardigd van cellulodine (een mengsel van celluloid en grafiet). Aanvankelijk bestond de lading uit 0,1 
gr rookzwak buskruit tot scherpe patronen no.7 (geel gekorreld schietkatoen kruit 1,5 mm in doorsnede); later werd dit 
veranderd in 1,25 gr buskruit no.2. De laatste vermelding geeft een lading van 0,11 gr rookzwak buskruit. Door het optreden van 
weigeringen en nabranders na landerige oplegging werd rond 1907 het slaghoedje vervangen door het slaghoedje van de 
scherpe patronen no.l, tevens werden de patronen uitwendig voorzien van vet. Tot 1920 werden de kogels voor de 
Margapatronen voornamelijk door de particuliere industrie geleverd, de projectielen kunnen op de onderzijde van een 
fabrieksmerk voorzien zijn, hierna werden ze door de Artillerie Inrichtingen gemaakt. De verschoten hulzen bestemd tot gebruik 
van scherpe patronen no.7 werden op de hulsbodem tussen de gebruikelijke merken voorzien van een +. Het KSO geweer was 
een M95 (Mannlicher 95). Dit was het standaardgeweer van de Nederlandse krijgsmacht tot aan de Tweede Wereldoorlog, van 
Oostenrijkse afkomst. Lengte 1 m 11, de loop was 60 cm.  
In juli 1929 besluit de burgemeester van Weert om de vernieuwde KSO-geweren aan te schaffen. Deze nieuwe KSO geweren 
stamden uit 1925.  
 

 
KSO (Kamer Schiet Oefen geweer van 1925) M95 

 
Marga patroon  

 



 
 
Enkele data en feiten 
 

 Vanaf de oprichting in 1919 tot 1929 heeft vendel Nederweert geen eigen schietbaan en oefent met scherp al die tijd in 
Tungelroy. Op 18 januari 1929 krijgt het vendel een eigen baan; 

 Op 9, 16, 23 en 30 augustus 1925 vinden er schietwedstrijden plaats door het vendel Tungelroy; 

 In 1927 werd er besloten de burgerwacht uit te rusten met een uniform. Hierdoor kwam de burgerwacht beter tot zijn 
recht. Men liep ook mee met marsen e.d. Hier waren ook prijzen te verdelen zoals de beste houding, etc. Men besloot 
hiertoe omdat men in 1928 een bezoek zou  brengen aan de landelijke burgerwachtdag in Den Haag; 

 Er vindt een groot burgerwacht toernooi plaats op zondag 17 juni 1928 in de Tungelroyse Wallen; 

 Later kreeg de burgerwacht ook haar eigen blad: “De Limburgsche Burgerwachter”; 

 Op 11 januari 1929 viert het vendel Tungelroy haar 10-jarig bestaan met een feestavond in Tungelroy; 

 Op 23 en 24 augustus 1930 bezoekt de complete burgerwacht Weert de wereldtentoonstelling in Antwerpen; 

 Een burgerwacht kreeg voor een hele dag fl 2,00 per dag; later werd dat fl 5,00 per dag maximaal.  

 Op 06-04-1932 werd er besloten een keet aan te leggen bij het schietterrein, mede ook om er een telefoon aan te 
sluiten; 

 Op 19 september 1937 wordt vendel Tungelroy aangewezen om deel te nemen aan de schietwedstrijden Kollenberg te 
Sittard; 

 Op 30 november 1938 wordt het 20-jarig bestaan gevierd; tevens zal in datzelfde jaar het garnizoen de schietbaan van 
de Burgerwacht tijdelijk in gebruik nemen tbv schietoefeningen 

 In mei 1939 werd de burgerwacht ingezet ter voorkoming van bos- en heidebranden 

 In mei 1940, nadat de Duitsers ons land binnen waren gevallen werd de burgerwacht verboden. 

 
 
 
 
 
Enkele Aankondigingen en krantenberichten 

 

 
 

14-07-1922 Aankondiging schietwedstrijd in Kanton Weert 
 



 
 

Resp 27-09-1940 opheffing Burgerwacht en verbod op uitreiking medailles en  27-01-1939 Uitslag Vendel Tungelroy 
 
 
 

 
 
 



 
Resp. 23-05-1930 en 02-08-1929  

 

 
Limburger Koerier, 04-07-1930 

 
 

 
10-06-1931 Limburger Koerier 

 



Foto’s van de opgraving op 15 januari 2016 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


