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Voorwoord 

Geachte lezers, 

Zelden zal de historische spanningsboog zo breed zijn geweest als in deze aflevering 
nr. 8 van het Grols verleden, gewijd aan de - naar we nu weten - uit Engeland 
afkomstige, welbekende Grolse kanonnen. Breedvoerige beschrijvingen van gebeurte
nissen aan het eind van de 16", begin 17' eeuw aan de ene kant en aan de andere kant 
veel aandacht voor datgene wat er aan het eind van de vorige en aan het - nog prille -
begin van deze eeuw allemaal met de kanonnen is gebeurd. En dat alles heel actueel 
afgesloten met foto's van de Slag om Grolle zoals "opgevoerd" in het weekend van 
21, 22 en 23 oktober 2005. En daar tussendoor is er veel informatie over wat deze 
kanonnen niet allemaal hebben losgemaakt aan gedreven activiteiten in Groenlo zelf: 
de Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen, de Kanonniers en de Compagnie 
Grolle. 
Voor de beschrijving van de vroegste historie van de kanonnen heeft Joep van der 
Pluijm getekend. Diep gravend in de archiefstukken daterend uit het eind van de 16' 
en het begin 17' eeuw heeft hij - zoals we dat inmiddels van hem gewend zijn uit zijn 
eerdere publicaties - weer heel veel zeer interessante wetenswaardigheden betrekking 
hebbend op de kanonnen boven water weten te krijgen. Waarbij het meest treffende 
natuurlijk is dat zijn opgedolven historische kennis naadloos blijkt aan te sluiten bij 
de conclusies van de grootste levende expert op het gebied van onze kannonnen, de 
Engelsman Charles Trollope. Erik Mentink, heeft een andere invalshoek gekozen bij 
zijn zoektocht naar de historie van de Grolse kanonnen. Via de schrijfster van een 
boek over Frederik Hendrik, Thera Coppens, en de heer J. Puype, hoofdconservator 
van het Leger en Wapenmuseum te Delft, die beiden ook waardevolle informatie aan
leverden, kwam hij uiteindelijk terecht bij de hierboven al genoemde Engelsman 
Charles Trollope die met zijn geweldige expertise op het gebied van dit soort kanon
nen precies kon vertellen waar ze vandaan zijn gekomen en wat er - technisch gezien 
- met hen is gebeurd in de afgelopen eeuwen. Naast de aandacht voor de rol die het 
kanon heeft gespeeld in de relatie met Lichtenvoorde, krijgen we van Erik Mentink 
ook een heel interessant overzicht van alle activiteiten die voortgekomen zijn uit die 
belangstelling voor de Grolse kanonnen. Het hoe en waarom van de oprichting van de 
Stichting Vrienden van de Grolse kanonnen, het doen en laten van de Kanonniers en 
- zeker niet te vergeten! - de Compagnie Grolle, die met zijn vele activiteiten ieder 
telkens weer versteld doet staan! 

Ben Verheij 

voorzitter Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

April 2006 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
Groenlo en het kanon, een echte twee-eenheid 

Vraag aan een willekeurige Grollenaar wat het 
symbool van Groenlo is dan krijg je steevast te 
horen: "Het Kanon". Niet de leeuw die in het 
oude gemeentewapen staat, maar het kanon 
wordt door de meeste mensen als hét symbool 
gezien. Niet alléén in Groenlo, maar ook ver 
daar buiten. 

Het Grolse kanon (of eigenlijk kanonnen, want 
we hebben er twee) is onderwerp van menig 
liedje of gedicht. De Grollenaar laat zich graag 
fotograferen bij het kanon. In de loop der tijd 
zijn er naar alle waarschijnlijkheid al wel méér 
dan één miljoen foto's gemaakt van het kanon 
met of zonder personen erop. Voor menige toe
rist die Groenlo bezoekt, is het een must om de 
Grolse kanonnen op de gevoelige plaat vast te 
leggen. 

In deze editie van het Grols verleden krijgt u ant
woord op de vraag: "Hoe is Groenlo aan zijn 
kanonnen gekomen?" Een speurtocht die begint 
in Groenlo en die eindigt in Engeland, waar de 
kanonnen zijn gegoten. In de tussenliggende 
periode leest u alles over de kanonnen en wat 
er met hen in de loop der tijd is gebeurd. Tal 
van unieke foto's begeleiden dit verhaal. Een 
boeiend relaas over het symbool van het 
vestingstadje Groenlo. 

Groenlo en het kanon, een echte twee-eenheid. 

Veel leesplezier. 

Erik Mentink en Joep van der Pluijm 

Prachtige foto van het Grolse kanon rond 1950 met een soort oprijlaan. Foto: collectie Eduard Smit. 
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De kanonsloop ligt rond 1900 ^c u ooii oi 
balken Foto collectie Eduard Smit 

HUI ten foto uit 1920 waar de loop de andere kant 
op staat en nu gesitueerd is aan de rechterkant van 
het bankje Foto collectie Henny Garstenveld 

Vanaf 1930 is de loop schuin omhoog gericht en ligt 
de loop op twee balken met in het midden uitgesne
den wielen Foto collectie Henm Gai stem eld 

Het kanon omstreeks 1961, toen nog met twee sta
pels gietijzeren kanonkogels Foto Henny 
Garstenveld 

Oudheidkundige Vereniging Groenio 

Kond 19()~^ li^t (k loop op cell \ooit affuit aan de 
linkerkant van het bankje Foto is gemaakt m 1911 
Foto collectie Eduard Smit 

Tot aan 1930 heeft de loop op dit 'affuit' gelegen 
Foto collectie Henny Garstemeld 

In 1948 IS er een zogenaamd zij-wangaffuit gemaakt 
waarop de loop rust Dit soort affuiten zijn veldajfui 
ten Foto is gemaakt in 1949 Foto H Garstenveld 

Het kanon anno 1990 zonder kogels deze zijn in de 
loop van de tijd 'verdwenen Tot aan 2004 heeft het 
Grolse kanon er zo bijgestaan Foto H Garstenveld 
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Sinds I99H wordt ei op hoogtijdagen Hi 
met het Grolse kanon. Foto: collectie Eduard Smit. 

Het vemieu\ '.anon in 2005. 
Foto: collectie Enk Mentink. 

Het zich laten fotograferen bij het Grolse kanon 
is van alle tijden. Hieronder ziet u een aantal 

foto's van het begin van de vorige eeuw en van 
heden ten dage. 

Foto is gemaakt rond 191J 
Foto: collectie Nic Adema. 

>l> C ill JXh 
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Onisliecks 1910 zitten vcui links naar rechts gebroe
derlijk naast elkaar: Frits Wieriks, Bernard 
(Batsman) Wicherink, Jacob Lanters en Hendrik 
Rouwmaat. Foto: collectie Henny Garstenveld. 

Familiefoto uit 1940 van de familie Smit. Van links 
naar rechts zittend op het kanon: Eduard, Theo, Jan, 
Marie, Frits en Henk. Er naast, Bernard Smit. 
Foto: collectie Eduard Smit. 

Met de hele klas op de foto. Klas 6 van de 
Canisiusschool, schooljaar 1949. Achterste rij staand 
van links naar rechts: Eduard Smit, Meester Leisink, 
onbekend, Theo Ottink, Noords. Middelste rij stacmd: 
Onbekend, Kolkman. Middelste rij geknield: Nico 
Lichtenberg, Jan Lensink, Bennie van Dongeren, Bekke. 
Voorste rij zittend: Kraaijenvanger, Te Brinke, Frits 
Houben en onbekend. Foto: collectie Eduard Smit. 

Oudheidkundige Vereniging Groenio 

Jiiiii 193/. ziiu lul op lu t Grolse kanon de heer 
Wolberink. Foto: collectie Eduard Smit. 

1938, Femie en Bernard Smit poseren op het Grolse 
kanon. Foto: collectie Eduard Smit. 

Charles Tiollope. de /i/;i,. . nonnendeskundige 
die in 1998 beide Grolse kanonnen onderzocht 
poseert hier bij de trots van Groenio. 
Foto: collectie Erik Mentink. 
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In 1998 hebben de toen nog in leven zijnde 
'rovers'van het Grolse kanon uit 1957 ten 
behoeve van het boek Pas op de Buren nog eens 
haarfijn uitgelegd hoe het stelen van het kanon 
in zijn werk ging. Op de foto van links naar 
rechts: Erik Mentink (zittend op het kanon en 
voorzitter van de Stichting Pas op de Buren), 
Joop Kruip en Leo Paashms. 
Foto: collectie gemeente Groenlo. 

Hier poseren Johan Mentink en Ria Mentink-
Huitink bij het kanon, nadat het kanon door 
Johan Mentink tijdens het Nieuwjaarsschieten 
op 1-1-2002 IS afgevuurd. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

In 1996 I (irnavalsvereniging lU 
Knunnekes, wier naam van het Grolse kanon is afge
leid, 33 jaar Reden genoeg om eens met z'n allen op 
de foto te gaan. 
Foto: W. Hubers - Collectie: Hennv Garstenveld. 

In ih loop der tijd zijn er heel wat trouwfoto 's geno
men bij het Grolse kanon. Hier poseren Dianne 
Jansen-Klein Tuente en Gerwin Jansen op 4 juni 
2004 ter ere van hun huwelijk bij het Grolse kanon. 
Foto: Nol Kiefte. 
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Hoofdstuk 2 

De vestingstad Grol en haar bewapening 
Sedert wanneer beschikte Grol eigenlijk over 
kanonnen*^ Daaraan gekoppeld is de vraag hoe 
IS Grol vestingstad geworden"^ Voor het ant 
woord op deze vragen moeten we ver terug in 
de geschiedenis 
Reeds vanaf de 12 eeuw werd de oostgrens van 
het Graafschap Zutphen gevormd door de toen
malige grenzen van het grondgebied van 
Lochem, Ruurlo en Zelhem Weer oostelijk 
daarvan lag de tot het Sticht Munster behorende 
Heerlijkheid Borculo, een strook waarin 
Borculo, Groenlo en Lichtenvoorde lagen 
Belangrijke toegangswegen vanuit het oosten 
naar het Graafschap Zutphen hepen via 
Groenlo, dat vanuit het Graafschap gezien ach 
ter uitgestrekte moerassen lag Daarvan was het 
Ruurlose broek een der belangrijkste De hoofd 
weg van Groenlo naar Zutphen en Deventer liep 
daarom over Borculo Doesburg bereikte men 
via Lichtenvoorde en Zelhem Het is zeker met 
verwonderlijk dat Graaf Otto II van Zutphen 
zijn oog het vallen op Groenlo. dat hij in 1236 
kocht van Hendrik, Heer van Borculo Het was 
een voor de verdediging van de oostgrens van 
zijn grondgebied belangrijke vooruitgeschoven 
post richting Westtalen Slechts de stad kwam 
bij deze verkoop in het bezit van het 
Graafschap Zutphen Het platteland rondom 
Groenlo bleef deel uitmaken van de 
Heerlijkheid Borculo Dat is na 1236 nog een 
aantal honderden jaren zo gebleven 
De conclusie mag worden getrokken, dat de 
geschiedenis van Groenlo als vestingstad m 
1236 IS begonnen Niet dat er voor die tijd geen 
(aarden) verdedigingswallen rond de stad lagen, 
maar wel dat vanaf die tijd Groenlo voor het 
Graafschap Zutphen van militair strategische 
betekenis was geworden De graaf van Zutphen 
het tussen 1327 en 1341 een muur om de stad 
bouwen en vestigde er vrijwel zeker een garni
zoen Men beschikte daar aanvankelijk zeker 
niet over kanonnen, het buskruit moest immers 
nog worden uitgevonden In de periode dat 
kanonnen werden ontwikkeld moet Groenlo al 
vrij vroeg over dit wapen hebben beschikt We 
weten dat uit gegevens van september 1543 
Karel V nam in dat jaar het Hertogdom Gelre 
samen met het Graatschap Zutphen in bezit 
Daarmee kwam ook Grol onder zijn gezag Op 

16 september 1543 klaagde de stad Groenlo er 
bij de stad Zutphen over, dat ondanks de "stil-
stant" de stad, evenals Lochem, door de graaf 
Van Buren, stadhouder van de Keizer, was 
opgeëist en zich had moeten overgeven Alle 
geschut en munitie was weggevoerd Men nep 
de hulp van Zutphen in, dat mogelijk bij de 
Keizer tussenbeide kon komen 
Grol beschikte dus reeds in 1543 over geschut 
Waarschijnlijk waren het zogenaamde 
slangstukken met een kaliber van zo'n 2 a 2,5 
pond, een voor die tijd moderne bewapening 
Nu geschut en munitie waren weggevoerd, was 
Grol zeer kwetsbaar geworden 
In de zomer van 1546 werden Westfaalse troe 
pen langs de oostgrens van de Nederlanden 
waargenomen Deze militaire dreiging was voor 
de Stadhouder van Gelre, Philips van Lalaing 
(stadhouder van 1544-1555), aanleiding om 
maatregelen te nemen Men verzocht de 
Spaanse landvoogd te Brussel met spoed gelden 
beschikbaar te stellen vooi uitbreiding van de 
troepenmacht in Gelre om de dreiging het hootd 
te kunnen bieden en eventueel de eigen grenzen 
te kunnen verdedigen 
Philips van Lalaing, die een belangrijke rol 
speelde bij het initiatief om de steden langs de 
oostgrens van Gelre te versterken, trad zelf 
direct handelend op Hij kwam in augustus 
1546 de vestingwerken van Lochem en Groenlo 
inspecteren Bij zijn bezoek aan Grol stelde de 
Stadhouder vast, dat de vesting versterkt moest 
worden en gat opdracht terstond met de graaf-
werkzaamheden te beginnen 
De stadhouder en Maarten van Rossem wierven 
vervolgens "knechten" (infanterie-soldaten) aan 
die in Grol en Lochem werden gelegerd 
Maarten van Rossum was in dienst van Karel V 
getreden toen deze in 1543 heer van Gelderland 
werd 
De ontwikkelingen aan de oostgrens van Gelre 
waren voor Karel V aanleiding opdracht te 
geven de vestingwerken van een aantal steden 
in het Hertogdom Gelre en het Graatschap 
Zutphen (waaronder Grol) te versterken Karel 
V bezocht oveiigens in 1546 Arnhem 
Aan de stadhouder werd de opdracht gegeven 
de bouw van vestingen in Gelre voor te berei
den en uit te voeren Philips van Lalaing 
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benoemde Marcelis Keldermans tot "bouw
meester ende ordineermeester" van de sterkten 
in het Hertogdom Gelre en het Graafschap 
Zutphen 
In 1548 werd onder zijn leiding begonnen met 
de bouw van zware vestingmuren en bastions 
rond Grol Er werden miljoenen stenen gebak
ken in veldovens ten oosten van de stad Acht 
jaren werd er aan de vestingmuren en de bas
tions gemetseld De werkzaamheden duurden in 
totaal negen en een half jaar De stad zou vol
gens plan een voor die tijd moderne vesting 
worden met bastions op 4 van de vijf hoeken 
In 1555 werden de bouwactiviteiten bij het 
invallen van de winter gestaakt In tegenstelling 
tot voorgaande jaren werd de bouw in het voor
jaar van 1556 echter met voortgezet De vesting 
was toen nog met afgebouwd, een gedeelte van 
de vestingmuur en een deel van een der bas
tions ontbrak nog 
Nu de bouw met werd voortgezet, klaagden in 
1559 burgemeesters, schepenen en raad van 
Groenlo er bij de toenmalige stadhouder Philips 
van Montmorency (stadhouder van 1555-1560) 
over, dat de stad geheel open lag ledereen die 
dat wilde kon de stad onopgemerkt inkomen of 
verlaten zowel overdag als 's nachts Daardoor 
was de stad in groot gevaar en konden misdadi
gers, brandstichters en andere kwaadwilligen 
vrij hun gang gaan Zij verzochten de stadhou
der om er voor te zorgen, dat de stad verder 
versterkt zou worden om eventueel onheil te 
vermijden 
Het aandringen van de magistraat van Groenlo 
om tot afbouw van de vesting te komen, vindt 
op den duur te Arnhem gehoor Maar nu moet 
het Spaanse regime te Brussel nog met geld 
over de brug komen In december 1560 schrijft 
het Hof te Arnhem aan de regentes Margaretha 
van Parma "dat wael guedt waere die vurscre-
ven Stddt voirt gefortifficeert otf tenminsten soe 
gesloten wordde dat men haer soe lichtelick 
nyet uyt ende inne komen kunde" Dit pleit van 
het Hof bij de landvoogdes leidde echter met tot 
het hervatten van de bouwactiviteiten 
Ook in 1562 was de vesting nog niet afge
bouwd In juni van dat jaar nchten 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van de stad 
Grol zich wederom tot de Kanseher en Raden 
van Gelre te Arnhem met het verzoek om met 
het versterken van de stad verder te gaan, daar 
het werk was gestaakt en de stad nog steeds 
open lag Bovendien had men vernomen, dat er 
door de stadhouder bevel zou zijn gegeven de 

nog aanwezige stenen, hout en andere materia
len van het gestaakte werk te verkopen 
Ook dit verzoek had geen succes Dit betekende 
dat de vesting Grol bij het begin van de 80-jari-
ge oorlog (1568-1648) nog open lag en dat is 
zeker van invloed geweest op de lotgevallen 
van de stad in die beginperiode 
In de eerste jaren van de 80-jarige oorlog speel
de Grol nog geen rol van betekenis We moeten 
aannemen dat de stad al lange tijd met over 
geschut beschikte Toen Willem van den Bergh 
in juni 1572 in de veldtocht van zijn 
Geuzenleger de gehele Achterhoek veroverde, 
viel ook Grol vrij gemakkelijk in handen van de 
Geuzen Dat duurde met lang, want in novem 
ber van dat jaar werden de Geuzen door het 
leger van Alva weer uit de Achterhoek verdre
ven Er werden te Grol evenals in andere steden 
van het Graafschap Zutphen Spaanse ruiters 
gelegerd 
Geschrokken van het gemak waarmee de 
Geuzen ook Grol hadden kunnen innemen, het 
de Spaanse stadhouder te Arnhem, Gilles de 
Berlaymont (stadhouder van 1572-1577), de 
vesting Grol in kaart brengen We mogen aan 
nemen met de bedoeling passende maatregelen 
te nemen om de vesting in een verdedigbare 
staat te brengen 
In de tweede helft van de zeventiger jaren van 
de 16 eeuw was de macht van het Spaanse 
regime tanende Daardoor werd het grondge
bied van Gelre boven de grote rivieren en dus 
ook Grol geleidelijk aan Staats De broer van 
Willem van Oranje, Jan van Nassau, werd in 
1578 tot Staatse stadhouder van Gelre benoemd 
De Staatse stadhouder van de noordelijke pro
vincies, de graaf van Rennenberg, keerde zich 
echter in 1580 af van de Staten Generaal en 
koos de zijde van de Spanjaarden Om zijn geï
soleerde positie in het noorden veilig te stellen 
viel hij met zijn troepen de Achterhoek binnen 
om een corridor naar het zuiden in handen te 
krijgen Hij werd daarbij gesteund door de heer 
van Anholt, Jacob van Bronckhorst, die Groenlo 
voor hem veroverde Rennenberg, wiens beleg 
van Doetinchem was mislukt, verklaarde direct 
dat voor hem Grol de sterkste vesting in het 
oosten moest worden Wat dat op dat moment 
betekend heeft voor de bewapening van Grol is 
met bekend Wel werd er een Anholter vendel te 
Grol gelegerd Grol bleef sedertdien zeventien 
jaar in Spaanse handen 
Zeker vanaf 1580, maar waarschijnlijk in 
hoofdzaak na 1590, in de periode dat Johan van 
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Styrum in Spaanse dienst, gouverneur van Grol 
was, is er bij voortduring aan de vestingwerken 
van Groenlo gewerkt om de stad in een verde

digbare staat te brengen. Er zal in die periode 
weinig geschut in de stad zijn geweest. Immers 
toen Maurits in 1595 probeerde de Spaanse 
troepen uit Grol te verdrijven had hij tijdens die 
belegering vrij gemakkelijk het geschut van de 
stad kunnen uitschakelen. In de stad bezaten de 
belegerden dan ook slechts enkele kleine stuk

ken. Maurits moest echter het veld ruimen voor 
Mondragon. We weten daarom niet nauwkeurig 
wat er toen aan geschut in de stad aanwezig is 
geweest. Wel had men bij het verhoor van een 
krijgsgevangen gemaakte soldaat van het 
Spaanse garnizoen van Grol vernomen, dat er 
weinig geschut in de stad was; slechts vier stuk

ken van twee en anderhalf pond. 
Maurits belegerde in 1597 opnieuw Grol. Kort 
voordat het Staatse leger voor Grol arriveerde, 
werd een stuk geschut vanuit Oldenzaal in de 
stad gebracht. Bij de inname van de stad vondt 
men daar "inne 1 halve canon ende 3 slangstuc

ken ende daeronder 1 van Utrecht, maer geen 
cruyt anders als de soldaten en hadden" aldus 
de in het leger van Maurits aanwezige Anthony 
Duyck. Men voerde het uit Oldenzaal afkomsti

ge halve kanon uit Grol weg naar het om de 
stad gelegen Staatse leger. Dat kanon werd na 
de verovering van Grol bij de belegering van 
Bredevoort ingezet. Maurits schreef naar 
Amsterdam "om eenige ij sere stuxkens", die 
men te Grol als vestinggeschut in de plaats van 
het halve kanon zou stellen. 
In 1606 heroverde Spinola de stad voor de 

' ■ ' * ' " ' , . ' ' ' 

Eerst bekende afbeelding van een Grols kanon, rechts 
in het midden op de wal, omstreeks 1576. 
Tekening: zie bronvermelding blz 97. 

Spanjaarden. De uit de stad wegtrekkende 
Staatse troepen moesten hun kanonnen daar 
achterlaten. De in het leger van Spinola aanwe

zige Italiaanse kapitein Giustiniano vermeldt in 
zijn verslag van die belegering dat er 11 stuks 
geschut in de stad waren achtergelaten. De 
meeste van deze buitgemaakte kanonnen waren 
dus tussen 1597 en 1606 door de Staatse troe

pen in de stad gebracht. 
Toen Grol in 1627 door Frederik Hendrik werd 
veroverd, waren er volgens het verslag van Van 
Wassenaer 12 metalen (bronzen) stukken, enige 
"gotelingen" (gietijzeren kanonnen) en een 
mortier in de stad. Van alle 12 stukken waren de 
monden "ontrampeneert" (gehavend), de schiet

gaten verlopen, "maer meest geteyckent met de 
wapenen der H.H. Staten in voortijden bij 
d'oorloghe ghenomen". De in 1606 door 
Spinola bij de verovering van Grol op de 
Staatse troepen buitgemaakte kanonnen waren 
dus in 1627 nog in de stad. 
Na de capitulatie mocht de Spaanse bezetting, 
volgens het gesloten verdrag, uit de stad weg

trekken met medeneming van onder andere 
twee kanonnen. 
Frederik Hendrik heeft Grol, toen hij ruim een 
maand na de verovering van Groenlo de stad 
verliet, zeker niet zonder kanonnen achtergela

ten. Vanuit zijn legerplaats op de Lievelderes 
werden kanonnen binnen Grol gebracht. 
Hoeveel er dat zijn geweest, is niet bekend. De 
dreiging van een Spaanse aanval op de stad 
bleef. Dat was ook de reden waarom Frederik 
Hendrik de vestingwerken van Grol nog in 
1627 en ook in 1628 liet versterken. Na het ver

trek van Frederik Hendrik en zelfs na de vrede 
van Munster (1648) bleef er te Grol een Staats 
garnizoen. 
Bij de belegering door de troepen van de bis

schop van Munster (Bommen Berend) in juni 
1672 beschikte de Staatse bezetting van de stad 
over 22 kanonnen op nieuwe affuiten. De stad 
werd door de Munstersen ingenomen. De troe

pen van Bommen Berend moesten Grol in 1674 
weer verlaten. Ze hadden de vestingwerken ont

manteld, zodat de stad niet langer in een verde

digbare staat was. Dat is zeker de reden 
geweest, waarom de kanonnen werden afge

voerd. Door welke partij, de Staatsen of de 
Munstersen, is (nog) niet bekend. 
Met deze ontmanteling verloor de stad Grol zijn 
betekenis als vestingstad. In de verdediging van 
Nederland heeft het daarna geen rol van beteke

nis meer gespeeld. 
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Hoofdstuk 3 

Grote restauraties door de jaren heen 
Als we anno 2006 naar de Kanonsbulten lopen 
om de Grolse kanonnen te bewonderen dan zien 
we het Grolse kanon op een totaal vernieuwd 
affuit staan en het gebroken kanon op een zoge
naamd rolpaard. 
Sinds 1 januari 2000 heeft het Grolse kanon 
gezelschap gekregen van het kanon op het rol
paard. In februari 1937 is de loop verhuisd van 
het gebied rond de Muziekkoepel naar de 
Notenboomstraat waar het smdsdien vóór het 
Grolse museum heeft gelegen. De loop is 
gevonden bij de afgraving van de Lange Wal in 
1907 ten behoeve van de bouw van de Nieuwe 

Voordat de kanonsloop in 194S up ten echt affuit 
werd geplaatst, lag het tot aan 1930 gewoon op 
twee balken. Foto: collectie Henny Garstenveld. 

Van 1930 tot aan 1946 staat de loop schuin omhoog 
gericht en ligt op een soort affuit, twee halken met 
daarin twee halve dichte wielen. De kanonsloop 
heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. Eigenlijk 
een beetje vreemd, want de Duitsers nemen wel 
twee grote klokken van de nieuwe Calixtuskerk in 
beslag. Gelukkig is de kanonsloop gespaard geble
ven. Foto: collectie Henny Garstenveld. 

Calixtuskerk aan de kerkwal. 
Het Grolse kanon daarentegen heeft de laatste 
honderd jaar heel wat gedaantewisselingen 
ondergaan. De eerste bekende foto van de 
kanonsloop stamt uit 1900 en toen lag de loop 
op een paar dwarsbalken. Rond 1905 zijn op 
die dwarsbalken twee grotere balken gelegd, die 
in het midden een verhoging hadden met daarop 
de letters en cijfers: "Belegh van Grol 
MDCXXVU".Vanaf 1930 tot en met 1946 staat 
de loop schuin omhoog gericht en ligt hij op 
een soort affuit, twee balken met daarin twee 
halve dichte wielen. 

Het plan Vemer behelst het maken van een origineel 
affuit. Dit affuit wordt gemaakt in de smederij van 
Leijzer in 1947 / 1948. Foto: collectie Henny 
Garstenveld. 

Plan Vemer 
Deze situatie duurt tot 1947 en dan wordt het 
plan Vemer ten uitvoer gebracht door tal van 
Grolse ambachtslieden. Op initiatief van het 
Grolsch Museum wordt een affuit gebouwd aan 
de hand van oude gegevens. Bij de smederij 
van Leyzer aan het begin van de 
Beltrumsestraat wordt het affuit gemaakt. 
Ook wordt het houten affuit van ijzerbeslag 
voorzien door de Grolse smeden. Er wordt bijna 
een jaar gewerkt aan de totstandkoming van het 
Grolse kanon. Volgens Willy Devillers (één van 
de restaurateurs van 1983/1984) zijn de wielen 
in 1948 met zelfgemaakt, maar aangekocht in 
Wehl. 

De volgende ambachtslieden hebben hieraan 
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Prins Bernhard arriveert op ]O juni 1948 aan de voet 
van de Kanonshulten om daar het gastenboek te teke
nen. Hierna zal hij het kanon ojficieel overdragen aan 
het gemeentebestuur van Groenlo. Foto: collectie 
gemeente Groenlo. 

meegewerkt: A.W. Reukers, H. Hallers, A.J. 
Hallers, H.B. Jansen, B. Bleumink, J.J. 
Huijskes, F.H.J. Huijskes, G.A. Huijskes, F. 
Huijskes jr., J.A. Huijskes, G.J. Pierik, A. 
Leijzer, B. Leijzer, J.H. Abbink sr., J.H. Abbink 
jr., J. Harbers, H. Gantvoort, G. Hilbers, J.W. 
Sciiutten, H.H. ter Bogt, J.H. Dechering, J. 
Cuppers, G.W. te Riet, J.A. Wiegerink. A.W. 
Wiegerink, W.W. Wiecherink, D. Dibbets, J.W. 
Post, T.H.J. Post, G.H. Nales, A.H. Franken, 
H.B. Klein Nienhuis en T. Lensink. 

Koninklijk bezoek 
Op donderdag 10 juni 1948 wordt het Grolse 
kanon officieel overgedragen door Prins 
Bernhard aan het gemeentebestuur van de stad 
Groenlo. Die donderdag biedt de oude veste 
Grol een feestelijke aanblik. Een zee van natio
nale vlaggen wapperen in de Grolse straten, ter
wijl de gehele Grolse bevolking uitgelopen is 
om het hoge bezoek met eigen ogen te aan
schouwen. Om 15.15 uur nadert een file auto's 
vanuit de richtmg Winterswijk. De Grolse ves
tingruiters zijn ter begroeting opgesteld. In de 
eerste wagen, een open Cadillac, die de prinse
lijke standaard voerde, zat Prins Bernhard met 
naast hem de Commissaris van de Koningin van 
Gelderland, Jonkheer Quarles van Ufford. Ze 
worden verwelkomd door burgemeester H.J. 
Schoemaker die hierna ook in de prinselijke 
auto plaats neemt. 
Hierna rijdt het hele gezelschap de veste binnen 
en overal worden ze enthousiast begroet door 
een grote menigte. Tegenover het gemeentehuis 
staat de Leo Harmonie te spelen en ondertussen 
luiden de klokken van de oude Calixtuskerk. 

Grols verleden " - Nummer 8 

Burgemeester Schoemaker en Prins Bernhard 
staan vóór de trots van Groenlo, om even later het 
kanon officieel over te dragen. 
Foto: collectie gemeente Groenlo. 

Via de Winterswijkseweg, Mattelierstraat, 
Nieuwstraat wordt gereden tot de 
Canisiusschool alwaar men te voet verder loopt 
naar de Kanonsbulten. Aan de voet van de 
Kanonshulten tekent Prins Bernhard een gasten
boek. Naast het Grolse kanon vormen de ver
kenners een erewacht. 
Z.K.H. Prins Bernhard wordt toegesproken door 
burgemeester Schoemaker en de voorzitter van 
het Grolsch Museum, Mr. Steenbergen. Deze 
verzoekt Prins Bernhard een teken te geven tot 
het hijsen van de vaderlandse driekleur waarna 
het kanon onthuld wordt. Aan weerszijden van 
het kanon liggen stapels met gietijzeren kanons
kogels. Later zal blijken dat er nooit met ijzeren 
kogels geschoten is met dit kanon, maar uitslui
tend met stenen kogels. 
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Oorkonde gemaakt ter ere van de officiële overdracht 
van het Grolse kanon in 1948. Deze is gemaakt door 
de heer Bergman, technisch ambtenaar van de 
gemeente Groenlo. Foto: Wibo Rombout. 
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Pas in 1983 toen het Grolse kanon in zeer slechte 
toestand verkeerde werd er actie ondernomen door 
Grolse vrijwilligers. Een grote restauratie was het 
gevolg. Foto: collectie Henny Garstenveld. 

1983 grote restauratie 
Doordat het kanon jaar in jaar uit in weer en 
wind staat, begint langzaam maar zeker de tand 
des tijds zijn werk te doen. Heel langzaam 
begint het hout weg te rotten, zozeer zelfs dat 
de hoepels om de wielen er haast los omheen 
liggen. Ook blijkt dat zich eigenlijk niemand 
om de staat van het kanon bekommert. Joop 
Hubers kaart de desastreuze toestand van het 
kanon in 1983 aan op de vergadering van de 
Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Het ver
val is een doorn in het oog van smid Jan 
Geerdink die tijdens deze vergadering aanbiedt 
om het verrotte kanon op te knappen. De klus 
wil hij klaren tegen niets anders dan de materi-
aalkosten samen met de andere smeden Jan 
Rave en Johan Abbink. Nadat ook de gemeente 
Groenlo akkoord gaat, wordt op zaterdag 1 
oktober 1983 met een wagen van de firma 

De twee lange houten zij stukken werden totaal ver
nieuwd. Ze waren erg verrot. Hier op de foto lig
gen ze op de schroothoop. 
Foto: collectie familie Wisseborn. 

Bron: De Gelderlander 19(S3 

Rouwmaat het kanon naar de smederij van 
Geerdink aan de Lichtenvoordseweg gebracht. 
Daar wordt alle ijzerbeslag eraf gehaald en 
wordt het ontdaan van alle roest. Dit duurt 
dagen en er komt wel honderd kilo roest vanaf. 
Het hout wordt niet volledig vernieuwd. Alléén 
de lange houten zij stukken en een stuk van het 
wiel worden volledig vervangen aldus Willy 
Devillers. Bij houtzagerij Nahuis heeft men 
hiervoor inmiddels een eik apart gelegd en deze 
wordt dan ook gebruikt voor het hout van het 
affuit. Bij bouwbedrijf Reukers wordt alles op 
maat gezaagd. 
De taken zijn goed verdeeld. Jan Geerdink, 
Johan Abbink en Jan Rave doen het smeed
werk, Willy Devillers het timmerwerk, terwijl 
Gerard Nijbroek het schilderwerk voor zijn 
rekening neemt en tot slot zorgt Hendrik 
Wisseborn voor het graveerwerk. Trouwens Jan 
Geerdink en Johan Abbink waren ook al van de 
partij in 1947 / 1948 bij het maken van het vori
ge affuit. Deze restauratie (1983/1984) heeft in 
totaal meer dan duizend manuren gekost, maar 
het resultaat is er dan ook naar. 
Op 21 april 1984 (Paaszaterdag) wordt het 
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GROEHLO - Het mt 1627 stam
mende Spaanse kanon, gebniiktbij 
het Belegh van Grol, staat vanaf 
vnjdag weer ais pronkstuk van de 
oude vestestad op z'n oude plaatsje 
bij de gracht Deze week hebben 
snud Jan Geerdinlc en zijn vakkun
dige compagnons het vier ton we 
gende gevaarte voor de laatste 
maal onder handen genomen 

Als goedgekeurd vnjwüliger 
sproject met betaling van mate-
naalkosten door de gemeente, is 
het kanon m de afgelopen maanden 
totaa] gerestaureerd „Met z n zes
sen hebben we er wel zo n elfhon
derd uur ingestoken", rekent een 
meer dan tevreden Geerdink uit, 
„het was een pracht karwei en bet IS 

Grok kanon 
nu volledig 
gerestaureerd 

mooi dat we zoiets met vnjwilli 
gers konden doen Anders was het 
ruet te betalen" 

Het kanon vertoonde de laatste 
jaren erg veei mankementen De 
laatste „onderhoudsbeurt" dateer 
de uit 1948, toen pnns Bemhard de 
Grolse trots onthulde Van het oor 
spronkebjke gevaarte van dne en 
een halve eeuw geleden ts alleen de 

Het Gwlse küTiuTi met de 1 njui! 
ligers die het ouae gevaartegett.'; 
laureerd hebben Van Unks naar 
rechts Wdhe Devülers (timmer 
man). Jan Rave (smid), Johan Ab 
bmk (smid), Gerard Nijbroek 
(schilder), Hendnk Wissebom, 
voorgrond (graveerwerk) en Jan 
Geerdink (sm'd) 

loop nog authentiek Veel ander 
matenaal IS vervangen Zo werden 
nu nieuwe hoepels gemaakt en 
werd het verrotte houtwerk ver 
vangen 

Vnjdagnuddag wordt het kanon 
onthuld m aanwezigheid van ge 
meentehjke autonteiten 

De Ijzeren handen van de wuitit wi/mtn t / ook 
helemaal afgehaald. Ze waren erg verroest. 
Foto: colleetie Erik Mentink. 

Bron: De Gelderlander 1984. 

kanon onder grote belangstelling teruggeplaatst 
op de Kanonsbulten. Burgemeester Van Schaik 
biedt de zes restaurateurs namens het gemeente
bestuur een herdenkingstegel aan. Ook krijgen 
ze allemaal nog een mooie oorkonde. De res
taurateurs hebben hun handtekening achtergela
ten: ergens in het affuit is een ijzeren gedenk
plaatje verstopt en dit zal tijdens de sloop van 
het kanon in 2004 te voorschijn komen. 

De klus is geklaard, het kanon is weer als nieuw. 
Foto: collectie familie Wisseborn. 

Jan Geerdink poseert nog even bij het kanon. 
Foto: collectie familie Wisseborn. 

Het ijzerheslag erop maken is secmir en zwaar werk. 
Foto: collectie familie Wisseborn. 

De firma Rouwmaat zet groot materieel in om het kanon 
weer op zijn vertrouwde stek te krijgen. Foto: collectie 

famüie Wisseborn. 
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Het kanon is versierd met vlaggetjes en staat weer 
op zijn vertrouwde stek, wakend over de oude veste 
Grol. Foto: collectie Hennv Garstenveld. 
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1997 opknapbeurt 
Begin 1997 komen er veel verontruste telefoon
tjes binnen op het gemeentehuis als plotseling 
de loop van het affuit verwijderd blijkt. Het 
hele affuit is in plastic verpakt. Menige 
Grollenaar denkt dat de Lichtenvoordenaren 
hier weer achter zitten, maar dat blijkt niet zo te 
zijn. Het kanon is door werknemers van de bui
tendienst gedemonteerd voor een grote onder
houdsbeurt. De gaten die in het onderstel en de 
wielen zitten, worden dichtgestopt en het geheel 
wordt opnieuw gelakt door Joop Koenders. Het 
kanon zou er zo weer een tijdje tegen moeten 
kunnen, maar niets is minder waar. 

1998 klein onderhoud 
Nadat op 10 oktober 1998 het kanon voor het 
proefschieten naar Kamp Holterhoek is ver
voerd en de Kanonniers allemaal een eendaagse 
cursus kanonschieten hebben gehad, wordt het 
Grolse kanon naar de gemeenteloods gebracht 
om een kleine onderhoudsbeurt te ondergaan. 
Tijdens het eerste N.A.N.-weekend dat gehou
den wordt in het weekend van 24 en 25 oktober 
zal het Grolse kanon voor het eerst weer bulde
ren over het vestingstadje Groenlo. 

Alle zes vrijwilligers ontvingen een oorkonde. 
Foto: Wibo Rombout. 

Willem Reijrink spuit in 1998 het kanon af bij de 
gemeentewerken aan de Oude Winterswijkseweg. 
Hierna zullen de Kanonniers het kanon een verfbeurt 
geven. Foto: collectie Ton Tijdink. 

Met een shovel 
wordt het kanon 
aangedrukt en 
ondergebracht 

^ in de boerderij 
op het terrein 
van de gemeen
tewerken. 
Foto: collectie 
Ton Tijdink. 
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Kanonniers leggen oud kanon in de watten 
Symbool van de stad buldert zaterdag als mouw bij de *Slag om GroF 

De spanning m Groenio sli|gt Vooral de Kanonniers \an Ket 
stadje krijgtn /o Ungzamerhand de kriebel;» Geen wonder 
want overmorgen is het zovtr Dan wordt door de Napoleon 
tischc Uvocialie der Nederlanden (NAN) een \eidslag nage 
bootst in Grocnio Het evenement wordt door de NAN samen 
met de Kanonniers geopend door een schot met het eeuwen 
oude kanon het s\mbool van de stad TIel gevehut/al er blm-
kend bijstaan alsof het pas gisteren is. gemaakt Dank/i} de 
Groenlose soldaten 

Anderhalve week geleden 
v êrd het kanon uil 1627 van 

/ijn plek op de Kanonswal ge 
haald Niet om hti wapen ie be 
schermen tegen grijpgrage han 
den van Liehlenvüurdenaren de 
eeuwige aartsnvalen van de 
Groenloèrs maar voor een urole 
beurt Bovendien werd kurl 
daarna m Holtcrhoek met het 
kanon gescholen Hi] deed het 
nog prima Dat het gevaarte 371 
[aar oud is en pakweg 7cventig 
)3ar heett gerwegen was met te 
nurken De Kanonniers kregtn 
meteen schietles van de NAN 

Immers na de vcidslagnaboot 
MPg /uilen de Grolicnaren op 
bijzondere dagen het stadssym 
bool laten knallen Alleen 
Volgens de overlevering is hel 
kanon uit 1627 een cadeau van 
stcdcndwmgcr Fredcrik Hen 
dnk Die was 7o onder dt mdnik 
van die dappere Grollenaren 
dat hij liLt zwart kanon achter 
het En de hede^daag^e hobby 
artilicnsten vertroetelen het 
fraaie geschenk akof het van 
henzelf IS Frederik Hcndnk zou 
trots op /e geweest /ijn Hij 7ou 
bovendien een /ucht van ver 

lichting hebben gesliakt want 
erg veel onderhoud heeft z n ca 
deau eigendom van de gemeen 
tt. de laatste jaren met meer ge 
had Het s>inbool van de stad 
was gedetyadeerd tot historische 
prullenbak Heel wat rommel 
verdween inde enorme loop \an 
lege bierflesjes tot chipszakken 
De Kanonniers was het een 
dof)rn ni het oog en ontfennden 
/ich ovei het oorlogswapen De 
loop werd schoon gemaakt en 
hel zundgat uitgeboord Maar 
dat was met genoeg De artilie 
risten rolden het kanon naar de 
gemcentewerf en namen hem 
d 1 jr no^ ns ̂ oed onder handen 

Houlrotop\ ulier 
op de werf zijn de vrijwilligers 
tol dusver elk weekemdc en elke 
avond bezig geweest het kanon 
tot m de puntjes op te knappen 
Schuren en lakken en nog ns 
schuren en lakken Cnsteravond 
werd de laatste laaji verf aanue 

brat_ht Cmd -̂lijk hebben de 
Grolse soldaten even msl Fn 
het kanon kan nu mooi drogen 
zegt kanonnier Enk Mcntmk 
Ondertussen kunnen de vrijwil 
ligcrs zich opladen voor lul 
drukke weekeinde dat zaterdag 
morgen in alle vroegte begint 
Dan wacht meteen een /ware 
klus het terugbrengen van het 
kanon na ir de Kanonswal ïm 
mers om U "̂ 0 uur lost het ge 
vaartL het opeuingsschüt van de 
Slag om Grol 
Grote problemen zijn de Kanon 
mers bi) de restauratie met tegen 
gekomen Nee gelukkig niet 
zegt Mentink Alleen de grote 
houten karrenwiclen zijn met 
echt goed meer Hier en daar 
heeft het rottingsproces tocgc 
slagen We hebben het kunnen 
stoppen en netjes kunnen afwcr 
ken met houtrotopvuller jcziei 
er gelukkig niks meer van 
Ernstig IS hel met De Kanon 
mers hoeven ge L n nit uwe w iclen 

te laten maken Toch willen de 
artilicnsten maatagelen nemen 
om verder rotten te voorkomen 
Straks worden twee keer per 
jaar de wielen een kwart slag ge 
draaid Op die manier wordt 
voorkomen dat al te lang water 
op het zelfde punt in de wielen 
biijflstaan We hebben eengrote 
krik gekregen waarmee we dat 
wat gemakkelijker kunnen 
doen Om het kanon fraai te 
houde n wordt het w apen bovc n 
dien elk half )aar grondig gem 
spectccrd en waar nodig bijgc 
werkt En elke vi)f iTirkriigt het 
geschut een grote beurt een hele 
grote zelfs Dan halen we waar 
schijnlijk de loop van het onder 
stel en laten hem zandstralen De 
affuit 7êlf nemen we dan uiter 
aard ook flink onder handen al 
dus Menlmk Dan wordt ie echt 
alsniLUw 

Bron Tubantia 1998 

Het kanon heeft een veiflyeiirt ^ehacl Hief pose un tk 
Kanonniers nog even voordat het kanon weer teni^-
gebracht wordt naar zijn vertrouwde stek op de 
Kanonsbulten Foto collectie Gerrie Meulenbeek 

Het kanon wordt uit de oude boerde) ij getiokken 
die op het terrein van de gemeentewei ken staat 
Foto collectie Genie Meulenbeek 
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In de takels op de gemeentewerf in 199H. 
Foto: collectie Gerrie Meidenheek. 

De kraan rijdt met het kanon in de takels de 
Kanonsballen op, terwijl Jos Rouwmaat een oogje 
in het zeil houdt. 
Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 

De Kanonniers schuren en verven die week dat 
iiet een lieve lust is en het kanon wordt flink in 
de watten gelegd. Op zaterdag 24 oktober staat 
het Grolse kanon er weer schitterend bij als er 
voor het eerst sinds zeventig jaar weer mee 
geschoten wordt. 

2003 
Echter doordat het kanon in weer en wind staat, 
komt er van binnenuit toch weer een rottings
proces op gang. Dit resulteert uiteindelijk in 
2003 tot een opmerkelijke stap die gezet wordt 
door de Stichting Vrienden van de Grolse 
Kanonnen. Het hele affuit zal vervangen moe
ten worden. Dit gaat ontzettend veel geld kos
ten. Daarom wordt hiervoor een succesvolle 
financiële actie op touw gezet. En ook de 
gemeente levert uiteindelijk een grote bijdrage, 
want zij is per slot van rekening eigenaar van 
het kanon. In 2003 worden er twee bomen aan
gekocht die na gezaagd te zijn een jaar moeten 
drogen bij de firma Te Bulte. In november 2004 
wordt het kanon van de Kanonsbulten gehaald 

Nog even en hij staat weer op zijn vertrouwde stek. 
Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 

Iedereen die meegeholpen heeft, poseert nog even bij 
het kanon. Een week later zou er voor het eerst sinds 
zeventig jaar weer worden geschoten met het kanon. 
Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 

door de firma Rouwmaat en wordt het kanon 
volledig gesloopt bij de oude smederij van 
Huijskes in de Nieuwstraat. Daar volgt nog een 
forse domper, ook de wielen zijn verrot zo 
blijkt en er moeten dus ook nieuwe wielen 
komen. Begin 2005 wordt alle ijzerbeslag 
gezandstraald bij schildersbedrijf Reukers en 
wordt begonnen met het zagen van de onderde
len van het affuit bij de firma Hoffman in 
Beltrum. Inmiddels wordt door een wielenma-
ker uit Dalfsen hard gewerkt aan de wielen voor 
het affuit. Het worden koninklijke wielen omdat 
de firma ook koetswielen maakt voor het 
Koninklijk Huis. Als het affuit in elkaar gezet 
is, wordt het overgebracht naar de gemeente
werken aan de Oude Winterwij kseweg in 
Groenlo. Het wachten is op de vernieuwde wie
len en als die er zijn, wordt het kanon verder in 
elkaar gezet. Het kanon ondergaat nog diverse 
behandelingen. Zo wordt het hout ingesmeerd 
met lijnolie en het ijzerbeslag weer op het affuit 
bevestigd. Over het maken van het nieuwe 
affuit kunt u alles lezen in hoofdstuk 11. 
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Hoofdstuk 4 

Wie kaatst, kan de bal terug verwachten 
Het IS augustus 1957 en Groenlo maakt zich zo 
langzamerhand op voor de betaamde Grolse 
kermis die ditmaal gehouden wordt op 18 
augustus Toch heerst er een vreemde spanning 
zou er nog wat gebeuren met de kermis'^ En dan 
zijn de ogen voornamelijk op Lichtenvoorde 
gericht 
Want was het niet zo dat Grollenaren in 1956 
tijdens de Lichtenvoordse kermis de kermisvo-
gel meegenomen hadden naar Groenlo en dat 
hierdoor het vogelschieten niet door kon gaan'̂  

Grolse kermis 1957 
De spanning voor de Grolse kermis bleek 
terecht te zijn want in de nacht van 10 op 11 
augustus 1957 wordt het Grolse kanon van de 
Kanonsbulten gehaald en vervoerd naar 
Lichtenvoorde 
Om 3 00 uur 's nachts als heel Groenlo slaapt, 
beginnen drie Lichtenvoordse mannen te weten 
Joop Kruip Leo Paashuis en Jos Dusseldorp op 
de Kanonsbulten in Groenlo aan hun snode plan 
om het kanon weg te halen 
Een paar weken van tevoren hebben Joop Kruip 
en Leo Paashuis al poolshoogte genomen bij het 
kanon en de maten opgenomen om zo goed 
voorbereid te zijn en de klus snel te klaren 
Maar dit valt zwaar tegen want ze zijn al méér 
dan een uur bezig als ze plotseling stemmen 
horen rond de Kanonsbulten 

Viswedstrijd 
Het zijn waarschijnlijk leden van de wedstrijd-
commissie van de Groenlose Hengelsportver
eniging die het parcours aan het uitzetten zijn 
voor de viswedstrijd die zo straks begint om 
6 00 uur Een halt uur voor aanvang van de 
wedstrijd verzamelen de deelnemers zich bij de 
Wilhelminabank Deze is gesitueerd aan de voet 
van de Kanonsbulten en hierlangs loopt de 
geplande vluchtweg van de Lichtenvoorde-
naren De klus boven op de Kanonsbulten moet 
nu snel worden geklaard en met het feit dat er 
een viswedstrijd wordt gehouden hebben ze 
geen rekening gehouden 
Met behulp van een brug en een wisseltakel 
moet het kanon op de vrachtwagen worden 
getakeld Maar het kanon blijft halverwege de 
brug steken Nu moeten ze geweld gaan gebrui

ken en plotseling klapt de brug in elkaar en het 
kanon ligt nu met het affuit op de wagen en de 
wielen van het kanon staan op de grond 

Vluchtroute 
Het IS rond 5 00 uur als ze met de vrachtwagen 
en het kanon van de Kanonsbulten af komen rij 
den De deelnemers aan de viswedstrijd hebben 
zich nog met verzameld bij de Wilhelminabank 
en de eersten worden over twintig minuten ver
wacht Achteraf gezien hebben de 
Lichtenvoordenaren het geluk aan hun zijde 
gehad want de werkzaamheden boven op de 
Kanonsbulten hadden met veel langer moeten 
duren Ze waren dan regelrecht in de armen 
gereden van de zich verzamelende vissers De 
vluchtroute loopt via de Houtwal en hierna rij
den ze over de Ruurloseweg Via de buurtschap 
Eefsele komen ze om 6 uur 's morgens aan in 
Lichtenvoorde Het kanon wordt afgeladen op 
de Lievelderweg bij de rozenkwekerij van Joop 
Kruip en onder een grote berg stro verstopt Als 
het Grolse kanon afgeladen is, rijdt Jos 
Dusseldorp terug richting Eefsele om daar op 
de zandpaden de sporen uit te wissen De wie 
len van het kanon hebben namelijk een spoor 
achtergelaten richting Lichtenvoorde En men 
wil met dat de Grollenaren er op die manier 
snel achter komen waar het kanon naar toe is 
gegaan' 

Ontdekking 
In Groenlo wordt ondertussen de wedstrijd 
gevist, maar wat de deelnemers met weten is 
dat hun dierbare kanon er inmiddels niet meer 
staat Rond 10 00 uur 's morgens wordt de roof 
pas ontdekt door een man die zijn hond aan het 
uitlaten is Meteen gaat dit vreselijke nieuws als 
een lopend vuurtje door Groenlo en al snel is 
het een diukte van belang op de Kanonsbulten 
Het enige dat rest is een surrogaat kanonnetje 
dat de rovers hebben achtergelaten Op de 
plaats waar ooit het roemruchte Grolse kanon 
stond, staat nu een regenpijp op kruiwagenwie-
len geladen met een kei Dit natuurlijk als teken 
dat Lichtenvoorde achter de roof zit 
Ook in Lichtenvoorde dringt het nieuws over de 
root van het Grolse kanon langzaam door en er 
komt een optocht op gang van nieuwsgierigen 
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Het Grolse kanon is door Lichtenvoordenaren in 
de nacht van 10 op 11 augustus 1957 gestolen. 
Wat rest zijn de twee stapels met gietijzeren 
kanonskogels. 
Foto: collectie gemeente Groenlo. 

Ook één van de daders, Leo Paashuis, fietst 
naar Groenlo als een pyromaan die nog even 
naar zijn brand komt kijken. 

Spionnen 
Ook richting Lichtenvoorde wordt verkeer 
waargenomen. Al gauw melden zich 's morgens 
enkele Grolse 'spionnen' om in Lichtenvoorde 
poolshoogte te nemen waar het kanon staat. 
Met de bus vertrekken er een aantal naar 
Lichtenvoorde. In menig Lichtenvoords café 
wordt het oor te luisteren gelegd maar aan het 
eind van de avond weet men nog niets. Dit 
'spioneren' maakt natuurlijk dorstig en in de 
avond keert men weer huiswaarts zonder resul

taat maar wel 'zo zat als een kanon'. 

ONRUST IN DE ACHTERHOEK 

Kanon van Groenlo zoek 
Zoete nraak \an 
Lichtenvoorde? 

(Van ovze correspondent) 
7TTPHE\ , 12 atifi — Hot ziet er naar 

clt dal er sî ^ciale oorlojr«'VPi'̂ lsB?'''VPrv 
Daar üf (Hldprif Arhterhofk niopten 
worden gpstuurd De twee steden Oioen
lo pn I>ichUn^oorde itaan op de rand 
Tan oorloff met elkaar sinds net kanon 
van Groenlo. de trnts vun d<» (.roHena 
ren, spoorloos is verdwenen In Groenlo 
ffploven /e dit de Lichtene oordse '.chut
terij hel In de donkere narht heeft vreg
geha.)ld maar in l.lrhtenvoor^le wordt 
dat ontkend 

l o e i zal het wel zo zi)n Hobben niet 
de Glollerarcn het vorige jaai in bich 
tenvoorde de pchuttersvogel fjesto en. 
juist een dac i oordat de schutterij er op 
zou (faan scniettn ' Nu is e> wiaafe geno
men, zeggen ze in Groer'o en i'at Mn 
den ze heei erg, want niets n er ^o be
langrijk in het oi»de stadje ais het kanon 
Fredenk Hendrik gebruikte dit schiet 
tuig in 1627 toen hi) de stad voor de 
Slaatsen verovei^e Sindsdien heeft het 
In Groenlo gestaan 

Amper een wtek geleden berichtte een 
plaatselijk blad in de Achterhoek dat het 
kanon er stevig stond en dat het met 
mogelijk was het weg te halen Het is 

alv>f ée Lichtcnvoorders deze groot 
cpraak hebben willen stiaffen 

Hee Groen'o zit nu .n zak en as Het 
kanon is er zo belangrijk dat een Groen 
ios meisje dat buiten de plaats trouwt 
ei een kleine houten kopie van meeneemt 
om toch maar 'ets \an Groenlo thuis te 
hebben De oude timmerman 0ve» bekking 
heeft honderden van die houten kanon 
nen gemaakt Zijr eigon dochter, die in 
Lichtenvoorde woont had er ook een op 
de kast staan Op een goede dag stond 
er niemaas weet hoe die er kwam een 
grote steen naast, want in Lichtenvoorde 
ligt een enorme Kei, daar jaien geleden 
naar toe gesleept door schoenmakers 
uit de Vragender velden 

„Kom maar kijken" 
Op de kei die 20 000 kp w eegt. wordt 

nu goed gepast want 7e geloven in Lirh 
tenvoorde dat het mogelijk Is dat de 
Gro'lenaren zich nu daaraan zullen ver 
grijpen Tiaarom is hcc' Lichtenv oordc 
gemobiliseerd Er l.angeu giote plakka 
ten die de staat van beleg afkondigen en 
langs de lange weg van Gioeilo naar 
Lichtenvoorde staan wachten Maar of 
ficieel is niets bekend De Llchtenvoord 
se schutterij zwijgt er wordt geen In 
lichting gegev en Kom maar kijken 
toept LIcntenvoo de de Groilenaren toe 
Maar die z ĵn bang voor een warme ont 
vangst Vandaar dat er vandaag druk dl 
plomaliek veikeer zal zi]n tuc^en de/e 
tw ee uude steden m de Achtgrlioek 

Oude bmi r \ e t e weer opgelaaid 

Gloeiwormeii stelen het 
kanon van Grol 

Stadje nu in ,.ï^taat 
van verovering — " 

(\'an onze verslaggever) 
GROIXLO. 12 aug — Groenlo, 

de eeuwenoude Achterhoekse 
■\este. \ erkecrt in hoog^te alarm
toestand De staat \aii \ero\ering 
is afgekondigd de Gloei\\ormen 
A an Lichtenvoorde hebben de 
trots \ an de stad het beroemde 
kanon, het kanon van Groi, mo
gen we we! /eggen, gestolen De 
oude \e te tussen de Groilenaren 
en de Gloeiwormen is daarmee 
opnieuw opgelaaid Lichtenvoorde 
heeft revanche genomen, want 
vorig jaar hebben die ^an Grol 
de trots \ a n de Gloeiwormen. de 
k<^ ernofd. Dasiroi« lag pr nu op 
de plaats waar eens het kanon 
stond een regenpijp op kruiwa
genwielen en die pitp was gela
den met een kei I 

In nachtelijk 
donker 

Maar met de rust is het gedaan, 
het kanon is \erdwenen Niet in 
een striid met open vizier neggen 
de Grollenaren maar onder de 
dokmantel van het nachte'nk 
donkei toen de storm door de 
wallebomen raa.sde hebben duis
tere lieden het m de nacht van za
terdag op zondag geroofd De 
Grollenaren, die hun zondagsrust 
verstoord zagen, vroegen zich met 
. zorg" af wat dit te betekeiien 
had Was het nauver of revanche' 
Grol kan bogen op een groot 
hi^itorisch \ crleden dat in de ge
schiedenisboeken een luime plaats 
irrecr' E irm o<* p'sïtsen m 
de nabijheid, die ontdokten dat 
hun stichting eerder, meer dan 
1000 laren geleden plaats had ' 

Bron: De Volkskrant 1957. 

Bron: De Gelderlander 1957. 

Actie Achterlicht 
Zo langzamerhand begint het die zondag in 
Groenlo door te dringen dat het geliefde kanon 
in Lichtenvoordse handen is en al snel worden 
plannen gemaakt (onder de naam Actie 
Achterlicht) om het kanon weer te heroveren. 
De burgemeester van Groenlo de heer Van 
Nispen tot Pannerden neemt hiertoe het voor

touw en belegt op zondagavond een spoedeisen

de raadsvergadering, die via een geluidsinstalla
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VEROVERING 
AFGEKONDIGDj 
Een ieder weet dat vannacht h e t # ^ ^ ^ . o p krijgsllstige wijze door 

onverlate Gloeiwormen is weggehaald. Op de plek des onheils 
plaatsten zij het enigst Wapen hunner dorp n. I. een regenpijp op 

KRUIWAGENWIELEN geladen met een kei. 
WIJ BEVELEN 

U Oe bevolking v«n Groll» w o ' d ! aangeraden 
geen oy»r»loodig gebruik moer Ie maken van 
gatgeyzers gasco-nioroi gastooslellon en an
dore tr el gdJ gestoo«le apparaten, aangezien 
ktrenge beperkingen in deze zullen «orden op
gelegd ter opzamehng van het ïoor de kr.igs 
kunde bonodigdo gas 

2o. Onnodig gebruik van donderbusson. karbiet-
busson jovenklappers en proppenichietersdie-
ne vern-eden te worden 

3e Alln voertuigen voorz en van levensmidde
len o1 gei>stri|no dranken begeven zicli met in 
Zuidelijke richting dit ter dlgohele droogleq-
ging on uithongering onzer belager-. 

* e Alle achtnriichinn van Grolle worden «c 
avonds na zonsondergang gedoofd 

5e Oodei en gewonden worden achtergelaten 
gi)zelaari worden lor olaatsp govloorO 

Se Alle knaagdieren worden opgehokt en op 
gefokt ter lo i le l ing in het Lichidorp 

7e Alle achtergelaten sporen en bozil ingen 
van de dieven worden opgeknoopt opde Markt 

8o Bomen over plannen to- herovering worden 
alloen op de Markt geplant 

9e D B Ouden van Dagen worden benoemd tot 
oKicteren 
lOo De Bskkersgezel lenbl i iven bi| hun patroons 
ter vervaardiging van Grolso kanonnetjes 

11c Do t immerl ieden on metselaars wachten op 
nadere instructies ter vervaardiging van aan-
vaistuig 

12e De smeden houaen het vuur aan Izorder 
qasqebruik|. 
1'3e De Vrouwen on Jongodochleren breien 
truien on wanton voor een wintcr-oflensief 
14i' D f Calehouders houden hun (okslhoolden 
ko.'i 

ISe De slagers oeienen zich ter slechtm» v»n 
kalveren 
16e Fabrieksarbeiders «n hun palroonf voeren 
de productie op 

17e. De nietsnutlers en lantorlanter^ melden 
Zich vrijwillig 
ISe Algehele rouw worde aangenomen lotdet 
het kanon heroverd is 

19e Hol starisbesluiir van Groonlo wordt ge
degradeerd tot vertegenwoordigers van slopers 
en schone slaapsters en is uitgeslapen 
2 0 o Hel kermiscom'to neme hot helt in han
den en decretere de -Slaat van Verover ing-

DE STADSCOMMANOANT 

In Groenlo werd de 'Staat van Verovering'afgekondigd door de stadscommandant. Bron: De Gelderlander 1957. 

tie door het talrijke publiek op de Markt wordt 
gevolgd. De burgemeester spreekt de raad toe in 
stijl: in bewoordingen, zoals die rond 1600 
gekozen zouden kunnen zijn. Door de burge
meester wordt de Staat van Verovering afgekon
digd nadat hij eerst nog de ministeriële beschik
kingen en militaire voorschriften heeft voorge
lezen. Heel Groenlo wordt gemobiliseerd. 

Wie heeft het Grolse kanon? 
Maandagmorgen is wederom de verdwijning 
van het Grolse kanon het gesprek van de dag 
zowel in Groenlo als in Lichtenvoorde. 
Iedereen verwacht die maandag al snel een 
triomfantelijke bevestiging uit het 
Lichtenvoordse kamp dat het kanon ergens vei
lig in Lichtenvoorde staat, maar de bevestiging 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 19 



"Grols verleden " - Nummer 8 

Grol kan opgelucht ademhalen 

Kanon staat onbeschadigd in 
Lichtenvoorde'' maar waar? 

Amusante verrassing maakte 
plaats voor bezorgdheid 

Groenlo kan opgelucht ademhalen. Na twee dagen pijn
lijke twijfel over de vraag of het gekaapte kanon wel onge
schonden in Lichtenvoorde is aangeland, hebben wij van
morgen van burgemeester jhr. mr. E. M. van Nispen tot 
Pannerden de mededeling ontvangen, dat het kanon mder-
daad onbeschadigd in Lichtenvoorde staat. Maar de plaats 
-s slechts aan enkele ingewijden bekend en die waren na 
langdurige besprekingen niet bereid dat geheim prijs te 
geven. Zelfs niet aan de beide burgemeesters. Die moeten 
het nu dus ook maar doen met de huns inziens volkomen 
betrouwbare verzekering. 

Dag vol spanning 
Het is gisteren voor Grol zo

veel als voor Lichtenvoorde een 
dag vol spanning geweest. Want 
wat iedereen verwachtte, n.l. ae 
triomf anteliike bevestiging van 
de verovering van het Grolse 
kanon door Lichtenvoordse 
„stoottroepen", bleef achterwe
ge. Ook toen de burgemeester 
en de politie 's morgens op zo n 
geruststellende verklaring aan
drongen. Zelfs lieden in Lich
tenvoorde, die geacht werden 
meer van de affaire af te we
ten bleken volkomen in het 
duister te tasten. 

Zo was het begrijpeliik. dat 
de amusante verrassing van het 
serste ogenblik geleideliik plaats 
maakte voor bezorgdheid. Bur
gemeester Van Nispen met 
name was zo bezorgd, dat hi.1 m 
Lichtenvoorde des middags 
poolshoogte ging nemen. Die 
„verkenning" heeft uren ge
duurd en had pas laat m de 
avond, toen de burgemeester al 
weer thuis was. een resultaat. 
Omstreeks tien uur kreeg hi.i n.l. 
uit Lichtenvoorde het bericht, 
dat er niet langer reden was 
voor bezorgdheid, want dat het 
•kanon ongeschonden en wel 
„ergens in Lichtenvoorde 
stond. Maar dat ..ergens" werd 
niet nader bepaald. 

Telefoontje 
Zo tegen middernacht werd 

de burgemeester van Grol uit 
zijn bed gebeld. Een onbekende 
deelde hem op mysterieuze 
wijze mede, dat het kanon in
derdaad in Lichtenvoorde stond, 
maar dat het kapot was. 
En alleen om het rustig te kun
nen repareren, wilde men de 
plaats, waar het onder stro 
was verstopt, niet bekend ma
ken. 

Opnieuw nam de bezorgdheid 
de overhand. Maar vanmorgen 
verkreeg burgemeester Van 
Nispen uit Lichtenvoorde weer 
de plechtige verzekering, dat 
het Grolse monument in werke
lijkheid volkomen onbeschadigd 
is. De plek bleef geheim, want 
zo redeneerde de niet genoem
de tussenpersoon, „als we zeg
gen waar het kanon staat, lok
ken we misschien een grove 
aanval uit en die houdt het ri
sico in, dat het kanon dan zou 
worden beschadigd." 

Zondag terug 
Inmiddels zijn al de onder

handelingen over de teruggave 
begonnen Zijn we wel inge-

AIs een kanon 
Zondagmiddag, toen de 
meesie Grollenaren nog ra
deloos door de stad doolden, 
meldden zich meteen al eni
ge drieste vriiwilligers. die 
het kanon in Lichtenvoorde 
wel eens eventjes zouden 
gaan opsporen. Met een 
drinkbare beloning in het 
uitzicht stapten zij op de 
bus. In Lichtenvoorde togen 
de Grolse spionnen regelrecht 
naar het eerste het beste 
café, waar zij enkele relaties 
polsten. Dat polsen werd el
ders voortgezet en het bleek 
hoe langer hoe plezieriger te 
worden. Pas heel laat 
's avonds is het tweetal bin
nen de muren van Grol te
ruggekeerd. Zonder kanon, 
ook zonder nieuws over het 
kanon. Wel „als een ka
non ". 'v 

licht, dan zal die overlevering 
zondagmiddag a.s. geschieden. 
Het belooft een feestelijke 
ouverture te worden van de 
Grolse kermis. Een legertje in 
middeleeuwse uniformen gesto
ken Grolse dapperen, aangevuld 
met vriiwilligers, zal naar Lich
tenvoorde oprukken en het ka
non in triomf terugbrengen. 

Dat zijn tenminste de Grolse 
plannen. Maar in Lichtenvoor
de doet het gerucht de ronde, 
dat Grol zijn kanon in elk geval 
niet zal terugzien, voor het in 
de optocht, die begin september 
in Lichtenvoorde ter gelegen
heid van de kermis wordt ge
houden, aan den volke zal zi,m 
getoond. Hoe het zij. de betrek
kingen tussen < de bevolkingen 
van Grol en Lichtenvoorde ziiïi 
al weer wat ontspannen dat 
moge ook hieruit blijken, dat 
burgemeester Van Nispen gis
termiddag, toen hii ter verken
ning naar de nabuurstad reed, 
drie Lichtenvoordse gijzelaars 
heeft meegenomen en uitgele
verd. Het waren......mevr. Waals, 
de echtgenote van Lichtenvoor-
de's burgemeester met een doch
ter en een zoon, die bil mevrouw 
Van Nispen onverwacht een 
kopie thee hadden gedronken. 

Bron: De Gelderlander 1957. 
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Het Giolse kanon in 1957 \oor 
de "\enlwijning" 
Foto collectie gemeente 
Groenlo. 

Grols kanon komt zondag 
in oude veste terug 

Kapers uit Lichtenvoorde sijn er zuinig op 
Het kanon \ a n Groenlo is terecht. 
Naar burgemeester mr. F . J . Waals ^^ ^^ ^^„^^ ^p^^^^ gevonden 
\ a n Lichtenvoorde ons hedenmor- ^^^ autobanden Dit wnst er op dat het 
gen mededeelde bevindt het schiet- 3000 kg wegende gevaaite m de nacht 
» . "*;="" "\"" , 1, I ri op een vrachtauto geladen moet zijn 
luig Zich m goede handen. Ite, vVaaischijnlijk is de wagen met ziin zwa-
nlaats wordt echter nog angstv allig re last door het hart van het slapende 

1 • u j „ '» r j „ ~ ,ni 1,̂ + Grol naai een verborgen plaats m Lich-
geheun gehouden. Zondag /al het ^/„"^o^^s; gleden Hoe men d.t heeft 
waarschiinlyk op feestelyke wijze klaai kunnen spelen zonder dat men 
naar de Grolse ve^te worden t«rug- f^J^^^ iTii°n"eikV'^vaflen Iravour 
gebracht. stukje geweest, waarvoor men respect 

. „ kan hebben 
Tussen de nabunrstadjes Ixroen- in een spoedeisende laadsvetgadermg 

lo en Lichtenvoorde hebben maan- heeft bmgemeester ihr mr E M \an 
JU o« ijn..ii.i«..«^ _ Nispen tot Pannerden de laad officieel 
dag herhaaldelijk besprekmgen „op meegedeeld, dat et in de nacht onbeken-
hooïT niveau" nlaats gevonden om- de indmduen de veste zijn binnen geslo-
, " •"'^'* » " , pen en na zich moed te nebben mge-
trent de \erbhjtplaats van „net ua- dionken het verdedigingswapen hebben 
non" — de bezienswaardigheid en gekaapt' Hij kondigde een , staat van 
j ^ i j r'_„ii.^«n««T, rlof verovering af en deelde mede , dat 
de t ro t s van de GroUenaren — aa i mgevoige de knjgstuchtehjke bepalm-
sinds zaterdag spoorloos was ver- gen van 1627 ev alle jonge mannelijke 
j n 1 »i»„4o <, o c . iiof m<>f nalaten die de slobbioek vooi de pil-
dwenen. Op de plaats waar het met ,̂ ^g ^^^^^ ^^^^^^ veiwisseid vanaf he-
ijzer beslagen stuk geschut, vele den onder de wapenen zijn ' \oorts Lrm iüi\ viinrmond dreieend over maakte hij een aantal beschikkingen jaren zyn vuurmonu cui igiuu o»»i ^^^^^^ ^^ richtte hij zich s avonds als 
de stadswallen van de oude veste stadscommandant' m een proclamatie 
riph*+p stond zondaemorsen een tot de bevolking 
r icnne , sioiiu /.uiiudsmui „ r ^^ stedelijke magistratuur speelde 
onbenullig namaakkanonnetje, ver j ^ ^ ^ ^ ^gi ,„ deze historie zover op spoi-
vaardio-d van een regenniip en een tieve wijze mee doch men begon zich 
v<idiiii„u>a . „„ , . , „ ; ^ „ , i_ gistel en m deze kringen langzamerhand 
paar oude kniiwageimielen. in ^^^^ zorgen te maken toen leacties van 
Grol zas men onmiddellijk in, dat de tegenpartij uitbleven Burgomeesler 

!,:„« fo .vi.^bot, h«a mpt pen van Nispen tot Pannerden had evenwel 
men hier te maken liad met een ^̂ .̂ ^̂ ^ ^ ^^^^^^ vertrouwen, dat het 
„ tegen/et" van de Lichtenvoorde- kanon dat Fredenk Hendrik m 1627 op 
naren, die. zoals bekend, het vorig ^^fP-^-r ̂ Z.T^^XT^r^ 
iaar door de Grollenaren van hun ambtgenoot mr F J Waals van Lich 
kermisvogel werden beroofd. ^X^^tfvrrllne^^mfltfgd/rnn'rd^el-

AanvanUelilk kon men de grap dan 1̂>< ij'\f,^,^;f^Se'°'DevolkTn1Igl'öe: 

] ^ I T ^ C ^ He?rost*b;r"e r u s e Z ; ^ ^ U J ^ v J i W e n s J zek^ 
staat, of K. het misschien bi] het trans- In Groenlo is men hierover «n jeer 
loTt besohad.ed» zo ^roeg men zi.h gis ^t^^'^'.^e^S'l^^^" 'j^^'^V sprike is van teren nog bezorgd af In LKhten\oorde heid dat hier inderdaad spraKe zei men echter van mets te vveten. een giap 

Gijzelaar 
onder bewaking 
naar de kerk 

De 62-:]arige vrijgezel Cornehs van 
Wijngaarden uit Lichtenvoorde 
kreeg de schrik van z'n leven, toen 
hv, zoals m t nevenstaand verslag 
blijkt, door de Grollenaren m gy-
zehng werd genomen. 

Cornehs is een bekende figuur in 
Lichtenvoorde Men had hem daar 
zaterdag gewaarschuwd niet naar 
Grol te gaan, omdat hij daar wel 
eens lastig kon worden gevallen. 
Cornehs dacht echter dat het zo'n 
vaart met zou lopen. Toen hij ech
ter na een bezoek aan zijn zieke 
broer m het ziekenhuis, op het 
stoepje van de Rotterdamsche Bank 
aan de Markt te Groenlo, op de 
bus naar Lichtenvoorde zat te 
wachten, kwamen er plotseling en
kele mannen naar hem toe, die 
hem dwongen mee ie gaan naar 
hotel „De Morriaan'. Cornehs 
spartelde tegen, maar het hielp 
mets In het hotel werd hem mede
gedeeld dat hv als gijzelaar vast
gehouden zou worden, tot het mo
ment waarop het kanon zou wor
den terug gegeven Hy kreeg er 
meteen de geruststellende mede
deling bij dat hem loerder niets zou 
overkomen, en dat het hem aan 
mets zou ontbreken En zo was het 
ook De gijzelaar kreeg zijn natje 
en droogje op tijd Zondagmorgen 
werd hij naar de kerk door drie 
Grollenaren begeleid Daarna moest 
hv naar het hotel terug, waar hem 
een uitgebreid ontbyt wachtte Na 
de middag werd hij m een der 
legerwagens van Fredenk Hendrik 
meegevoerd naar Lichtenvoorde, 
waar hij, na de overdracht van het 
kanon, zyn vrijheid herkreeg. 

Bron Twentse Courant 1957 Bron Tubantia 1957 
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blijft uit. 
Burgemeester Van Nispen tot 
Pannerden i<̂ rijgt 
's avonds pas om 22.00 uur te 
horen van zijn Lichtenvoordse 
collega dat het kanon ongeschon
den 'ergens in Lichtenvoorde 
staat'. In Groenlo is men hier
over zeer verheugd, het roven 
van het kanon blijkt gelukkig een 
grap te zijn. 
Slag om het Grolse kanon 
Nu het zeker is dat het kanon in 
Lichtenvoorde is, beginnen de 
voorbereidingen om het kanon 
weer terug te halen. Dit zal 
gebeuren op de kermiszondag 18 
augustus. Het plan is dat de 
Grollenaren verkleed gaan als 
Spaanse soldaten uit 1627. 
Burgemeester Van Nispen tot 
Pannerden zal persoonlijk als 
Prins Frederik Hendrik de Grolse 
stoet leiden. Iedereen in Groenlo 
is die week wel bezig om iets te 
maken voor de verovering van 
het Grolse kanon. De Grolse 
naaiateliers draaien overuren en 
er worden vele wagens gemaakt. 

Gijzelaar 
Op zaterdagavond neemt 
Lichtenvoordenaar Cornells van 
Wijngaarden de bus naar 
Groenlo om zijn zieke broer te 
bezoeken in het ziekenhuis. 
Cornells is nog zo gewaar
schuwd dat hij in Groenlo wel 
eens lastig gevallen zou kunnen 
worden, maar hij slaat de waar
schuwingen in de wind en reist 
tóch af naar Groenlo! Na het 
bezoek aan zijn broer wacht 
Cornells op de Markt in Groenlo 
op de bus naar Lichtenvoorde. 
Daar zal hij die zaterdagavond 
echter niet aankomen want hij 
wordt door een aantal mannen 
gearresteerd. 
Groenlo heeft een gijzelaar. De 
familie van Cornells wordt die 
zelfde avond nog op de hoogte 
gesteld. Cornells wordt 'vastge
zet' bij Hotel de Moriaan. Hij 

Groenlo had een Lichlenvoordse gij^ctcmr namelijk Cornells van 
Wijngaarden. Hij werd in de Grolse stoet meegevoerd. Foto: collectie 
gemeente Groenlo. 

Grol maakt haar troepen 
gevechtsklaar 

Kanon moet zondag 
heroverd 

Het schalt momenteel bimien de 
muren van de oude veste Grol van 
het krügstumoer. De weerbare be
volking: heeft de ronimelzolders na
gekeken en al het oude wapentuig 
van haar voorvaderen te voorschijn 
gehaald. Knopen worden aan uni
formen genaaid, broeken opgeperst, 
de roest wordt van de oude sabels, 
die al te lang werkloos hebben ge
legen, afgekrabd, en de musketten 
worden geladen. 

Zo zeker zijn de Grollenaren van 
hun overwinning op de vermaledijde 
poorters van Lichtenvoorde, dat zij 
het krijgsplan zelfs volledig open
baar hebben gemaakt. Om 12 uur 
zondag zullen de troepen, 35 man
nen sterk, onder aanvoermg van 
niemand minder dan prins Frederik 
Hendrik, en gestoken in uniformen 
uit de 80-jarige oorlog, zich aan de 
Grolse burgerij vertonen, voordat 
zij met vliegende vaandels en slaan
de trom zullen oprukken naar Lich
tenvoorde, om de „keiensleppers" 
daar eens duidelijk en afdoend in 

te prenten dat de Grolse leeuw niet 
met zich laat spotten. 

Bij de heldhaftige troep zullen 
zich aansluiten de „Grolse Vesting
ruiters", de drumband „Spinola", 
die voor de opwindende krijgsmu-
ziek zal zorgen, de verkenners en 
verder voetvolk, bestaande uit vrij
willigers van Grol. 

Uiteraard verwacht men dat „de 
keiensleppers" zo hier en daar een 
versterking zullen opwerpen, maar 
gezien de geringe bekwaamheid in 
de krijgskunde door de Lichten-
voorders in het verleden betoond, 
verwacht men daar niet al te veel 
van. Stormenderhand zullen de 
Grollenaren Lichtenvoorde verove
ren. Men verwacht dat alles zo snel 
in zijn werk zal gaan dat het 
Grolse kanon 's middags om vijf uur 
al weer, onder gejuich van de ont
roerde bevolking de stadspoort, zal 
binnen i-ijden. Er wordt zelfs ge
fluisterd dat het niet eens onmoge
lijk is dat in de zegetocht de Lich
tenvoordse leeuw met Lichten
voordse kei en al, als welkome oor
logsbuit wordt meegevoerd. Op het 
programma van V.V.V. staat dit ech
ter nog niet. Het zal dus zondag wel 
spannen in de Achterhoek. 

Bron: De Gelderlander 1957. 
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Nog éénmaal trekt het Grolse leger over de Markt ah orens koers te zetten richting Lichtenvoorde om het 
gestolen kanon te heroveren. Foto: collectie gemeente Groenlo. 

wordt er goed verzorgd, het ontbreekt hem aan 
niets. De volgende morgen gaat hij onder bewa
king naar de kapper en de kerk en die middag 
zal hij in de Grolse stoet worden meegevoerd 
als losprijs voor het kanon. 

De Actie Achterlicht gaat beginnen (zie 
pagina 18) 
In de binnenstad van Groenlo heerst die zon
dagmorgen de 18e augustus al een gespannen 
sfeer. Vandaag is de grote dag waarop de trots 
van Groenlo heroverd moet worden op de 
Lichtenvoordenaren. Tegen het middaguur ver
schijnen steeds meer figuren in middeleeuwse 
kleren. Op het hoofdkwartier van prins Frederik 
Hendrik is het een drukte van belang. Dag- en 
marsorders worden uitgevaardigd en in ont
vangst genomen. De actie Achterlicht neemt 
spoedig een aanvang. Tegen 12.00 uur concen
treren de troepen zich rondom de Wheme 
alwaar het bij de Aloysiusschool verzamelen is. 
Wie zelf geen kleren heeft gemaakt, ontvangt 
hier kleren en wapentuig om deel te nemen aan 
de veldtocht naar Lichtenvoorde. 
Inmiddels is Groenlo's 'vijfde colonne' al opge
rukt naar Lichtenvoorde. Een lange stoet van 
toeschouwers snelt per fiets of bromfiets naar 
het 'strijdtoneel'. Op de Markt in Lichtenvoorde 
is het ondertussen al een drukte van belang. 

Grolle kump ter an 
Om 13.00 uur geeft prins Frederik Hendrik het 
bevel tot opmars vanaf de Aloysiusschool. Via 
de Maliebaan en de Nieuwstraat trekt het 
Grolse Spaanse leger nog éénmaal over de 
Markt, gadegeslagen door duizenden 
Grollenaren. Het is een imposante stoet. 
Drumband Spinola slaat roffelend de trom en 
hierachter komen de Grolse vestingruiters. Ook 
prins Frederik Hendrik zit op een paard en 
weldra klinken de eerste strijdliederen door de 
Grolse straten. 
Buiten Groenlo klimt het voetvolk op de 
wagens om zo een gedeelte van de route te 
overbruggen. Door de harde kanonschoten die 
van de wagen van de vogeldieven komen, valt 
prins Frederik Hendrik van zijn paard. Het 
paard slaat op hol en wordt pas in Lievelde 
door Teetje te Huirne en Frits Geuting gevan
gen. De burgemeester was door Johan Huijskes 
nog gewaarschuwd niet te veel alleen te rijden 
omdat de paarden al onrustig waren vanwege 
het vele schieten. Lievelde wordt zonder slag of 
stoot genomen en op de Lievelderweg gaat het 
voetvolk weer van de wagens en formeert zich 
de stoet die Lichtenvoorde moet gaan innemen. 
Hier staan de mensen drie rijen dik en het 
schouwspel wordt door duizenden gadegesla
gen. 
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Bij de Driehoek wordt de Grolse stoet al 
gewaarschuwd. Aan de fabrieksmuur van 
Hulshof Herwalt hangt een spandoek met de 
veelzeggende tekst: 'Lichtenvoorde 1000 jaar 
stad, geeft Grolle vies veur het gat' Op de 
watertoren van de fabriek staat ook nog een 
nagemaakt kanon. 

Verzet 
In de Korte Rapenburgsestraat stuit de Grolse 
stoet op een barricade van boomstammen en 
prikkeldraad, die door het Haagje (de buurt van 
de Varkensmarkt) is opgeworpen, ter hoogte 
van Thielemans. De Grolse stoet komt tot stil
stand en alléén prins Frederik Hendrik (de bur
gemeester van Groenlo) en Spinola (Toon van 
der Sluis, in het dagelijks leven politieagent) 
mogen er door om met burgemeester Waals te 
onderhandelen. Hierna wordt de barricade door 
de Grolse smeden onder aanvoering van Gait 
Huijskes snel aan de kant geschoven zodat het 
Grolse leger zich meester maakt van de Markt 
in Lichtenvoorde. 

Onderhandelingen 
De onderhandelingen vinden plaats in hotel 
Westerman, in het bijzijn van de drie kapers. 
Hierna spreekt prins Frederik Hendrik de 
Lichtenvoordse bevolking toe op de Markt. 
Hierna is het de beurt aan burgemeester Waals 
die de Grollenaren een imitatiekeitje met daarop 
een leeuwtje aanbiedt. "Het is onze gewoonte 
dat wij altijd meer teruggeven dan wat wij heb
ben genomen" aldus burgemeester Waals, die 
akkoord gaat met de teruggave van het Grolse 
kanon doch niet met de gijzeling van de drie 
ontvoerders. Hij wenst dan ook dat de drie 
keien van kerels als helden worden gevierd. 
Prins Frederik Hendrik gaat akkoord met de 
voorstellen. De burgemeester brengt hulde aan 
iedereen die heeft meegewerkt om dit histori
sche evenement op zo'n bijzondere wijze te 
doen verlopen. Hij besluit met te constateren 
dat wanneer men op de hele wereld zo ruzie 
maakt als het hier gebeurt, de wereld er heel 
anders uit zou zien. 

Hierna worden de overeenkomsten getekend en 
onder het genot van een glaasje bezegeld in 
hotel Westerman. De mensen buiten worden 
natuurlijk ook voorzien van het nodige gerste-
nat. 

Op naar Groenlo 
Tegen 16.00 uur formeert de Grolse stoet zich 

Op de watertoren van Hulshof's Leerfabrieken in 
Lichtenvoorde is een houten model van het gestolen 
Grolse kanon geplaatst. Er hangt een bord onder met 
de tekst: "De duuzend-joarige stad gaf Grolle vies 
veur 't g..!". 
Foto: Boek 'Van huid tot Koninklijk leder'. 

Zelfs een .smederij was aanwezig-
Foto: collectie gemeente Groenlo. 

voor de terugtocht naar Groenlo. Ook het drie
tal Jos Dusseldorp, Joop Kruip en Leo Paashuis 
gaat mee. Ze zitten boven op het Grolse kanon. 
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De drie rovers van het Grolse kanon (Joop Kruip, Leo 
Paashuis en Jos Dusseldorp) drinken nog even een 
halve liter voordat ze het kanon uit zijn schuilplaats 
halen. 
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Het Grolse kanon heeft gestaan in de schuur van de 
rozenkwekerij van Joop Kruip. Op de foto wordt het 
stro weggehaald en komt de trots van Groenlo tevoor
schijn. 

Lichtenvoordse verkenningsposten te paard melden 
dat Groenlo eraan komt. 

Prins Frederik Hendrik op weg naar 
Lichtenvoorde. 

Het Grolse kanon op de Markt in Lichtenvoorde wordt Het Grolse leger marcheert door de straten van 
streng bewaakt. Lichtenvoorde. 

Alle foto's op deze pagina: collectie gemeente Groenlo. 
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De wagen met daarin de Lichtenvoordse gijzelaar 
Cornells van Wijngaarden met daarachter het 
Grolse Spaanse leger. 

Ook drumband Spinola loopt mee. 

Er is lichte Lichtenvoordse tegenstand in de vorm 
van knallende kanonnetjes. 

Alle foto 's op deze pagina: 

26 

De Grolse ponyclub arriveert als één van de eersten 
in de straten van Lichtenvoorde. 

Het Grolse leger stuit op een Lichtenvoordse barrica
de in de Korte Rapenburgstraat. 

Het Grolse kanon op de Markt in Lichtenvoorde 
wachtend op de dingen die komen gaan. 

collectie gemeente Groenlo. 
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Half Lichtenvoorde gaat zo'n beetje mee rich
ting de vestingstad GroUe. 
In Groenlo is de spanning te snijden, zou het 
gelukt zijn om het kanon te heroveren op de 
Lichtenvoordenaren? Herauten kondigen in 
Groenlo de komst van de stoet aan en heel 
Groenlo loopt uit om dit alles met eigen ogen te 
aanschouwen. 
Het kanon wordt met veel krijgsrumoer de ves
ting binnengereden met boven op het kanon de 
drie Lichtenvoordse rovers. Op de Markt in 
Groenlo spreekt Prins Frederik Hendrik verza
melde menigte toe. Hierna klinkt een luid 
applaus over de Markt en neemt loco-burge
meester T. Groot Kormelink het woord en dankt 
de legeraanvoerder. 
Nog éénmaal geeft Frederik Hendrik een bevel 
en wel om het surrogaatkanonnetje dat de 
rovers op de Kanonsbulten hebben achtergela
ten te verbranden. Zo wordt de schanddaad die 
de Lichtenvoordenaren GroUe hebben aange
daan uitgewist. 
Hierna stort iedereen zich in het feestgewoel en 
kan de Grolse kermis 1957 beginnen. Het 
kanon wordt vóór de oude Calixtuskerk ten
toongesteld en wordt de hele avond en nacht 
goed bewaakt. Na de kermis wordt het Grolse 
kanon weer teruggeplaatst op z'n oude en ver
trouwde stek. de Kanonsbulten. 

Het kanon wordt weer teruggeplaatst op de Kanonsbulten. Foto: collectie gemeente Groenlo. 

Het Grolse kanon werd na afloop tentoongesteld 
vóór de oude Calixtuskerk. 
Foto: collectie gemeente Groenlo. 
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Grol heeft sijn kanon terug 
Prinselijke troepen liepen ^^Keien-

sleppers' onder de voet 

Na felle schermutselingen 

(Van onze frontcorrespondent) 
/ ^ R O t heeft zijn kanon w e e r binnen de eigen wallen! Aan 

zijn roemrijke geschiedenis is gisteren een nieuw histo
risch wapenfeit toegevoegd, namelijk de tijdelijke bezet t ing 
van de nabuurs tad Lichtenvoorde en de herovermg van het 
kanon, dat juist een week geleden op zo snode wijze door 
Lichtenvoordenaren was gekaapt Dat is n e t bepaald zon
der slag of stoot geschied Niemand minder dan Pr ins 
Freder ik Hendr ik moest eraan te pas komen Hij leidde 
gis termiddag een kloeke legerschare, gestoken m indruk
wekkende uniformen en bewapend met kanonnen, musket 
ten en hel lebaarden, ten aanval Een honderdta l vrijwilli
gers volgde doelbewust zijn voetsporen Tegen een derge
lijke stri jdmacht bleek de Lichtenvoordse burge rwach t n et 
opgewassen Na een moedig gevecht moest burgemees te r 
Waals wel toes temmen m onderhandel ingen En daarbij had 
Freder ik Hendr ik een sterke troef m handen triomfantelijk 
voe-de hij namelijk een gijzelaai mee, die de avond tevoren 
in Grol gevangen was g e n o m e n . . . . 

Omstreeks het middaguur be- door Lievelde, passeerde onge-
gon de Grolse legermacht zich hmderd de eerste Lichten-
reeds te voimen. Jonge krngers, voordse wachtposten^ die druk 
sommigen te paard, schaarden doende waren zich Grolse moed 
zich manmoedig onder de vanen m te drinken en verspreidde 
van Prins Fiederik Hendrik, die zich tussen de duizenden bur-
tiideluk het commando over de gers van Lichtenvoorde, die, ge-
stad had overgenomen En zo alarmeerd door hun kerkklok-
tiok tegen half twee met vlie- ken en sirenes, te hoop waren 
gende vaandels en slaande gelopen op en om de markt, 
trommen (van de drumband Maar bii het zien van de na-
c, 1 ^ .j «,ir,<,<.i,iir,> troon derende Grollenaren werden de 
Spinola) de prinselijke troep Lichtenvoordse voorposten toch 
zuidwaarts. actief de eerste donderende 

Het was een lange stoet, want knallen weerklonken aan de 
ei was op alles gerekend niet Lievelderweg IJlboden te paard 
alleen leden er tal van oorlogs- renden stadwaarts en her en 
correspondenten mee, maar ook der werden barricaden opge-
vrachtwagens vol vrijwilligers, worpen Maar het Grolse heir 
een fouragewagen, een rode wist van geen wijken Onder 
kruis-wagen, er was zelfs een kreten als ,Weg met de keien-
klem gasfabriekje, voor het ileocersU stiptan Fr^denk Hgu-
k?rt!eke m?m1nt"we"r ee°ns met «-'̂ k en de zijnen door tot m de 
gIsgeteek ' tT kampen zouden ouitenw^ken A. knallende met 
kri."en Verder was er een fik- aonderpotten (en bierflessen) 
se 5-ewapening, want Grol bleek ijo^. .̂ e defms, ^ich °P,.]l'^." 
lil tZ lr^nTtulfrlllf 'êSrnli"s dfn^'cS^^rel^^f lt^20 ^°uuf °"d^ 

meegevoerd en die s morgens "'St net. geuaapie Kanon. 
met dan onder zwaie bewaking „ . . , 
ter kerke had mogen gaan . Grimmige woorden 

Vijfde colonne 

Inmiddels was Grols „vijfde 
colonne al naar Lichten

voorde opgerukt Een lange 
stoet van fietsers, brommers en 
automobilisten slingerde zien 

Uitdagend stond het op een 
wagen, ongeschonden en 

wel Met bloemen en groen op-
cfetuigd, zelfs fraaier dan het m 
Grol ooit heeft gestaan. Een 
glimlach van voldoening gleed 
over des prinsen gebaarde ge
laat Maar grim vis waren de 
woorden welke hii (-.ia talrijke 

luid'orekcrs) tot Lichtenvoorde 
richtte H'i herinnerde aan 
roemrii':e kri'^sdaden, die zi,in 
le-^er had verricht, door grote 
gesch.edschrnvers opgetekend, 

en zo die Lichtenvoorde al een'? 
noemden dan was het omdat 
ziin pa-ird er eens gestruikeld 
was over een steen Maar Grol 
was in Cie ti d een bloemperk m 
een vl?'cte van onkruid en gras" 
En ZiCh wendend tot de drie 
Lichtenvoordse mannen die het 
Grolse kanon hadden geroofd 
zeide prins . Gn snoodaards 
galgebrokken, keiensleppers, is 
dat de dank voor de genegen
heid dip ik uw voorvaderen heh 
betoond''" Ncchtans moe.st hn 
toegeven da t zii zich keien van 
kerels hadden getoond, dat 
Lichtenvoorde aardig was ge
groeid en een mooi dnrp" (ge
loei) was ceworden Overigens 
zei hn deze muiterii met ooed 
te kunnen begrnnen omdat 
Lichtenvoorde voor het geroofde 
kanon n e t eens ammunitie 
heeft Tot slot werden de drie 
kanonrovers — Joop Kruip, Leo 
Paa'hui'ï en Jos Dusseldorp — 
beeiftigd met de vetleren me
daille van Grol en werden alle 
dorpolmsen benoemd tot ka-
nonsleppers 

Ongelijke strijd 
De ^cnormui'iehnqen (Juuraen voort 
u anf Iichienvoorcle'i hurgemeosier 
hlpck oofe met op zijn monnip qe 
r allen en diende Prederih Hcnanh 
a rimororistp van repjiel: Hij vToeg 
zicFi daarbij af of Grol's hnrgemees 
Ier de mned had ontbroken om mee 
naar ïicJifenvoorde te komen . Dtf 
'S geen qelijhe partij" stelde hlf vast 
Dat wn'; de liele kracJitmetinq eiqen 
lijk niet geweest vond hij, ivant 
tegenover het Grolse huurleger van 
200 man stonden de ïjichlenvoorde 
naren m hun zelf helaalde turgor 
pakie^ 

Frederik Hendrik had trou
wens ten onrechte van roof ge
sproken een edele daad van 
krugsmanschap is geen diefstal 
Het IS trouwens de vraag wat er
ger zou zim de liikschenms van 
de Grollenaren, die Frederik 
Hendrik uit de doden opriepen, of 
de verovering van een tweede
hands kanon " Heel Lichtenvoor
de luichte En het juichte weer 
toen buigemeestei Waals opper
de dat Grol indeitijd eigenlijk 
is ontstaan dank zu de vestiging 
van de beste Lichtenvoordena
ren Aan Grol's jaloezie over de 
grote kei o» de Lichtenvoordse 
markt wilde men ovengens een 
beetle tegemoet komen en daar
om ook had men voor het ka
non een imitatie-keitie met een 
leeuwtje erop neem-ezet Het 
IS onze gewoonte dat wu altijd 
meer terup^even dan wu hebben 
genomen" En tot slot werd 
Grol dan het vredesverdraj' 

Surgemeesler, pardon pnns FrcJenfe 
Hendrik van Groenlo, zit vastbe
raden op zijn ros: hij gaat weer eens 
een stad bedwingen in dit geval 
Lichtenvoorde, die hem heeft getart 
(foto ij. Zijn krijgers konden het 
lachen met laten (foto 2} bij het 
zien lan de barricaden, welke de 
„vijanden hadden opgeworpen. Het 
was voor hen ee i kleinigheid deze 
ie nemen en toen lag de weg vnf 
om op ie marcheren naar het goede, 
oude fianoii De Lichtenvoordcrs 
waren niet haatdragend, integen
deel, ien bewijze daarvan haoaen 
ZIJ het omstieden luuriuapen met 
bloemen opgesierd, toen de GroUers 
op de Markt m Lichtenvoorde hun 
kostbaarheid terug vonden (foto 5)-
Triomfantelijk zwaaide prins Frede
rik Hendrik naar de Lichtenvoordse 
burgerij, die was uitgelopen om te 
zien hoe de Groenloers hun stedeke 
zouden verlaten (foto 4) De slot-
acte (o el althans), vond plaats 

op de Mar t t m Groenlo, maar het 
,schandkanon" door lekkende vlam

men werd opgeruimd (/oio 5). 

aangeboden, dat in dank werd 
aanvs^ar'i Pas t^en kwamen de 
Grollenaren met hun gijzelaar, 
ae heer Com van Wi.ingaaiuen, 
op de proppen De transacae 
was gauw gesloten Gicl mocht 
zijn kanon weer meenemen, de 
gijzelaar herkreeg de vrijheid. 
Het zakelijke was nu geregeld. 
De veibroedenng kon een aan
vang nemen In een ommezien 
stroomde rukelijk het geistenat 
en gingen giote pinten bier van 
hand tot hand. 

Schanddaad uilgeuist 

Hi:zL wat opgewekter dan 
het was uitgetrokken, keer

de het Giolse leger om vyf uur 
binnen zijn poorten terug Im-
meis, met het kanon (vele Giol-
se burgers zagen het met ont
roering) En met een heel lange 
sleep ,,gloeilichten", die zich na 
zeven dagen belegeiing einde
lijk weer eens zonder gevaar 
konden laten zien m Groenlo 

Prins Frederik Hendrik deed 
'n enorme menigte op de markt 
verslag van de krijgsverrichtin
gen en sprak de hoop uit dat 
men hem de eerste due eeuwen 
niet we^r uit zijn lust zou wek
ken Zyn laatste oider gold het 
uitwissen van de Lichtenvooidse 
schanddaad het surrogaat-ka
nonnetje, dat de voiige week 
voor het geroofde kanon in de 
plaats was gezet, aan de vlam
men prys te geven Het deed de 
GioUenaien zichtbaar goed En 
het echte kanon werd voor een 
ledei te kyk gezet op het plein
tje voor de Ned Herv. keik 

WIJ heoben ons laien veiiel-
len dat het daar de hele nacht 
een ongeziene maar strenge be
waking heeft gehad Je kunt 
met zoveel Lichtenvoordenaren 
in huis nooit weten, redeneerde 
men m Grol Als hot hiei hun te 
best gaat smaken, willen ze wat 
te slepen hebben. 

Bron: De Gelderlander 1957 
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Hoofdstuk 5 

Grolse kanonnenbouwers 
Menige (oud) Grollenaar heeft een houten 
miniatuurkanonnetje op de kast staan. Zeer 
waarschijnlijk dat deze gemaakt is door Jan 
Overbekking, Hendrik Wisseborn of Frans 
Nijkamp. Alle drie kanonnenbouwers zijn 
stille ambassadeurs van Groenlo, want hun 
miniatuurkanonnetjes hebben hun weg over 
de hele wereld gevonden. Pure Groenlo-
promotie. 
Jan Overbekking uit de Nieuwstraat was de 
eerste die houten miniatuurkanonnetjes 
maakte. Hij werd ook wel Jan den Dreijer 
genoemd of "de man met de gouden hand
jes". Hij was koperslager van beroep. Hij 
leerde zijn opvolger Hendrik Wisseborn 
hoe je een loop moet maken: "Je neemt gewoon 
een gat en draait daar een loop omheen". De 
kanonnetjes die Jan Overbekking maakte, wij
ken af van die Hendrik Wisseborn: de loop van 
de kanonnetjes van Wisseborn zijn een stuk 
korter, ook zijn de kanonnetjes donkerder van 
kleur en hebben ze koperen banden om de wie
len. De kanonnetjes van Overbekking zijn wat 
grover dan die van Wisseborn. Ook de kanon
nen die Frans Nijkamp anno 2005 nog steeds 
maakt wijken weer af van die van Wisseborn. 

Jan Overbekking bi jg nwi het vervaardigen van een miniatuurkanon. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Houten miniatuurkanon gemaakt door Jan Overbekking. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

12 jaar 
Hendrik Wisseborn maakte al op 12-jarige leef
tijd zijn eerste miniatuurkanon zoals dat er 
toentertijd bij stond. Nog niet op een affuit, 
want dat gebeurde pas in 1948. Ruim 38 jaar 
heeft Hendrik een kruidenierszaak gehad aan de 
Mattelierstraat 25. De zaak wordt aan de kant 
gedaan en hierna begint hij weer langzaam zijn 
oude hobby op te pakken, het maken van minia
tuurkanonnetjes. Hij heeft hiervoor in zijn 
schuur een heuse kanonnenwerkplaats ingericht. 
Via mond- tot mondreclame stromen de 

opdrachten binnen 
en de kanonnen van 
de hand van Hendrik 
Wisseborn worden 
een begrip. Zelfs 
wijlen Koningin 
Juliana mocht een 
exemplaar van 
Hendrik ontvangen 
ter ere van haar 25-
jarig regeringsjubi
leum in 1973. De 
grootste opdracht 
was wel in 1977 tij
dens het feest van 
Groenlo 700 jaar 
Stad, toen er 65 
exemplaren werden 
gefabriceerd voor de 
Grolse Ponyclub. In 
die tijd draaide hij er 
zijn hand nauwelijks 
voor om. 
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Hendrik Wisseborn werkt 
aan 2000e exemplaar! 

Wie kent hem inmiddels niet: de nog immer bescheiden ex-kruidenier Hendrik 
Wisseborn uit de Mattelierstraat? 
Naast bijna levenslang als kruidenier te hebben gewerkt is hij sinds 1971 ook 
bezig met het maken van miniatuurkanonnetjes. En inmiddels is hij het aantal 
van 2000 stuks dicht genaderd! 

Een bijna ongcloollijk aantal En zijn 
prachtige kanonnetjes sieren inmiddels 
over de hele wereld de schouwen, de 
tafels, Je vensterbanken de bureaus of 
welke voor de mensen interessante plek 
m huis school ot kantoor dan ook 
Het ziet er naar uit dat m oktober aan
staande het 2000e exemplaar gereed zal 
/ijn 
Precies weet Hendrik Wissebom, 
inmiddels 8"?, dal niet Het werk gaat 
me wel steeds moeilijker af en het 
tempo is ook niet meer zo hoog zo laat 
hij lachend weten 
"Ik doe er nu gewoon wat langer over" 
/egt hij Hi| moet er nog zes maken 
De nodige ervaring m dit gespeciali 
scerdc 'vakgebied' kun je hem natuur
lijk na al die lange jaren moeilijk ont 
zeggen In zijn werkplaats aan de 
Mattelierstraat heelt hij vele uren door 
gebracht om de kanonnetjes precies zo 
te tabriceren als hel robuste kanon op 
het Noorderbastion 

Tempo 
/Soals gezegd gaat thans het maken van 
een kanon m miniatuur niel meer zo 
vlot 
Maar er zijn tijden geweest /o weet 
Hendnk Wissebom zich te hcnnncren 
en met hem zijn vrouw, dat er wel eens 
12 kanonnen in een week /ijn gemaakt 
De griwtste opdracht was wel in 1977 
tijdens het tcest van Groenlo 7(H) jaar 
Stad toen er 65 exemplaren moesten 
worden gefabriceerd voor de Grolse 
Pon>club 
In die tijd draaide Hendnk Wissebom 
zijn hand daar nauwelijks voor om 
HIJ heeft het altijd een bijzonder boei 
ende vrijetijdsbesteding gevonden en is 
eigenlijk langzamerhand met die 
kanonnen een plaatselijke en zelfs 

boven-plaatselijke beroemdheid gewor 
den, hoewel hij dat eigenlijk helemaal 
niet wil 
Dat ligt natuurlijk ook aan de omstan
digheid dat het Grolse Kanon en alles 
wal daamiec samenhangt de laatste 
jaren in feite is herontdekt 
Zoals bekend hebben we hier een such 
ling Vnenden van de Grolse Kanonnen 
en die heeft onder meer onderzoek 
gedaan naar de herkomst van het kanon 
op het Noorderbastion en ook naar de 
herkomst van de kanonsloop voor de 
stadsboerderij in de Nolcnboomstraat, 
die op dit moment wordt opgeknapt 

Oktober 
De verwachting is dat in oktober het 
20Ü0e miniatuurkanon uit de werk 
plaats van Hendrik Wissebom zal 
komen 
Dat zou dan ook een mooi moment zijn 
voor een feestelijk tintje, want zoals 
bekend wordt m oktober weer Het 
Vestingstad Weekend gehouden met 
daarin De Slag om Grol 
Een extra teestclijk tintje voor een bij-
zx)ndere gebeurtenis als het gereed 
komen xan het 2000e kanon zou daar 
natuurlijk een mooi onderdeel van kun
nen uitmaken 
We mogen ook aannemen dat ook de 
gemeente nog wel geïnteresseerd zal 
zijn want ook op het gemeentehuis is 
zo'n miniatuurkanonnetje een begrip 
De komende maanden zal Hendnk 
Wissebom nog rustig m zijn werkplaats 
knutselen aan de voltooiing van het 
enorme aantal van 2000 kanonnetjes 
Maar als de realisering van deze super-
klus IS beëindigd en dat wordt wereld 
kundig gemaakt, dan zullen wij daar 
natuurlijk ook uitgebreid verslag van 
doen' 

Bron: Groenlose Gids 1999. 

Hendnk Wisseborn bezig in zijn werkplaats. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Hendrik Wisseborn maakte al op 12-jarige leeftijd dit 
miniatuurkanon zoals het er destijds omstreeks 1930 
bij stond. Foto: collectie Erik Mentink. 

DE GELDERLANDER / DINSDAG 31 AUGUSTUS 1999 

Burgemeester 
krijgt 2000-ste 
mini-kanon 
Door onze verslaggeefster 
GROENIO - Hendrik Wisseborn 
heeft zijn doel bereikt. Het 
tweeduizendste ininiatiiurka 
nonnetje is uit handen van de 
voormalig kruidenier gekomen 
en aangeboden aan de burge
meester van Ciroenlo. 
Wisseborn kreeg gistermorgen 
een ondersciieiding van burge
meester van Wingerden-Boers 
en wethouder H u u m e m a n . hen 
speciaal vervaardigde gouden 
speld met daarop een afbeel
ding van het kanon en het ge-
meentewapen van Groenlo. „We 
zijn er trots op de /e unieke on
derscheiding aan een imiek per
soon uit te mogen reiken", 
sprak de ambtsvrouw, 
l iet overhandigen van de on
derscheiding geschiedde door 
de zwakke lichamelijke gesteld
heid van Wisseborn /onde r al te 
veel spektakel. Naast de burge
meester en wethouder was ook 
brik Mentink van de Stichting 
Vnenden van de Grolse Kanno-
nen aanwezig. Namens de stich
ting overhandigde hij de 'be
schermheer van het (ïrolse ka
non ' een foto van het eerste ka
nonsschot dat tijdens het ves
tingstadweekend werd gelost. 
In zijn jeugd s|)eelde Hendrik 
Wissenhorn al op en rond het 
Grolse kanon en ook maakte hij 
in zijn jonge jaren reeds een mi
nia tuur van hout . Dat kanonne

tje heeft hij nog steeds in zijn 
bezit. Vanaf begin jaren zeven
tig, toen hij /ijn winkel aan de 
Mattelierstraat aan de kant 
deed, kreeg hij tijd om meer mi
niaturen te maken. 
Vele kanonnctjes vonden in de 
loop der jaren hun weg in het 
binnen en buitenland. Konin
gin Juliana werd tijdens haar 
2.^-)arig jubileum zelfs verrast 
met een Grols minia tuurkanon. 
Wisseborn hecht veel waarde 
aan wat hij zelf 'Het souvenir 
van Groenlo' noemt. 
De inmiddels 83 jarige Grollen
aar, die in het hoek 'Pas Op De 
Buren' ook wel 'De Krupp van 
Grolle' werd genoemd, had als 
streven het magische getal 2000 
te halen. Vanaf /ijn ziekbed aan 
de Matellierstraat overhandigde 
hij onlangs in stilte het tweedui
zendste exemplaar aan de bur
gemeester. Iets waar hij lang 
naar uit had gekeken. 
Wisseborn heeft zelf altijd ge
zegd net /olang door te gaan tot 
hij niet meer bij machte zou zijn 
de kanonnentabr i tage ' voort te 
zetten. 
Hij hoopt dat er ooit iemand in 
zijn voetsporen treedt om de 
traditie voort te zetten. Want: 
„ie bent geen echte Grollenaar 
als je geen kanon in de venster
bank of op het dressoir hebt 
staan", luidt een bekende Grol 
se uitdrukking. 

Bron: De Gelderlander 
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2000e Grolse kanon aangeboden 
door Hendrik Wisseborn 

aan burgemeester 
van Wingerden-Boers 

y,xa..:??>:-»:iy 

2000e kanon historische mijlpaal 
Het is Hendrik Wisseborn dan 
toch gelukt, het 2000e Grolse 
miniatuurkanonnetje is af en is 
onlangs in stilte aangeboden aan 
burgemeester van Wingerden-
Boers. Vanaf zijn ziekbed aan de 
Mattelierstraat overhandigde 
Hendrik persoonlijk zijn 2000e 
miniatuurkanonnetje aan de bur
gemeester die zeer in haar nopjes 
was met dit bijzondere cadeau. 
Het 2000e kanon kenmerkt zich 
door het getal 2000 dat er inge
brand is en tevens is er een mooi 
herdenkingsplaatje op gemaakt. 
Hendrik heeft er lang naar uitge
zien om het 2000e exemplaar te 
vervaardigen en te overhandigen 
aan de burgemeester. 
Verrassing 
Ook had burgemeester van 
Wingerden-Boers nog een verras
sing voor Hendrik in petto name
lijk een speld met een gouden 
kanon (het 2000e en in goud het 
wapen van Groenlo). Dit kreeg hij 
namens de Gemeente Groenlo als 
dank voor de promotie van het 
Grolse kanon en als blijvende her-
innenng voor het vervaardigen 
van het 2000e exemplaar. Dit 
bedankje een stukje herkenning 
namens de Gemeente Groenlo 
deed Hendrik zichtbaar goed en 
hij was hier zeer blij mee. Namens 

de stichting Vrienden van de 
Grolse Kanonnen kreeg Hendrik 
uit handen van Erik Mentink een 
mooie ingelijste foto van het eer
ste schot van het Grolse kanon tij
dens het vestingstadweekend in 
1998, zo kan Hendnk dagelijks 
naar zijn kanon kijken. 
Boek Pas op de Buren 
In het boek pas op de buren is een 
heel hoofdstuk gewijd (hfdt. 12) 
aan de 'Krupp van GroUe' want zo 
wordt Hendrik schertsend wel 
genoemd in Groenlo. Men kan 
hem gerust onze grote stille 
ambassadeur van Groenlo noe
men, want in stilte droeg hij met 
het vervaardigen van de 2000e 
miniatuurkanonnetjes bij tot de 
naamsbekendheid van zijn gelief
de Groenlo. De kanonnetjes staan 
over de hele wereld en zelfs de 
toenmalige koningin Juliana 
kreeg van Hendrik in 1973 bij 
haar 25-jarig jubileum een 
Grols miniatuurkanon, hij heeft 
hiervoor een mooie bedankbrief 
gekregen. 

Bezorgd om het kanon 
Ook toen het stil was rondom 
het Grolse kanon heeft Hendnk 
zich ook altijd bekommert om het 
wel en wee van het grote en echte 
exemplaar op de kanonsbulten. 

Zo was hij samen met Jan 
Geerdink, Jan Rave, Johan 
Abbink, Willy Devillers en Gerard 
Nijbroek betrokken bij de grondi
ge restauratie van het kanon in 
1983^1984. Hendnk verzorgde het 
graveerwerk. 
Als het kanon door vandalen weer 
eens bekladderd was dan trok 
Hendrik bij de Gemeente altijd 
onmiddellijk aan de bel. 
Hij was dan ook ontzettend blij 
dat de stichting Vrienden van de 
Grolse kanonnen zich vanaf 1998 
om het wel en wee van zijn kanon 
ging bekommeren. Dit was voor 
hem een hele gemststelling. 

Film totstandkoming maken 
miniatuurkanon 
Indertijd is er ook een film 
gemaakt over hoe je een Grolse 
miniatuurkanon maakt. 
Hendrik zie je dan lopen in een 
bos en wijst de bomen aan die hij 
nodig heeft. Deze worden omge
zaagd en gezaagd tot planken. 
In zijn werkplaats aan de Matte
lierstraat laat hij zien hoe een 
Grolse miniatuurkanonnetje ge
maakt wordt. 

Uiteindelijk overhandigd hij het 
kanon aan Hame Blanken 
en samen drinken ze er een 
Grolsch pilsje op. 

Bron: Groenlose Gids 1999. 

2000' kanon 
Op maandag 30 augustus 1999 was het dan ein
delijk zover. Hendrik Wisseborn kon vanaf zijn 
ziekbed het 2000' kanon overhandigen aan bur
gemeester Van Wingerden-Boers. Hendnk had 
hiermee zijn doel bereikt en hij kreeg hiervoor 

een onderscheiding, een speciaal vervaardigde 
gouden speld met daarop een afbeelding van het 
kanon en het gemeentewapen van Groenlo. "We 
zijn er trots op deze unieke onderscheiding aan 
een uniek persoon uit te mogen reiken", sprak 
de ambtsvrouw. Hendnk die ook wel 'De Krupp 
van Grolle' werd genoemd was met dit stukje 
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Miniatuurkanon gemaakt door Hendrik Wisseborn. Dit is een zogenaamd 'superkanon' omdat ook het smeed
werk volledig is nagemaakt. Hier is het kanon afgebeeld met de bekende trompeti'orm zoals het Grolse kanon 
dat ooit heeft gehad. Foto: Wibo Rombout. 

erkenning van de kant van de gemeente 
Groenlo ontzettend blij. Van de Stichting 
Vrienden van de Grolse Kanonnen ontving 
Hendrik een mooie foto van het eerste schot 
van het Grolse kanon tijdens het vestingstad
weekend (in oktober 1998). Een week later in 
september 1999 is Hendrik overleden. 

Voetsporen 
Het was een grote wens van Hendrik Wisseborn 

dat er na hem ooit iemand in zijn voetsporen 
zou treden om miniatuurkanonnetjes te maken. 
Zo geschiedde: in overleg met de familie 
Wisseborn nam Frans Nijkamp het maken van 
miniatuurkanonnen officieel over. Frans had in 
zijn huis aan de Mozartstraat ook een werk
plaats om kanonnen te maken. Naast de kanon
nen maakt hij ook houtsnijwerk van het Grolse 
kanon. Anno 2006 maakt Frans Nijkamp nog 
steeds miniatuurkanonnetjes. 

Werkplaats van Frans Nijkamp. Aan de wand hangen 
enkele halve kanonnen in schilderijvorm. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

• tuiidi „^ Jige Grolse kanonnenbouwer hrans 
Nijkamp toont hier één van zijn modellen. 
Foto: collectie Erik Mentink. 
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Bovenaanzicht kanonnetje gemaakt door Hendrik 
Wisseborn. Foto: collectie Erik Mentink. 

Zoek de tien verschillen tussen het miniatuurkanon 
gemaakt door Hendrik Wisseborn (bovenste) en 
het onderste kanon gemaakt door Jan 
Overhekking. Foto: collectie Erik Mentink. 

Bovenaanzicht diverse miniatuurkanonnetjes. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Een 'superkanon' gemaakt door Hendrik 
Wisseborn zonder trompetvorm. Maar liefst veertig 
uur noeste arbeid gaat zitten in het maken van dit 
soort kanonnen. Daarentegen had hij voor het 
maken van de 'gewone' miniatuurkanonnen slechts 
twaalf uur nodig. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Diverse miniatuur kanonnen geniaaki doui l laiis 
Nijkamp. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Sinds 1981 wordt er in de zomer gevist in de Groenlo.se 
stadsgracht om 'het Grolse kanon'. Tot aan de editie 2004 
was het miniatuurkanon van Hendrik Wisseborn de felbe
geerde hoofdprijs. Met ingang van 2005 is er de stenen 
versie van het Grolse kanon staande op een plateau dat de 
Groenlose stadsgracht moet voorstellen. 
Foto: Henk Migchielsen. 
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Hoofdstuk 6 

Speurtocht naar de oorsprong van de 
Grolse kanonnen 

Op 13 februari 1996 wordt door een groep 
Grollenaren genaamd De Leeuwentemmers de 
Lichtenvoordse leeuw van z'n sokkel gehaald. 
Ik had de eer om één van hen te zijn. Deze 
Grolse actie was een vergelding voor het kapen 
van de trots van Groenlo in 1957, namelijk het 
Grolse kanon. Maar wat heeft het stelen van de 
Lichtenvoordse leeuw te maken met de speur
tocht naar de oorsprong van de Grolse kanon
nen zult u denken? Zo op het eerste gezicht niet 
veel, maar toch is het de aanleiding geweest 
naar een grote speurtocht die begon in 1997 in 
Groenlo en die uiteindelijk eindigde in 
Engeland. 

Pas op de Buren 
Het stelen van de Lichtenvoordse leeuw was het 
zoveelste wapenfeit op rij betreffende de rivali
teit tussen Groenlo en Lichtenvoorde: 1956 ste
len Lichtenvoordse kermisvogel, 1957 kaping 
Grolse kanon en 1996 stelen Lichtenvoordse 
leeuw. Hierover kwam ik met wijlen Harrie 
Blanken in gesprek en wij waren beide de 
mening toegedaan dat de eeuwige rivaliteit tus
sen de Grollenaren en de Keienslöppers maar 
eens op schrift gesteld moest worden. 
Dit konden we natuurlijk niet met z"n tweeën 
en Lichtenvoordse inbreng was zeker gewenst. 
Nu wilde het geval dat een collega van mij, 
namelijk Max Wekking hier wel oren naar had 
en we spraken af dat hij een aantal enthousiaste 
Lichtenvoordenaren erbij zou vragen en ik een 
aantal Grollenaren. Uiteindelijk werd ten over
staan van Notaris Stevelink uit Groenlo een 
stichting opgericht genaamd "Pas op de Buren". 
Deze stichting zou het boek gaan uitgeven en 
hierin hadden de volgende personen zitting: 
voor Groenlo: Edwin Grothe, Erik Mentink, 
Gerrie Meulenbeek en Robert Wolterink. Van 
de Lichtenvoordse kant waren vertegenwoor
digd in de Stichting: Walter te Brake, Benno 
van Lochem en Max Wekking. Harrie Blanken 
zou het boek gaan schrijven en de andere leden 
van het stichtingsbestuur zouden Harrie helpen 
met het verzamelen van materiaal voor het 
boek. Helaas heeft Harrie dit werk niet kunnen 
voltooien, want hij overleed op 3 juli 1998. 

Journalist Ton Tijdink bleek bereid zijn taak 
over te nemen. 

De eerste vergadering 
Op de allereerste vergadering werd besproken 
wat er allemaal in het boek moest komen en 
wie de kar zou gaan trekken voor bepaalde 
onderdelen. Als een paal boven water stond dat 
in ieder geval uit de doeken gedaan zou worden 
hoe Lichtenvoorde aan haar symbool de leeuw 
is gekomen. Dit zou Benno van Lochem op 
zich nemen. Uiteraard zou ook beschreven wor
den hoe Groenlo aan z'n beroemde kanon is 
gekomen. Ik zou dit uit gaan zoeken en hier 
begint het opmerkelijke verhaal dat ik genoemd 
heb: 'de speurtocht naar de oorsprong van de 
Grolse kanonnen'. Ja kanonnen, want Groenlo 
had er op dat moment twee, de één lag vóór het 
Grolsch Museum in de Notenboomstraat en de 
andere stond boven op het noorderbastion, in de 
volksmond ook wel 'Kanonsbulten' genoemd. 

Informatie 
De volgende dag klom ik meteen in de pen om 
twee brieven te schrijven. De eerste was gericht 
aan de Oudheidkundige Vereniging Groenlo en 
de tweede ging naar de archivaris van de 
gemeente Groenlo, Henk Nijman. Beide konden 
mij niet verder helpen dan wat er in het boek 
van W.P. Vemer, De Kroniek van Groenlo 
stond. In dit boek staat op bladzijde 45 (4= 
druk): ''Één van de 28 kanonnen, die door 
Frederik Hendrik bij de inname van Grol in 
1627 buitgemaakt en als oorlogstrofee aan de 
burgerij geschonken werd. Het onderstuk is 
naar oude gegevens nagemaakt door de Grolse 
ambachtslieden en het aldus gerestaureerde 
kanon werd in 1948 weer "onthuld" door Prins 
Bernhard". Onder deze tekst stond een mooie 
foto van het Grolse kanon op de Kanonsbulten 
met aan weerszijden een stapel (elk negen 
stuks) gietijzeren kanonskogels. 
Over de loop die in 1997 vóór het Grols 
Museum ligt, zegt Vemer het volgende: "1907, 
bouw nieuwe Callixtuskerk op de Lcmgewal, die 
hiervoor geslecht moet worden. Het zware ijze
ren kanon (onderhelft), wordt bij de afgraving 
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gevonden ". 
En in de Geldersche Bode van 27-2-1937 lezen 
we: 
"Gisteren is het kanon, dat met den loop in den 
wal aan de Maliebaan geplaatst was, met goed
keuring van B & W naar het Grolsche museum 
gebracht. 
We herinneren er onze lezers aan, dat dit kanon 
op 9 april 1907, bij het afgraven van den 
Langen Wal t.b.v. den bouw der St. Cali.xtuskerk 
gevonden werd. Naderhand werd het, daar er 
een stuk van afwas met den mond in den grond 
gezet. 
Het heeft nu een passende plaats gekregen". 
Meer was er over dit kanon niet bekend. 

Was dit alles? 
Zo had ik dus nog maar heel weinig informatie 
en daar kon ik natuurlijk niet mee aankomen op 
de eerstvolgende vergadering van Pas op de 
Buren. De Lichtenvoordenaren zouden me uit-

L.^ . , 

Veel \\(is (I \ OOI (l( spciii toe In naar de oorsprong 
van de Grolse kanonnen' in 1997 niet bekend van 
beide Grolse kanonnen. Deze foto is een bekende, 
hier ligt de loop omstreeks 1905 op twee balken. 
Foto: collectie Henny Garstenveld. 

Ook was bekend, getuige ac^e f oio, üai de loop 
rond 1930 op balken met uitgesneden wielen heeft 
gelegen. Foto: collectie Henny Garstenveld. 
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lachen! Ik besloot op onderzoek uit te gaan om 
de vraag te beantwoorden: Hoe de twee lopen 
van de kanonnen hier in Groenlo kwamen en 
waar ze gemaakt zijn? Iemand moest mij toch 
het antwoord hierop kunnen geven, maar wie o 
wie en waar moest ik beginnen? Het werd een 
boeiende speurtocht naar de oorsprong van de 
Grolse kanonnen die een vervolg kreeg door 
een boek dat ik van Harrie Blanken ontving 

In 1948 IS er een echt affuit gemaakt door Grolse 
ambachtslieden. Foto: collectie Henn\ Garstenveld. 

In 1961 staat het kanon ei iiug lui ^o bij als in 1948. 
Foto: collectie Henny Garstenveld. 

In 1998 zijn dan de gietijzeren kanonskogels die links 
en rechts van het kanon lagen allang verdwenen. 
Foto: Wibo Romhout fotografie. 
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Vanaf 1937 ligt de gebroken loop vóór het Grolse 
museum in de Notenboomstraat aan de linkerkant. 
Foto: collectie Henny Garstenveld. 

genaamd: "Frederik Hendrik en Amalia van 
Solms" geschreven door Thera Coppens. Het 
boek was door uitgeverij De Fontein uitgege
ven. Ik las het boek door en kwam de term 
'beleg van Grol' tegen. Ik had hier wel eens van 
gehoord en wilde hier meer over weten. 

Brief 
Ik besloot Thera Coppens te schrijven en haar 
diverse vragen te stellen over het beleg van 
Grol. De brief had ik gericht aan haar uitgever, 
die zou er vast wel voor zorgen dat de brief bij 
haar zou komen. Zo geschiedde. Op 17 oktober 
1997 ontving ik van haar een brief met zoveel 
mogelijk antwoorden op de vragen die ik had 
gesteld. Ze raadde me aan een aantal door haar 
genoemde boeken te lezen, die ik via de biblio
theek kon bestellen. Maar het belangrijkste was 
wel de verwijzing naar het Leger- en 
Wapenmuseum m Delft. Ik besloot me in eerste 
instantie hierop te richten. Ook hier moest een 
brief naar toe en natuurlijk een foto. Om tijd te 
winnen kocht ik bij boekhandel Wiegermk twee 
ansichtkaarten met daarop het Grolse kanon. 

Deze gingen op 17 december 1997 samen met 
een brief met daarin tien vragen naar het Leger
en Wapen Museum. 

Verzoek 
Op 31 december 1997 ontving ik een brief terug 
met de antwoorden op de meeste vragen die ik 
had gesteld. Maar de belangrijkste antwoorden 
kon de hoofdconservator de heer Puype mij niet 
geven namelijk, 'hoe oud de loop was' en 'of 
het gebruikt was tijdens het beleg van Grol'. 
Hij verzocht mij om detailfoto's te maken van 
beide lopen van de kanonnen. Tevens moest ik 
(als ik meer wilde weten) diverse maten nemen 
van beide lopen en hij wilde weten of het kanon 
van brons of van ijzer was. Aan de hele brief 
kon ik merken dat er iets bijzonders aan de 
hand was met de kanonslopen. 

Detailfoto's 
Ik vroeg de amateurfotograaf Gerry van 
Dongeren of hij de gevraagde detailfoto's kon 
maken. Dat wilde hij wel voor me doen. Op een 
zaterdagmiddag in januari 1998 hebben we de 
foto's gemaakt en heb ik diverse maten geno
men van beide lopen. Beide lopen waren van 

In de loop der jaren is de loop verplaatst naar de 
rechterkant van het Grolse museum. 
Foto: collectie Henny Garstenveld. 
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gietijzer. Het feit dat de kanonslopen van 
gietijzer waren, was er mede de oorzaak van dat 
deze alles en iedereen hebben overleefd en dat 
ze anno 2006 nog in Groenlo zijn. Waarom, 
wordt later duidelijk. In totaal heb ik twaalf 

Briefkaart met daarop het kanon dat in eerste 
instantie meegestuurd is naar het Leger- en 
Wapenmuseum te Delft. Aan deze briefkaart kon 
men toch al zien dat het Grolse kanon een bijzon
der kanon wa'i. Foto: collectie Henny Garstenveld. 

Ook deze briefkaart ging mee en maakte blijkbaar 
indruk bij de hoofdconservator omdat gevraagd 
werd naar detailfoto 's. 
Foto: collectie Henny Garstenveld. 

Zij-aanzicht van het Grolse kanon. Foto: Gein \au 
Dongeren. 

detailfoto's opgestuurd, vergezeld van vele vra
gen. Zou ik, als ik antwoord zou krijgen dan 
alles weten van het kanon? De antwoorden 
kwamen, maar er bleef nog een aantal onbeant
woorde vragen. 

Ook de wielen moesten i^oed in beeld '.ichiachl wol
den. Foto: Gerty van Dongeren. 

Zij-aanzicht van de loop. 
Foto: Gerry van Dongeren. 
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De CU hh ikcini \ tin de loop 

Detailjoto achtei kant loop 

Dituiljoto \an de iingen op de achtLikaiii MUI de 
loop 

De voorkant van de loop Hierxan ontbieekt 25 cm zo 
zal latei blijken Alle foto s op deze pagina Gerr\ van 
Dongeren 

Bovenop de loop slaan \c i se hilUiide cijfers en let
ter •i Er staat 'No 36 en daaronder is het getal 
2735 te lezen Met name het ^etal 2735 zal in dit 
verhaal over het Grolse kanon nog heel belangrijk 
worden 
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Kanon op affuit (Kanonsbulten) 

Ook \an de gebroken kanonsloop zijn de tail foto's 
gemaakt. Foto: Gerry van Dongeren. 

Zij-aan:icln van de mgegnncn loop. toto: Gerry 
van Dongeren. 

De loop is gebroken, er ontbreekt < en stuk. Hoe 
deze loop kon breken en waarom dit is gebeurd 
wordt in het verdere onderzoek duidelijk. Foto: 
Gerry van Dongeren. 

Hierna leest u de vragen en antwoorden. De 
laatste zijn van de hand van de heer J. Puype, 
hoofdconservator van het Leger- en 
Wapenmuseum te Delft. 

/ ) Zou dit Grolse kanon tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog gebruikt kunnen zijn ? 
"Dit kanon zal zeker tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog gebndkt kunnen zijn, omdat de loop 
naar mijn oordeel uit de tijd 1600-1620 kan 
stammen. Misschien dateert hij zelfs uit de 
jaren 1590-1600. Het ajfuit lijkt achttiende-
eeuws; het is in ieder geval naar een oud voor
beeld of naar oude tekeningen gemaakt. Ik 
geloof niet dat het hout net zo oud is als het 
ijzerbeslag, maar dat het in de loop der tijden 
diverse keren is vervangen. Als het even tegen
zit, rot het hout van een in weer en wind opge
steld ajfuit in ca. vijftien jaar compleet weg. In 
het geval van het kanon van Grol zal de aanwe
zigheid van (kennelijk) origineel ijzerbeslag 
zeker geholpen hebben het affuit steeds van 
dezelfde afmetingen te krijgen en dezelfde vorm 
in stand te houden ". 

2) Zou dit ook tijdens het beleg van Grol in 
1627 gebruikt kunnen zijn? 
''Natuurlijk kan dit kanon, gezien het boven
staande, tijdens het beleg van Grol zijn 
gebruikt". 

3) Is dit een Spaans of Hollands kanon en is 
dit veldgeschut of stadsgeschut? 
"De loop is zeker van Engelse makelij en het 
kan zowel door de Spanjaarden (als veroverd 
kanon) als door de Nederlanders zijn gebruikt. 
In de periode 1585-1625 werden door de repu
bliek zeer veel gietijzeren kanonnen in 
Engeland besteld. Deze kwamen van verschil
lende makers, allen werkzaam in de Weald in 
Sussex. Bij boerderijen in dat gebied, gevestigd 
op de locatie van een voormalige gieterij, kan 
men zelfs nu nog de scherven vinden van de 
gietvormen van kanonslopen uit de genoemde 
tijd. Van een bepaald type loop was van tevoren 
een houten mal gemaakt, die in een laag klei 
werd gezet. Deze kleilaag werd als hij droog 
was, in twee helften van de loop afgehaald en 
gebruikt als mal in de gietkuil. De kleivorm kon 
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maar één keer gebruikt worden, want hij moest 
worden stukgeslagen als de loop uit de gietkuil 
getild moest worden. Dat wil dus zeggen dat dit 
moeizame en tijdrovende proces bij elke nieuwe 
loop werd herhaald. Daarom is geen enkele 
loop volkomen gelijk aan een andere, zelfs bin
nen een zelfde serie. 
Engelse kanonnen waren destijds het meest 
gewenst, omdat de kwaliteit van het gietijzer in 
de Weald door de specifieke eigenschappen van 
het aldaar gewonnen ijzererts, z.o goed was. 
Dat gietijzer was nogal taai, waardoor weinig 
kanonnen uit elkaar sprongen bij het schieten, 
wat hij de Zweedse gotelingen {gegoten kanons-
lopen) uit de 17' eeuw, die na ca. 1625 hier in 
massa's werden geïmporteerd, nogal eens het 
geval was. Bovendien werden de kanonnen uit 
de Weald beproefd in koude toestand en slechts 
met twee schoten. Gietijzer is dan het zwakst en 
als de kanonsloop dan niet springt, is dat een 
redelijk betrouwbaar teken van zijn veiligheid. 
Ik weet wel bijna zeker, dat deze loop niet te 
velde is gebruikt maar dat hij op de wallen 
heeft gestaan. Mochten de Spcmjaarden de stad 
gedurende de hele periode 1585-1627 in han
den hebben gehad, moet de loop op een later 
tijdstip op de wallen zijn gekomen, al is het 
natuurlijk mogelijk dat de Spanjaarden dit 
kanon eerder op de Nederlanders hadden buit
gemaakt en dat zij dit veroverde kanon op de 
wallen hebben geplaatst. Daarop zouden de 
Nederlanders bij de inname van de stad in 1627 
de loop weer heroverd kunnen hebben. 
Noch de Spanjaarden, noch de Nederlanders 
zullen dit kanon als veldkanon hebben gebruikt. 
Voor veldgeschut werden in de legers uitslui
tend bronzen lopen gebruikt. Gietijzeren kanon
nen van dit type werden uitsluitend geleverd 
aan steden en vestingen alsmede aan de oor
logsvloot en de grote handelscompagnieën. Ook 
de koopvaarders van kleine rederijen en van 
privé-ondernemers waren ermee bewapend, 
want Engelse gotelingen waren zeer goedkoop, 
in ieder geval was het - kwalitatief - veel betere 
bronzen geschut 16 maal duurder". 

4) Zou Prins Frederik Hendrik dit kanon 
geschonken kunnen hebben aan de burgerij 
van de stad Grol, gezien de belangrijkheid van 
"Het beleg van Grol in 1627" voor Frederik 
Hendrik? 
"Het lijkt me, nu ik iets beter beslagen ten ijs 
ben, onwaarschijnlijk dat Frederik Hendrik een 
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dergelijk seriematig, goedkoop en onooglijk 
kanon aan Grol zou hebben geschonken. In een 
percentage uitgedrukt zou ik zeggen 5% kans 
dat Frederik Hendrik dit kanon aan de stad 
Groenio heeft geschonken. 

5) Hoe noemt men zo'n kanon (type)? 
"De zieldoorsnede van 15 cm komt overeen met 
een boring voor kanonskogels van 24 pond. 
Dan mag men dit kanon rustig een '24-ponder' 
noemen, maar destijds werd een 24-ponder ook 
wel een 'demi-kartouw'of 'halve kartouw' 
genoemd". 

6) Wat kunt u verder nog zeggen over dit 
kanon? 
"Wat ik verder over het kanon kan zeggen, ont
leen ik aan uw duidelijke foto 's. Een zundgat 
kan ik niet vinden. Het is óf mettertijd langzaam 
dicht gekoekt, óf het zundgat is vernageld 
(d.w.z. er is een grote kopspijker in geramd) om 
gebruik door een tegenstander te voorkomen. Ik 
zie op de close-up van de bovenkant van de 
kulas twee ronde gaten die achter elkaar zitten. 
Dat zijn vrijwel zeker boringen die zijn aange
bracht uit veiligheidsoverwegingen, n.l. om te 
voorkomen dat er ooit nog met het kanon zou 
worden geschoten. Meestal deed men dat als de 
ziel een 'kogelleger' had, een groef veroorzaakt 
door het eindeloos door de loop rollen van de 
zware gietijzeren kogel. Uit ervaringsgegevens 
van de 19' eeuw weten wij dat na ongeveer 
4.000 schoten de ziel onderin een zodanige 
diepe groef had gekregen dat het kanon 
onbruikbaar was geworden; er was dan immers 
te veel speelruimte tussen kogel en z.ielwand, 
zodat gericht schieten niet langer mogelijk was. 
Wat de boven op de kulas ingebeitelde tekens 
betreft, is het jammer dat ik geen gietersinitia
len zie, want die kwamen op de meeste Engelse 
gotelingen voor De boven staande tekens bete
kenen vrijwel zeker 'No 36', maar ik weet niet 
wat dat betekent. Waarschijnlijk is het het 36' 
kanon ('de 3& goot zei men destijds') van een 
serie van hetzelfde type. Het nummer daaronder 
is vrijwel zeker het gietgewicht van het stuk in 
Engelse ponden. Dat is een opgave volgens het 
zgn. old weight system. In het genoemde tijdvak 
werd de gewichtsopgave echter gewijzigd en 
voortaan in drie getallen gegeven, die geschei
den waren door tussenstreepjes (hundred
weight-quarters-pounds), ik weet alleen niet 
precies in welk jaar Ik moet hieraan nog aan 
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toevoegen, dat gezien de genoemde verschillen 
tussen kanonslopen er ook geringe verschillen 
in de gietgewichten bestonden. Uit eigen waar
neming en na studie van diverse bewapenings-
lijsten uit het Algemeen Rijksarchief kan ik per
soonlijk betuigen, dat bijvoorbeeld in een serie 
van 50 kanonnen van hetzelfde type en kaliber 
er niet één was waarop precies hetzelfde 
gewicht stond; ze verschillen allemaal wel 
enkele ponden. U begrijpt het al, de gewichts-
opgave fungeerde ook als individueel nummer, 
ook al was dat geen nummer uit een opklim
mende reeks, b.v. van 1 naar 1000. 
Wat ik nog meer kern zeggen is, dat het lijkt 
alsof een stukje van de kop van de loop is afge
zaagd, want deze heeft niet de lichte trompet-
vorm die de meeste kanonnen hadden. De kop 
is zeker iets te kort en het lijkt erop dat men 
naderhand de extra randen voorop er in heeft 
gevijld. Dit zware werk deed men niet zo maar, 
het wijst op een beschadiging, waarschijnlijk 
een voltreffer, die de oorspronkelijke kop had 
gekregen. 
Dit soort vragen, en ook over type en datering 
van dit kanon, kunt u het best stellen aan een 
Engelse deskundige op dit gebied, Mn Charles 
J.N. Trollope". 

7) Wat gebeurde er meestal met de buitge
maakte kanonnen, in dit geval tijdens het 
beleg van Grol? 
"Buitgemaakte kanonnen werden, als er vol
doende voorraden van passende kogels bij 
waren, gewoon in de veroverde vestingen gela
ten. Logisch, want men moest de stad kunnen 
verdedigen. Als er te weinig kogels waren en 
het kanon was niet van een gangbaar kaliber, 
dan liet men het óf liggen indien het van ijzer 
was óf indien het van brons was, liet men het 
omsmelten om het zo gewonnen brons voor het 
gieten van nieuwe kanonnen te gebruiken. 
Bronzen kanonnen van gangbaar kaliber (dus 
een kaliber dat men zelf ook gebruikte) werden 
meestal meegenomen om tegen de vroegere 
eigenaren te worden gebruikt". 

8) Wanneer verdwenen de kanonnen uit de 
vestingwerken en wat gebeurde er toen mee? 
"Ik weet niet wanneer de kanonnen uit de ves
tingwerken verdwenen. Bij het verouderd raken 
van dergelijke vestingen, meestal in de 19e 
eeuw, werden deze afgebroken (geslecht) en 
verdwenen de kanonnen ook meestal naar de 
schroothoop; soms bleven ze ook liggen, zoals 

men nu bij enkele steden nog kan zien ". 

9) Zou Prins Frederik Hendrik dit kanon 
geschonken kunnen hebben aan de burgerij 
van Groenlo? 
"Ik denk het niet, omdat dit kanon als eenling 
geen of weinig tactische waarde had. Aan de 
foto 's te zien, had het ook geen intrinsieke 
waarde (geen versieringen en zo)". 

10) Was het gebruikelijk dat een kanon 
geschonken werd aan de stad? 
"Het was niet gebruikelijk om kanonnen te 
schenken tenzij het iets bijzonders was of iets 
symboliseerde. Dan werd er meestal één kanon 
aan de stad geschonken. Er zijn niet veel van 
dergelijke ceremoniële geschenken in de vorm 
van een kanon overgebleven in Nederland, mis
schien een paar De relatief vele kanonnen die 
men thans in allerlei plaatsen tegenkomt, zijn 
meestal in de 20* eeuw geplaatst". 

Gesprongen kanonsloop 
(vóór het Grolsch museum) 

Is dit een kanonsloop uit de Tachtigjarige 
Oorlog? 
"Ook dit is een goteling van Engelse makelij, 
ook een 24-ponder, en uit dezelfde tijd als de 
andere loop. Het is de moeite waard om deze 
door Mr. Trollope te laten vergelijken met soort
gelijke kanonnen in zijn eigen documentatie. 
Het fragment lijkt heel veel op de kanonnen die 
uit het wrak van de 'Batavia' vergaan in 1627 
(!) op de Australische westkust tevoorschijn zijn 
gekomen. Op de replica van het schip in 
Lelystad staan vrijwel identieke (replica) 
kanonnen. Ook dit kanon is dus zeker tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog gebruikt". 

2) Wat voor soort kanon is het (type)? 
"Het is een 24-ponder goteling, zgn. half kar
touw". 

3) Wat kunt u verder nog zeggen over de 
gesprongen loop? 
"Ik kan niet veel meer zeggen over dit frag
ment, behalve dat er vrijwel zeker letters en 
tekens bovenop de kulas moeten hebben 
gestaan, alleen u zegt daar niets over". 
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Wist ik nu alles over de Grolse kanonnen? 
Met de grote hoeveelheid informatie die ik van 
de heer Puype van het Leger- en Wapenmuseum 
had gekregen, wist ik al heel wat meer over 
beide kanonnen Méér dan er ooit bekend was 
in Groenlo Maar toch bleven er nog vele vra
gen over en wie was toch die meneer Trollope'^ 
Wds hij de 'Johan Cruyft' onder de kanonnen-
deskundigen'^ Kon hij de laatste overgebleven 
vragen beantwoorden*^ Hem een brief schrijven 
betekende meteen dat dan alles m het Engels 
moest Ik besloot de gok te wagen en kocht 
twee woordenboeken, Nederlands-Engels en 
Engels-Nederlands Ook het ik de serie detail-
foto's die ik opgestuurd had naar het Leger- en 
Wapenmuseum nogmaals afdrukken om mee te 
sturen naar Engeland Maar op welke vragen 
over beide kanonnen had ik nog geen antwoord 

• Hoe oud IS het kanon op het affuit exacf̂  
Volgens de heer Puype zou Charles Trollope 
het antwoord kunnen geven 

• Hoe uniek is deze kanonsloop'^ 
• Waarom staan er geen gieterimtialen bovenop 

de loop (kulas) van het kanon"* 
• Waar is de kanonsloop gemaakt in Engeland, 

in welke gieterij*^ 
• Waarom is er een stuk van de kanonsloop 

afgezaagd*^ 
• Hoe oud IS de gesprongen loop voor het 

Grolse museum exacf̂  

13 februari 1998 
In mijn beste Engels en met behulp van het 
woordenboek stel ik een brief op voor Charles 
Trollope In deze brief weer vele vragen over 
beide Grolse kanonnen en samen met de detail 
foto's gaat de briet richting Engeland Het 
wachten is op antwoord 

14 maart 1998 
Ruim een maand later ontvang ik van Charles 
Trollope een brief retour en tot mijn grote 
vreugde en verbazing kondigt hij aan deze 
zomer naar Groenlo te komen om zelf beide 
kanonslopen aan een grondige inspectie te 
onderwerpen Het kanon op de kanonsbulten 
schat hij met later dan 1580 en mogelijk zelfs 
eerder Wat dit eigenlijk betekent, zal later bij 
zijn bezoek aan Groenlo blijken De gebroken 
loop dateert uit 1620 zo vertelt hij 
Ook komt er meer duidelijkheid waarom er 
geen teken op de loop staat van de gieterij 
Deze loop was volgens hem geen gekeurd 

exportproduct gezien de exportreglementen en 
verplichtingen, maar dit was met ongebruikelijk 
in die tijd 

25 maart 1998 
Er gaat een tweede brief richting Charles 
Trollope met de mededeling dat ik zijn brief 
ontvangen heb en ik bedank hem voor de infor
matie Tevens deel ik hem in de brief mee dat 
hij welkom is in Groenlo en dat hij dan onze 
gast IS Het wachten is nu op de aankondiging 
dat hij naar Groenlo komt 

25 maart 1998 
Ook stuur ik nog een brief naar het Leger- en 
Wapenmuseum en laat de heer Puype weten dat 
Charles Trollope geschreven heeft en dat hij het 
kanon op de kanonsbulten schat op met later 
dan 1580 en de gebroken loop uit het jaar 1620. 
Ook laat ik de heer Puype weten waarom er 
geen gietersteken op de loop staat Als blijk van 
dank stuur ik hem een houten Grols miniatuur-
kanonnetje gemaakt door Hendrik Wisseborn 
Maar ook nu is er weer een aantal vragen gere
zen die ik toch maar weer stel 

27 april 1998 
Er rolt een brief bij mij in de bus van het Leger
en Wapenmuseum met daarin antwoord op mijn 
nieuwe vragen 

Wie is Charles Trollope en wat is zijn functie, 
werkt hij net als u voor een museum of voor 
bijvoorbeeld de Engelse regering? Is hij dé 
autoriteit in Engeland op het gebied van 
Engelse kanonnen? 

Ik VI eet niet veel over de heer Trollope, maar 
wel dat hl] een van de heel weinigen, misschien 
van een stuk of tien personen totaal, in 
Engeland is die heel veel weet oxer historisch 
Engels geschut In dat onderwerp heeft hij zelfs 
wereldfaam " 

Is u iets bekend van het feit dat - door er geen 
merkteken van de gieterij op te zetten - de 
exportbepalingen omzeild werden, door de 
loop niet te keuren ? 

Wat hl] heeft meegedeeld over het ontbreken 
van gietersmeiken op lopen die clandestien 
werden geëxporteerd is juist, ik had dat 
behoren te weten want het staat in een weten
schappelijke studie over de geschiedenis van de 
ijzeigieterijen in de Weald, die heb ik ook 
gelezen " 
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Volgens de heer Trollope stamt het kanon met 
affuit uit 1580. Als de loop geïmporteerd werd, 
werden ze dan meteen naar de desbetreffende 
vestingstad gebracht, of gingen ze in depot? 
"Als een stad lopen kocht, werden deze na aan
komst m vredestijd in het stadsarsenaal, of een 
ander gebouw dat als zodanig gebruikt werd 
(vaak een kerk), opgeborgen, in tijden van oor
log of oorlogsdreiging werden ze natuurlijk 
direct op de wallen geplaatst" 

Werden alleen de lopen geïmporteerd of samen 
met het affuit? 
' Alleen de lopen, de affuiten werden doorgaans 
door een plaatselijke timmerman gemaakt" 

7 augustus 1998 
Het IS al een tijdje geleden (maart 1998) dat ik 
iets heb gehoord van Charles Trollope Hij 
wilde deze zomer naar Holland komen en dan 
ook Groenlo bezoeken Ik schrijf hem een brief
je met de mededeling dat ik het verhaal over het 
Grolse kanon dat bestemd is voor het boek Pas 
op de Buren bijna klaar heb en dat we het in 
Groenlo een eer zouden vinden als hij ons ves
tingstadje bezoekt 

12 augustus 1998 
Na mijn vakantie rolt er een briefje van Charles 
Trollope in de bus waarin hij zijn excuses aan 
biedt dat hij mets van zich heeft laten horen Er 
hebben zich in Engeland diverse problemen 
voorgedaan waardoor hij met kon komen Hij 
wil proberen zo schrijft hij aan het einde van 
het appeloogstseizoen in zijn streek te komen 
(eind september, begin oktober) 
Hij vraagt hoe hij het beste naar Groenlo kan 
reizen 

2 september 1998 
Er gaat weer een brief richting Engeland waarin 
ik aangeef hoe hij het beste naar Groenlo kan 
reizen Ik ga er vanuit dat hij op Schiphol landt 
en adviseer hem via de Schiphollijn naar 
Enschede te reizen Daar zal hij worden opge
haald Ook vertel ik dat wij een goed hotel voor 
hem zullen regelen en dat er tijdens zijn onder
zoek pers aanwezig zal zijn Ik vraag hem 
tevens of wij vanuit hier nog iets moeten rege
len voor zijn onderzoek 

23 september 1998 
Op 21 september ontvang ik een brief uit 
Engeland waarin het volgende te lezen staat: 

"Geachte heer Mentink, 

Hartelijk dank voor uw brief van 2 september 
met het behulpzame advies 
Eindelijk kan ik een definitieve datum vaststel
len Ik ben van plan de oversteek naar Hoek 
van Holland te maken met de veerboot op zon
dag 4 oktober en zal maandag bij u zijn 

Om de details van de kanonnen te verzamelen 
heb ik 1 a 2 uur nodig en ik wil natuurlijk van 
de gelegenheid gebruik maken om Groenlo te 
bekijken 

Door mijn verplichtingen hiei, hoop ik dinsdag 
terug te reizen om andere wapens te bekijken 

Hoogachtend, 

C Trollope" 

29 september 1998 
Ik ontvang weer een brief van Charles Trollope 
waarin hij schrijft dat het moeilijker is om naar 
Holland te komen dan naar de Noordpool De 
vliegtuigen zitten vol en de veerboot is in moei
lijkheden Hij heeft nu een boeking gemaakt 
voor woensdag 7 oktober Hij rijdt per trein via 
Rotterdam en Amersfoort en zal m Enschede 
aankomen om 19 02 uur en hij zal donderdag 8 
oktober de hele dag voor ons beschikbaar zijn 

2 oktober 1998 
We hebben weinig geluk, want op 2 oktober ligt 
er weer een bnef van Charles Trollope bij mij 
op de mat De veerboot heeft zijn boeking 
geannuleerd en kan hem geen alternatief bie
den Hij IS zeer teleurgesteld en hij wil toch 
proberen zo spoedig mogelijk te komen 

5 oktober 1998 
De volgende bnef gaat naar Engeland 

"Geachte heer Trollope, 

Wij hebben uw brief ontvangen met de medede
ling dat u de oversteek naar Nederland met 
kunt maken Wij zijn net zo teleurgesteld als u 
maar wij hebben nog steeds goede hoop dat het 
u deze maand wel lukt 

We hadden alles geregeld tot en met de ont
vangst bij de burgemeester en een mooie rond
leiding dooi Groenlo maar dit moet dan later 
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maar gebeuren. De burgemeester vond het ook 
jammer dat het nog niet is gelukt om de over
steek te maken. De volgende keer beter. 
We hebben de pers meegedeeld dat er proble
men zijn met de veerboten, dit stond trouwens 
ook in de Nederlandse kranten. 

ledereen in Groenlo kijkt nog steeds uit naar 
uw komst. Laat me even weten wanneer u wel 
komt dan kunnen we de dingen hier weer rege
len en vrij nemen. 

Tot dan. 

Met vriendelijke groet, 

Erik Mentink" 

22 oktober 1998 
Eindelijk is er goed nieuws uit Engeland. In een 
brief die ik op 22 oktober mocht ontvangen, 
krijg ik de definitieve datum door van Charles 
Trollope. Hij reist op 4 november nu via 
Harwich naar Hoek van Holland. De veerboot
maatschappij heeft hem verzekerd dat het door
gaat. Via Rotterdam, Amersfoort zal hij om 
19.02 uur in Enschede aankomen. 
Ook stuurt hij me de antwoorden op de vragen 
die ik in een van mijn vorige brieven heb 
gesteld. 

Vragen voor Charles Trollope die vooraf
gaande aan zijn bezoek aan Groenlo gesteld 
zijn. 

Het bestuderen van historisch Engels geschut 
is dit uw hobby o f uw beroep? 
"Het bestuderen van historisch Engels geschut 
is een hobby van 20 jaar werk. Mijn vrouw zou 
zeggen: het is een obsessie". 

Indien het uw beroep is voor wie werkt u dan? 
"Ik werk met andere leden van de 'Ordnance 
Society' hier in Engeland" 

Indien het uw hobby is, hoe bent u hiermee in 
aanraking gekomen ? 
"In 1978-1979 wilde ik graag de gegevens heb
ben van enkele ijzeren wapens hier in 
Engekmd. Ik ontdekte dat niemand mij kon hel
pen, noch het Koninklijke Artillerie Instituut, 
noch de Koninklijke Armouries. Men vertelde 

me dat het te laat was, er waren geen bestanden 
of lijsten van vóór het jaar 1700 en aangezien 
de wapens niet van data waren voorzien, was 
alle benodigde informatie verloren gegaan. Ik 
ging de uitdaging aan en in 1989 had ik de pro
blemen opgelost. In dat jaar werd ik uitgeno
digd om een lezing te houden over het onder
werp: 'De vormgeving en evolutie van Engels 
ijzer', bij de Koninklijke Armouries Conferentie 
in de Tower vcm Londen. 

Bezoekt u hiervoor de hele wereld? 
"Het meeste van mijn werk over de identificatie 
van Engelse wapens die in het buitenland 
gevonden zijn, wordt per post gedaan door mid
del van metingen en foto's. Ik was ook enige tijd 
op Barbados op drie locaties om een catalogus 
te maken voor ongeveer 200 stuks van hun 
wapens. Vele andere wapens werden tijdens 
vakanties gevonden en geïdentificeerd voor de 
plaatselijke musea ". 

Zijn er in Nederland nog veel historische 
Engelse kanonnen ? 
"Er zijn Engelse kanonnen van de 16' en 17' 
eeuw in Den Bosch, Zwolle en Sluis-
Aardenburg". 

Men heeft ons gezegd dat u op het gebied van 
historisch Engels geschut wereldfaam heeft, 
klopt dit? 
"Ik vind expert een gevaarlijk woord. In 
Engeland is er een gezegde; 'experts weten 
steeds meer van steeds minder'. Ik geef er de 
voorkeur aan student te worden genoemd, 
omdat ik altijd hoop meer te leren. Er zijn hier 
lof2 mensen die je gegevens over een wapen 
kunnen geven, echter zonder opgave van exacte 
gegevens. Ik dateer wapens en vertel ook waar
om. De meeste vragen over oude wapens komen 
uiteindelijk op mijn bureau terecht". 

Bestaat er in Engeland een soort monumen
tenlijst voor historische kanonnen? 
"Er zijn nu verscheidene lijsten van wapens in 
Engeland maar geen algemene complete lijst. 
Er zijn ook vroegere lijsten van wapens, uitge
geven van 1580 tot 1850". 

Wordt in kaart gebracht waar ter wereld ze 
zich bevinden ? 
"Museums hebben lijsten van hun eigen collec
tie, maar slechts weinigen hebben een accurate 
catalogus ". 
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Op de kaart Engeland, het land waar de lopen van 
beide Grolse kanonnen gegoten zijn. In het het 
gebied dat omcirkeld is. Dit gebied werd The 
Weald genoemd en ligt in de streken Sussex en 
Kent. Kaart: collectie Erik Mentink. 

Werden alle kanonnen in The Weald gemaakt? 
"Het grootste deel van de kanonnen van vóór 
1750 werden in The Weald gemaakt inclusief de 
kanonnen die werden gekocht door de "Board 
of Ordnance". Sommige kanonnen werden aan

geschaft voor privé gebruik in Wales en de West 
Midlands vanaf ongeveer 1620". 

Waar ligt The Weald in Engeland? 
"Zie bijgevoegde landkaart". 

Was de wapenindustrie in die tijd belangrijk 
voor Engeland? 
"The Weald was de voornaamste producent van 
ijzer, voor de komst van de Romeinen in 43 AD 
tot 1780. Wapenverkoop was een klein maar 
belangrijk onderdeel van de ijzerhandel en was 
erg winstgevend. De industrie was erg belang

rijk. Het maakte het mogelijk voor de Engelsen 
om de Spanjaarden en de Fransen eeuwen lang 
een moeilijke tijd te bezorgen op zee. Ook jullie 
Hollanders kwamen er mee in aanraking gedu

rende drie oorlogen in de 17' eeuw. The Weald 
had de mogelijkheid om 2000 kanonnen van 
alle maten te produceren per jaar Engeland 
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Op deze kaart zijn de gieterijen afgebeeld in Sussex en Kent. Met een 'stip' zijn de gieterijen afgebeeld en met 
een 'stip met cirkel' de gieterijen die alleen maar kanonslopen goten. In één oj twee van deze kanonnengieterij

en zijn de beide kanonslopen van Groenlo gegoten. Kaart: collectie Erik Mentink. 
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voorzag in de behoefte aan ijzeren kanonnen 
aan Holland in de oorlogen tegen Spanje tot 
ongeveer 1630". 

Werden er ook kanonnen verkocht aan de 
Spanjaarden? 
"Er is altijd een illegale handel in kanonnen 
geweest met Spanje. Om niet herkend te worden 
werden de gesmokkelde wapens van de eigena
ren niet gemerkt. Sommige kanonnen werden 
ook legaal geëxporteerd in vredestijd. In 1621 
werden er honderd geëxporteerd naar Lissabon 
voor Spaans gebruik". 

4 november 1998 
Charles Trollope komt naar Groenlo 

Op woensdag 4 november 1998 is het dan ein
delijk zo ver. De lang verwachte komst van 
Charles Trollope is aanstaande. Om 19.02 uur 
zal hij aankomen op het station in Enschede. Ik 
ben er al om 18.00 uur met in mijn hand een 
stuk karton waarop zijn naam geschreven staat. 
Als eindelijk de trein van 19.02 uur arriveert, 
stappen er heel veel mensen uit. Ik kijk of ik er 
iemand tussen zie lopen die Charles Trollope 
zou kunnen zijn. Het perron wordt als maar 
leger en de laatste mensen stappen uit. Geen 
Charles Trollope te bekennen. Ik besluit naar de 
hoofdingang te lopen. Plotseling zie ik daar een 
iets wat oudere man staan en dit zou hem kun
nen zijn. Ik stap op hem af en vraag "Are you 
Mr Trollope". Hij antwoordt: "Yes, I am" en 
geeft me een hand. "Welcome in Holland" zeg 
ik en we lopen naar mijn auto. Hierna rijden we 
Enschede uit op weg naar Winterswijk alwaar 
hij in Hotel Stad Munster zal verblijven. 
Onderweg vertelt hij over de goede reis die hij 
heeft gehad en dat hij blij is eindelijk in 
Groenlo te zijn. Bij Hotel Stad Munster aange
komen, worden we begroet door Edwin Grothe 
die er in de keuken de scepter zwaait. Charles 
Trollope krijgt een mooie kamer toegewezen en 
gaat een hapje eten na de lange en vermoeiende 
reis. We spreken af dat ik hem samen met 
Edwin Grothe de volgende morgen om 10.00 
uur kom ophalen. 

Belangrijk 
Donderdag 5 november 1998 zal voor Groenlo 
een zeer belangrijke dag worden. Het grote 
onderzoek door (in mijn ogen) de Johan Cruijff 
onder de wapendeskundigen gaat die middag 

beginnen. Een onderzoek dat zeer veel nieuwe 
zaken rondom het kanon aan het licht zal bren
gen. 
Er is een compleet draaiboek samengesteld voor 
die dag die begint met een bezoek aan de bur
gemeester van Groenlo P. van Wingerden. Daar 
drinken we uitgebreid koffie en wordt Charles 
Trollope officieel welkom geheten. Een mooi 
begin voor deze fantastische dag die ik nooit zal 
vergeten en die essentieel zal worden voor de 
toekomst van Groenlo Vestingstad zo zal later 
blijken. 
Hierna krijgen we een rondleiding door histori
cus Joep van de Pluijm die begint in het stads
museum aan de Goudsmitstraat. Hierna gaan 
we weer op de koffie, ditmaal bij Peter 
Gunnewijk. Ook de vestingwerken rond de 
Houtwal worden bezocht en natuurlijk gaan we 
alvast even bij het Grolse kanon kijken. Daar 
wordt alvast een foto gemaakt van Charles 
Trollope. Het is de laatste foto die in het boek 
Pas op de Buren komt. Na nog even een bezoek 
gebracht te hebben aan drukkerij Emaus gaan 
we eten bij Wissink op de Markt. Om 13.30 uur 
arriveren de journalisten van de diverse media 
en kan het onderzoek beginnen. 

De Engelse kanonnendeskundige Charles Trollope 
is hier bezig met het onderzoek naar de oorsprong 
van de loop die vóór het Grolse museum ligt in de 
Notenboomstraat. Elk detail van het kanon wordt 
opgeschreven. Foto: collectie Erik Mentink. 
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Het onderzoek 
Allereerst gaan we kijken in de 
Notenboomstraat alwaar de kapotte kanonsloop 
ligt vóór het Grolsch museum. Allerlei metin

gen worden verricht en genoteerd in een boekje 
en met twintig minuten zijn we hier klaar. Nog 
even een paar foto's en dan gaat het hele gezel

schap verder richting de KanonsbuUen. Daar zal 
het onderzoek meer tijd in beslag nemen. 
Charles Trollope vertelt verder niets over het 
kanon, hij meet en schrijft en maakt veel foto's. 

Hij heeft twee fototoestellen en maakt dubbele 
foto's om er zeker van te zijn dat ze lukken. Het 
onderzoek duurt zeker een uur en het is ongelo

felijk wat hij allemaal noteert, elk randje en elk 
groetje wordt minutieus in kaart gebracht. We 
hebben hier inderdaad te maken met de Johan 
Cruijff onder de wapendeskundigen. 
Afgesproken is dat we na afloop een persbijeen

komst houden bij Wissink en dan zal de vragen

lijst die ik heb opgesteld doorgelopen worden 
en dan kan Charles Trollope de antwoorden 

Britse kanondeskundige doei verrassende ontdekkingen 
H u n g e / i c h i c n g l i m m e n van t ro ts Geen u o n d e r , de L n 

geKnu in Char les T r o l l o p e heet t de leden van de St i ch 

t i ng Pas o p de B u r e n net ver te ld dat G r o c n i o een un iek 
u a p e n b e / i l V a n het k a n o n op de K a n o n s b u U e n is er 
nog m a a r e e n o p de u e r e l d , t e r w i j l er van dat t>pe h o n 

de rden / i j n gemaak t Fn de 65 j ange Br i t kan het He

l e n , w a n t de hobby i s t is een g e r e n o m m e e r d k a n o n d e s 

k u n d i g e . Gis te ren n a m hi ] / o w e l het geschut op de wa l 
als de deels i ngegraven l oop aan de \ o t e n b o o m s t r a a t 
n a u w k e u r i g o n d e r de l oep Z i j n b e v i n d i n g e n versch i ) 

nen i n het boek over de e e u w e n o u d e r i va l i t e i t tussen 
G r o e n l ü en L i c h t e n v o o r d e . da t Pas op de B u r e n e ind 
d e / e m a a n d u i tgeef t . 

GROFM.O  Het niectlint yaai 
in i\]r\ jaszak Troiiupe pakt Zi\n 
tiotiticbockjt en maakt voor de 
zoveelste keer aantekeningen 
\ (lorbiigangers /uüen hoogst 
^wuirsehijnhik \veinigbi)/onders 
/iL n ciMy de kaputte kanonluop 
pal vüor het Grols Museum 
Vlaar I rotlope kan uit hei blute 
hootd al aardig wat vertellen 
o». Lr het /uaar gehavende ge 
schut De bestuursleden van de 
siKhtuig Pas op de Buren bran 
d^n van nieuwsgierigheid Want 
daai /at(,ii ze op ic wachten 
daarom haalden /c Vroüope 
n lar Grucnlo 
I k t kanon i^ volgens de Fint ye 
maakt in het Kngcise Sussex 
tussen lb24en lb2ei I en 24 
ponder is het, een behooihjk 
t;rooi kan(jn Honderden / i jn er 
destijds van gemaakt maar veel 
zi)n er met meer van over 
1 u inti<; daar houdt het mee op 
! )L Hnt heett nog a surpncc 
( k t kanon is hoogst\vaarsehi|n 
li]k jiesaboteerd door de vijand 
1 l i | kan hel /len aan de manier 
waarop de loop is vernield 
Oorspronkelijk was het «jesthut 
2 5 meter lang. maar ongeveer 
icn meter isv^eggeslagen l o t 
slomme verbazuig van de stieh 
imgskden vertelt IroMopc dat 
Lr nog btst mee kan worden ge 
sLhoten On(\ wtth gunpowder 
don t use kanonballs /egt de 
l int met een brede grijns 
StKhtingsvoor/itter Rnk Men 
mik vraagt Trollope ofhet een 
goed idee ib de' gehavende lo<jp 
weer op een alfuit te zetten Dat 
1 unmers het plan van de 
V nenden van de GroKc Kanon 
nen De Lngcisman vnidt dat de 
Grollenaren dat /elf moeten 
welen maarhij /ou het met 
doen Gewoon op een paar 
blokken steen zetten dat staat 
beterdan opeen prachtig nage 
maakt rolpaard Het is immers 
i^' 1 \r een h lit vuurwapen 

KanonsbuUen 
Tevreden loopt het ge/eUehap 
verder naar de KanonsbuUen 

Mogelijk 
kazemat in 
kanonswal 

GKOLNLO  Oe tngelse 
kanondeskundige Charles 
Trollope vermoedt dat on 
der de Grocnlosc Kanons
bullen een eeuwenoude ka 
/cniat (ftcsehut kelder) 
schuilgaat \ olgcns de l i n t 
leert de ervaring dat derge
lijke l l i i ike buhen in oude 
V est in J'S t eden de nodige 
nuhlaire hislone bevallen 
Trollope adviseerde Groen 
lo met een grondradar Ie 
onderzoeken ol er nog een 
kazemat IS Naar de mening 
van de Lngelsman is hel 
met nu)eih|k aan de brood
nodiye onder/oeksappara 
tuur Ie komen l en tele 
loontje naar hel legens vol 
gerib de I l r i l voldoende 

de plek waar de trots van het 
veslingsladjc staal het kantin 
uil 1627 \lthans tot gister 
middag daehl Groenlo dat het 
geschut bovenop de wai uit dat 
jaar d.iteerde De i in lz ie tceh 
ter al na een oogopslag dat hel 
vuurwapen een stuk ouder is 
i n hi| betwijtelt ot het kanoti 
zoais het verli.ial gaal inder
daad een geschenk was van ste 
dondwmgcr Fredenk Hendrik 
aan de dappere Grollenaren 
Trollope denkt eerder dat deze 
Prins van Oranje het kanon 
achterliet omdat het te oud en 
beschadigd was 'Hoe dan ook 
mazzel voor jullie zent de des 
kundige lachend 
Trollope constateert dat het ge 
schut tn een perteclc staat ver 
keert Hij overlaadt de stich 
tmgsledcn mot eoniplimenten 
Hi| pakt zijn meetlint en gaai 
aan de slag Hel svmboolvan 
Grolle Is zondermeer dflioinstig 
uit I ngeland de Bnt is er van 
overtuigd Hii luuri m de loon 

F C ' ■* CARLO TER ECIEN 

I K 1 n.;eisc Kanonucskundige Charles Tro l lope onderwerp t de halve loop aan do Noten 
boonist raai aan een nauvvkcur i " onderzoek. 

en ontdekt een kruilkamer 
That s niLC mompelt hii Het is 

voor de deskundige meteen een 
aanwtizingdat het wapen tus 
sen 1575 en l'SHO werd ge 
maakt De Groenloers reageren 
verbaasd Die voibazing wordt 
noggiotcr als irollope zegt dat 
het kanon uniek is Dit is de 
cmgc van dit tvpc dat is overge 
bleven op de wereld Kn dat ter 
wijl er iKjnderden \An zijn ge 
maakt Bovendien is het 
hoogstwaarsthijnjiik het t>udste 
hngcKe kanon in Nederland 

De sliehtmgsleden ki|kcn no^ 
trotser dan ze al deden 
1 rollope gaat verder Hu ont 
dekt dat het geschenk \^\n Pre 
denk Hendrik niet helemaal 
meer in de oorsprunkehike staat 
verkeert Ongeveer 25 centime 
ter van de loop is wegj:ezaagd 
ï.en ingreep die destijds nood 
zakeli|k wdb omdat ot hel voor 
ste deel \A\\ de loop was vveg 
geslagen dooreen voUretferöf 
omdat er al zo vaak mee was ge 
schoten dat de voorzijde schcu 
ren vertoonde \olgensTrol lo

pe IS dal laatste heel goed mojC 
lijk want het geschut heeft een 
erg /waar leven gehad m meer 
derc veldslagen Hi( ziet het aan 
de due zundgaten die het vuu' 
wapen njk Is Dat betekent da 
er meer dan 2000 keer mee is 
gescholen t nda t i sveo l heel 
veel Bhj lopen de stichiingsle 
den inci Trollope terug naar res 
taurant U issink Dat Groenlo 
over een bijzonder kanon be 
schikt d j i hadden ze wel ver 
wacht Maar dat het uniek IS 
nee dat mei 

Bron: De Gelderlander 1998. 
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geven. Hij vertelt dat hij van liet onderzoei< aan 
beide kanonnen een volledig rapport zal maken. 

Vragenlijst bezoek C. Trollope aan 
Groenlo d.d. 5 november 1998 
Antwoorden (de eerste bevindingen) door 
Charles Trollope 

Kanonsloop vóór het Grolse 
museum 

/) Waar is deze loop gemaakt en in welk jaar? 
"In Engeland in het gebied dat The Weald {ten 
zuiden van Londen, Sussex) heet. De loop is 
gemaakt tussen 1624-1627. In The Weald werden 
de meeste Engelse kanonnen gemaakt van groot 
tot klein. Het gebied had een productie van 2.000 
kanonnen per jaar". 

2) Kunt u ook nagaan bij welke gieterij? 
"Nee, daarvoor ontbreekt er een te groot deel 
van de beschadigde loop ". 

3) Is deze loop uit elkaar gesprongen of heeft 
het een voltreffer gehad? 
"De loop is uit elkaar gesprongen en is hoogst 
waarschijnlijk gesaboteerd door de vijand. Ik 
kan dit zien op de manier, waarop de loop is ver
nield. Dit vernielen gebeurde door de kanonsko
gel maar tot halverwege de loop te rollen en af 
te schieten. Dcm knalt de loop zo uit elkaar". 

4) Hoe noemt men dit type loop? 
"Een 24-ponder of demi-kartouw. Naar de door
snede vcm de kanonskogels". 

5) Hoe lang is het stuk dat ontbreekt? 
"De loop is 2,3 meter lang geweest en er ont
breekt 1 meter". 

6) Heeft de vuurmond die ook ontbreekt een 
trompetvorm gehad? 
"Ja, de typische trompetvormige kop verscheen 
acm het eind van de 16' eeuw, vooral in 
Engeland en een eeuw later zouden vrijwel alle 
kanonnen op de wereld zo 'n kopvorm hebben ". 

7) Is deze loop van hetzelfde soort als die van de 
Batavia? 

"Ja, op de Batavia bevonden zich verschillende 
typen lopen waarvan deze er één was". 

8) Zo ja, is deze loop dan uniek te noemen? 
"Ja, dit is een unieke loop ". 

9) Hoeveel lopen zijn er van dit type gemaakt, 
honderden of duizenden? 
"Er zijn er honderden gemaakt, echter door ver
schillende gieterijen ". 

10) Zijn er nog veel van deze lopen op de 
wereld? 
"Nee, ik schat een stuk of twintig". 

11) Wat betekent deze loop historisch gezien 
voor Engeland? 
"Behoorlijk veel, want we kunnen weer een unie
ke Engelse loop toevoegen aan de lijst met oude 
Engelse kanonnen in het buitenland". 

12) Wat was de oorspronkelijke diameter van de 
vuurmond? 
"6 inches ofwel 15 cm ( 1 inch is 2,5 cm)". 

13) Hoe groot waren de kanonskogels die er 
mee afgeschoten werden? 
"5,5 inches, 14 cm wat overeenkomt met 24 pond 
kogels ". 

14) We willen in Groenlo deze loop verplaatsen 
naar de Kanonsbulten en ook op een affuit 
plaatsen zoals op de rolpaarden van de Batavia, 
is dit een goed idee? 
"Ja, op de Kanonsbulten komt hel kanon beter 
tot z 'n recht, je kunt de loop ook gewoon op een 
paar halken leggen. Het is echter maar een half 
vuurwapen, maar dat is aan jullie". 

15) Er staat geen gewicht bovenop de loop. 
Heeft dit er nooit opgezeten of is dit slijtage? 
"Dit heeft er nooit opgezeten. Er bestond altijd 
een illegale handel van kanonnen omdat dit veel 
geld opleverde. Om te voorkomen dat de kanon
nen herkend werden, werd er geen gietermerkte
ken op gezet". 

16) Zou Groenlo trots moeten zijn op deze loop? 
"Natuurlijk, omdat er nog maar z.o 'n twintig van 
zijn op de wereld en de loop uniek te noemen is". 

17) Zou er nog weer geschoten kunnen worden 
met deze loop? 
"Ja, maar gebruik geen kanonskogels". 
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Vragenlijst bezoek C. Trollope aan 
Groenlo d.d. 5 november 1998 
Antwoorden (de eerste bevindingen) door 
Charles Trollope 

Kanon op de kanonsbulten 

^ ^ 

1) Waar is dit kanon gemaakt en in welk jaar? 
"In Engeland in het gebied dat The Weald (ten 
zuiden van Londen, Sussex) heet, het is gemaakt 
tussen 1575 en 1580. In The Weald werden de 
meeste Engelse kanonnen gemaakt van groot tot 
klein. Het gebied had een productie van 2.000 
exemplaren per jaar". 

2) Kunt u ook nagaan bij welke gieterij? 
"Een zeer goede kans, maar daarvoor moet ik 
alle metingen die ik vandaag heb gedaan analy
seren en vergelijken met andere lopen uit mijn 
collectie ". 

3) Hoe noemt men dit type loop? 
"Een 24-ponder ofwel demi-kartouw. Naar de 
doorsnede van de kogels ". 

4) Maakte elke gieterij z 'n eigen type loop, 
zoals met automerken ? 
"Nee, de verschillende typen lopen werden door 
meerdere gieterijen gemaakt, echter alléén de 
decoratie was van elke gieterij verschillend. 
Decoraties stonden bovenop de loop en op de 
zijkanten van de tabs ". 

5) Wat is er over de vuurmond te vertellen, is 
die beschadigd? 
"Er ontbreekt een stuk van 25 cm, dit is wegge
zaagd. Een ingreep die destijds noodzakelijk 
was, omdat óf het voorste deel van de loop was 
weggeslagen door een voltreffer óf omdat er al 
zo vaak mee was geschoten, dat de vuurmond 
scheuren vertoonde". 

6) Heeft het ontbrekende deel een trompet-
vorm gehad? 
"Ja, de typische trompetvormige kop verscheen 
aan het eind van de 16' eeuw, vooral in 

Engeland en een eeuw later zouden vrijwel alle 
kanonnen op de wereld zo 'n kopvorm hebben ". 

7) Bovenop de loop staat 2735, het gietgewicht 
van de loop. Is dit een uniek nummer? 
"Ja, deze cijfers zijn er in Nederland na aan
komst pas opgezet omdat als dit in Engeland 
gebeurde er liggende streepjes tussen gezet 
werden, (hundredweight-quarter-pounds) Dit 
nummer bovenop de loop fungeerde ook als 
uniek nummer, omdat alle lopen onderling in 
gewicht verschillen ". 

8) Hoeveel lopen zijn er van dit soort gemaakt, 
honderden of duizenden? 
"Er zijn er honderden gemaakt, echter door 
verschillende gieterijen ". 

9) Wat kunt u zeggen over de boringen achter 
in de loop? 
"Die worden zundgaten genoemd en hier wordt 
de lont ingestoken. Ik zie drie boringen dat wil 
zeggen, dat elke boring staat voor duizend 
schoten. Er is minimaal méér dan tweeduizend 
maal mee geschoten. Deze loop heeft een zeer 
zwaar leven achter de rug en heeft dienst 
gedaan in meerdere veldslagen. Dat kan klop
pen want Groenlo is vanaf 1595 vaak belegerd 
hetzij door de Spcmjaarden, Spinola, of door de 
Nederlanders Prins Maurits en Prins Frederik 
Hendrik ". 

10) Deze loop heeft geen merkteken van de 
gieterij, werden zo veel lopen uitgevoerd? 
"Ja, er bestond altijd een soort van illegale 
handel van kanonnen omdat dit veel geld ople
verde. Om te voorkomen dat de kanonnen her
kend werden, werd er geen gietersmerk opge
zet". 

11) Zijn er nog veel van deze lopen in de 
wereld, tenminste van de door u geschatte 
periode? 
"Nee, niet één meer, dit is het oudste Engelse 
kanon in Nederland en bovendien het oudste 
kanon van dit type op de wereld. Bovendien in 
een geweldige staat. Een zeer zeldzaam exem
plaar dus ". 

12) Wat betekent deze loop historisch gezien 
voor Engeland? 
"Heel veel, omdat er niet één meer van bestaat 
uit die periode op de wereld. Waarschijnlijk één 
van de eerste geëxporteerde Engelse kanonnen. 
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Toen ik hier Iteen kwam, wist ik dat dit een 
uniek exemplaar was, maar dat deze zo zeld
zaam was, had ik niet gedacht. Ik dacht niet dat 
ik ergens op de wereld nog zo 'n oud Engels 
kanon zou aantreffen. Ook voor mijn land is dit 
historisch gezien een unieke dag. Het oudste 
Engelse kanon van dit type staat weliswaar niet 
in Engeland, maar ik ben zeer blij dat er nog 
zo 'n oud Engels kanon bestaai van dit type en 
wel in Groenlo. Geweldig gewoon ". 

13) Hoe vaak kon men met deze loop vuren en 
hoe ver? 
"Om de vijf of tien minuten, anders werd de 
loop te warm. De afstand was zo 'n vijflionderd 
meter". 

14) Voordat de lopen konden worden geëxpor
teerd, moesten ze worden gekeurd. Waren dit 
strenge keuringen en hoe gingen die keurin
gen in z'n werk? 
"De lopen werden beproefd in koude toestand, 
gietijzer is dan op z 'n zwakst en als een kanons
loop dan niet springt, is dat een redelijk 
betrouwbaar teken van zijn veiligheid. Er wer
den vaak twee schoten gelost of één schot met 
een dubbele lading ". 

15) Is deze loop niet gekeurd omdat er geen 
merkteken op zit van de gieterij? 
"Waarschijnlijk is deze wel gekeurd, want de 
gieterijen moesten wel aan hun reputatie den
ken. Als de loop in het land waarnaar het geëx
porteerd werd uit elkaar sprong dan was dit 
geen reclame voor de Engelse gieterijen ". 

16) Had dit (geen gieterijteken op de loop) ook 
te maken met het ontduiken van belastingen? 
"Nee, zuiver alléén het ontduiken van wetten". 

17) Heeft de loop ooit op een zelfde affuit 
gestaan als nu? 
"Ja, dit affuit lijkt er heel veel op ". 

18) Wat is uw mening over dit affuit? Het is in 
1948 door ambachtslieden gemaakt en in 1984 
door ambachtslieden gerestaureerd. 
"Het is een schitterend affuit, een zogenaamd 
zijwangajfuit. Op de wereld heb ik er meer 
gezien, de meeste zijn replica 's. De combinatie 
loop-affuit is goed te noemen ". 

19) Zou Groenlo trots moeten zijn op dit 
kanon? 

"Natuurlijk, ik moet jullie feliciteren, hiervan is 
er nog maar één op de wereld en bovendien is 
dit het oudste Engelse kanon in Nederland". 

20) Staat het kanon op de juiste plaats op de 
Kanonsbulten ? 
"In de oorlogen heeft het natuurlijk daar niet 
gestaan, want dan is het een te gemakkelijke 
schietschijf. Het heeft verder naar beneden 
gestaan. Toeristisch gezien staat het natuurlijk 
op een perfecte plaats". 
Charles Trollope vraagt of de Kanonsbulten ooit 
al eens is onderzocht op het bestaan van kaze
matten (geschutskelders). Hij zegt dat het beter 
is het leger in te schakelen met grondradar, dan 
weet je in één dag of zich onder de 
Kanonsbulten iets bevindt. Mocht er iets zitten 
dan kan daar van alles in zitten, complete 
Kanonnen, kogels, kruit en gangencomplexen. 
Acht van de tien keer zit er wat onder. 

21) Als u een cijfer moest geven voor dit 
kanon, welk zou het dan zijn ? 
"Een 9-, omdat er een klein stukje van de vuur-
mond af is". 

22) Heeft Frederik Hendrik dit kanon 
geschonken aan de stad Groenlo? 
"Nee, omdat de kop beschadigd is en dat bete
kent dat Frederik Hendrik zo 'n beschadigd 
kanon nooit aan de stad zou schenken. Hij zal 
het wel gewoon hebben achtergelaten omdat hij 
er niets meer aan had. Gelukkig voor jullie, 
want jullie bezitten wel het oudste kanon van 
Nederland en bovendien het oudste kanon van 
dit type op de wereld". 

Rapport 

11 november 1998 
Op 11 november 1998 ontvang ik een korte 
brief van Charles Trollope waarin hij mij 
bedankt voor de geweldige ontvangst in 
Groenlo afgelopen week. Hij vertelt dat de 
foto's die hij gemaakt heeft gelukt zijn en dat 
hij kan beginnen met een tekening te maken 
met de exacte maten en afmetingen van de 
loop. Hij zal deze samen met een volledig rap
port naar mij opsturen. 

2 december 1998 
Ik ontvang weer post uit Engeland met daarin 
het lang verwachte rapport over het Grolse 
kanon. Ik laat dit door Nico te Bogt vertalen. 
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Technische tekening van de kcmonsloop die op het affuit ligt. Tekening is gemaakt door Charles Trollope. Op de 
tekening is mooi ingetekend welk stuk van de voorkant van de loop ontbreekt. Dit is zo 'n 25 cm. Ook is mooi te 
zien hoe klein de eigenlijke kruitkamer is. Alleen aan deze kruitkamer kon Trollope zien dat er met deze kanons
loop nooit met ijzeren kogels is geschoten, maar uitsluitend met stenen kogels. Dit type kanon wordt aangeduid 
als een demi-cannon perrier Het oudste originele Engels kanon in Nederland en van dit type het oudste ter 
wereld. Groenlo heeft echt een uniek kanon. Tekening: Charles Trollope, collectie: Erik Mentink. 

opmerkelijke goede staat is voor een wapen dat 
meer dan 400 jaar oud is en waarvan ook de 
gietvormen herkenbaar zijn. Een nummer '36' 
en een gewicht, '2735' (Engelse tower pond 
1389 kg, Amsterdam 1.334 en Madrid 1.259 kg) 
zijn duidelijk zichtbaar op de eerste versterking 
(nadere uitleg over bovenstaande wordt op 
pagina 57 gegeven). Er is geen aanduiding of 
dit gewicht Engelse, Nederlandse of Spaanse 
ponden zijn. 

Het inwendige van de loop is erg versleten en 
dat maakt nauwkeurige metingen van de diame
ter moeilijk. Aan het einde van de loop, 63 
inches (160,2 cm) van de huidige toestand is 
een kruitkamer van circa een halve diameter 
van het boorgat. 

Voor het vaststellen van de oorspronkelijke in-
en uitwendige afmetingen en de oorspronkelijke 
bestemming van dit kanon, is het noodzakelijk 
bijna helemaal te vertrouwen op de uitwendige 
afmetingen en decoraties. 

Het Grolse kanon op de 
Kanonsbulten 

Een beoordeling door Charles Trollope 

De huidige toestand 
Dit kanon is gemonteerd op een namaak affuit 
en staat in de open lucht op de overblijfselen 
van het bastion. Het heeft duidelijk een zwaar 
leven gehad. De vuurmond is al eens bescha
digd en ingekort. De rechter tab is afgebroken 
en de bovenste helft ontbreekt. Er is duidelijk 
bewijs van niet minder dan drie zundgaten, 
hoewel de buitenzijde van de loop in een 

52 Oudheidkundige Vereniging Groenlo 



'Grols verleden " - Nummer 8 

Oorsprong 
De decoratie van dit kanon en het ontwerp van 
het geheel zijn typerend voor Engelse wapens 
van het derde kwart van de 16' eeuw, gegoten in 
'The Weald' in hetzij Sussex of Kent. De maten 
kunnen heel goed in Engelse inches uitgedrukt 
worden maar niet in maten van het Europees 
vasteland. 

De lengte van het kanon 
Engelse kanonnen van het derde kwart van de 
16' eeuw hebben gewoonlijk decoratieve ban
den op een vierde en op de helft van de lengte 
van de loop en de tabs zijn gewoonlijk op twee 
vijfde van de lengte van de loop geplaatst. Voor 
Engelse wapens is de lengtemaat gemeten van 
de achterkant van de basisring tot de voorkant 
van de vuurmond. Deze drie kenmerken samen 
(zie tekening) komen allen overeen met een 
looplengte van 90 inches (228,6 cm) en maken 
de zwelling naar de vuurmond een zevende deel 
van de lengte van deze loop. Dit is ook een ken
merk, dat niet ongebruikelijk is, bij wapens uit 
die periode. 

De doorsnede 
De doorsnee van de loop komt neer op 15,24 
cm. De stenen kogels die ermee afgevuurd wer
den, hadden een doorsnee van 14,605 cm. 

De kruitkamer 
De kruitkamer is circa drie inches (7,62 cm) in 
diameter zoals op de tekening te zien is, onge
veer 18 inches (45,72 cm) ofte wel 3 kaliber in 
de lengte. Deze kruitkamer zou ongeveer 5,25 
pond (2,38 kg) kruit kunnen bevatten. In die 
tijd, toen poederkruit werd gebruikt, werd aan
genomen dat de kruitkamer de helft van het 
gewicht van de kogel in poeder kon bevatten. 

Het projectiel 
Wanneer het gewicht van het kruit, in de kruit
kamer, 5,25 pond is en de kogel het dubbele 
oftewel 10,5 pond (4,76 kg) moet wegen, dan 
moet de kogel van steen zijn. Het nominale 
gewicht van een stenen kogel van 5 ,75 inches 
is 10,5 pond (4,76 kg) terwijl een ijzeren kogel 
26 pond (11,79 kg) zou wegen. Dit kanon heeft 
een lengte van 7 foot 6 inches (228,6 cm) ofte
wel 15 kaliber en de lengte van de loop voor de 
kogel 5 foot 6 inches (167,64 cm) oftewel 11 
kaliber Dat klopt voor een kanon met stenen 
kogels uit die periode en wordt in het Engels 
genoemd: Demi-Cannon Perier De lengte van 

deze loop zou te kort zijn voor een demi-cannon 
dat ijzeren kogels afvuurt met poederkruit. 

Diverse stenen kogels in het Stadsmuseum van 
Groenlo. Foto Willy Lansink - collectie Erik 
Mentink. 

De datum van het gietstuk 
Onderzoek naar de datum van de eerste gietsels 
van kanonnen met deze loop-afmetingen, heeft 
het jaar 1548 opgeleverd. Toen was het gietsel-
ontwerp zoals dat van het Grolse kanon nog 
niet ontwikkeld. Vanaf 1580 zijn het gietsel en 
knoppen ontwerp, zoals dit kanon, veranderd 
tot een meer compact ontwerp. Korrelkruit werd 
geïntroduceerd en dit kruit had ook een veran
dering van de kruitkamer tot gevolg zodat er 
ijzeren kogels mee afgevuurd konden worden. 
Het ontwerp van hals en knoppen lijken het 
meest op kanonnen uit de periode 1568-1571. 
IJzeren demi-cannon perier werden na 1568 
niet voor de Engelse marine gegoten. Een Port-
Piece (een wapen met een afzonderlijke kruitka
mer, dat 2.900 pond weegt (1315 kg) met een 
loop van 6 inches en dat ook stenen kogels 
afvuurt) werd in die tijd gegoten in brons. Een 
betrouwbare datum voor het Grolse kanon is 
daarom tussen 1565 en 1575. 

Beschrijving 
Daarom moet het Grolse kanon als volgt wor
den omschreven: Een Engels ijzeren gegoten 
Demi-Cannon Perier van 7 foot 6 inches met 
een gewicht van 2735 pond, gegoten in 'The 
Weald' omstreeks 1570 (tussen 1565 en 1575). 

Naschrift 
Dit kanon heeft duidelijk een lang en nuttig 
leven gehad na de overgang van het poederkruit 
en stenen kogels. Met een lading van 4 pond 
korrelkruit zou het een ijzeren kogel kunnen 
af'uren, naar bescheiden schatting, maar het 
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zou het meest effectief zijn tijdens een belege
ring, om schroot te schieten, tegen een aanval, 
ter verdediging van een bres in de Groenlose 
verdedigingswal. Het feit dat er twee nieuwe 
zundgaten zijn gemaakt (één zundgat staat 
gelijk aan ongeveer 1.000 schoten) toont aan 
dat het waarschijnlijk hiervoor is gebruikt. 
Moge het lang blijven behouden als de trots van 
Groenlo. 

Het gebroken kanon vóór het 
Grolse Museum 
(thans staat deze ook op de Kanonsbulten) 

*•*" / •* 

Een beoordeling door Charles Trollope 

C.J.N. Trollope 
2 december 1998 

Dit kanon was oorspronkelijk 260 cm lang van 
de achterste ring tot aan de vuurmond. De door-

Techmsche tekening van de kanonsloop die vóór het Grolse museum ligt (thans op een rolpaard op de kanons
bulten). Mooi zijn de vizieren te zien die op elke sierrand aangebracht zijn. Van deze kanonsloop ontbreekt circa 
1 meter Oorspronkelijk was de loop 260 cm lang. De Spanjaarden hebben dit kanon mogelijk bij de overgave in 
1627 opzettelijk laten springen. Kanonnen die per ongeluk springen breken niet op deze manier Dit opzettelijk 
laten springen gebeurde door de kanonskogel maar tot halverwege de loop te rollen en af te schieten. Dan knalt 
de loop uit elkaar Tekening: Charles Trollope, collectie: Erik Mentink. 

Op deze technische tekening is mooi te zien dat de kruitkamer wezenlijk verschilt van die van de loop op het 
affuit. Met deze loop zijn wel gietijzeren kogels afgevuurd. Tekening: Charles Trollope, collectie: Erik Mentink. 
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Grols kanon nu ook 
bekend in de wereld 
Door onze verslaggever 

GROENLO • De bekendheid van 
het historische Grolse kanon 
blijft niet alleen beperkt tot Ne
derland. Ook in de rest van de 
wereld weten de liefhebbers en 
deskundigen inmiddels alles 
over de geschiedenis van het 
ruim vierhonderd jaar oude wa
pen. Alle wetenswaardigheden 
over het kanon staan nu in het 
blad Journal of the Ordnance So
ciety, een genootschap voor ka-
nonnendeskundigen in de hele 
wereld. 
Dat komt door bemoeienis van 
wapendeskundige Charles Trollo-
pe uit Groot-Brittannië. Die 
bracht, op uitnodiging van de 
stichting Pas op de Buren, drie 
jaar geleden een bezoek aan het 
vestingstadje en deed toen onder
zoek naar het kanon. 
Dat bleek een gouden greep. 
„Hij was bij het zien van het Grol
se kanon meteen onder de m-
dnik. Wist toen al te vertellen 
dat het een bijzonder ding was", 

vertelt Groerüoer Erik Mentink 
die zich verdiepte in de geschie 
denis van het kanon maar voor 
details over het wapen, TroUope 
naar de Achterhoek haaide. Vol
gens Mentink is de 'mascotte' 
van Groenlo nu wereldberoemd. 
Mentink geeft hoog op van Trol-
lope. „Hij is de Johan Cruyff on
der de kanonnendeskundigen m 
de hele wereld. Als er ergens pro
blemen zijn met het achterhalen 
van gegevens, zoals de ouder 
dom, wordt TroUope ingescha 
keld. Hij reist de hele aardbol af 
om kanonnen te bestuderen." 
„Ook stelt hij catalogi samen 
voor musea", aldus Erik Mentink 
die weet te vertellen dal het Grol
se kanon, een zogeheten Demi-
Canon Perrier, dateert uit de pe
riode 1565-1575 en het oudste 
Engelse kanon in Europa is. 
Wie het kanon in actie wil zien 
kan hiervoor terecht op rueuw-
jaarsdag. 
Dan wordt er weer vijf keer met 
het wapen geschoten. Het spekta
kel begint precies om 14.30 uiu. 

Bron: De Gelderlander 2003. 

JOURNAL 
Of THE 

ORDNANCE 
SOCIETY 

snede van de loop is 15,875 cm en we zouden 
dit kanon een demi-cannon noemen. Het kanon 
is gegoten volgens een commerciële standaard
maat en is daarom lichter en zachter dan kanon
nen voor de toenmalige Engelse Koninklijke 
Marine. Het kanon is omstreeks 1626 gegoten 
in The Weald in Engeland. 
Het kanon is vrijwel zeker illegaal geëxpor
teerd. Kanonnen van deze grootte mochten niet 
vanuit Engeland uitgevoerd worden. Er zit geen 
gietersmerk op de loop (het zou ook vragen om 
problemen zijn geweest als men er wel een op 
had gezet). Alle kanonnen die via de Engelse 
legale markt verkocht zijn, hebben een gietge-
wicht op de loop staan. Dit was verplicht. Op 
deze loop staat geen gewicht. Als dit één van de 
legaal uitgevoerde kanonnen was geweest om 
Nederland te helpen in de strijd tegen Spanje 
toentertijd zou het mogelijk een gietgewicht 
hebben gehad en een gietersmerk met een letter 
zoals enkele legaal uitgevoerde kanonnen die 
nog over zijn die wel hebben. 
Volgens mij is deze loop opzettelijk kapot 
gemaakt. Mogelijk door de Spanjaarden voordat 
ze zich overgaven. Kanonnen die per ongeluk 
springen, breken niet op deze wijze. 

Prent van het testen van een nieuw gegoten kanons
loop. Deze lopen werden in koude toestand getest. 

Naar aanleiding van zijn bezoek aan Groenlo in 
november 1998 heeft Charles TroUope een verhaal 
geschreven voor The Ordnance Society. Deze vereni
ging is in 1986 opgericht en ze houden zich bezig met 
het bestuderen van allerlei vormen van artillerie uit 
alle tijdperken. The Ordnance Society fungeert als een 
soort forum op het gebied van artillerie. Elk kwartaal 
(imt er een nieuwsbrief uit en éénmaal per jaar een 

boek. De bekende foto gemaakt door Henk Westerveld 
is zelfs op de voorpagina gekomen, wat zeer bijzonder 
te noemen is. De leden wonen over de hele wereld. Ook 
diverse musea zijn lid van The Ordnance Society. 
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The Groenio Gun: An Assessment 

Charles Trollope 

Introduction 
In Noveml>er 1998 I was mvited to the old 
and once walled fortress town of Oroenlo m 
Holland to view and give an opinion on their 
town gun This gun is the town s pride and 
|oy and has been looked after with great care 
sit]<^e 1627 when iti recorded history starts 
Refoie thar date it had probably Ixcn on the 
town detences for fifty years, as it was not 
the t>pe of gun that Frederick Henrv of 
Nassau would havt brought to his siege of 
Groenio in 162'' (see below) Today picture:. 
of the gun are to be found on the tovms 
souvenirs, the local beer bottles and 
anywhcrL an excuse can be made to display 
It (hgure I) 

This old fortress town of Groenlo or Grol 
as It wab called, east of the river Ijssel and 
LIOSC to what IS now the Cjcrman border, was 
by reputation difficult to take From 1 581 to 
1597 the town was m Spanish hands In 
1595 Prince Maurice of Nassau besieged the 
town but failed in his attempt to take it He 
was back agam m 1597 and this time was 
successful, however the Spanish under 
Spinola retook the town m 1606 Groenlo 
finally became a permanent part of the 
Dutch Republic in 162"^ after a month long 
siege by Frederick Henrv of Nassau It was 
after this siege that the gun, an aged and 
battered piece by then, was presented to the 
town by Frederick Henry 

Figure 1 Ttio Groenlo gun 

Trollope The Groenlo Gun an Assessment 

tor the trunnion bast diameter, as it is in this 
gun 

The Chamber and Shot 
The chamber, approximately 3ins (7 62cm) 
111 diameter, is probably about 18ms 
(45 72cm) or ^ calibres in length This 
chimber would hold about SJIbs (2 38kg) ot 
Serpentine powder In the third quarter of the 
16th century, when serpentine powder was 
stili in use, the chamlier was expected to 
hold powder weighing half the weight of the 
shot If the powder weight, held by the 
«.hamber, is 5ilbs md the shot is expected to 
weigh double, or lO^ibs (4 76kg), then the 
ball must be of stone The nominal weight 
tor a stone ball of 5^ins is 10^ pounds 
{4 76kg) while one of iron would be 26lbs 
(11 -'9kg) 

This gun, now 85ins long, originally had a 
length of 7fcet 6ins (228 6cm) or 1 5 calibres 
and the bore length for the shot of 5feet f- i 
1167 64cm) or 11 calibres This would I 
correct for a gun firing stone shot of rl 
period This gun length would be considti 1 
too short for a demi cannon firing iron sh \ 
with serpentine gunpowder The Groenlo 
Gun can therefore be described as a dcini 
c innon pener 

The Date of Casting 
Research into the date of the first casting of 
guns with this si7c bore in the Weald 
produces a dart of 1548 At this date the 
cascable design had not evolved into thtt nt 
the Groenlo gun but by 1580 the cascable 
ind button design had changed from that on 
this gun to a more compact form Also bv 
I:) 80 corned gunpowder had been 
mrroduced in Fngland tor the larger guns as 
well as for small arms and with it a change 
of chamber design to utilise this new type of 
gunpowder for the discharge of iron shot 

The design of the cascable, neck and 
button most closely resemble guns of the 

period 1568 71 No iron demi c-innon 
periers were cast for the Fnglish navy after 
1568 Port pieces, breech loading guns with 
separate chambers, weighing in the region of 
29001bs (1315kg), with a bore of 6ins and 
also firing a stone shot were being cast in 
brass It this time for the Queen's Navy A 
safe date bracket for the Groenlo Gun is 
therefore 1565 75 

Designation 
I he Groenlo Gun should therefore be 
described as follows 

^n English c isc iron denii cannon pener 
of 7feet óinches ind wtighing 2735 pounds 

Cast m the Weild circa 1570 plus or 
minus five \ears 

Postscript 
This gun clearly had a long and useful life 
after the demise of serpentine gunpowder 

Figure 4 Detail ot I rst felntorce showing marks and veni 
I photo C Trolfope) 
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The Present Position 
The gun is mounted on a reproduction 
carnage and stands on the one remaining 
town bastion It has clearly had a hard early 
life The muzzle has been damaged at some 
time, shortened by some five inches and 
reformed (figure 2) The right trunnion has 
been struck and the upper half is missing 
There is clear evidence of no less than 3 
vents, however the exterior surface, with 
identifiable mouldings, is in remarkably 
good condition for a gun more than 400 
vears old A number 36 and a weight 
marking, 2735, are clearly visible on the first 
reinforce There is no means of telling 
whether this weight is in the English tower 
pound (equivalent to 1389kg), the 
Amsterdam pound (equivalent to 1334kg) or 
the Madrid pound (equivalent to 1259kg} 

Internally the bore is badly worn, making 
accurate measurement of its diameter 
difficult At the bottom of the bore, 63ins 
(160 02cm) from the present face, is a 
powder chamber of approximately half the 
diameter of the bore To determine the 
original internal and external dimensions 
and from these the gun s original intended 
use. It was necessary to relv almost entirely 
on the external measurements and the 
position of the decorations 

Origin artd Dlmenskms 
The decoration of the gun and the design of 
the cascable are tvpical of English guns cast 
at furnaces m the Weald in either Sussex or 
Kent in the third quarter of the sixteenth 
centurv (hgure 3) The measurements can be 
shown to work well m imperial, but not in 
continental, inches English guns of the third 
quarter of the sixteenth centurv have 
decorative bands at the quarter and half 
points and the trunnions are usually placed 
at, or near, two fifths of the gun s length For 
English guns the length measurement is 
taken from the rear of the base ring to the 
face of the muzzle Taking these three 
features together they all correspond with a 
nommal gun length of 90ins (228 6cm) and 
make the swell to the muzzle one seventh 
part of this gun length This is another, not 
unusual, feature m guns of this period 

The external circumferences of English 
guns, at the vent, trunnions and neck, of the 
16th and 17th centunes are calculated from 
the diameter of either the shot or the bore 
This figure is then multiplied by a whole 
number at each point, in this case 8, 7 and 6 
By calculating back from these circumfer 
ences, the bore is shown to be 6ins 
(15 24cm) on average The shot to fit this 
bore would be 5:Jins (14 605cm) in diameter 
This shot measurement is commonly used 

"^I^P^PJIPHl 

Figure 2 Detail of muzzle ol the gun (pnoto C Trollope) Figure 3 Detail ot cascaote o( trie gun iphoto C Trollope; 
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Fgure 5 Demonstration tinng at Groenlo (photo Courtesy of Henk Westefveld Holland) 

ind stone shot With a charge ot 4lbs ol 
corned gunpowder that the chamber could 
hold. It would have propelled an iron shot at 
t modest rate but would have been at its 
most effective during a siege firing grape and 
canister m the defence of a breach in 
Groenlo's walls The fact that it has been re 
vented twice (one vent equals one thousand 
plus shots) probably demonstrates that it did 
just that in later seventeenth century sieges of 
Groenlo (figure 4) In 1998 the gun was 
cleaned inttrnally, the vent cleared and it 
vtas put back in action to fire blank charges 
on high days and holidays for the first time 
since 1922 (figure 5) 

I hesitate to say that this iron demi-

cannon pcricr is nijw the unique survivor of 
this tvpe of gun, but to date I do not know of 
another in Furope To have survived over 
four hundred years of wars, sieges, the 
demands of passing armies for additional 
artiUerv together with the scrap drives of the 
last World war is remarkable to say the leist 

Bic^raphy 
rharlts Trollope has a special interest in the 
design and evolution of smooth bore 
ordnance of rhc 16th-l 9th centuries and has 
studied historical fortification and artillery 
for over 20 years He has travelled widely 
cataloguing, recording and advising on 
collections and individual pieces 
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Het Grolse kanon: een beoordeling 
(vertaling van bladzijde 56) 

Door Charles Trollope 

Inleiding 
In november 1998 ben ik uitgenodigd om in de 
voormalige omwalde vestingstad Groenlo in 
Holland hun kanon te bekomen bekijken en 
mijn mening hierover te geven. Dit kanon is de 
trots van de stad en wordt sinds 1627 toen de 
vastgelegde historie begon met veel zorg omge
ven. 
Vóór deze datum heeft het vijftig jaar lang de 
stad verdedigd, hoewel het niet het type kanon 
is dat Frederik Hendrik van Nassau heeft mee
gebracht voor het beleg van Groenlo. 
Foto's van vandaag de dag van het kanon zijn te 
vinden op de souvenirs van de stad, de plaatse
lijke bierflessen en overal waar mogelijk. 
Deze oude vestingstad Groenlo of Grol zoals 
het vroeger werd genoemd ligt ten oosten van 
de rivier de IJssel en dichtbij de tegenwoordige 
Duitse grens en had de reputatie moeilijk te 
nemen te zijn. 
Van 1581 tot en met 1597 was de stad in 
Spaanse handen. In 1595 belegerde Prins 
Maurits van Nassau de stad maar faalde in zijn 
poging deze in te nemen. Hij kwam terug in 
1597 en ditmaal met succes, echter de 
Spanjaarden onder aanvoering van Spinola her
overden de stad in 1606. Groenlo tenslotte werd 
permanent toegevoegd aan de Hollandse 
Republiek in 1627 na een beleg van een maand 
door Prins Frederik Hendrik van Nassau. Na het 
beleg werd het kanon, toen een oud en geha
vend stuk, geschonken aan de stad. 

De huidige toestand 
Dit kanon is gemonteerd op een namaak-affuit 
en staat op de overblijfselen van het bastion. 
Het heeft duidelijk een zwaar verleden gehad. 
De vuurmond is al eens beschadigd en ingekort. 
De rechter tab is afgebroken en de bovenste 
helft ontbreekt. Er is duidelijk bewijs van niet 
minder dan drie zundgaten, hoewel de buiten
zijde in een opmerkelijke goede staat is voor 
een wapen dat meer dan 400 jaar oud is. 
Een nummer '36' en een gewicht '2735' zijn 
duidelijk zichtbaar op de eerste versterking. Er 
is geen aanduiding of het gewicht Engelse pon
den (gelijk aan 1389 kg), Nederlandse ponden 
(gelijk aan 1334 kg) of Spaanse ponden zijn 

(gelijk aan 1259 kg). 
Het inwendige van de loop is erg versleten en 
maken nauwkeurige metingen van de diameter 
moeilijk. Aan het einde van de loop, 63 inches 
(160,02 cm) van de huidige toestand is een 
kruitkamer van circa een halve diameter van het 
boorgat. 
Voor het vaststellen van de oorspronkelijke in-
en uitwendige afmetingen en de oorspronkelijke 
bestemming van dit kanon, is het noodzakelijk 
bijna helemaal te vertrouwen op de uitwendige 
afmetingen en de decoraties. 

Oorsprong en afmetingen 
De decoratie van het kanon en het ontwerp van 
de achterkant van de loop zijn kenmerkend voor 
Engelse kanonnen die gegoten zijn in gieterijen 
in The Weald hetzij in Sussex of Kent in het 
derde kwart van de 16' eeuw. De maten kunnen 
heel goed in Engelse inches worden uitgedrukt 
maar niet in inches van het Europese vasteland. 
Engelse kanonnen van het derde kwart van de 
16' eeuw hebben gewoonlijk decoratieve ban
den op een vierde en op de helft van de lengte 
van de loop en de tabs zijn gewoonlijk op twee 
vijfde van de lengte van de loop geplaatst. Voor 
Engelse wapens is de lengtemaat gemeten van 
de achterkant van de basisring tot de voorkant 
van de vuurmond. Deze drie kenmerken samen 
komen allen overeen met een looplengte van 90 
inches (228,6 cm) en maken de zwelling naar 
de vuurmond een zevende deel van de lengte 
van deze loop. Dit is ook een kenmerk, dat niet 
ongebruikelijk is bij wapens uit die periode. 
De omtrek van de buitenkant van Engelse 
kanonnen bij het zundgat, tabs en nek uit de 16' 
en 17' eeuw worden berekend aan de hand van 
de diameter van de kogel of de binnenkant van 
de loop. Op de kaart moeten de nummers op elk 
van deze punten bij elkaar opgeteld worden. In 
dit geval de nummers 8, 7 en 6. Als je de 
omtrek terugrekent, de binnenkant van de loop 
is gemiddeld 6 inches of wel 15,24 cm. De 
kogel die hierin past heeft een diameter van 
5,75 inch ofwel 14,605 cm. De meting van de 
kogel is gewoonlijk aan de hand van de diame
ter van de loop bij de tabs genomen, zoals bij 
deze loop. 
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De kruitkamer en het projectiel 
De kruitkamer heeft een diameter van 3 inches 
(7,62 cm) en heeft waarschijnlijk een lengte van 
18 inches (45,72 cm) ofwel 3 kaliber in de 
lengte Deze kruitkamer zou ongeveer 5,25 
pond (2,38 kg) kruit kunnen bevatten In die tijd 
toen poederkruit werd gebruikt, werd aangeno
men dat de kruitkamer de helft van het gewicht 
van de kogel in poeder kon bevatten 
Wanneer het gewicht van het kruit, in de kruit
kamer, 5,25 pond is en de kogel het dubbele of 
te wel 10,5 pond (4,76 kg) moet wegen, dan 
moet de kogel van steen zijn Het nominale 
gewicht van een stenen kogel van 5,75 inches is 
10,5 pond (4,76 kg) terwijl een ijzeren kogel 26 
pond (11,79 kg) zou wegen 
Dit kanon nu 85 inches lang, had oorspronkelijk 
een lengte van 7 foot 6 inches (228,6 cm) of te 
wel 15 kaliber en de lengte van de loop voor de 
kogel IS 5 foot, 6 inches (167,64 cm) of te wel 
11 kaliber Dit klopt voor een kanon met stenen 
kogels uit die periode De lengte van deze loop 
zou te kort zijn voor een Demi Cannon dat ijze
ren kogels afvuurt met poederkruit 
Het kanon van Groenlo kan daarom omschre
ven worden als een Demi-Cannon Perier 

De datum van het gieten 
Onderzoek naar de datum van de eerste gietsels 
van kanonnen met deze loop afmetingen heeft 
het jaar 1548 opgeleverd Toen was het gietsel-
ontwerp zoals dat van het kanon van Groenlo 
nog niet ontwikkeld Vanaf 1580 zijn het gietsel 
en knoppen-ontwerp, zoals dit kanon, veranderd 
tot een meer compact ontwerp Korrelkruit 
werd geïntroduceerd in Engeland en toen was 
ook een verandering van de kruitkamer nodig, 
om er ijzeren kogels mee at te kunnen vuren 
Het ontwerp van hals en knopen lijken het 
meest op kanonnen uit de periode 1568-1571 
IJzeren Demi-Cannon Periers werden na 1568 
niet voor de Engelse marine gegoten Geschut, 
van achteren geladen met een afzonderlijke 
kruitkamer, dat 2900 pond weegt (1315 kg) met 
een loop van 6 inches en dat ook stenen kogels 
afvuurt, werd in die tijd gegoten in brons Een 
betrouwbare datum voor het Grolse kanon is 
daarom tussen 1565 en 1575 

Beschrijving 
Daarom moet het kanon van Groenlo als volgt 
worden omschreven Een Engels gegoten ijze
ren Demi Cannon Perier van 7 toot 6 inches 
met een gewicht van 2735 pond Gegoten in 

The Weald omstreeks 1570 (1565-1575) 

Naschrift 
Dit kanon heeft duidelijk een lang en nuttig 
leven gehad na de overgang van het poederkruit 
en stenen kogels Met de lading van 4 pond 
korrelkruit zou het een ijzeien kogel kunnen 
afvuren, naar bescheiden schatting, maar het 
zou het meest effectief zijn tijdens een belege
ring om er een lading musketkogels en kleine 
kogels mee te schieten, tegen een aanval, ter 
verdediging van een bres in de Groenlose ver-
dedigingswal Het feit dat er twee nieuwe zund
gaten zijn gemaakt (een zundgat staat gelijk aan 
ongeveer 1 000 kogels) toont aan dat het waar 
schijnlijk in de latere belegeringen van Goenlo 
in de 17e eeuw hiervoor is gebruikt 
In 1998 IS de loop van binnen helemaal schoon
gemaakt, het zundgat open geboord en er werd 
voor het eerst weer mee geschoten met losse 
flodders op hoogtijdagen en in de vakantie 
sinds 1922 
Ik aarzel om te zeggen dat dit ijzeren Demi-
Cannon Perier nu het enig overlevende van dit 
type kanon is, maar uit die tijd ken ik geen 
soortgelijk kanon in Europa Meer dan 400 jaar 
oorlogen, belegeringen, voorbijtrekkende legers 
en de schrootverzamelaars van de laatste 
wereldoorlog overleven, is opmerkelijk te noe
men 

Biografie 
Charles Trollope heeft speciale interesse m het 
ontwerp en ontwikkeling van gladde kanonslo 
pen uit de 16 -19' eeuw en heeft meer dan 
twintig jaar de historie van vestingwerken en 
artillerie bestudeerd Hij heeft de hele wereld 
rondgereisd om catalogi te maken, en geeft 
advies over collecties en individuele stukken 
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Hoofdstuk 7 

Het Grolse kanon buldert weer over de 
veste Grol 

Nu ik (bijna) alles weet over de Grolse kanon

nen door het onderzoek van Charles Trollope 
wordt het ook tijd om conclusies te trekken. We 
hebben hier te maken met zeer unieke kanon

nen die op de een of andere manier beschermd 
moeten worden. Het is eigendom van de 
gemeente Groenlo maar die komt pas in actie 
als het kanon er echt heel slecht aan toe is en 
dan is het vaak al te laat. De geschiedenis leert 
dat het kanon opknapbeurten heeft gekregen 
door particulier initiatief: 1948 nieuw affuit, 

Garde Kanonniers 
wil schieten 

met oud kanon 
CiROFNLO De Garde der Ka 
nonniei s in Groenlo w il op feest
dagen weei schieten met het ou
de kanon op de Kanonswal Za
terdag 24 oktober zal hèt sym 
bool van de veste eén keer 
worden atgeschoten vanwege de 
sldgnabootsmg in Groenlo door 
de Napoleontische Organisatie 
der Nederlanden Maar de Grol 
se Kanonniers willen ook daarna 
schieten, bijvoorbeeld op bijzon 
dei e dagen als de elfde van de elf 
de (carnaval), nieuwjaarsdag, 
Koninginnedag, bevnidingsdag, 
bij hef begin van de Grolse Ker 
mis en op enkele ^ateidagen als 
cxtia attractie voor toeristen De 
Kanonniers krijgen van de Na 
poleontische Oiganisatie een 
opleiding hoe met het kanon 
moet worden geschoten 
Het Grolse kanon stamt uit 1627 
en IS volgens de ovcrievci ing een 
geschenk van stcdenbe dwingei 
Prederik Hendrik aan 'de dappe
le Grollenaren' t n Groenlo is 
trots op het rollende schiettuig 
Maar het wordt al lange tijd niet 
meei gebruikt 68 jaat geleden 
bulderde het wapen voor de laai 
ste keer In 1930 het het Groen 
lose geniecntebestuui het kanon 
■vernagelen' omdat in Brede 
voort eenzelfde kanon bij het 
schieten uit elkaai sprong Daar
bij vielen slachtotfers Nu de Na
poleontische Organisatie samen 
met de Kanonniers zaterdag 24 
oktober het kanon weeralschiet, 

willen de Grolse vrijwilligers er 
wedei om een Grolse traditie van 
maken 
Ook willen de Kanonniers een 
stichting 'Vrienden van de Grol
se Kanonnen' m het leven loe
pen Die stichting adopteert het 
kanon op de Kanonswal en de 
oude loop die voor het Giolsch 
Museum aan de Notenboom 
straat ligt De stichting zal be 
staan uit leden van de Gaide der 
Kanonniers, ambachtslieden en 
vertegenwoordigers van de 
plaatselijke V W en de Oudheid
kundige Vereniging 
De stichting moet beide kanon 
nen eigendom van de gemeente 
Groenlo, tot m de puntjes onder 
houden Bovendien moet de 
stichting de loop bij het Grolsch 
Museum weei op een affuit (ka 
nonsonderstel) plaatsen Het in 
ere heistelde schiettuig moet dan 
een plaatsje bij het grote kanon 
op de Kanonswal krijgen Ook 
moet de stichting er voor zorgen 
dat er weer oude kanonskogels 
bij de wapens komen te liggen 
In een brief aan het college vra 
gen de Kanonniers of de nog op 
te richten stichting straks de ka 
nonnen mag beheren De VA'V in 
Groenlo zal bmnenkoit veizoe
ken of ei weer met het kanon uil 
1627 mag worden geschoten 
Voorts zou de Garde der Kanon 
nicis graag zien dat de Kanons 
wal van de gemeente een grondi
ge opknapbeurt krijgt 

1984 zeer grote reparatie en 1998 grote schil

derbeurt. In die richting zal het ook nu weer 
moeten want van bijvoorbeeld jaarlijks preven

tief onderhoud door de gemeente Groenlo is 
geen sprake. Dit komt misschien ook wel omdat 
men in Groenlo tot aan 1998 weinig of niets 
van de kanonnen wist, vreemd genoeg. 
In overleg met Edwin Grothe wordt besloten 
een Stichting op te richten die zich gaat ontfer

men over beide kanonnen. 

Informatieborden 
Ons komt ter ore dat de VVVGroenlo meer 
informatieborden wil plaatsen in Groenlo. De 
Kanonsbulten wordt genoemd, maar komt hier 
dan wel de juiste informatie op te staan, vragen 
we ons af? Het boek Pas op de Buren is dan 
nog niet verschenen met daarin veel nieuwe 
informatie omtrent de Grolse kanonnen. Ons 
rest niets anders dan persoonlijk naar de VVV

Groenlo te stappen om te vragen om met name 
de bestelling van de borden rondom de 
Kanonsbulten nog even uit te stellen omdat we 
steeds meer belangrijke informatie uit Engeland 
krijgen. Dus lopen we op een middag de VVV 
binnen en schuiven aan bij Gerthy Starink die 
zojuist in bespreking is met Anton van de Water 
en Joop van den Burg van de N.A.N. 
(Napoleontische Associatie der 
Nederlanden) die in oktober 1998 een grote 
slagnabootsing wil houden in de veste Grol. 
De aanmaak van de borden wordt desgevraagd 
uitgesteld. Het bezoek krijgt een hele andere 
wending omdat Gerthy Stannk aan ons vraagt 
of het iets is voor de Garde der Kanonniers 
(waar wij ook lid van zijn) om het Grolse 
kanon schietklaar te maken. Anton van de 
Water en Joop van den Burg vertellen ons dat 
het mogelijk moet zijn om weer saluutschoten 
af te vuren met het Grolse kanon. Het kanon 
zou dan voor het eerst weer afgevuurd kunnen 
worden tijdens de slagnabootsing in oktober 
1998. Maar dan zal de loop wel ontdaan moeten 
worden van alle vuil dat erin zit. We spreken af 
dat we het voor zullen leggen aan de 
Kanonniers. 

Bron: Tubantia 1998. 
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Gf ols kanon knalklaar 
G R O E N L O - Afgelopen zaterdag en ook de zaterdag daarvoor waren leden van de Kanonniers op de Kan(jns\\al te vinden 
om het Grolse heilige der heiligen het K.mon' 'knalklaar te maken nu zi| groen licht van de gemeente gekregen hebben om 
het kanon een paar keer per jaar te laten knallen, zi) het bij hele speciale gelegenheden. „\Xe zi)n begonnen met de troep uit 
het de 1.75 meter lange loop te h.ilen. Er zat a.irdig vv.it in. Een fles wijn, een beugel fles, colabl ik |es , s tenen en keien, 
vuurvverkresten en veel zand," aldus E n k Mentink van de Kanonniers die vertelde dat de operatie veel bekijks trok: „Er zijn 
veel toeristen wezen kijken. Heel l'..iik was het dat er een oud-Grollenaar kwam, die hier dertig ja.ir niet was geweest, samen 
met zijn uit Lichtenvoorde s tammende echtgenote. Zowaren bezeten van het kanon, heel leuk." 

Bron: Nieuwsblad voor Groenlo 1998. 

Extra vergadering 
De Kanonniers beleggen een extra vergadering 
om uitleg te geven aan de leden over de nieuw 
op te richten Stichting Vrienden van de Grolse 
Kanonnen die zich zal gaan ontfermen over 
beide Grolse kanonnen. En ook het voorstel van 
het schietklaar maken van het Grolse kanon 
komt aan de orde. Beide zaken zijn akkoord en 
men oppert zelfs om het hele kanon een grote 
opknapbeurt te geven zodat het tijdens de slag
nabootsing in oktober er weer picobello bij 
staat. Meteen wordt een plan van aanpak 
gemaakt. Ook zullen de Kanonniers een oplei
ding krijgen inzake de handelingen die allemaal 
verricht moeten worden om met het kanon te 
schieten. Dit oefenen met het schieten van het 
kanon zal niet in Groenlo gebeuren maar op een 
geheime plaats om de verrassing des te groter te 

laten zijn. Er resten de Kanonniers nog drie 
weken tot aan de slagnabootsing, dus alles zal 
snel geregeld en in gang gezet moeten worden. 

De schoonmaak 
Diezelfde zaterdag nog wordt begonnen met het 
verwijderen van alle vuil uit de loop van het 
kanon. Van alles komt er tevoorschijn; zand, 
stenen, glaswerk en een wijnfles. Echter de loop 
is op veertig centimeter na schoon en besloten 
wordt Tonnie te Vogt het restant via de druk-
slang schoon te laten spuiten. Dit lukt wonder
wel en de loop is helemaal schoon. Om te voor
komen dat er weer vuil in wordt gegooid komt 
er voor op de loop een speciale deksel die met 
speciaal gereedschap eraf gehaald kan worden. 
Zo is in ieder geval alle werk met voor niets 
geweest. Maar de grootste klus komt nog, 
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Grols kanon zegt eerst plof, daarna boem 
Door onze verslaggevers 
C R 0 r N ( O - Het GroKe kanon 
mag dan uit de reventtende 
eeuw dateren het schiet nog al^ 
of het gisteren gemaakt is In de 
omge\nng van HoUerhoek kon 
men zaterdag een tiental dave 
rende klappen horen De Kanon 
niers kregen er een eendaagse 
cursus en net al-» het kanon 
doorstonden ze de test glansrijk 
Het kanon kan nu echt in ere 
hersteld worden en af en toe la
ten horen hoe het m vroeger 
eeuwen heeft geklonken 
Om ongestoord ie kunnen wer
ken waren zowel het tijdstip als 
de plek waarop het kanon voor 
het eerst zou worden afgescho 
ten door de Kanonniers angst
vallig geheim gehouden Niet dat 
de nodige Grollenaren nog geen 
lont geroken hadden Wat wil je 
als een van de stadsgidsen die 
overigens dezelfde avond z n 
eerste rondleiding gaf zonder ka 
non in de omgeving van waar 
het eerste schot gelost werd, 
werkt dK harkeeper 
ü m atht uur zaterdagmorgen 
v\erd met hulp van groot maten 
ee! '^M\ Kouwmaut het kanon van 
de vertrouwde sitk gehaald 
Vanwege een opknapbeurt heet
te het officieel Nadat hot kanon 
een uurtje bi) R(uiwmaat op het 
terrein had gestaan gmg het niet 
ru hting gemeentewerken maar 
naar een terrein waar in alle rust 
geschoten kon worden De wei 
nige omwonenden waren ge
waarschuwd van het geknal n a t 
te schrikken 

Nooit roken 
Nooit roken in ile omgeving \ m 

het kruit luidt de eerste tnstrvic 
tie \<M\ Joop van tien liurg vaw de 
\vipoleontische Associatie der 
Nederiantlen (NAN) die weel 
dat er in het buitenland door 
slortlighetd bij het .ifschieten wel 
eens doden zijn gevallen ,[-n 
met voor de loop langs lopen bij 
het schieten Wie daar bij ons de 
fout in ga it kost dat een kratje 
bier Een gebruik dat de Grot 
lenaren dirett instemmend be 
groeten 
l erst wordt geoefend hoe het die 
morgen vers aangeleverde kruit 
in kleine porties verdeeld moet 
worden Met hulp van opgerokle 
en dichtgeplakte p.igina s uit een 
telefoonboek worden proviso
risch hulzen gemaakt waarna 
het kruit erin gtgoten wordt Len 
secuur werkje waar een weeg 
schaal aan t e p a s k n m t 
Daarna leren de Kanonniers om 
te gaan met de door hen/elf van 
tekeningen nagemaakte slokken 
waarmee ze de loop schoonma 
ken en de lading aanbrengen 

i 
Hetltgschennis o( herleving van oude tijden' Het Gfolsc kanon wordt weggehaald van de vertrouwde stek aan de Kanonswal en op een oplegger getakeld 

Foto T*ieoKock 

Door los smkruit in het zundgat 
te gieten wordt er voor gezorgd 
dat de lading tot oni[>lofring 
korni 
\ a n der Burg heeft ai eU jaar er 
varmg met het op historisch ver 
antwoorde wijze afschieten van 
een kanon „Du kanon is een 
vooriandwapen stelt hi) des 
kundig Mies gaat er a^n de 
voorzijde in Dan steek je het 
lontje aan en zegt ie boem 

Droge plof 
Voor de eerste knal om tw lalf 
nunuten voor twaall hebben de 
kanonniers nodeloos de vingers 
lil de oren gestopt hen droge 
plof ts alles w it de vijftig gram 
kruit teweeg brengt ben halt 
onsje erbij kan al echt een knal 
lelje genoemd worden en zorgt 
ervoor dat honderd meter verder 
een stuk ijzer op de grond be 
landt Het blijkt de halve boor 
V in Wim Nijenhuis te zijn die hi) 
enkele wektn er\oor kwijtraikte 
bij het schoonmaken van de 

loop De derde klap levert een 
prachtige rookcirkel op alsof ie 
mand een trekje van een enorme 
sigaar heeft genomen 

^Dan steekje 
het lontje aan 

en zegt 'ie boem' 
Na de lunch blijken de Kanon 
niers snelle leerlingen Niet al 
leen klinken de schoten steeds 
luider en worden de rookwolken 
groter, ook de commando s wor 
den overtuigender gegeven en 
uitgevoerd Als tenslotte rond 
kwart voor tv\ee het laatste schot 
met 600 gram wordt afgevuurd 
IS het net of er een straaljager 
door de geluidsbarrière gaat Als 
de wmd met richting Duitsland 
had gestaan waren de echo s 
misschien wel bij Groenkj te ho
ren geweest 
/ o n harde knal zal het publiek 
tijdens het Vestmgstid weekein 

de bespaard blijven Van der 
Burg adviseert in de regel niet 
harder te knallen dan met 350 
gram kruit Hij heeft nog een tip 
voor een fr lai effect ,Na het 
schieten moet je de loop schcton 
vegen met afgewerkte motorolie 
Krijg je de keer erop enorm vee! 
rook " 
BIJ de evaluatie van (\i:^ic eerste 
proeve van kanontecliniek blijkt 
er een echte stichting bij betrok 
ken te /ijn „De acte van de 
Stichting Vrienden VM\ het Grol 

se Kanon ts vrijdag gepasseerd", 
7egt Hans Oude Breuil Onder 
houd en beheer van het m Ibll 
door prins I rederik Hendrik op 
Groenio gerichte kanon bli[kt de 
voornaamste doelstelling Het 
kanon moet knallen op bijvoor 
beelti bevrijdingsdag Koningin 
nedag en tijdens de C.rolse ker 
nils 
Het kanon imtiauef is weliswaar 
voortgekomen uit een carnava 
leske groep maar het schieten 
zeit htett volgens de heren mets 

met carnaval te maken Daar 
voor IS het gebruik van kruit een 
te serieuze aangelegenheid Ko 
gels worden er niet gebnnkt 
maar de meterslange steekvlam 
die uit de loop komt. dwingt vol 
doende respect af 
De stichting wil meer dan schie 
ten „We willen ook nog bijpas 
sende historische kiedi) laten 
maken" stelt Fnk Mentmk .Het 
moet historisch verantwoord 
zijn niet carnavalesk " De se 
rieu7e aanpak wordt onder 
s teund door ofncitle goedkeu 
n n g De kanonniers hebben toe 
s temming van de korpschef van 
politie en de gemeente heefteen 
ver^n imng gegeven voor het 
transport en gebruik van het be 
nodig<le kruit 
In het weekeinde van vnjdag 2o 
zaterdag 24 en zondag 25 okto 
b c vNordt het Grolse karon offl 
cieel ingezet Groenio levert het 
openingsschot voor de Slag om 
C»rol die door Napoleontische 
soldaten wordt gespeeld 

Bron: De Gelderlander 1998. 

namelijk het uitboren van het zundgat. Dit is 
het gat waar vroeger de lont in gestoken werd 
om het kanon af te vuren. De gemeente heeft in 
1930 het zundgat laten vernagelen omdat feest
gangers er toen mee geschoten hebben en dit 
een gevaarlijke situatie opleverde. Het uitboren 
van dit vernagelde zundgat lukt niet in één 
zaterdag, hiervoor is nog een zaterdag nodig en 

dan lukt het allemaal wel. 

Opknapbeurt 
Weer een week later wordt het kanon in alle 
vroegte door de firma Rouwmaat van de 
Kanonsbulten gehaald en naar een geheime 
locatie (Kamp Holterhoek) gebracht om te oefe
nen met het schieten van het Grolse kanon. 
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Hiervoor is Joop van de Burg van de N.A.N. 
speciaal naar Groenlo gekomen om de 
Kanonniers iiiervoor op te leiden. Allereerst 
wordt geoefend hoe het kruit in kleme porties 
verdeeld moet worden. Met hulp van opgerolde 
en dichtgeplakte pagina's uit een telefoonboek 
worden hulzen gemaakt waar het kruit in gego
ten wordt. Een secuur werkje waar een weeg
schaal aan te pas komt. Met behulp van stokken 
die in de weken voorafgaand aan het proef-
schieten zijn gemaakt, wordt de loop schoonge
maakt, gewist en wordt de eerste lading van 50 
gram ingebracht. Hierna gaat de lont in het 
zundgat en wordt er los saskruit bij gegoten. 
Met een speciale stok wordt de lont aangesto
ken en de eerste harde knal is een feit. Hierna 
wordt telkens de lading opgehoogd totdat uit
eindelijk 600 gram wordt bereikt. Dit schot 
geeft een oorverdovende knal en hiermee is de 
korte opleiding voltooid en heeft Groenlo er 
heuse Kanonniers bij die het Grolse kanon ver
antwoord af kunnen schieten. 

Gemeenteloods 
Nu het Grolse kanon weer buldert, rest de 
Kanonniers nog een taak namelijk het opknap
pen van het kanon. Dit opknappen zal bestaan 
uit het schoonmaken, schuren en weer in de 
verf zetten van het Grolse kanon. Dan blijkt dat 
er op verschillende plaatsen en met name in de 
wielen al een rottingsproces van binnenuit op 
gang is gekomen. Die hele week werken de 
Kanonniers met man en macht aan het kanon 
om het tijdens de 'Slag om Grol' in het week
end van 24 en 25 oktober 1998 weer picobello 
voor het voetlicht te kunnen brengen als er voor 
het eerst sinds zeventig jaar weer mee gescho
ten gaat worden. Het lukt de Kanonniers en op 
de zaterdag vóór de 'Slag om Grol' zet de firma 
Rouwmaat het kanon weer op zijn plaats. 

Het kanon staat gereed om te vuren. Foto: collectie 
Ton Tijdink. 

Eerst wordt het kanon geladen. Foto: collectie Ton 
Tijdink. 

En dan een geweldige knal. Foto: collectie Ton 
Tijdink. 

In het begin werd er geschoten door de Kanonniers 
in deze pakken. Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 

Later werden de pakken vervangen door historisch 
verantwoorde kledij: de Compagnie Grolle. 
Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 
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Op zaterdag 25 oktober 1998 buldert het kanon 
officieel voor het eerst weer over de veste, een 
historisch moment. 

Tijdens het eerste schot met het kanon op zaterdag 
25 oktober 1998 stond het zwart van de mensen op di 
Kanonsbulten. Iedereen wilde dit historische moment 

natuurlijk meemaken. Foto: collectie Erik Mentuik 

Historisch moment 

G R O E N L O - Afgelopen zaterdag was het dan zo ver. N.i 70 j.i.ir ge /wegen te hebben, 
knalde het Grolse kanon weer. Het draaiboek kon eigenlijk niet beter. De eerste 
aangestoken lont bereikte de door de Garde der Kanonniers geplaatste 250 gram kruit niet, 
zodat het op de Kanonsbulten even muisstil bleef. Niet voor lang echter. Zoals gebruikelijk 
met dit soort evenementen wordt de spanning eerst opgevoerd, zo ook in Groenlo. Het was 
een indrukwekkend schouwspel om te zien hoc leden van de Napoleontische Associatie 
der Nederlanden in samenwerking met de Garde der Kannonniers het kanon als vanouds 
lieten bulderen. De schoten deden menig Grollenaar de rillingen over het lijf lopen, zo ook 
toeschouwer Hennie Schovers: „Dit is toch een historisch moment. Als Grollenaar doet je 
dit toch wel wat." Groenlo kan ondanks de wat mindere weersomstandigheden terug 
kijken op een geslaagd Vestingstadweekend, dat nog genoeg mogelijkheden tot groei lijkt 
te hebben. De basis voor een mooie traditie ligt er na dit weekend. Één en ander zal deze 
week door betrokkenen geëvalueerd worden. 

Bron: Nieuwsblad voor Groenlo 1998. 
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Hoofd <ituk 8 

Oprichting Stichting Vrienden van de 
Grolse Kanonnen 

Ldwtn GrüÜK tn ruk MtnUnkbi|ck Udiion'^lüup/o il^ dit tui noL.vui)r htt GroK Museum m het pla\tiscl \ tn dt Nutcnbo misii i 
tweede kdnun htt Grocnlose symbool gezelschdp houdtn op dt Kanonswai 

„t Opttnmtuv^ ütuit gaat het 
FUTO WILLEM HISSINK 

Kanonniers en \riendcn van de Grolse Kanonnen werken aan nieuw imago Groenlo 

Tweede kanon is misschien te richten op Lichtenvoorde' 
C KOI NI o Bi) het Le 
liti en Wapcnmuseum m 
IXlIl w irtn /c hcltmaal 
vtrkikktid op het kdnon 
d it niGtocnk) waakzaam 
iiitldt loop over de gracht 
v\t|st Grocnioer Enk 
Mtnlink dic et wa^ om 
nihn nidlit ovtr het kanon 
ft vti/anitltn ZL ZOU 
den daaf m Delft dolgraag 
htl Giolsc kanon in hun 
lulltclic opnemen Maar 
dat IS in Groenlo absoluut 
iHibtbprcckbddr ïkhtbzc 
d i fujin maar t tn model 
u (votnng van het Giolse 
k mon gestuurd zoals de 
heti Witóeborndiehieral 
Mfeiilang maakt Hebben 
/(. toeh iets 
Itiwi)! in de westelijke 
weield bewapenen utt is 
IN het Groeniüse gesehut 
pupuldiiderdanooit Nou 
11 uoit !n leder geval iS 
1.1 voor het uit de ti|d van 
lul btltg van Groenlo 
door stedcndwmger Fre 
dmk licndnk stammen 
dl k mon op de Karions 

wal weer werk aan de 
wmkcl Onlangs nam on 
der meer ten Britse expert 
het Gioenlose kanon on 
der de loep omtotdecon 
clusie te komen dat het 
rustig at en toe ifgevuurd 
kan w orden Dat gaat ook 
gcbcuitn Emd oktob r 
zullen Eibeigenaren en 
Winterswijkers het mis 
schien met in Keulen ho 
len donderen maai ten 
minhte wel in Groenlo De 
Napoleontische Associa 
tie dei Nederlanden afge 
kort NAN voert dan etn 
slagnabootsing uii lond 
de Gioenlose gracht Vrij 
dag 23 oktober wordt htt 
iaarli)kse bokhierfetst ex 
tra groots aangepakt 
waarna het zaterdag en 
zondag vestingstad 
weekend js De NAN te 
kent bovendien voor de 
opleiding van een bijzon 
derge7eibehap deGtolse 
kanonniers Ais stichting 
m oprichting Vnti\den 
van dt Grolst Kanonnen 

hebben zij zieh opgewor 
pen als belangenbeharti 
gers van het kanon op de 
Kanonswal Maar de 
stichtingsnaam is met 
voor niets dubbel meer 
\oud Ook het nu nog in 
het plaveisel van dt No 
tcnboojnstraat ingesloten 
oude kanon zal in oude 
luister worden hersteld 
Het geschut waarvan de 
loop ooit is gesneuveld en 
dus vooigoed onbruik 
baar ts voor het dot I waar 
voor het o iit is gegoten 
knjgt een nieuwe houten 
atfuit Het komt naast zijn 
neef op de Kanonswal te 

staan Bij voorkeur met 
de loop riehtmg Lichten 
voorde aldus kanonnier 
Edwin Grothe Niet toe 
vallig vertoont de stieh 
tmg Vrienden van de 
Grolse Kanonnen enige 
pen>onele gelijkenis met 
de orgamsdtje die onder 
de titel Pas op de buren 
aan een kroniek werkt 
over de eeuwenoude uva 

litcit tussen Groenlo en 
Lichtenvoorde Vooral 
ook m I ichtenvoorde 
moeten ze het dus m okto 
her m Groenlo horen don 
deren als het aan de ka 
nonnicrs ligt Enk Men 
tink {Viienden van de 
Giolse Kanonnen/Pds op 
de buien) meldt dat 
Groenlo nog een nieuwe 
club knjet om moveren 
de redenen worden ook 
de kanonniers in een 
aparte stuhnng ondergc 
bracht 
Aehtei de opbloeiende 
liefde voor de Gioenlose 
kanonnen gaat zowel 
emotie als uitgekookt 
marketing in7icht schuil 
Mentink Eerdet was 
Groenlo Grolsch Maar 
nu de bierbrouwerij ver 
trekt verdwijnt dat 
Gi ocnio IS en bh)ft echter 
ook typisch een vestmgs 
tadje \n dat kader is het 
Grolse kanon zo langza 
merhand het symbool van 
Groenlo Dit kun je best 

een beetje uitbuiten Per 
slot van rekening heeft 
niet iedere plaats zo n 
sprekend symbool 
B en W \an Cioenlo zit 
ten op dat punt op de/elf 
de golflengte als de Vrien 
den en de kinonniers 
Hel college zdl meewer 

ken aan het vcrsteri en 
van het imago van ves 
tmgstad staat le le/en m 
een ambtelijk advies over 
de voordelen van het naar 
de Kanonswal verpla it 
sen van de nu nog in de 
Notenboomstia it mge 
graven kanonsloop Over 
het dtschieten van het 
sinds mensenheugenis 
daar geposteerde kanon 
Het atsehieten van een 
oud kanon bij bepaalde 
gelegenheden kan extra 
toeristen trekken Dat is 
onder andere gebleken in 
de \estin^stad s Hcrto 
genbosc h 
Het Groenlose eollege 
heelt besloten in te stem 
nitn met het afschieten 

van het kanon in oktober 
in het kader vdn de slag 
nabootsing op nieuw 
ja'ïisdag Koninginnedag 
bevnjdmgsdag een nader 
te bepalen zondag in juli 
en op de zondag van de 
augustuskermis Het lou 
ter v)or de km! afsehie 
ten van het kanon ziet de 
gemeente niet /itten Als 
het kanon te vaak buldert 
voorziet het dïgelijks be 
stuur van de gemeente dat 
inwoners van Groenlo het 
als overlast zuilen gaan 
beschouwen De plaatse 
lifkzopopuhiie elfde van 
de elfde is om die leden 
van de afschotlijst ge 
schrapt of de lokale c-ïr 
navdlsverentging nu De 
Knunntkes hett of niet 
De kanonniers hebben 
daar al diplomatiek op ge 
leagceid door het tijdstip 
van het eerste schot waar 
mee hel kanon op zatcr 
dag 24 oktober herleeft 
te plannen om II 00 
uur 

Bron De Gelderlander 1998 
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Op 9 oktober 1998 
wordt ten overstaan 
van Notaris Stevelink 
de Stichting Vrienden 
van de Grolse 
Kanonnen opgericht. 
In de stichtingsakte 
staat dat de stichting 
ten doel heeft "het 
beheren en onderhou
den van de Grolse 
kanonnen alsmede de 
verfraaiing hiervan en 
voorts al hetgeen met 
één en ander recht

streeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords". In het stichtingsbestuur hebben de 
volgende personen zitting genomen: Edwin 
Grothe (voorzitter), Wim Nijenhuis (penning
meester), Erik Mentink (secretaris). Joop 
Hubers, Gerrie Meulenbeek en Gerthy Starink. 
Later nog aangevuld met Ton Tijdink en Peter 
Gunnewijk. 

Het logo van de Stichting 
Vrienden van de Grolse 
Kanonnen ontworpen door 
John Ligtenberg. 

Stichting mag 
kanonnen van 
GroUe beheren 
Door onze verslaggever 
GRÜKNLO - De stichting in op
richting, Vrienden van de Grolse 
kanonnen, mag wat burgemees
ter en wethouders betreft de ka
nonnen van Groenlo gaan behe
ren. Dat mag echter pas nadat de 
stichting daadwerkelijk is opge
richt, zo is deze week besloten. 
Verder is akkoord gegaan met 
het afschieten van een kanon tij
dens de zogenaamde slagna-
boorüixj; in oktober 1998 en 
daarnaast op Nieuwjaarsdag (1 
januari), Koninginnedag (30 
april). Bevrijdingsdag (5 mei), 
een nog nader te bepalen zondag 
in juli en de zondag van de au-
gustuskermis. De datum elfde 
van de elfde is door B en W van 
de hand gewezen. 

Tweede kanon 
Verwacht wordt dat het plaatsen 
van een tweede kanon op een af
fuit (onderstel) en de verplaat
sing naar de Kanonswal zal mee
werken aan het versterken van 
het imago van vestingstad. Het 
afschieten van een oud kanon bij 
bepaalde gelegenheden kan ex
tra toeristen trekken, zo is de 
verwachting. De VW Groenlo 

kan zich helemaal vinden in de 
plannen van de stichting. Wel 
wordt het nodig geacht dat de 
kanonniers van de stichting hun 
activiteiten en voornemens be
spreken met de WV, 
De kanonniers krijgen een spe
ciale opleiding voor het afschie
ten van oude kanonnen van de 
.Napoleontische Associatie der 
Nederlanden (NAN), die een in 
oktober geplande nabootsing 
van een veldslag bij Groenlo gaat 
uitvoeren. Enkele leden van de 
NAN hebben in juli het kanon 
geïns)iecteerd en veilig bevon
den. 

Afspraak 
De afspraak die in 1984 door de 
toenmalige burgemeester Rob 
van Schalk is gemaakt met de ka
nonniers over een subsidie, blijkt 
een mondelinge toezegging te 
zijn zonder juridische waarde. 
Door de produktgroep Welzijn 
van de gemeente is aan B en W 
voorgesteld om een éénmalige 
waarderingssubsidie te verstrek
ken van ƒ500 uit het londs cul
turele doeleinden, t lierop is door 
het college echter geen besluit 
genomen. 

Stichting wil Grolse 
kanonnen redden 
Door onze verslaggever 
GROENLO - Groenlo telt bin
nenkort een aantal gediplomeer
de kanonniers. De Napoleonti
sche Associatie der Nederlanden, 
die op 24 oktober in Groenlo een 
historische veldslag nabootst, 
gaat onder meer Erik Mentink en 
Edwin Grothe leren hoe ze een 
historisch kanon moeten afvu
ren. 
Mentink en Grothe zijn de drij
vende krachten achter een stich
ting in oprichting, de Stichting 
Vrienden van de Grolse Kanon
nen. Het eerste doel dat de stich
ting zich gesteld heeft; het kanon 
op de wal op 24 oktober laten 
bulderen. De Napoleontische As
sociatie der Nederlanden nam in 
januari al een kijkje in de ves
tingstad en verzekerde toen de 
kanon-enthousiastelingen dat ze 
hel wapen weer aan de praat 
konden krijgen. 
Hel kanon bulderde voor het 
laatst in oktober 1930. Een inci
dent met een exploderend histo
risch kanon in Bredevoort, was 
voor het toenmalige gemeente-
besimir aanleding om het wapen 
onbruikbaar te maken, 
lirlk Mentink kwam tijdens zijn 
omicr/.oek voor een boek dat hij 
aan het schrijven is over Lichten-
voorde en Groenlo tot een aantal 
opmerkelijke conclusies. „Nie
mand kijkt orn naar het kanon, 
dat toch het symbool van Groen
lo is. Hoe moef het over 15 of 20 
jaar met het kanon als niemand 
zich erom bekommert?" 

De amateur-historicus heeft een 
verrassing in petto. „Er is vrijwel 
niets over het kanon bekend. 
'Geschonken door Frederik Hen
drik', daar houdt het mee op". 
Maar Mentink is als eerste achter 
de geboorteplaats van het Grolse 
kanon gekomen, al wil hij zijn 
ontdekking nog niet prijsgeven. 
„Dat wordt bij de presentatie van 
het boek dè primeur voor Groen
lo", belooft Mentink. 

Gemeenteraad 
De Grolse Kanonniers stuurden 
vorige week een brief naar de ge
meenteraad van Ciroenlo. Zodra 
de oprichting van de vereniging 
door de gemeenteraad is. kini-
nen de Vrienden aan het werk. 
Mentink verwacht uit politieke 
hoek geen problemen. 

Afhiit 
In een gesprek met Mentink en 
Grothe toonde wethouder Leo 
Huurneman zich in ieder geval 
'dolenthousiast'. 
De slichting zoekt daarnaast 
steun bij landelijke fondsen en 
ambachtslieden. Het tweede gro
te project wordt het bouwen van 
een affuit, een houten onderstel 
voor de kanonsloop die voor het 
stadsmuseum ligt. Mentink zou 
ook graag willen weten waar de 
kanonskogels zijn die vroeger op 
de wal bij hei kanon lagen. 
.Liggen ze in de gracht of heeft 
iemand ze meegenomen.?" 

Bron: De Gelderlander 1998. 

Kanonnen! 
N og maar net heeft zich de 

stichting Vrienden van de 
Grolse Kanonnen aangediend, of 
de eerste slag is al geleverd. 
De mannen uit de veste hadden 
afgelopen dinsdag amper de po
litieke arena betreden, of er ont
brandde een vrij fel strijdtoneel. 
Piet Bot, anders dan zijn naam 
doet vermoeden, zette een vlijm
scherp betoog neer met de strek
king dat het eigenlijk schandelijk 
was dat zo'n club voor het be
houd van het belangrijke Grolse 
geschutssymbool nodig was. 
Want was het niet door achter
stallig onderhoud van de ge
meente dat de Grollenaren zich 
gedwongen zagen zelf het heft in 
handen te nemen om het kanon 
te behouden? 
En was het in dat verband niet 
ongepast dat de wethouder zich 
in de krantenkolommen zo en
thousiast over het enigszins be
schamende onderwerp had uit
gelaten? 

Wethouder l^o Huurneman rea
geerde als door een wesp gesto
ken. Het enthousiasme was voor 
100 procent gemeend, zo maakte 
hij duidelijk. De suggestie dat er 
sprake was van achterstallig on
derhoud wierp hij verre van zich. 
„Het zijn men,sen die in samen
spraak met de gemeente iets wil
len doen aan het kanon en z'n 
omgeving. Men wil er zelfs geld 
bij leggen", aldus de wetliouder, 
voor wie Grollenaren wel elke 
week met zo'n initiatief mogen 
komen. 
Bot maakte vervolgens duidelijk 
dat hij het enthousiasme van de 
wethouder wel deelde, maar dat 
hij ook de aanleiding voor het 
oprichten van zo'n stichting wat 
beschamend vond. 
Huurneman gaf geen duimbreed 
toe. Reden voor burgemeester 
Corrie van Zon om voor de laat
ste keer als vredestichtster te 
spelen tussen de strijdende par
tijen. Wordt binnenkort ver
volgd. 

Bron: De Gelderlander 1998. Bron: De Gelderlander 1998. 
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Grollenaren weer zonder kanon 
De kanonsloop die al sinds {aar 
en dag voor het Grols museum 
aan de Notenbuomstraat ligt, is 
weg. Dit keer kunnen de Grol
lenaren opgelucht ademhalen, 
want het zijn geen wraakzuchti
ge Uchtenvoordenaren die de 
kanonsloop hebben gekaapt... 
Het waren werknemers van 
Rouwmaat die de loodzware 
loop verplaatsten zodat die kan 
worden opgemeten en schoon
gemaakt. 

Door YILDIZ HUIIMINK 
GROFN'LO - „Ia, kalm aan en nu 
omhoog", geeft Bennie Tuinte 
van grondbewerkingsbedrijf 
Rouwmaat aanwijzingen aan 
zijn collega die met een hijs
kraan ruim 850 kilo zware ka
nonsloop omhoog takelt. Hoe
wel het pas 8 uur 's morgens is, is 
het al behoorlijk druk in de No
tenboomstraat. Zelfs de politie is 
e\en komen kijken naar wat er 
allemaal gebeurt. Maar het kar
wei verloopt redelijk soepel, de 
kanonsloop met de onderkant 
tussen de keien voor het mu
seum ligt al na een kwartier ach
terop de wagen. 

Batavia levert 
inspiratie voor 
nieuw rolpaard 

In opdracht van de gemeente 
v«)rdt het gevaarte verplaatst 
naar gemeentewerken aan de 
Oude VVmterswijkseweg. De 
stichting V'nenden van de Grolse 
Kanonnen heeft er namelijk voor 
gezorgd dat de loop een houten 
onderstel, een rolpaard, krijgt en 
het IS de hoogste tijd dat de 
exacte maten worden opgeno
men. Ook gaan ze de loop gron
dig schoonmaken. Van buiten, 
maar ook van bmnen, want er is 
in al jaren nogal wat rommel in 
teredit gekomen 
De loop, die van bngelse makelij 
is. gaat al heel wat jaren mee. In 
ItSÜ kwam het kanonsonderdeel 
bij het bouwen van de C:alluctus-
keri aan de Kerkstraat te voor-
sdujn-
De wallen die destijds om de 
gracht lagen, werden weggegra
ven en daarbij vond men de 
loop. Een tijdje stond het op een 
onderstel bij de muziekkoepel, 
en zo'n 25 jaar geleden kwam de 
loop voor het Grols museum te 
liggen. 
„De zijkanten en de assen zijn 
inmiddels gezaagd", vertelt Erik 
Mentink van Vrienden van de 
Grolse Kanonnen. „Daarbij is 
wat vertraging opgelopen omdat 
de zaag bleef steken." 
Het rolpaard dat bij stoomhout-
zagerij Nahuis zal worden ver
vaardigd, wordt een bijzonder 
exemplaar. 
Omdat het op de kanonsbulten 
aan de gracht wordt geplaatst 
krijgt het rolpaard geen bodem. 

Het Grols museum moet het voortaan zonder kanonsloop voor de deur doen. Gisteren takelden enkele werknemers 
van Rouwmaat, Bennie Tuinte (links) en Louis Smeenk, de loodzware loop omhoog om hem te verplaatsen naar de 
gemeentewerf. Op 1 januari volgend jaar krijgt de loop een plekje op de kanonsbulten. Foto HenkWesterveld 

anders zou er water in komen te 
staan. 
Mentink: „Twee van onze leden, 
loop Hubers en Wim Nijenhuis 
zijn speciaal naar de Batavia m 
I^lystad gaan kijken om foto's 
en aantekeningen te maken. Die 
ideeën zijn weer toegepast op dit 
rolpaard." 

Dit najaar moeten de houten on
derdelen en het ijzerbeslag ge
maakt zijn. De leden van de 
stichting twijfelt er nog over of 
de loop geverfd moet worden. 
„Het kan zijn dat de verf er bij 
het schieten eraf vliegt en dat is 
natuurlijk geen gezicht." 
Het is de bedoeling dat de loop 

met nieuwe onderstel bij het 
millenniumschieten op ! januari 
2000 op de kanonswal gepresen
teerd gaan worden 
Op 18 juni wordt er tijdens de 
open dag van stoomhoutzagerij 
Nijhuis nog druk gezaagd voor 
het rolpaaid. Vorige keer bleef de 
zaag steken... 

Bron: De Gelderlander 1999. 

66 Oudheidkundige Vereniging Groenio 



"Grols verleden " Nummer 8 

Laatste delen rolpaard twee
de Grolse kanon gezaagd 
G R O E N L O Alles v t r loop t 
n o g s teeds volgens s chema 
wat inhoudt dat t i jdens het 
kanonsch ie t en op 1 ) anuan 
2000 hel tweede Grolse k^non 
m vol o rnaa t op de 
Kanonsbu i t en s taat met de 
loop m de r icht ing van he( ei 
landje op de Halve M a a n 
Initiatiefnemer is de Stichting 
\ r i e n d t . n van de Grolse 
Kanonnen 

Onlangs wctd de kanon;.! >op uit 
gegraven die larcnlang voor het 
Cr( Is museum aan de N ten 
b X mstraat lag Het BM) ki 
1 zware ge\3arte werd over 
gebracht naar de k ids van ge 
meentcwcrken waar de pret. c^e 
maten werden opgenomen en 

waar het werd sch ngemaaki 
De opgeknapte kanc nsio p komt 
a liggen p een me iw te maken 
rolpaard het t ndcrsiel zodat het 
f,ehcel sprekend Ijjkt op de o n ^ 
nelc versie een Demi Kartouw 
die zo rond 1620 gefabriceerd 
werd n Tngeland Hoewel de 
loop opgeknapt wt rdt k< mt het 
n huidige staat op het rolpaard 
Fr ontbreekt een stuk Toen de 

Spanjaarden Groenlo verlieten 
werd de loop bewust opgeblazen 
Dat ?egt kanonnenexpert Charles 
Ttollopc Hi| kon dat zien aan de 
beschadigingen aldus Enk Men 
tmk van de Snchttng Het r >I 
paard wordt vervaard gd bi) 
Stoom houtzagerij Nahuis d or 
de zeer actieve v rijwiUigersgroep 
dic rcgelmaag hand en spandicn 

yoiu Henn Wallgrhos) 

sten verncht \ oordat er gczaaga 
kon worden waren allerecr i ze 
gcvens nod g Twee leden \ an de 
Suchtmg togen naar de Bata a 
werf in Lelystad waar meerdere 
kanonnen staan \ an oneevcer 
hetzelfde type ais de Grol e Dcm. 
Kartouw Naar aanleiding \ an o r 
ginele tekeningen foto s en aante 
keningen werden weenekeniagen 
gemaakt die als handleiding dien 
den tijdens de zaagw erkzaamhe 
den 
Onlangs werden ujdcns de Open 
Stoomdag volop gezaagd door de 
vrij-AiUigersgrocp dic gecoord 
ncerd wordt door Theo Kon ne* 
Het ging ptima \Xc moeiten de 

laatste stukken zagen\i.aar de vier 
wielen ui^jehaald dienen te Mor 
den De zijkanten waren al klaar" 
Nadat het hout met behulp van 
een gewone bandzaag eer'^t op 
een dikte van 12 cm was gezaaad 
werden met een motorzaae c 
stukken van 40x40cm gczaaii^ 
\taar bmnenkon de wielen u t ko 
men met behulp van een lintzaak. 
De vrijwilligers zijn tevreden over 
het tot nu toe verzette werk Hec 
verloopt goed Wc hebben nos 
stukken hout over waar we nog 
een ets hoger voor en et ' lage 
achtcischot van maken Zo komt 
het kan )n schu n te l i ^en a^du 
een vn]w lliger die veneit dat het 
kan m op een houten londe 
komt te staan met daarb i 14 a 
ISkanonskogcIs De \niwiUigcri 
groep denkt de klus m aueustu< 
geklaard te hebben 

Bron artikel hoven en onder De Groenlose Gids 1999 

Plannen 
Er woi dt een plan de campagne opgesteld en dit 
behelst o a 
• Het maken van een lolpaard voor de loop die 

vóór het Grolse museum in de 
Notenboomstraat ligt 

• Het zorgen voor historisch verantwoorde 
pakken voor de Compagnie Grolle 

• Onderzoek verrichten of er zich onder de 
Kanonsbuiten kazematten bevinden 

• Plaatsen van intoborden bi] beide kanonnen 

Om dit allemaal te realiseren, is heel veel geld 
nodig We benaderen sponsoren en we houden 
een donateursactie Dit heeft succes en er kan 
begonnen worden met het uitwerken van de 
plannen 

Rolpaard 
Joop Hubers en Wim Nijenhuis gaan al in een 
vroeg stadium naar de Bataviawerf in Lelystad 
om foto's en tekeningen te maken van de rol-
paarden aldaar Hiermee gaan ze naar de 
vnjwiUigersgroep van de stoomhoutzagenj 
Nahuis die bereid gevonden is om het rolpaard 
te maken Na het zagen moet het hout een 
behooilijke tijd drogen, pas daarna kan hel ver 
der verwerkt worden Op de open draaidag 18 
juni 1999 van stoomhoutzagenj Nahuis wordt 
het hout op ambachtelijke wijze gezaagd 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

Het maken van een rolpaard voor de loop die i ooi 
het Grolse museum ligt is een van de plannen van 
de Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen 
Foto collectie Henny Garstenveld 
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De kanonsloop ligt op het nieuwe rolpaard en is 
gemaakt door de vrijwilligers van Stoomhoutzagerij 
Nahuis. Foto: collectie Erik Mentink. 

Uiteindelijic zorgen de vrijwilligers van de 
stoomhoutzagerij Nahuis voor een prachtig rol
paard. Inmiddels zijn ook ijzeren kanonskogels 
gegoten door bemiddeling van Ewald 
Brockötter en heeft smid Johan Huijskes het 
benodigde ijzerbeslag voor het rolpaard 
gemaakt. In het najaar van 1999 wordt het rol
paard geschilderd en het ijzerbeslag erop 
gemaakt. Op 1 januari 2000 tijdens het 
Millennium schieten wordt het rolpaard onder 
grote belangstelling gepresenteerd. 

/-.o Konit üe kanonsloop veel beter tot z'n recht. Hij 
is geplaatst naast z 'n grote broer op de 
Kanonsbulten. Foto: collectie Erik Mentink. 

Historische kostuums 
Het zorgen voor historische soldatenkostuums 
voor de leden van de Compagnie GroUe is mak
kelijker gezegd dan gedaan. Allereerst moeten 
er patronen komen. Leden van de groep de 
Kanonniers die straks de Compagnie Grolle 
gaan vormen, brengen in januari 1999 een 
bezoek aan het Leger- en Wapenmuseum in 
Delft waar men tekst en uitleg krijgt hoe deze 
historische pakken gemaakt kunnen worden en 

Historisch verantwoorde kledij: de Compagnie 
Grolle. Foto: collectie Erik Mentink. 

hoe ze er uit hebben gezien. In het voorjaar van 
1999 komen Jan Molhuysen en zijn vriendin 
Helma Thiers naar Groenlo om verdere uitleg 
te geven aan de vrijwilligsters: Willemien 
Gerritsen, Lies Nijkamp en Thea Klein Tuente. 
Zij gaan de pakken maken. Na het kopen van 
de benodigde speciale stof moeten alle leden 
van de Compagnie Grolle zich één voor één de 
maat laten nemen in het inmiddels heus inge
richte atelier. Tijdens het Millennium schieten 
op 1 januari 2000, bij de presentatie van het rol
paard, kunnen de eerste twee pakken al aan het 
publiek getoond worden. De pakken zijn prach
tig en in Engeland worden ook de benodigde 
schoenen, hoeden, helmen e.d. gekocht om alles 
te completeren. Het wordt eenjaar van hard 
werken aan de pakken, maar het resultaat is er 
dan ook naar. Tijdens het nieuwjaarsschieten 
van 2001 kunnen de pakken gepresenteerd wor
den, maar de invallende dooi gooit roet in het 
eten. De officiële presentatie wordt uitgesteld 
tot mei 2001 en wordt een groot succes. 

Onderzoek naar kazematten 
Tijdens het bezoek dat de Engelse kanonnen-
deskundige Charles Trollope in november 1998 
aan Groenlo bracht, werd door hem de moge
lijkheid geopperd dat er wel eens kazematten 
(geschutskelders) konden zitten onder de 
Kanonsbulten. De Stichting Vrienden van de 
Grolse is het gelukt om een F16-fotoverkenner 
infrarood-opnamen van de Kanonsbulten te 
laten maken. Echter zonder het gewenste resul
taat. Ook amateur historicus Joep van der 
Pluijm toonde aan de hand van oude kaarten 
aan dat er zich geen kazematten bevinden onder 
het Noorderbastion ofwel Kanonsbulten. 
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DE GELDERLANDER/ZATERDAG 10 APRIL 1999 

F16 in Groenio 
op zoek naar 
kazematten 
Door onze verslaggever 
GROEJNLO  De luchtmacht 
stuurt binnenkort een F16 straal
jager naar Groenio om met spe
ciale apparatuur te onderzoeken 
of de vestingstad echte kazemat
ten heeft. Dat is inmiddels door 
het leger toegezegd aan de Stich
ting Vrienden van de Grolse Ka
nonnen. Lijken er kazematten te 
zijn dan zal aanvullend onder
zoek moeten worden gedaan 
door middel van nauwkeuriger 
werkende grondradar. Wanneer 
de F16, afkomstig van de vliegba
sis Volkel, precies gestuurd zal 
worden is nog niet bekend. 
Dat meldde voorzitter Edwin 
Grothe van de stichting gister
middag, tijdens de bekendma
king van de opbrengst van de 
donateursactie en de bliksemac
tie onder de ondernemers van 
Groenio. Samen met een schen
king van 12.,'iOO gulden van de 
Rabobank NoordOost Achter
hoek heeft de stichting nu 25.000 
gulden in kas. F.en deel van het 
geld zal worden gebruikt voor 
het kazemattenonderzoek. 
Volgens de Engelse kanonnen
deskundige Gharles Trollope, die 
de Grolse kanonnen heeft onder
zocht, is de kans dat kazematten 
(ondergrondse wapen, munitie
en levensmiddelen opslagplaat
sen) wordt gevonden zo'n tach
tig procent. „En als wat wordt ge
vonden, dan hebben we een 
groot probleem", lacht secretaris 
Erik Mentink. „Dan krijg je half 
historisch Nederland over je 
heen om alles te bekijken en te 

beschrijven. Vergelijk het maar 
met de vondst van een mummie 
in Egypte." 

Pakken 
De rest van de 25.000 gulden 
wordt besteed aan de vervaardi
ging van informatieborden bij de 
kanonnen, een houten 'rolpaard' 
voor het kanon op de 'kanons
bulten' en pakken uit het jaar 
1600 voor de kanonniers. Op 
zondag 18 april komen coupeus
es van het Landelijk Platform Le
vende Geschiedenis naar Groen
io om de maten op te nemen 
voor pakken van allerlei rangen 
en standen. Gehoopt wordt dat 
op 1 januari 2000 de pakken kun
nen worden gepresenteerd en 
het kanon kan worden afgescho
ten vanaf het nieuwe rolpaard 
dat vrijwilligers maken bij de 
stoomhoutzagerij. 
Uit het definitieve rapport van 
Trollope blijkt dat het nog wer
kende kanon een uniek exem
plaar is. Het is een 'demicannon 
perrier', geschikt voor het afvu
ren van stenen kogels en om
streeks 1570 gegoten in het Zuid
Engelse gebied The Wcald. Dat 
■Stond bekend om het toentertijd 
sterkste ijzererts, wat de daar ge
goten kanonnen zeer betrouw
baar maakte. 

De loop is een keer ingekort na 
een beschadiging, maar Irollope 
geeft het oudste Engelse kanon 
in ons land het rapportcijfer 9,5 
gezien de uitstekende staat. Bo
vendien is dit het oudste kanon 
in zijn soort ter wereld. 

Bron: De Gelderlander 

Plaatsen van informatieborden 
Bij het Grolse kanon en het vernieuwde rol

paard worden kleine informatieborden geplaatst 
die de toeristen en andere belangstellenden kort 
en bondig informeren over de kanonnen. 
Nu alle bovenstaande plannen zijn gerealiseerd 
kan de blik gericht worden op de toekomst. De 
stichting heeft in de persoon van Edwin Grothe 
een afgevaardigde in het zogenoemde 'klank

bordoverleg toerisme' en de werkgroep 'ves

tingstadbeleid'. Ook worden jaarlijks de kanon

nen door de stichting onderhouden, maar toch is 
er in het affuit van het Grolse kanon een rot

tingsproces op gang gekomen. Dit is niet meer 

DE GELDERLANDER / DONDERDAG 8 JUL11999 

Foto's van F16 
geven geheimen 
Grol niet prijs 
Door onze verslaggeefster 
GROENLO  Grollenaren die on
langs dacliten dat hun vesting
stadje onder vuur werd geno
men door een laag\'liegende F16 
hadden het mis. Het was het 
werk van de Stichting Vrienden 
van de Grolse Kanonnen. Op 
verzoek van de stichting wer
den, met behulp van de FI6 uit 
Volkel, infrarood foto's van de 
Kanonswal genomen. Doel: het 
vermoedelijke bestaan van ka
zematten, een oude stenen op
slagplaats voor munitie en ka
nonnen, in de Kanonswal aan 
het licht te brengen. 
Volgens Joop Hubers en Gerthy 
Starink van de stichting is het 
\Tijwel zeker dat er zich iets in 
de kanonswal bevindt. „Het is 
alleen de vraag wat precies", al
dus Hubers die tevens deel uit
maakt van de archeologische 
werkgroep. 

De infrarood opnamen konden 
jammer genoeg geen uitsluitsel 
bieden over de \Taag of er zich 

al dan niet kazematten bevin
den in de historische wal. Hu
bers en Starink vinden dat jam
mer, maar geven toe dat het in 
de lijn van de verwachting lag 
dat de foto's niet het gewenste 
resultaat zouden kunnen leve
ren. Nu zal gezocht moeten 
worden naar een alternatief. 
Hubers noemt twee andere op
ties. De eerste is een geofysisch 
onderzoek, waarbij simpel ge
zegd met geavanceerde appara
tuur door de grond gekeken kan 
worden. „Voorlopig gebeurt dat 
nog niet", meent Hubers. De re
denen hier\'Oor heeft betrek
king op de hoge kosten, tien tot 
vijftien mille. Sonderen, de an
dere optie, zou een uitkomst 
kunnen bieden. Het plaatsen 
van een raster en ver\'olgens in 
de grond prikken met een lange 
naald om te kijken of er zich er
gens iets be\indt hoeft niet uit
besteed te worden. En het is 
gratis. Maar dat was de F16 
ook... 

Bron: De Gelderlander 

te stoppen en daarom valt het besluit om een 
compleet nieuw affuit te maken. Voor info over 
het maken van het nieuwe affuit verwijzen we 
naar Hoofdstuk 11. 

10 nieuwe kanonnen voor Groenio 
Het lukt de gemeente Groenio om veel 
Europees geld binnen te krijgen voor het reali

seren van allerlei projecten in het kader van het 

Leerlingen van SWV De bouwopleiding Oost

Gelderland zijn druk met het maken van de acht 
rolpaarden. Foto: Gien Weelink. 
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De contouren van het rolpaard zijn al goed zicht
baar Foto: Gien Weelink. 

Ruud Hummelink /s een \an de Icci limoen du aan 
de rolpaarden heeft gewerkt. 
Foto: Gien Weelink. 

Het rolpaard is zover gevorderd dat de wielen er 
al aangemaakt kunnen worden. Op de foto (met 
bril) leermeester Leo Papen en leerling Maikel 
Sasse. Foto: Gien Weelink. 

vestingstadbeleid voor het vestingstadje 
Groenlo. 
Eén van deze projecten is het maken van tien 
repHca-kanonnen. Acht kanonnen zijn zoge
noemde rolpaarden, die op strategische plekken 
in Groenlo komen te staan. Rolpaarden zijn 
kanonnen die op een vaste plaats op de wallen 
van een vesting staan. 
Aan de Stichting Vrienden van de Grolse 
Kanonnen wordt gevraagd of zij dit project 
voor haar rekening wil nemen. Marcel Elferink 
van de Compagnie Grolle is bereid gevonden 
om als projectleider op te treden. De houten 
onderstellen worden bij SWV "De bouwoplei
ding OG" te Lichtenvoorde onder begeleiding 
van een leermeester door enkele timmerleerlin-
gen exact nagemaakt van de tekeningen zoals 
ze in de geschiedenisboeken zijn gevonden. Op 
deze wijze doen leerlingen praktische ervaring 
op met ambachtelijke technieken en oude con
structies. Ze leveren tevens een bijdrage aan het 
behoud van ons historisch erfgoed. 
Naast de acht rolpaarden worden ook nog twee 
veldaffuiten gemaakt. Veldaffuiten zijn ver
plaatsbare kanonnen die - getrokken door een 
span paarden - naar een slagveld of belegering 
van een stad werden getrokken. 
De Bataviawerf in Lelystad heeft de mallen 
voor de lopen beschikbaar gesteld. 

De Slag om Grolle, welkom in 1627 
Ook neemt de Stichting Vrienden van de Grolse 
Kanonnen de organisatie op zich van het eve
nement "De slag om Grolle, welkom in 1627" 
dat van 20 tot en met 23 oktober 2005 is gehou
den in Groenlo. Het benodigde geld hiervoor is 

Het logo van de Slag om Grolle. 
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de Slag om Grolle 
Welkom in 1627 

21  23 oktober 2005 
De belegering *aii de oude veste 

Grolle (Groeiilo) ia\ herleven! 
De vesting is iip volle sterkte 

gebracht door de Spaanse bezetting 
en ook nu graaft het Staatse leger 

loopgraven richting de gracht. 
In de stad zullen allerlei activiteiten 

de 17deeeuwse sleer voor de 
bezoekers verhogen. 

De strijd staat op het punt 
van ontbranden... 

Dat iiiaa ie niet missen! 

Middels een pnichtige pastei ii eid de Slag om Grolle 
aangekondigd. Er was zelfs ook een Duitse versie. 

o.a. uit Europese fondsen gekomen, ook de pro

vincie Gelderland, de gemeente Groenlo en de 
VVVGroenlo droegen fors bij. De organisatie 
bestond uif Joris Bieleveld, Ronald Brockótter, 
Marjolein Gemtsen, Edwin Grothe, Henk 
Hubers, Enk Mentink, Wim Nijenhuis, 
Godfried Nijs, Annemarie Pothaar, Mike 
Ruikers en Ton Tijdink. Bovendien zorgden 
zo'n tweehonderd vrijwilligers ervoor dat alles 
in goede banen werd geleid. 

Lcn cnomic iuüLontw ikkeling op het slagveld. 
Foto: Eduard van de Wiel. 

Zandsciilptuurhoiiw er John Biandsen üoiiwüe \an 
zand de vesting Grol na zoals die eruit zag in 
1627. Foto: Eduard van de Wiel. 

Drie dagen lang waren er in totaal zes veldslagen te 
zien. Foto: Eduard van de Wiel. 
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De Spaanse vlag wapperde drie dagen in de toren 
van de oude Calixtuskerk. Foto: Streekgids.nl. 
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Hoofdstuk 9 

De Compagnie GroUe, beleef het verleden 
Na het historische moment op zaterdag 24 okto
ber 1998 toen het Grolse kanon voor het eerst 
sinds zeventig jaar weer over de Grolse veste 
bulderde, wordt het idee geopperd om de 
Kanonniers in het vervolg het Grolse kanon in 
historische kledij af te laten schieten tijdens 
diverse hoogtijdagen. Maar dan moeten de pak
ken wel historisch verantwoord zijn zo is de 
algemene mening. Men gaat op onderzoek uit 
en via de N.A.N. (Napoleontische Associatie 
der Nederlanden) komen de Kanonniers in aan
raking met het L.P.L.G. (Landelijk Platvorm 
voor Levende Geschiedenis). Dit is een over
koepelende organisatie voor alle groepen in 
Nederland die zich bezighouden met het re-
enacten ofwel het naspelen van het soldatenle
ven uit diverse tijdperken. Zij kunnen de 
Kanonniers wel op weg helpen met de kleding. 

Leger en Wapenmuseum 
Op een zaterdag in januari 1999 reist een heel 
gezelschap Grollenaren af naar het Leger- en 
Wapenmuseum in Delft alwaar men uitleg krijgt 
hoe soldaten uit de 17' eeuw zich kleedden. 
Hierna volgt een rondleiding in het Leger- en 
Wapenmuseum en wordt er een film vertoond 
over nagespeelde veldslagen. Het wordt een 
boeiende dag en na afloop besluit men dat er 
een vervolg komt op deze eerste kennismaking. 
Twee maanden later vindt er in Groenlo 
opnieuw een bijeenkomst plaats waarvoor Jan 
Molhuysen en zijn vrouw Helma vanuit Den 
Bosch naar Groenlo komen. Zij weten enorm 
veel over historische soldatenkleding. Ze heb
ben ook soldatenkleding uit de 17' eeuw, zoals 
de soldaten die droegen tijdens het Beleg van 
Groll bij zich. 
De drie vrijwilligsters die de pakken gaan 
maken, zijn ook aanwezig en zij geven hun 
ogen goed de kost. Met behulp van patronen 
moet dit lukken. 

Financiën 
Maar de stof waarvan de 17' eeuwse soldaten
pakken gemaakt moeten worden, kost veel geld. 
Hiervoor krijgt men hulp van de zojuist opge
richte Stichting Vrienden van de Grolse 
Kanonnen. Deze stichting heeft zich onder 
andere ten doel gesteld om de gelden bijeen te 

brengen voor deze pakken. Van de Rabobank, 
Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland, het 
Roelvinkfonds ontvangt men mooie bedragen 
voor de pakken. Ook wordt er een donateursac
tie gehouden om een en ander te realiseren. Het 
lukt uiteindelijk om de benodigde gelden bij 
elkaar te krijgen. Het zal dan ook nog tot eind 
2000 duren voordat de pakken allemaal gereed 
zijn en tot die tijd wordt er nog geschoten in de 
pakken van de Kanonniers. 

Naamsverandering 
Ook wordt voorgesteld om een naamswijziging 
door te voeren de groep 'De Kanonniers' die 
ook erg actief is tijdens het carnaval in Groenlo 
zal verbonden blijven aan de carnaval. Alles 
wat met het Grolse kanon te maken heeft, zal 
door de Compagnie Grolle uitgevoerd worden. 
Zo gaat dus de naam luiden van de groep die 
het Grolse kanon in het vervolg afschiet tijdens 

Het logo van de Compagnie Grolle. 
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Tot en met 2000 werd het Grolse kanon afgeschoten in 
de pakken van de Kanonniers. Toen in 2001 de histo

rische pakken er waren is dit gewijzigd en liet de 
Compagnie Grolle het kanon voortaan bulderen over 
de Grolse veste tijdens hoogtijdagen zoals bijvoor

beeld tijdens het Nieuwjaarsschieten en de Groenlose 
kermis in augustus. Foto: collectie Compagnie Grolle. 

hoogtijdagen: Nieuwjaarsdag en kermis. De 
naam 'De Kanonniers"zal in het vervolg alleen 
nog opduiken tijdens het carnaval in Groenlo. 
Zo is het ook allemaal veel duidelijker voor de 
Groenlose bevolking. De meeste leden zitten op 
dat moment zowel bij de Kanonniers als bij de 
Compagnie Grolle. Later zal hier verandering in 
komen en kiezen de leden vaak voor de 
Compagnie Grolle óf voor de Kanonniers. 

Bivak 
Na een paar maal geschoten te hebben met het 
Grolse kanon tijdens diverse evenementen blijkt 

Tijdens het Nieuwjaarsschieten van 2000 was het 
eerste schot voor Joop Wisseborn. Dit was een 
posthume hulde aan de in september 1999 op 83

jarige leeftijd overleden vader Hendrik Wisseborn. 
Ook werd toen het gebroken kanon dat vóór het 
Grolse museum lag in de Notenboomstraat gepre

senteerd op een rolpaard. De schoonzoon van 
Hendrik Wisseborn, Jan Keulsdom uit Borculo, 
heeft hier weer een miniatuurkanon van gemaakt 
en dat wordt op de foto 'afgeschoten'. Foto: col

lectie Jan Keulsdom. 

heel langzaam de publieke belangstelling terug 
te lopen. Het nieuwe is er af en ook de 
Compagnie Grolle verruimt haar blik. Er wordt 
o.a. een heuse soldatenbarak ingericht in het 
Grolse Museum aan de Notenboomstraat en er 
worden diverse tenten aangeschaft om mee op 
bivak te gaan en zo is ook het kampleven een 
nieuwe loot aan de stam van de Compagnie 
Grolle. Inmiddels is er aansluiting gezocht bij 

Groenlo eert Hendrik met daverende knal 
Door ome vwslaggevef 
t.lïOl M O  Voor Hcnlw Wisst 
born en zoon loop vsas hei /ater 
dag tn tiroenli> een histonsthe 
ddg lufip mothl op het Noorder 
hasrinn van de vesie de eerste 
niillenniuinknal i i i i het droK ka 
non laten komen Hetuaseen 
postliiinu hulde aan / i |n m itp 
lemheropHi jarige lettli|(l ovtr 
hdcn vadtr Htiidrik beter bi 
ktnd als de kanonnenhouwtr 
van (iri«'nli) 
Mendnfc bouwde ifKH) klemt re 
phra s van hel trroK kanon dal 
in 144H weer'.chielklaar werd t̂ e 
niaaki na hi|na 7(1 jaar Mil/wij 
fitn Kon voor zijn dood werd 
Hendrik door de ^enieenie 
CiToenlo onderst heiden mei een 
speciaal vervaardigde m»i)den 
speld Hendrik had du tnan moe 
ten / i ]n die (iroenln het jaar (̂HIO 
annex hei nit uwe milk niiii im in 
/OU schieten maar het was hem 
niei verjjund / i j n wediiwt Bert 
ha(81) waserReluiRevanhtje 
/non loop de honneurs met ver 
ve waarnam 
C.ekeigenf))k ik schiet precie*; 

over hel graf van vadtr heen al 
dus de al xerunnt tijd m het l ie 

De kanonniers Petet Gunnen 
de haiton met rotpBatil 

inerse I alhum wonende loop 
Hl) ligt op het kerkhof aan de 

overkant van de gracht en dat 
ligt in de baan van h t i kanon Als 
\ader het /ou kunnen horen /ou 

hl] he( prai htig vinden 
Burgemeester Petra van Wmger 
den viel de eer te beurt de tweede 
nullenniumknal te mogen ver 
zorgen In haar ttiespraak prees 

/ i | de vong].iarm gang gezette 
traditie van het Nieuwjiiarsschie 
lenenhrachl onder eendave 
rend applaus andermaal hulde 
aan Hendrik Wisseborn 

M»K hten ioop Wisseborn en 
burgemeester Petra / i t h nog wa 
gen aan i en st hol met 4S0 gram 
kruit hel/ware uerk {SOO gram) 
was weggelegtl \oor pastor hs 
scher dommte (.aastra en de Ie 
den van (arn ivaKvereniging De 
Knunnekes Dt hek nog in oude 
siiiai U reionsirueren kanonsual 
trilde en dt takken van de eeu 
wen oude bomen zwiepten ver 
vaarlijk maar de olde veste bleef 
overeind 
ben twecde hoogtepunt was op 
Mieuwjaarsdag de onthulling van 
het (tvveede) kanon mei speciaal 
vervaardigd rolpaard De ka 
nonsloop leidde eerder een roi s 
l igen vergeten bestaan bij het 
(.rols museum maansonder 
het stof van de hisione vandaan 
gehaald en opgelapt Het rol 
paard heett / n oorspronkelijke 
l>l tais lenig gekregen opeen 

lillen vlondei achter de borst 
viring vsaaropook veertien ka 

nonskogeis zijn gesütfitld Bur 
genieester Van Wingerden nam 
de onihulbng voor haar reke 
ning samen met de kanonniers 
Peter tiunnewijk en Wilhelm Re 
ijrink Heiden waren voor hel 

eersi in de kostuums gestoken 
zoals die in l(>i£7 door het Staatse 
leger waren gedragen tijdens hel 
beleg van (.rol Hetisdebedoe 
hngdat alU J l kanonniers een 
dergelijke outfit krijgt n Volgens 
i dwin (.rothef ii |(io}> Hubtrs 
moet in Oroenio het knjgsverie 
den net /o herieven ais in hei 
Groningse vestingstadje Hour 
tange Maar dan moet dan wel 
de kanonswal in ere zijn hersteld 
en de veste verrijkt 7ijn met hei 
zo gewenbtt derde kanon 
Hendrik Wissehorns weduwe 
overhandigde geheel in de geest 
van de lamiheiraditie aan burge 
meester I'ctra van Wingerden een 
miniatuur van hel rolpaard met 
(tweede) kanon Het houten mi 
matuur (s( haal I U)0) is vervaar 
digd door lU ndnks schoonzoon 
lan Keulsdom (Boiculo) Ook dn 
miniaiuur bleek vuur te kunnen 
spuwen De verbondenheid tus 
sen Gr(*nlo en / n kanonnen en 
dt Knunnekes werd onderstreept 
met de aanbieding van een / i t 
bank De bank werd met het het 
/jngen van hel tlublied van de 
Knunnekes en een harlverster 
kertje in gebruik genomen 

Bron: Tubantia 2000. 
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Kanonschieten 
in historische 
soldatenpakken 
Door onze verslaggever 
CROfNIO  Op I januari 2001 
om exact H 00 uur zal er weer 
geschoten worden met het Ciro! 
se kanon Dit nieiiwjaarsschieten 
staat geheel in het teken van de 
presentatie van de historische 
soldatenpakken van de Conipag 
nieGrolle Ook zal er een kampe

ment worden neerge/et 
Het soldatenleven anno lb27 ten 
ti|de van het heroemde beleg van 
drol /al op deze eerste dag van 
het nieuwe jaar herleven Biirge 
meester Van Wingerden zal na 
haar nieuwjaarstoespraak het 
eerste kanonschol lossen Wie de 
overige vier schoten mogen los

sen blijft vooralsnog even een 
verrassing Door een deskundige 
wordt tekst en uitleg gegeven 
over de kleding 
Ruim twee jaar is er hard aan ge

werkt om de historische pakken 

voor elkaar te krijgen Nu krijgt 
de Croenlose bevolking de kos 
tuums te zien De toeschouwers 
kunnen zich van 14 00 tot 16 00 
uur even terug m de tijd wanen 
In het kampement dat is neerge 
zet ziet men het soldatenleven 
uit de zeventiende eeuw De sol 
daten zullen aan de toeschou 
wers soep uitdelen 
Nu de historische pakken klaar 
zijn kan Groenlo de slogan 
Groenlo Vestmgstad nog meer 

gestalte geven 1 r staat nog veel 
meer te gebeuren Inmiddels zijn 
de twee informatieborden ten 
behoeve van beide kanonnen 
ook klaar die zullen binnenkort 
worden geplaatst op de kanons 
wal Volgend jaar willen de stich

ting Vrienden van de Grolse Ka

nonnen en de Compagnie GroUe 
nog meer gestalte geven aan 
'Groenlo Vestingstad' 

Bron ■ De Gelderlander 2000 

Presentatie van 
Compagnie valt 
in 't water 
Door onze verslaggever 
GROINIO  De presentatie van 
de historische kostuums van de 
C (imiiagnie Grollc is gistermid

dag op bet laatste moment afge

last Niet zozeer \anwegc de re 
gen die gisteren ook m Groenlo 
(ucrvloedig neerdaalde alswel 
iloor de ijzige omstandigheden 
op de kanonswal 
Hoewel de temperaturen gisteren 
boven nul lagen was de hellende 
omgeving wm de Grolse kanon 
nen bedekt met een spekgladde 
ijslaag 111 dat zou niet alleen het 
nodige gevaar kunnen opleveren 
voor de mannen van de ( ompag 
me aisvvcl ook vooi lietjuibhek 
De grotp du het soldatenleven 
begin zeventiende eeuw op gezet

te tijden wil gaan uitbeelden be

sloot gistermorgen om in elk ge 
val het kampement met te plaat 
sen Die ■leliviteii zou met de te 
verwachten belangstelling van 
het publiek tol gevolg kunnen 

hebben dat het drassige terrein 
helemaal kapotgelopen zou wor

den Aan het eind van de morgen 
werd ook besloten om bet tradi

tionele nieuuiaarsschieten met 
bet Grolse kanon niet door te la

ten gaan Het uas niet te voor 
zien omdal je niet weet hoe zo n 
terrein zich gedraagt zegt loop 
Hubers namens de groep Maar 
gezien de slechte toestand waarin 
we hel v.inmorgen aantroffen 
hoefden we ei niet lang over na te 
denken Het zou een elolfe ellen 
de geworden zijn 
De bedoeling was dat met hel ka 
non vi|f scholen gelost zouden 
worden ondi r andere n door de 
drie n.iaislers die veel werk met 
de pakken hebben gehad Biirge 
meesier l'ctra van Wiiige rden die 
het eerste se hot zou lossen loon 
de alle hegnp voor de bt slissing 
Het evenement zal o|) een nader 
vast te stellen datum du jaar als 
nog doorgang v inden 

Jonan en Corrie Klein Giinnewiek. toto. collectie 
Compagnie Giolle 

Bron: De Gelderlander 2001. 
Edmn en Yvonne Grothe. Foto collectie Compagnie 
Grolle. 
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Compagnie Grolle 
in beeld bij TV-Gelderland 

\ l„ii ( H d / o i u l a t ; h i t f n \ ( . t ldir ldmlm 
(.riKitlo lie (.ompj^iiic Grollc in beeld j^cbraLht 
Dal •iibcunii. onder i t inr op Jon^Ltissijd waar i i t i 
k iriifXiiiLtH uit ^ (x-pCr icuv^cn werd nagcbo<ilM tn 
" i i r dl. pMt-liti^i. hi>l()ns(.hc kiwiuunis van dc 
(oriipagnie onaciwijrcltl ook gwd in bceid /ijn 
i.hr.Klil BovLiKlKn «(.u(i.ti i*pn (IIHN cmajkl \ai 

h !on-dK K^ liiuu 

('1 II iiu 1 L 1 i. LI! likte opn-iinc vinrdvn ini 
j;c/(indcn en op 20 nici /a! dt Compagnie /ii-ïi d.tn 
officieel pTcscnicrcn aan dc bcvtrfking 
D J I /OU dl ctrdcr gcbcun'ii. m.i>ir m verband nici bi.i 
•.Ici-hlc uccr werd dal loen ulgclasl 
Dc tce\ccplocg van Gcldciiand wjs /ondagniorgtii 
il htjiijds in dc xcMc en inaakic onder nKcr oof 

1 11 K'' \ IIUIL -IJLII! LO d*. ^puücndi. lonuiiKii 

Bron: Groenlose Guls 2001. 

de L.P.L.G., eerst als aspirant lid en later als 
volwaardig lid. 

Tijdens het Nieuwjaarsschieten van 2000 wor
den de eerste twee pakken van de Compagnie 
Grolle gepresenteerd. Tevens wordt dan het 
tweede kanon, waarvan de loop sinds 1937 voor 
het Grolse Museum in de Notenboomstraat 
heeft gelegen, gepresenteerd op een nieuw rol-
paard. Zo heeft Groenlo er nog een kanon bij 
op de Kanonsbulten. 
Dit rolpaard is een initiatief van de Stichting 
Vrienden van de Grolse Kanonnen. 

Presentatie pakken 
Het Nieuwjaarsschieten van 2001 kan geen 
doorgang vinden vanwege ijzige omstandighe
den op de kanonsbulten. Hiermee valt ook de 
presentatie van de nieuwe pakken in het water. 
Op 20 mei 2001 lukt het wel om de 17' eeuwse 
soldatenpakken onder grote publieke belangstel
ling te presenteren. Tijdens deze presentatie is 
er ook een heus soldatenkamp ingericht zodat 
iedereen met eigen ogen kan zien hoe de sol
daat uit de 17' eeuw zijn dag doorbracht. Er 
werd natuurlijk niet altijd gevochten, de meeste 
tijd brachten de soldaten in het kamp door. 
Hierna komt de Compagnie Grolle behoorlijk in 
het middelpunt van de belangstelling te staan. 
Ze wordt vanaf dat moment veel gevraagd voor 

In sprookjesachtige sfeer: 

KANON EN 
GEWEREN 
BULDERDEN 
OP 1 JANUARI 
Het IS bijna niet nicxiicr uit te denken de praclilig 

gekleurde en sterk tol de verbeelding sprekende 
uniformen van dc Compagnie Grolle tegen de achter 
grond van een witte wereld op het Noorderbastion 
Maar toch was dat op ! januari hier m ons eigen Grollc 
een feu. het is inmiddels traditie dat op die dag het 
Grols kanon wordt afgevuurd en de^e keer was het 
wethouder Leo Huumenian die de lont in hel kruitvak 
nuKht steken en de veste het weten dat het nieuwe jaar 
2002 begonnen ts 
Voor Groenlo overigens een histonsch jaar, want wc 
vieren dit jaar het 725 jartg beslaan van de sladsrech 
ten 
Wellicht metie ter ere daarvan waren er ook (zie bij 
gaande foto waarbij het on/c fotograaf is gelukt een 
wel 7cer sfeervol beeld te schieten) schoten van dc 
7even musketicrs die met Lonislot - Musketten ook hel 
nieuwe jaar aankondigden 
De Compagnie Grolle staat onder leiding van Gcmc 
Meulenbcck die als kapitein van de Compagnie met de 
notlige 7wicr het gezelschap leidde 
Behalve Leo Huumeman waren er ook nog dne don.i 
leurs die een schot afvuurden (de heren van Berkel te 

Bnkc en Mcnlink) en iemand uil het publiek en dat 
was Guus 'e jMolder 
Dc Compagnie Grolle heeft inengens ccn druk jaar 
voorde boeg Met wachten is nog op het oflmile pro 
gramma van het lubileumcomill-
In elk geval /uilen /e in mei ai.lief /ijn en natuurlijk 
ook in oktolwr als de Slag om Grolle weer en dit ja.ir 

heel uitbundig en uitgebreid van start gaat 
Bovendien zal du jaar het Grolsch Museum in 
Notcnboomsiraal (stadsboerdenj) worden ingericht 
soldatenbarak De gebniiksoverecnkomst daai-voor 
binnenkort worden getekend 
Zodra het programma heleniail rond is zullen wi 
daarover informeren 

Bron: Groenlose Gids 2002. 
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Gebruiksovereenkonist getekend 

Compagnie Grolle 
krijgt stadsboerderij 
in gebruik 

De oude stadsboerderij in de Notenbootnstraat krijgt 
vanaf 1 maart a.s. een nieuwe gebruiker: 

de Compagnie Grolle. 

Afgelopen week sloot de Compagnie met het bestuur van het 
Museum een gebmiksovereenkomst, zie foto. 
Op de foto voorzitter Niek Beurskens van bet 
Museumbestuur die met de nodige vaardigheid 
en met een ganzenveer de overeenkomst 
tekent. Jan Grijsbach, ook lid van het museum
bestuur, en Gerne Meulenbeek en Edwin 
Grothe van de Compagnie in de prachtige kos

tuums gestoken, kijken geïnteresseerd loc. 
Het is de bedoeling dat de Compagnie Grolle in de stad-
boerdenj bivakkeert. Vanaf mei, als de stadsfeesten van 
Grolle 725 officieel van start gaan, /uilen daar op geregelde 
tijden kampementen worden ingericht en kan iedereen zien 
hoe men m vroeger tijden leefde. 
Niek Beurskens deelde desgevraagd mee dit een goede ont
wikkeling te vinden. 
"Hr komt meer leven in het stadsboerderijtje en we hopen 

dat ook meer Grollenaren daar een kijkje zullen nemen. 
Want er zijn veel Grollenaren die deze staatsboerderij nog 
nooit hebben bezocht", zo laat hij fijntjes en met een tikje 
humor weten. 
Misschien kan in een later stadium de stadsboerderij ook 
nog voor andere evenementen worden aangewend. 
De Compagnie Grolle betaalt mee in de kosten van het 
gebouw; geen echte huur maar een vergoeding van de kos
ten van elektriciteit en dergelijke. 

Bron: Groenlose Gids 2002. 

34e jaargang nr. 33 - donderdag 15 augustus 2002 

Grolse kanon schiet kermis open 
Mooie traditie trekt elk jaar enorm veel publiek 

Op zondagmiddag 18 augustus 2002 om 13.30 uur 
wordt de befaamde Grolse kermis opengeschoten mid
dels het beroemde Grolse kanon Het openschieten van 
de Grolse kermis begint inmiddels al weer een niet 
meer weg te denken traditie te worden dat elk jaar 
enorm veel publiek trekt. Op de kanonsbulten kun je 
dan over de koppen lopen. 
Extra glans 
Ook het feit dat de schutterskoningen (senioren en 
jeugd) en de knuppelkoningin het jaar erop persoonlijk 
het Grolse kanon mogen afschieten geeft het koning
en koninginneschap extra glans. Voor velen gaat er met 
het persoonlijk afschieten van het Grolse kanon een 
droom in vervulling. 

Wie schieten er allemaal? 
In totaal worden er vijf schoten gelost. Als eerste 
schiet Harrie Ribbers, de schutterskoning van vorig 
jaar. Het tweede schot is voor Henriet Pasman, de 
knuppelkoningin van 2(X)1 en als derde zal CoUin 
Vennebekken het kanon afschieten. Het vierde en 
vijfde schot is respectievelijk voor Gethy Groot Zevert 
en G. Lichtenberg. Beide heren hebben zich dit jaar 
enorm verdienstelijk gemaakt voor de Compagnie 
Grolle. 
Aanvang 13.30 uur tot 14.00 uur. Na afloop kunnen de 
toeschouwers genieten van het kleurrijke Grolse corso 
dat om 14.30 uur door de straten van Groenlo trekt. 

Bron: Groenlose Gids. 
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openingen van bedrijven en instellingen en ze 
zijn anno 2005 kind aan huis op de Bataviawerf 

In 2003 was de Compagnie Grolle te gast op de 
Bataviawerf in Lelystad ter ere van het afscheid van 
Willem Vos, de drijvende kracht achter de 
Bataviawerf. Foto: collectie Compagnie Grolle. 

Compagnie Grolle tijdens Groenlo 725 jaar stad in 
2002. Foto: collectie Compagnie Grolle. 

Ook nordt de Compagnie Grolle wel eens gevraagd 
om mee te werken aan TV-programma 's. Op deze foto 
is een heel kampement ingericht op de Halve Maan 
voor het televisieprogramma "Verre Verwanten". De 
opnames vonden in juli 2005 plaats. 
Foto: Erik Mentink. 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

in Lelystad, Slot Loevestein, Archeon in Alphen 
a/d Rijn en tal van andere 17' eeuwse evene
menten in Nederland. 

Televisie 
Al gauw na de presentatie van de pakken meldt 
zich TV-Gelderland om in het programma 'De 
Geschiedenisbus' een uitzending te wijden aan 
Groenlo en de Compagnie Grolle in het bijzon
der. Ook de landelijke televisie toont interesse. 
Zo zijn leden van de Compagnie Grolle te zien 
in de serie 'Wij Oranje'. Hierna is de 
Compagnie nogmaals op TV-Gelderland te zien 
in het programma 'De Geschiedenisbus' waarbij 
een hele uitzending gewijd wordt aan het feit 
dat Groenlo m 2002 725 jaar stadsrechten heeft. 
In 2004 had het maar een haar gescheeld of de 
compagnie was te zien in een reclamespotje van 
Mora. 

2005 
Anno 2005 bestaat de Compagnie Grolle uit 
zo'n dertig leden waaronder officieren, muske
tiers, kanonniers, piekeniers, een trommelaar en 
een schrijver. De vrouwen in de groep houden 
zich bezig met de meer alledaagse maar zeker 
niet onbelangrijke bezigheden in het kamp, 
zoals het bereiden van voedsel en verstellen van 
kleren. Ook enkele kinderen maken af en toe 
deel uit van de groep, om het 'plaatje' te com
pleteren. De Compagnie Grolle, beleeft het ver
leden. 

Ook heeft de Compagnie Grolle een schrijver in de 
persoon van Ton Tijdink. 
Foto: collectie Compagnie Grolle. 

11 



"Grols verleden " Nummer 8 

Hoofdstuk 10 

Het Brusselse document: 
het definitieve bewijs! 

Na alle naspeuringen in de Nederlandse archie 
ven en bibliotheken bleef de vraag of men aan 
Spaanse zijde gegevens over de bewapening 
van Grol had bijgehouden en of die eventueel 
bewaard waren gebleven De uitdaging om in 
het Algemeen Rijksarchief te Brussel naar aan
vullende gegevens te zoeken was daarmee 
geboren 
Voor een optimaal resultaat van zo'n bezoek is 
een goede voorbereiding noodzakelijk Internet 
verschafte de gegevens nodig om te Brussel 
'Inventarissen' en Toegangen' in boekvorm te 
bestellen Aandachtige bestudering van deze 
vele kilo's wegende stapel boeken leverde een 
aanzienlijke lijst op van te Brussel te raadple 
gen documenten Gewapend met dit schema 
reisde ik in de herfstvakantie 2003 naar Brussel 
De drie voor dit onderzoek uitgetrokken dagen 
bleken veel te kort Grote sensatie maakte zich 
tijdens die dagen van mij meester toen ik het 
opgevraagde verslag van de munitiemeester van 
Grol over de periode 1608-1615 in handen 
kreeg Een vluchtige blik op de inhoud maakte 
me duidelijk dat hier, naast een droge opsom
ming van de voorraden, heel wat buitengewoon 
interessante informatie in te vinden was Het 44 
pagina's tellende, in oud Frans met de hand 
geschreven, document transcriberen was in de 
beschikbare tijd ondoenlijk Alles fotokopieren 
leek de beste oplossing Daarmee ongeveer hal 
verwege zijnde werd ik erop attent gemaakt dat 
dit (helaas) met was toegestaan Met deze helft 
terug in Nederland nam, bij het transcriberen en 
vertalen van wat ik had verzameld mijn 
nieuwsgierigheid naar wat er in de andere helft 
zou staan alleen maar toe Gewapend met een 
digitale camera werd in november 2003 nog 
maals een bezoek aan het archief te Brussel 
gebracht Het werd een dagtrip van station 
Lichtenvoorde-Groenlo naar Brussel Centraal 
De netto voor onderzoek beschikbare tijd was 
slechts vier uren Na verkregen toestemming 
legde ik de ontbrekende pagina's fotografisch 
vast 
De rekening en verantwoording, die munitie
meester Charles de Cocquiel over de jaren 
1608-1615 te Grol heeft bijgehouden is te 

Brussel bewaard gebleven omdat deze ter con
trole aan de contadone (rekenkamer) te Brussel 
moest worden gezonden Documenten 
betreffende het munitiebeheer te Grol over de 
periode 1615-1627 ontbreken daar helaas 
Het verslag van De Cocquiel geeft ons gedetail
leerd inzicht in wat er tussen 1608 en 1615 met 
de artillerie en de "mumtievoorraad" in Grol is 
gebeurd Onder munitie werden in die tijd alle 
matenalen verstaan die bij de oorlogvoering 
werden gebruikt Naast musketten, kruit, lonten 
en kogels hoorden daar ook schoppen, houwe
len, pek en nog vele andere materialen bij En 
vooral in het gedeelte over het beheer van de 
schoppen houwelen en kapmessen stonden bui 
tengewoon interessante gegevens over het wer 
ken aan de vesting 
De inhoud van dit Brusselse' document ont 
leent een belangrijk deel van zijn betekenis aan 
de periode waarop het verslag van De Cocquiel 
betrekking heeft Ambrogio Spinola veroverde 
Grol in augustus 1606 Grol was daarvoor 9 
jaren in Staatse handen geweest en kwam nu 
onder Spaans regime Spinola wilde na die ver
overing graaf Hendrik van den Bergh tot gou
verneur van Grol benoemen Maar omdat 
Hendrik van den Bergh het zo wilde, het 
Spinola bij wijze van voorziening kolonel 
Jacomo Francesco naar Grol komen om daar tij
delijk als gouverneur op te treden Nog in 1606 
nam graat Hendrik van den Bergh het gouver
neurschap van Grol van Francesco over 
Hendrik van den Bergh werd als gouverneur 
echter al op 8 maart 1607 opgevolgd door 
Mathijs van Dulcken, die daarvoor gouverneur 
van Wachtendonk (ca 20 km ten oosten van 
Venlo) was Wachtendonk was echter in 1607 
neutraal verklaard waardoor zijn functie daar 
overbodig was geworden Spinola had in 
november 1606 Johan Fatre benoemd tot muni
tiemeester van Grol Deze overleed echter vnj 
spoedig na zijn benoeming aan een besmettehj 
ke ziekte Korte tijd na de benoeming van Van 
Dulcken kwam ook de voormalige munitie 
meester van Wachtendonk, Charles de Cocquiel, 
op 20 december 1607 naar Groenlo om de over
leden Fatre op te volgen 
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De Cocquiel nam de voorraad pas in mei 1608 
in beheer over Dat was een gevolg van het feit, 
dat sedert de dood van zijn voorganger, Fatre, 
meerdere personen met goedvinden van gouver
neur Van Dulcken een sleutel van het magazijn 
hadden bezeten Er was in die periode van de 
voorraad geen administratie gehouden Er zal 
eerst overleg met Brussel hebben plaats gevon
den voordat De Cocquiel zijn werkzaamheden 
wilde beginnen Uiteindelijk was het een door 
Van Dulcken op 18 mei 1608 getekende inven
tarisatie van de voorraden waarmee De 
Cocquiel zijn beheer aanving 
Wat het geschut betreft waren er bij die overna
me 

5 bronzen kanonnen kaliber 24 pond 
4 bronzen kanonnen kaliber 16 pond 
4 gietijzeren kanonnen kaliber 16 pond 
1 gietijzeren kanon kaliber 17 pond 
2 "pedriers" kaliber 4 '/ pond 
1 bronzen (veld)slang kaliber 2 pond 
2 bronzen falconetten kaliber 2 pond 
1 bronzen mortier 

Ieder kanon is in het document van De 
Cocquiel gedetailleerd beschreven De 5 bron 
zen 24 ponds kanonnen en 2 van de 4 bronzen 
16 ponds kanonnen waren in 1605 of 1606 te 
Mechelen vervaardigd en dus nog onlangs, na 
de verovenng door Spinola, nieuw in de stad 
aangekomen Op de twee overige bronzen 
kanonnen kaliber 16 pond was een leeuw afge
beeld met het opschrift Hollandia en vervaar
digd in 1601 Van een van die twee was de 
trompetvormige voorzijde afgezaagd De veld-
slang droeg het wapen van Utrecht en was in 
1580 vervaardigd Een van de falconetten kali
ber 2 pond werd in 1552 te Utrecht geprodu
ceerd en droeg het wapen van Karel V De mor
tier was m 1597 te Den Haag vervaardigd Op 3 
van de 4 gietijzeren kanonnen kaliber 16 pond 
stond het gietgewicht vermeld (2735, 2090 en 
2230 pond) Bi] enkele kanonnen wordt mei 
ding gemaakt van beschadigingen 
Het in deze opsomming opgenomen bronzen 
"slangstuck" met het wapen van Utrecht, dat in 
1580 was vervaardigd, was ook in 1597 te Grol 
aanwezig, want het werd daar toen door de 
troepen van Maurits aangetroffen Dit wijst er 
op, dat de Spanjaarden binnen Grol al in 1597 
over een of meer op de Staatse troepen buit 
gemaakte kanonnen beschikten Maurits heeft 
dit slangstuk in 1597 na de verovering van Grol 

in de stad gelaten Het is daarna in 1606 door 
Spinola weer op de Staatse troepen buit 
gemaakt en was daar vermoedelijk ook in 1627 
nog aanwezig 
De enige mortier, die Maurits bij de belegering 
van Grol in 1597 bij zich had en die kort voor 
het vertrek van Maurits uit Den Haag naar de 
Achterhoek te Den Haag gefabriceerd moet 
zijn, werd dus door hem in 1597 eveneens te 
Grol achtergelaten en door de Spanjaarden bij 
de inname van Grol in 1606 op de Staatse troe
pen buit gemaakt 
Naast het geschut was er behalve kruit nog een 
aanzienlijke voorraad andere materialen in het 
magazijn 

3 onbruikbare gebroken affuiten 
6 kleine affuiten zonder wielen om op bootjes 
gebruikt te worden 
6 goede voorwagens 
4 voorwagens zonder wielen 
1 blokwagen 
4 wielen voor een 16 ponds kanon 
4 bootjes om als brug te dienen 
1 klem anker voor deze bootjes 
7182 pond losse lonten 
39 grote tonnen met lonten 
69 vaatjes met loden kogels voor haakbussen en 
musketten 
220 kanonskogels 
1450 kanonskogels (24 pond) 
289 kanonskogels (16 pond) 
12 bommen xoor de mortier 
10 geladen bommen 
79 musketten 
6 haakbussen 
252 geladen gi ana ten m 3 vaten verpakt 
900 schoppen 
400 houwelen 
9 hakbijlen 
137 kapmessen 
12 vaten met koploze spijkers voor de palissa
den 
2 vaatjes spijkers voor het staketsel van de 
loopgraven 
'/ vaatje kraaiepoten 
28 borstharnassen van weinig nut 
23 goede borstharnassen 
47 helmen (morillon) 
1 \ at pek 
2 V aten dolken 
6'/ vaten fakkels 
893 spaden met stelen met kruk 
584 spaden met stelen zonder huk 
98 regenmantels 
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raderen op een open plek, zodat ze 't volk, de 
zangers en zelfs de celebrerende priester hinde
ren. " 
Wanneer de door Fabritius genoemde munitie-
opslagplaats werd gebouwd, is niet beleend. 
Mogelijk was dit het werk van de Staatse troe
pen tussen 1597 en 1606. We treffen dit maga
zijn in het begin van de 18' eeuw nog aan op 
een prent van Cornelis Pronk. 

Bij het aantreden van munitiemeester De 
Cocquiel in 1608 was er 20.146 pond kruit in 
het magazijn. Daarvan was 5.841 pond goed 
bruikbaar kruit verpakt in 37 tonnen. De overi
ge 14.305 pond worden door hem omschreven 
als "mouillé" wat wil zeggen bedorven of door 
het water aangetast. Dit laatste in 91 tonnen 
verpakt kruit werd door hem als onbruikbaar 
gekwalificeerd. Welk gewicht in grammen de in 
dit document genoemde ponden vertegenwoor
digden is (nog) niet duidelijk. Wel moet hier 
worden opgemerkt, dat Hendrik van den Bergh, 
toen Maurits de stad in november 1606 aanviel, 
in één dag 38 tonnetjes kruit had verschoten. 
In de periode 1608-1615 werd geen kruit aan 
de voorraad toegevoegd. Niet alleen was de 
voorraad bruikbaar kruit aanzienlijk, ook had 
het ingaan van het 12-jarig bestand in 1609 tot 
gevolg dat voorlopig geen aanval op de stad te 
verwachten was en dus voor krijgshandelingen 
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8 onbruikbare wagens met (koren-)molens 
14 koperen lepels voor het laden van de kanon
nen 
8 reinigers voor het geschut 
7 stampers voor het geschut 

Waar bevond zich nu het magazijn waar al deze 
munitie lag opgeslagen? Het antwoord vinden 
we in de brieven van pastoor Cornelius 
Fabritius aan de toenmalige Apostolisch Vicaris 
Sasbout Vosmeer. Na de verovering van Grol 
door Spinola in augustus 1606 werd de 
Calixtuskerk weer voor de katholieke eredienst 
bestemd en Fabritius tot pastoor van Grol 
benoemd. Fabritius rapporteerde in zijn brieven 
aan Sasbout Vosmeer over de situatie te Grol. In 
een van zijn brieven van eind 1606 laat de pas 
benoemde pastoor aan Sasbout Vosmeer weten, 
dat de kerk nog gebruikt wordt als bergplaats 
van het geschut en dat er tegen de kerk aan een 
munitieopslagplaats is gebouwd. In maart 1607 
schrijft hij Sasbout Vosmeer: "De Heer 
Gouverneur (Van Dulcken is dan net tot gouver
neur van Grol benoemd) is ons niet meer tot 
last door zijn kanonnen in de kerk op te bergen. 
Wel is er aan de noordkant van de kerk achter 
het altaar van St. Catharina nog wat oorlogs
tuig opgeborgen, maar op afgesloten particulier 
terrein. Aan de zuidkant achter het altaar van 
St. Anna staan nog veel voertuigen, wagens en 
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geen kruit zou worden verbruikt 
Dat men in de stad weinig gelukkig was met 
zo'n grote voorraad kruit naast de kerk mag 
blijken uit een opmerking daarover in de brief 
van pastoor Fabntius aan Sasbout Vosmeer van 
1 mei 1612 "Er schijnt weinig hoop te zijn dat 
het buskruit verwijderd wordt daar de 
Gouverneur dit afschuift op de Commissaris 
van Bewapening" 
Hoewel er tijdens het 12 jarig bestand geen 
kruit voor oorlogshandelingen werd aangewend, 
treffen we in de boekhouding van De Cocquiel 
over de jaren 1608 t/m 1610 toch gegevens over 
de uitgifte van kruit Reizende autoriteiten en 
transporten van geld en goederen moesten ook 
tijdens het bestand tegen vijandelijke aanvallers 
en rovers worden beschermd De soldaten van 
het Grolse garnizoen waren in de jaren 1608 en 
1609 velschillende keren bij een dergelijke 
begeleiding betrokken Aan hen werd voor hun 
vertrek het nodige kruit en lonten uitgereikt In 
mei 1608 waren er transporten van en naar de 
Rijn en naar Oldenzaal Ook in februari en 
maart 1609 waren er transporten naar 
Oldenzaal Deze transporten vielen nog vóór 
het 12-jarig bestand en zullen onder andere met 
de bevoorrading van Grol en Oldenzaal te 
maken hebben gehad Van transporten van 
munitie blijkt uit de boekhouding mets Er heb 
ben in die periode zeker geldtransporten plaats 
gevonden Niet alleen voor de begeleiding van 
transporten, maar ook bij feestelijke gelegenhe
den ontvingen de soldaten kruit en lonten Zo 
kreeg Van Dulcken per briet uit Brussel 
opdracht om op de 5 mei 1609, bij gelegenheid 
van de publicatie van het 12 jarig bestand, de 
soldaten van zijn garnizoen voor en na een te 
houden processie een salvo te laten afvuren In 
totaal waren daar 270 pond kruit mee gemoeid 
Ook werden bij die gelegenheid alle kanonnen 
3 keer afgeschoten waarvoor in totaal 872 pond 
kruit werd verbruikt 
Ook aan de troepen die uit Grol vertrokken om 
van garnizoensplaats te wisselen wat zo nu en 
dan gebeurde, werd kruit en lonten ter hand 
gesteld Na het ingaan van het bestand werd het 
garnizoen te Grol ingekrompen Er vertrokken 
soldaten naar Oldenzaal, Gelre (het huidige 
Duitse Geldern) en Maastricht Ook zij kregen 
kruit en lonten mee om zich onderweg te kun
nen weren Na het ingaan van het bestand werd 
er overigens in 1610 en 1611 nog slechts kruit 
uitgegeven om er nieuw aangeworven soldaten 
mee te laten oefenen De kosten van dat kruit 

werden op hun soldij ingehouden 
In de periode voorafgaand aan het ingaan van 
het bestand verbruikten met alleen de haakbus 
siers en musketiers kruit, maar ook de artillerie 
ontving van de munitiemeester kruit Zoals 
hiervooi vermeld op 5 mei 1609 bij gelegenheid 
van de publicatie van het 12 jarig bestand, maar 
ook bij andere gelegenheden 
Op Sacramentsdag 1608 (donderdag 7 juni) 
werden 3 halve kanonnen 3x afgeschoten (15 
pond per schot) Om te waarschuwen dat vijan 
delijke soldaten in de buurt waren werden op 6 
oktober 1608 drie halve kanonnen afgeschoten 
Op 12 november van dat jaar werd ter herinne 
ring aan de "bevrijding" van Grol in 1606 door 
Spinola een processie rond de stad gehouden 
Tijdens die processie werden 3 halve kanonnen 
afgevuurd Dat gebeurde ook in 1609 maar 
vanaf 1610 vernemen we daar mets meer over 
De processie zal nog wel hebben plaats gevon
den, maar de kanonnen zwegen In verband met 
het gesloten bestand gebeurde dat vrijwel zeker 
op bevel van Brussel 
Overigens werd in 1608 het feest van de apostel 
Andreas (30 november) met meer kanongebul
der gevierd dan de processie ter herinnering aan 
de bevrijding van Grol Drie halve kanonnen 
vuurden in 1608 ieder 3 keer Eveneens, zoals 
het ook nu weer traditie is geworden werd het 
nieuwe jaar met kanonschoten verwelkomd Zes 
halve kanonnen vuurden op 1 januari 1609 
ieder 1 keer Op 1 januari 1610 deed men zuini
ger aan slechts 3 kanonnen ieder 1 keer 
Tijdens het 12-jarig bestand werden er na 1 
januari 1610 bij de jaarwisseling geen kanonnen 
meer afgevuurd 
In juni 1615 werd De Cocquiel benoemd tot 
munitiemeester van Lierre (België) en vertrok 
toen uit Grol Hij werd te Groenlo opgevolgd 
door Anthoine Willemarte Het grootste gedeel
te van het verblijt van De Cocquiel te Grol viel 
in het 12-jarig bestand (1609-1621) 
Of er in de periode na het vertrek van De 
Cocquiel in 1615 tot de belegering door 
Frederik Hendrik in 1627 te Grol nog kruit aan 
de voorraad is toegevoegd, is met bekend Wel 
moet de stad bij die belegering over een aan 
zienlijke voorraad hebben beschikt Bij de ver
dediging van de stad werd door de kanonniers, 
haakbussiers en musketiers zeer veel kruit ver
bruikt Toch moet er een aanzienlijke voorraad 
zijn overgebleven die door de troepen van 
Frederik Hendrik werd buitgemaakt Op 3 sep
tember 1627 besluit de Raad van State te Den 
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Haag dan ook "Sijnde eenigh cruijtmaeckers 
van Delft heur comen presenteren om het polver 
te vermaecken dat uijt Grol gecomen is Is goet-
gevonden dat de heer Neck sal beschrijven 
Joris Adnaensz cruijtmaecker van Amsterdam 
ende dat hij gecomen sijnde, alsdan het voor
schreven polver tsaementlick men dese sal 
geproeft worden ende uijtgegeven naeden mees
ten dienst van 't landt" 
BIJ zijn vertrek uit Groenlo in juni 1615 treffen 
we in de verantwoording van De Cocquiel 
dezelfde opsomming van kanonnen aan als die 
bij zijn aantreden in 1608 werd vastgesteld Er 
IS dus in die tussentijd aan de voorraad aanwe
zige kanonnen mets veranderd 
Wat het thans te Groenlo aanwezige kanon 
betreft, is hier van belang dat in de acte van 
overname van kanonnen en munitie, bij het aan
treden van De Cocquiel in mei 1608, éen kanon 
als volgt wordt beschreven "une piece defer 
pesant 2735 pnd tirant balies de 16 pnd avecq 
son affust" (een ijzeren stuk, wegende 2735 
pond, kogels schietende van 16 pond, met zijn 
affuit) 
BIJ zijn vertrek uit Groenlo in 1615 neemt hij in 
de beschrijving van de toen aanwezige voorraad 
dit kanon als volgt op "une piece de fer pesant 
2735 pnd de 16 pnd de calibre avecq son 
affust" (een ijzeren stuk, wegende 2735 pond, 
kaliber 16 pond, met zijn affuit) 
Op het Grolse kanon staat een gietgewicht van 
2735 pond vermeld Het is duidelijk dat het hier 
om hetzelfde kanon gaat 
Omdat door De Cocquiel bij dit kanon geen 
melding wordt gemaakt van enige beschadiging 
en dat bij sommige andere kanonnen in de 
opsomming wel het geval is, is het duidelijk dat 
in 1615 de trompetvormige voorzijde van de 
vuurmond van het Grolse kanon nog onbescha
digd was 
De nadrukkelijke vermelding, dat het hier om 
een kanon gaat waarmee 16 ponds kogels wer
den geschoten, verdient nadere toelichting In 
zijn geschrift over "De oorsprong van de Grolse 
kanonnen" ontleent Enk Mentink aan opmer
kingen daarover van Trollope het volgende 
"De diameter van de krmtkamer is 7,62 cm 
Deze krmtkamer zou ongeveer 2,38 kg kruit 
kunnen bevatten In die tijd, toen poederkruit 
werd gebruikt, werd aangenomen dat de kruid
kamer de helft van het gewicht van de kogel in 
poeder kon bevatten Wanneer het gewicht van 
het kruit in de kruitkamer 2,38 kg is en de kogel 
het dubbele ofwel 4,76 kg moet wegen, dan 
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moet de kogel van steen zijn geweest De lengte 
\an de loop zou te kort zijn voor een Demi-
Cannon dat ijzeren kogels afvuurt met poeder 
kruit 
Dit kanon heeft duidelijk een lang en nuttig 
leven gehad na de overgang van het poederkruit 
(naar korrelkruit) en stenen kogels (naar ijzeren 
kogels) Met een lading van 4 pond korrelkruit 
zou het een ijzeren kogel kunnen afvuren met 
een bescheiden snelheid Dit kanon zou het 
meest effectief zijn tijdens een belegering om 
schroot te schieten, tegen een aanval, ter verde
diging van een bres in de Groenlose vesting
wal", aldus Trollope 
Van het schieten met schroot vinden we in de 
verslagen van de belegering van 1627 nergens 
mededeling Nadat toen door het laten ontplof
ten van een mijn een bres in de vestingwal was 
geslagen, werd met tot een stormaanval overge
gaan, maar kon direct over overgave worden 
onderhandeld Schieten met schroot (losse mus
ketkogels en kleinere kogels) was dus niet meer 
nodig 
Van Wassenaer, die vrij nauwkeurig was in het 
beschrijven van de beschietingen, meldt onder 
andere op 8 augustus 1627 'Men bexondt in 't 
quartier \an de Prince een kogel die rontsom 
met loot vergroot was ' en op 16 augustus "Als 
de vyant (de aanval van de Spaanse troepen 
onder aanvoering van Hendrik van den Bergh) 
xertrocken was begost men in den dageraet 
dapper aen alle kanten op de stadt te schieten 
Die van binnen antwoordeden weynich ende als 
men haer looden bevont sach men die van tinne 
schotelen ende lepelen ghemaeckt" Dit laatste 
was het gevolg van het feit dat men in de stad 
gebrek had aan musketkogels Kanonskogels 
waren er echter genoeg, zoals na inname van de 
stad aan de troepen van Frederik Hendrik bleek 
Uit het verslag van De Cocquiel blijkt duidelijk, 
dat men in de periode 1608-1615 over een 
voonaad kogels voor 16 ponds kanonnen 
beschikte Bij de toen aanwezige voorraad 
munitie treffen we mets aan dat er op wijst dat 
ook met schroot kon worden geschoten 
Het verslag van De Cocquiel aangevuld met de 
gegevens die Van Wassenaer publiceerde heeft 
het definitieve bewijs geleverd, dat het Grolse 
kanon zeker al vanaf 1606 in de stad was en 
door Spinola bij de inname van de stad in dat 
jaar daar werd aangetroffen Het moet onder 
deel zijn geweest van de bewapening, die in de 
periode 1597-1606 door de Staatse troepen in 
de stad werd gebracht 
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Hoofdstuk II 

Een nieuw affuit voor het Grolse kanon. 

Affuit Grolse kanon 
aan vervanging toe 
■X:ï̂ < 

• Het Grolse kanon 

GROI'NLO De stichting 
Vrienden van de Grolse Ka
nonnen heeft  na een onder
zoek van enkele deskundigen 
 de mededeling ontvangen 
dat het affuit van het Grolse 
kanon in slechte staat ver
keert. Van binnenuit is een 

rottingsproces op gang geko
men. Het huidige houtwerk 
dateert uit 1948 en gedeelte
lijk uit 1984. Uit het onder
zoek blijkt dat het hout voch
tig is geweest en daarna is ge
verfd. Om het rottingsproces 
een halt toe te roepen, is er 

maar één oplossing mogelijk, 
namelijk het hele affuit ver
vangen. 
De vcivanging zal enige tijd m 
beslag nemen daar er eerst een 
eikenboom gevonden moet 
worden met een diameter van 
tenminste 2,40 m De aankoop 

van een dergelijk exemplaar 
gaat ongeveer 7.000 euro 
kosten. Vervolgens moet de 
boom minimaal een jaar te 
drogen worden gelegd Hierna 
kan hij op maat gezaagd wor
den, daarna wederom diogcn, 
waarna het ijzerbcslag aange
bracht kan wolden De bedoe
ling is om het affuit en de loop 
met meer te schildetcn 
De gemeente had de kanons
wal voor 2003 op de priontci
tcnlijst Monumentenzorg ge
plaatst De stichting had het af
fuit graag in 2004 willen 
herplaatsen, na de opknap
beurt van de kanonsual .Maai 
aangezien de reconstructie van 
de kanonswal in 2003 van de 
priontcitenlijst is gehaald om
dat de gemeente daai geen ti)d 
voor heeft, zal de vcivanging 
op zich laten wachten, maai 
hopelijk niet te lang De trots 
en het symbool van Groenlo 
moet snel opgeknapt worden 
De Compagnie Giolle wil het 
kanonschicten op hoogtijd
agen graag voortzetten Op dit 
moment is ei geen direct ge
vaar dat het affuit beschadigin
gen van dien aard oploopt dat 
het zal in/akken Maar de ver
vanging moet niel jaicn op zich 
laten wachten Op nieuwjaars 
dag om 14 30 uur hi.il hel ka 
non weer van /iili horen 

Bron: Nieuwsblad voor Groenlo 2003. 

De eikenboom wordt opgehaald dooi de firma's 
Rouwmaat en Ten Bulte in Nordhorn (Duitsland). 

Een geschikte eikenboom, foto's: collectie Edwin 
Grothe. 
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KANON 

Een affuit maken: geen alledaagse bezigheid 
Was het m de late Middel
eeuwen heel gewoon het 
maken van een affuit, het 
houten onderstel voor een 
kanon tegenwoordig is het 
geen alledaagse bezigheid 
Door WILLEMIEN WEERMAN 

GROEHLO/BORCULO • H e t is g e e n 
klu'-je dal in t en paar dagen is gt 
kJaard Ten eerste moet er ccn ge 
schikte boom worden ge\ünden 
Dan moet die boom zeker een 
)aar indrogcn waarna pas duide
lijk wordt of do boom geschikt is 
\ervolgens moei de stam op de 
)uiste lengte en breedte worden 
gezaagd en door \akmen'>.en wor 
den \oorzicn \ an het nodige 
smeedwerk Pas dan kan het ka
non er m rusten en zonodig wor
den v-erplaatst 
Want wat ze m Groenlo willen is 
een natuurgetrouwe kopie \ an de 
originele mobiele affuit die ooit 
hel kanon droeg dat na het Beleg 
\ an Grol achlerblccf 

Hei kanon werd niet meegeno 
men naar Den Bosch waar l-rede 
nk Hendrik in 1627 na het beleg 
\ an Grol naar loe ging Deviiur-
m o n d \ a n het uit 1527 daterende 
kanon was namelijk beschadigd' 
verteh Edwin Grothe \oorzitter 
\ an de Stichiing\ nenden \ a n de 
Grolse Kanonnen De overige ka 
nonnen v\erden door zes lot acht 
paarden getrokken naar de frontli 
mes Het was al langer bekend in 
Groenlo Het m 1948 naar ongtm 
Ie tekeningen \er\aardigde atTuii 
deugde niet meer ten\ijl hei nug 
maar 53 jaar oud is Ten ge\ olg 
van het niet \oldoendc laten dro 
gen \ an het hout en het daarna 
toch te gaan schilderen weet 
Grothe Daardoor is het aan de 
binnenkant gaan rotten t e n 
goed behandeld siuk hout moet 
zeker tachtig tot honderd jaar 
meegaan zo hebben experts ons 
verzekerd ' 
De Stichting \ 'nenden \an de 
Grolse Kanonnen deed daarom 
een bij/ondcrc oproep Daarin 
werden mensen en organisaties 
die een erg dikke eikenboom m 

Richard len Bulte tdwin Grolhe en Wiin \ i jenhuis \ an de Stichting Grolse Kanonnen werken samen met Mefan Dute, |an ie Woerd en 1 eo 
Penterman van Staatsbosbeheer {v 1 n r.) aan hel vcrvoerskJaar maken van de boom die mogelijk als afTuil /al dienen f ni ^ u » . 

de aanbieding hadden verzocht 
contact op te nemen 
Velen zo bleek uit dereacties 
dragen het initiatief een warm 
hart toe De firma Ten Bulte rea 
geerde Staatsbosbeheer belde 
op 
Uiteindelijk werden enkele bo
men bekeken en degene die 
Staatsbosbeheer had liggen uii 
verkoren Zaterdag irokken leden 
\an de Stichting met enkele cr\ a 
rtn krachten van Staatsbosbc 

heer naar Borculo Om er in alle 
\ roegie de eikenboom nabij de 
Lcbbenbruggedijk soldaat ie ma 
ken 
Dt zware storm ni oktober \orig 
jaar had de boom a! ge\ eld zodat 
het zaterdag zaak was de kruin en 
de overbodige takken eiini teza 
gen De houten reus heeft een 
üinirekvan 3 4') meieren i s n u t r 
dan honderd jaar oud Hijwerd 
de/!elfdc' dag nog door de firma 
len Bulte naar een pcicecl naast 

de stoomhouizagerij in Groenlo 
\er \oerd Daar 7al de boom een 
jaar blijven liggen op een droge 
plek Pas volgend jaar rond de/e 
lijd kan dan v.istgesK'ld worden 
of de kwaliteit goed genoeg is 
\ oor de zekerheid wordt er daar 
om nog een tweede eikenboom 
gereserveerd 7cn Buite hccfi er 
nogeenije in Duitsland gevon 
den en ook die zal naar Grotnlo 
worden vervoerd 
VVtïike van de twee bomtn het 

meest gesehiki ts zal over et n 
jaai moeien blijken Dan kan er 
ook jïasbegonnen worden met 
hel verzagen van de stam om ver 
volgens tut nodige sme-edwtik er 
o p a a n l e brengen Giothobena 
drukt dal ditmaal met de/elfdt 
fout als in 191B gemaakt zal wor 
(ii,n 

Daaiom is de dioogiijd zo !)e 
l.uigujk B(jvendien js beslf)ten de 
stam sicchis ie eonseru ren m.i ir 
nu I meei it sthildcre n 

Bron: De Gelderlander 2004. 

De leusacniigc eikenboom wordt opgetakeld en 
naar Groenlo gebracht. 
Foto: collectie Edwin Grothe. 

BIJ de firma Meerdink in Winterswijk worden beide 
bomen in platen gezaagd van elk 14 cm dik. Hierna 
worden beide gezaagde bomen te drogen gelegd hij de 
firma Ten Bulte aan de Winterwijkseweg in Groenlo, 
waar ze ongeveer eenjaar moeten liggen alvorens 
verwerkt te kunnen worden. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 
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Hout voor affuit van Grols 
Kanon gezaagd bij iVieerdinic 

• De boom wordt gezaagd. 

G R O E N L O - W I N T E R S 
WIJK - De Stichting Vrien
den van de Grolse Kanonnen 
houdt zich bezig met het be
waren van de Grolse kanon
nen, het organiseren van ac
tiviteiten rond het kanon en 
het werven van fondsen 
daarvoor. Eerder werd al 
aangekondigd dat het affuit 
van het grote kanon vervan
gen moet worden. Daarvoor 
is hout nodig en dat werd za
terdag gezaagd. Dat lijkt sim
pel, maar er zit meer aan 
vast. 
Edwin Grothe van de Stich
ting Vrienden van de Grolse 
Kanonnen vertelt' „Door ge
bruik van onjuiste verf is het 
affuit van het grote kanon, in 
1948 in gebruik genomen 
door Prins Bernhard, gaan 
verrotten. Dus moest er een 
nieuwe komen. Die wordt ge
zaagd uit één stuk, om het af
fuit voldoende sterk te maken 
om elke keer weer de krach
ten bij een kanonschot te kun
nen dragen. Er werden ooit 
wel affuiten gemaakt die uit 
verschillende delen beston
den, vooral in tijden dat er 
veel en snel nodig waren. 
Maar het beste en het sterkste 
is een affuit uit één stuk. Daar 
voor zijn twee stukken hout 
van minstens 60 cm breed en 
14 cm dik nodig. En met de 
juiste lengte, natuurlijk, maar 

gebleken is dat de lengte er 
meestal vanzelf wel is, als je de 
breedte en de dikte kunt reali
seren." Richard en Geri ten 
Bulte, van het gelijknamige 
houtbedrijf uit Groenlo, zijn 
na de oproep van de stichting 
op zoek gegaan. „Het pro
bleem is dat je voor zoiets een 
hele dikke, en meestal dus ou
de boom nodig hebt. Je kunt 
namelijk het hart van de boom 
niet gebruiken. Daar zitten de 
zwakke plekken van de aan
hechtingen van de takken. 
Dus juist het stuk waar de 
boom het dikst is. kun je nfét 
gebruiken Dat betekent dus 
dat-ie wel héél dik moet zijn 
om er - naast het hart - nog 
stukken van de juiste dikte en 
breedte uit te halen Een pro
bleem is dat je dat soort oude 
en monumentale bomen - te
recht - niet zo maar mag vel
len." Na de oproep kreeg de 
stichting al een aanbod van 
een boom van staatbosbcheer; 
die werd te drogen gelegd bij 
Ten Bulte Dat drogen gebeurt 
overigens gewoon 'aan de bui
tenlucht', onder een afdak Ri
chard ten Bulte: „Maar toen 
kregen we een tip over deze 
eik, waar met de oktoberstorm 
vorig jaar, de kruin helemaal 
uitgedraaid was. Die boom 
stond in Duitsland, achter 
Gronau, bij de ingang van het 
erf van een 'Schulte', vergelijk

baar met de grote scholten-
boerderijen hier. We zijn gaan 
kijken, en ons leek die boom 
nog beter geschikt. Dus we 
hebben 'm geveld. Hij heeft 
een jaar bij ons gelegen, en 
vanochtend wordt de boom 
hier bij Meerdink gezaagd. 
Dat kunnen wij in onze zage-
rij niet, bomen van die dikte 
zagen." 
De 150 jaar oude boom heeft 
een diameter van 1.40 meter 
en was veertig meter. In twee 
gedeelten van elke ongeveer 
3.50 meter („Anders was-ie 
veel te zwaar!") arriveert de 
stam met een speciale vracht
wagen van de firma Ten Bulte 
Rondhout. Het is verbluffend 
om te zien hoe eenvoudig de 
speciale heftruck de boom van 
de wagen tilt, en op de machi
ne legt. Hans van Leeuwen: 
„Dat doet Wim Vruggink met 
de kleine heftruck, we hebben 
hier namelijk ook nog een 
grote, die gewichten tot 20 ton 
aankan." Ook het vervolg van 
het proces oogt verbluffend 
eenvoudig. Een soort band 
transporteert de boom rich
ting de zaag Daar wordt de 
boom 'gesteld', recht gelegd, 
en wordt de zaag ingesteld. 
Ongeveer halverwege, als van 
de ene kant al diverse platen 
zijn afgezaagd en bijna het 
hart is bereikt, wordt de stam 
nog 'eventjes' omgedraaid, om 

van de andere kant ook aan 
tal platen van de juiste breed
te en dikte te kunnen zagen. 
De band transporteert de 
boom langs de zaag, die zon
der problemen door de boom 
komt. De machine heeft speci
ale opvangbomen, waar het 
gezaagde hout tegen aankomt. 
Dan wordt het voorzichtig 
neergelaten op een band, 
waarna met een soort lier de 
gezaagde stukken op een sta
pel met balkjes ertussen wor
den gelegd, na voorzien te zijn 
van een code. „Dat is omdat 
we de boom terug in Groenlo 
weer precies zoals hij is ge
groeid zullen neerleggen, met 
balkjes ertussen. Dan krijgt 
het hout opnieuw de tijd om te 
drogen. Over ruim een jaar 
zullen we eens kijken hoe het 
ermee is. Die stukken van 
veertien centimeter dikte bij
voorbeeld, drogen - gewoon 
aan de lucht - nog wel ruim 
een halve centimeter in. En 
dan gaan we met mallen, ge
maakt naar het oude affuit, za
gen. Daarvoor willen we men
sen van de Bataviawerf in Le
lystad vragen. Daar werken 
we veel mee samen. Als de Ba
tavia in 2005 aan Sail mee
doet, zitten wij erop' We wil
len het oude ijzerwerk weer 
gebruiken, en het affuit weer 
in elkaar zetten, zodat het ka-^ 
non weer gebruikt kan wor
den in oktober 2005", aldus 
Edwin Grothe. 

Kijkend naar het gemak waar
mee de klus wordt geklaard, 
ontstaat grote bewondering 
voor het vakmanschap waar
mee de mensen van Meerdink 
en Ten Bulte de klus klaren. 
Zoals Edwin Grothe terecht 
opmerkt: „Het is mooi dat we 
zo dicht bij huis terecht kun
nen voor deze - toch specia
listische - klus. Zo zijn er meer 
voorbeelden te noemen in de
ze regio. We vergeten zo vaak 
om dicht bij huis te zoeken!" 
Maar ook is er bewondering 
voor onze voorouders, uit de 
zeventiende eeuw. Zij 
klaarden dit soort klussen im
mers in de zeventiende eeuw 
ook... .Maar dan zonder hef-
trucks, automatische trans
portbanden, machines voor 
het zagen, computers. Zij de
den dat gewoon met de hand. 

Bron: Achterhoek Nieuws 2004. 
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Eikenhout van kanon 
lijkt even verdwenen 
Door onze verslaggever 

GROENLO • Of het een cama
valsstiint is oi het bewijs van 
de oplaaiende 'strijd' tussen 
Groenlo en Lichtenvoorde is 
nog niet duidelijk. Maar feit is 
wel dat er vorige week ruim 
vijf ton eikenhout is verdwe
nen van het opslagterrein van 
houthandel I en Bulle aan de 
Winterswijkseweg in drnenlo. 

Het hout i.s eigendom van 
de stichting Vrienden van de 
Grolsc Kanonnen en aange
kocht om een affuit, een on
derstel voor het kanon, te ma
ken. Edwin (irothe van de 
Compagnie (ïrolle: „We gaan 
er van uit dat het diefstal is. 
Er is geen losgeld gevraagd." 

Het houl is in de nacht van 
dinsdag op woensdag gesto
len, zaterdagavond is op het 
politiebureau in Groenlo aan
gifte van diefstal gedaan. ,Als 
het een carnavaleske grap is, 
wordt er vaak een bericht ach
tergelaten." 

Politiewoordvoerder Anton 
de Ronde laat weten dat de 
diefstal van de hoorn is ge
meld bij de politie. Hij laat in 
het midden of het om een offi 

cicle aangifte gaat. „1 aat ik 
/eggen dat het bij ons gemeld 
is. We zijn op de hoogte. Maar 
wij gaan er van uit dat het om 
een carnavalsgrap gaat." 

Carnavalsprins Gerard 
weet van niets. „Ik heb er wel 
van gehoord, maar volgens 
mij heeft het niets met carna
val te maken. Ik heb zelf wel 
een baal zaagsel voor de deur 
gekregen. Maar dat was al eer 
der. Daar zat wel een afzen
der op vermeld: carnavalsver
eniging De KruUekes." 

(irothe weet wel dat de dief
stal de nodige moeite heeft ge
kost, „/e hebben er groot ma
terieel voor nodig gehad. Het 
gaat om in totaal 5,5 ton ei
kenhout. Dat hebben ze over 
het hek heen getild." 

In Groenlo wordt op een te 
genactie gebroed, laat Grothe 
weten. „Ik denk dat een stunt 
heel nabij is. Wij hebben nu 
ook een week de tijd gehad." 

De dieven moeten wel we
ten dat hun werk eigenlijk ver
geefs is gev\eest. „We hadden 
twee stukken. Het minst 
mooie hout is weg. Ze hebben 
dexerkeerde boom meegeno

Bron: De Gelderlander 2004. 

Op gezette tijden wordt gemeten hoe droog de bomen 
al zijn. Op de foto verricht Richard ten Bulte de 
metingen en noteert Edwin Grothe de percentages. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Elke plaat is genummerd. Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Groenlo een jaartje zonder kanon 

Mensen cho het .ilgelopen week 
end over de k.inonswal hebben ge
wandeld nullen vreemd hebben 
opgekeken onid.it het Grols 
K.inoii  de trots v.in do vesting 
st.id ■ IS verdwenen Deze keer is 
het gelukkig niet ontvreemd door 
onverlaten uit de n.ibijheid van 
Groenlo ma.ir het kanon onder 
gaat een totale metamorfose zou 
jo kunnen zeggen De stichting 
Vnenden van de Grolse Kanonnen 
hebben zateidagmorgen met be
hulp van het bednjt Rouwmaat 
het zware kanon van zijn stand
plaats gehaald om te worden op
geknapt Zoals al eerder vermeld 
IS de ahuit aangetast en er is enige 
tijd geleden al een geschikte boom 
gevonden en die is gezaagd en 
daarmee kan een nieuwe affuit 
worden gemaakt Dat gebeurt bij 
het bcdnjf Hofman m Beltrum 
Ook de rest van het kanon woidt 
goed onder handen genomen Dat 
werk duurt enige tijd want eerst 
volgend jaar oktober bij de grote 
slag om Grol zal het kanon weer 

tnomfantelijk woiden meege
voerd en zal er ook en extra wagen 
zijn om het kanon rond te njden 
fcdwin Giothe vertelde ons zater
dagmorgen direct nadat het enor
me gevaarte v.in 2450 kilo van zijn 
standplaats was getild dat het 
kanon er volgend jaar weer als 
herboren gaat uitzien 
Op 1 januan zullen dit jaar ook 
geen kanonschoten te horen zijn 
Het woidt dus een rustige nieuw 
jaarsdag Maar volgend jaar m ok
tober zal iedereen de trots van 
Groenlo weer ktinnen bewonde
ren Even geduld dus en kijken 
naar de nu lege plek met de ge
dachte dat het maar van tijdelijke 
aard is 

Het kanon werd volgens de overle 
venng door pnns Fredenk 
Hendnk aan de stad Grol geschon
ken nadat hij hier de Spaanse be
zetters had verjaagd Fredenk 
Hendnk. de stedendwinger, vero
verde Grol op de Spanjaarden m 
1627 

Bron: Groenlose Gids 2004. 
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NIEUW AFFUIT 

Een hijskraan van de firma Rouwmaat tüde zaterdag het 2450 kilo /ware gevaarte van de plek 

Grols kanon gaat nieuw leven tegemoet 

Foto Theo Koek 

Het Grolse kanon gaat v\eer 
rijden Dat is de bedoeling 
van de vnendenstichting 
die hel historische schiet 
tuig momentee! restau 
recrt Lerst /uilen wande 
laars het monument een 
tijdlang moeten missen 
Door onze verslaggever 

GROENLO • Het Grolse kanon 
mei originele loop mt 1572 is z.a 
terda^morgen \ an /i)n plek op de 
Kanonshuli bi) dt grathi opgeht 
sen om tt. worden gerestaureerd 
fcen gedenkwaardige mijlpaal 
want de lesiauratie hteft a! tijden 
heel wat voeten in aaide gehad 
Len hijskraan van de tinna Rouw 

maat tilde /iterdag hu 2450 kilo 
Tware gevaarte van de plek en 
reed er rechtstreeks mee naar de 
oudt smederij van Huijskes( Bot 
vink) aan de Nieuwstraat Dat 
kon /onder verkeersomleidingen 
dooi dat htl op de vroege zater 
dagmorgen nog erg rustig was op 
stra it 
In dt smeden] wordt hel kanon 
de komende tijd ontm mleld De 
metalen delen worden schoonge 
maakt en gestraald De houten de 
len die vtrvangtn moeten wor 
den gaan los na u de weikplaats 
van restaurateui Hofiman in Bel 
trum om als m Uien it dienen 
voordt onderdelen van het nieu 
we eikenhouten afhnt of rol 
paard Het hout komt van een 
zeer/ware eik diedoordeSiich 

ting\ritnden van dt Oiolse ka 
nonnen via houthandel Ten Bul 
te kon worden opgekocht m de 
buurt van het Duitse Metelen bij 
dronau De 11 (XX) kilo /ware eik 
was daar omgewaaid 
De ruwe houtdelen voor het ka 
non nog altijd zo n 5500 kilo 
/waar werden vorig jaar ludiek 
ontvoerd bi| houthandel Ten Bul 
Ie door enkele overmoedige sna 
ken uit Bellrum 
In de nachtelijke uren laadden ze 
het hout op etn vrachlv\agen en 
brachten het naar een leegstaan 
dt loods in Bellrum om h( t tegen 
inlossmgvan ludieke eisen terug 
tt geven 
Maar de Cirolse tarnavalsvereni 
ging De knunnekts wilde met op 
de anonieme eisen ingaan en de 

teleurgtstelde ontvoerders brach 
ten het hout in het voorjaar terug 
om pioblemen te voorkomen 
De kanonswielen gaan afzonder 
lijk naarttn restauralteweik 
plaats m Haario 
De 4 50 meter lange houten stuk 
ken voor het affuit waren eind vo 
rig jaar gt/aagd bi) Meerdink in 
Winterswnjk Nu is het eikenhout 
/over gedroogd dat het kan woi 
den verwerkt 
Het oude affuit was nog niet zo 
oud en dateerde van 1948 Opou 
dere foto s is te /len d \\ de loop 
op een soort houten bak hg Vn| 
wiUigcrs bouwdtn het meer histo 
rtsch verantwoordt ondtrstel on 
der wie de bekende Htndnk Wis 
seborn die ook veel modellen er 
van bouwde 

1 Iet affuit werd destijds nog ont 
huid door Prins Bemhard 
Maar dal affuit van 1948 is nu hij 
na verrot doordat kennelijk de 
verkeerde verf IS gebruikt Du 
maal wordt geen verf maar lijn 
olie toegepast 
Vooryitter Edwin Grothe van de 
vTiendenstichting is erg bh) met 
de goede medewei kmg v an het 
bedrijfsleven 
Het is de bedoeling het C.rolse ka 
non uit de lachtigjarige Oorlog 
met een grote veldslag van dt 
C ompagme (^rolle in gebmik te 
nemen Iijdens het \ estingslad 
weekeinde van 17 tot en met 23 
oktober 2005 
Het kanon wordt dan ook weer nj 
dend gepresenteerd als vroeger 
getrokken door /es paarden 

Bron: De Gelderlander 2004, 
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Op zaterdag 20 november 2004 wordt een begin 
gemaakt met de sloop van het Grolse kanon. Op de 
foto ligt het kanon in de takels en wordt van zijn ver
trouwde plek gehaald. Xander Luttikholt houdt alles 
nauwlettend in de gaten. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Het laatste gedeelte van de imite loopt via de 
Barakkenplas. Foto: collet tie Erik Mentink. 

Allereerst wordt de loop van het kanon eraf gehaald. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

88 

Het kanon wordt niet op een vrachtwagen gezet, 
maar in de takels door een kraan van de firma 
Rouwmaat via de Notenboomstraat en de 
Nieuwstraat naar de oude smederij van Johcm 
Huijskes gebracht waar hij gesloopt zal worden. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Het Grolse kanon is aangekomen op zijn eindbe
stemming, de oude smederij van Johan Huijskes. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

De restcniiateiii s \(in het kanon in /9S4 lubben een 
plaatje met inscriptie achtergelaten dat bij een even
tuele toekomstige sloop zeker gevonden zou worden. 
Het werd gevonden op de plaats waar de pijl staat. 
Foto: collectie Godfried Nijs. 
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Hier het bewuste plaatje. Er staat ingegraveerd: 
"Dit affuit is gerepareerd 1984 door de smeden van 
Groenlo gratis. 
J. H. Geerdink oud 70 jaar, J. H. Abbink oud 65 jaar, 
J. Rave oud 45 jaar, timmerman W. Devillers 37jaar, 
H. A. Wisseborn 65 jaar, Feb. 1984". 
Niet op het plaatje staat dat Gerard Nijbroek het schil
derwerk heeft verzorgd. 
Foto: collectie Godfried Nijs. 

Ook wielen van affuit 
zijn niet te gebruiken 
Door onze verslaggever 

GROENLO • Het houten onder
stel \an liet Grolschc kanon was 
al helemaal verrot. Vaar nu 
blijkt, moeten ook de houten 
wielen van het afïuit «orden ver
vangen. De Toinpagnie Grolle 
gaat daarom op 7oek naar nieu
we experts, er moeten ook nieu
we offertes worden aange
vraagd. Maar de Compagnie 
Grolle gaat er nog steeds van uit 
dat het vernieuwde kanon in ok
tober 2005 tijdens de 'Slag oin 
Grolle' kan worden gepresen
teerd. 

De stichting Vrienden van de 
Grolse Kanonnen laat weten dat 
het affuit ernstiger was aange
tast dan vantevoren was aange 
nomen. Hel veldaffuit is in 1948 

in gebruik genomen door prins 
Bemhard. Het was de bedoelnig 
om de spillen en spaken te her
gebruiken. „Helaas is dat niet 
het geval en dat is een forse te
genvaller', stelt projectleider 
Wim Nijenhuis van de stichting. 

De timmerman die het repara 
tiewerk zou uitvoeren, moet 
noodgedwongen \dn de klus af
zien. 

Toen het affuit uit elkaar 
werd gehaald kwam ook een pla 
quette tevoorschijn. 'Dit alTuit is 
gerepareerd 1984', staat daar on
der meer te lezen Door de sme
den van Groenlo gratis', gevolgd 
door de namen- | H. Geerdink 
oud 70 jaar, J.ll. Abbink oud 63 
jaar. Rave oud 45 jaar, Herman 
de \ illcrs 67 jaar HA Wisseborn 
b(i jaar, en de datum 'FEB 1984'. 

Het Grolse kanon is gesloopt. Het ijzeren smeed
werk zal worden gezandstraald en voorzien worden 
van een nieuwe verflaag om weer dienst te doen op 
het nieuwe affuit. Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Het kanon heeft twee reusachtige wielen die ook 
helemaal verrot bleken te zijn. Foto: collectie Erik 
Mentink 

Projectleider Wim Nijenhuis bezig met het los 
slijpen van de ijzeren banden om de wielen. 
Foto: collectie Godfried Nijs. 

Bron: Nieuwsblad voor Groenlo 2004. Totaal verrot. Foto: collectie Wim Nijenhuis. 
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Kanon met voorwagen 
terug naar Kanonswal 

Medewerkers van bouwbedrijf Hoffman in Beitrum zagen het hout voor het affuit, (foto: Jan Houwers) 

GROENLO - Vestingstad Croen-
lo is sinds 20 november 'onbewa
pend'. Het kanon werd noodge
dwongen van zijn plek gehaald, 
omdat het door houtrot aange
taste affuit aan \ervanging toe 
bleek. De Stichting Vrienden van 
de Grolse Kanonnen ontfermde 
zich over Groenlo's trots en zorgt 
ervoor dat het kanon eind okto
ber weer is te bewonderen. 

Zaterdag werd bij bouwbedrijf 
Hotïman in Bcltrum, expert op het 
gebied van restauraties en daarvoor 
ook goed uitgerust, een begin ge
maakt met het zagen van het hout, 
na een droogperiode van anderhalf 
jaar. De zaag werd bediend door 
Henk Somsen van het bouwbedrijf. 
„Het hout is te zagen, maar als je 
het hout echt droog wilt hebben. 

moet je volgens experts het hout 
wel tien jaar laten drogen", zegt 
projectleider Wim Nijenhuis na
mens de stichting. ,,De zijwanden 
zijn gezaagd en geschaafd uit twee 
stukken hout van elk vierenhalve 
meter, waarbij we het bestaande af
fuit als mal hebben gebruikt. Het ij
zerwerk is inmiddels gestaalstraald 
bij Straaibcdrijf Reukers in Eiber-
gen en is hartstikke schoon." 

De zaag- en schaafklus neemt vol
gens Nijenhuis nog wel enkele za
terdagen in beslag. ,,Je mag niet 
zien dat het geschaafd is. Dat zag je 
vroeger ook niet." De wielen, waar
over men op voorhand redelijk op
timistisch was, blijken ook in zijn 
geheel nieuw te moeten worden ge
maakt. „We waren ervan uitgegaan 
dat met name de spillen en spaken 

nog in een dusdanige conditie zou
den verkeren dat ze in het nieuwe 
affuit zouden kunnen worden her
gebruikt. Helaas is dat niet het ge
val en dat is een forse tegenvaller" . 
aldus Nijenhuis. 

Het hout dat er nog ligt, wordt ge
bruikt om een originele voorwagen 
van te maken. ,,We hopen dat het 
nog lukt voor oktober. Dat hangt 
van de ti|d en het geld af Ik heb in
middels kopieën binnen van origi
nele tekeningen uit 1609 van het 
Leger- en Wapenmuseum in Delft. 
Het zou toch geweldig zijn dat het 
kanon dat weekeinde wordt binnen
getrokken met zo'n originele voor
wagen met daarvoor zes paarden. 
Na dat weekeinde kan die dan bij 
het kanon worden geplaatst op de 
wal." 

Bron: De Gelderlander 2004. 
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BIJ de firma Dijk in Dalfsen worden de wielen 
gemaakt voor het Grolse kanon. 
Foto collectie Firma Dijk. 

Op vakkundige wijze worden de houten spaken erin 
geslagen 
Foto collectie Firma Dijk 

De prachtige wielen zijn klaui 
Foto collectie Firma Dijk 

. i 9 

Het zagen \an het hout gebeulde bij de fiima 
Hoffman uit Beltium Op de foto assisteeit Xander 
Luttikholt timmerman Henk Somsen (rechts) 
Foto collectie Wiin Nijenhuis. 

Ton Tijdink blaast het zaagsel weg zodat Henk 
Som sen sec uur kan zagen 
Foto collectie Wim Nijenhms 

Het eeiste deel \an het affuit is uitgezaagd en kan 
nu verder bewerkt worden 
Foto collectie Wim Nijenhuis. 
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De gaten voor de tussenstukken worden gezaagd, 
terwijl Rick Walhof het zaagsel weg blaast. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Met behulp van een heftruck wordt het affuit verder 
in elkaar gezet onder toeziend oog van Rick Walhof. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Met een puur grote lijmtangen wordt het affuit goed 
bij elkaar gehouden. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

De contouren van het nieuwe affuit worden al zicht
baar 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Nadat het ijzeren smeedwerk gezandstraald is en in 
de grondverf is gezet kan de definitieve verflaag 
aangebracht worden. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Rick Walhof is hier bezig met het aanbrengen van de 
definitieve verflaag op het smeedwerk. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 
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Het affuit is in elkaar gezet en de loop kan er op 
worden gezet door de firma Rouwmaat. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Hier wordt door (v.l.n.r) Rob Walhof Wim Nijenhuis 
en Xander Luttikholt de laatste hand gelegd aan het 
kanon. Foto: collectie Erik Mentink. 

De klus zit erop. Op het kanon een aantal van de 
mensen die hebben geholpen bij de totstandkoming 
van het nieuwe affuit, v.l.n.r Rob Walhof Wim 
Nijenhuis en Xander Luttikholt. Op de foto ontbre
ken Johan Klein Gunnewiek en Rick Walhof. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Oudheidkundige Vereniging Groenio 

Het is een secuur werkje dat goed in de gaten wordt 
gehouden door Rick Walhof. 
Foto: collectie Wim Nijenhuis. 

Wat een prachtig wiel. 
Foto: collectie Erik Mentink. 

Groenio kan weer trots zijn op haar kanon, dat in 
elkaar gezet is op de voormalige gemeenteloods. Het 
kanon is klaar om ingezet te worden tijdens de Slag 
om Grol Ie die gehouden is van 21 tot en met 23 
oktober 2005. 
Foto: collectie Erik Mentink. 
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Grols kanon is 
geplaatst op één 
van de bastions 
die speciaal voor 
de Slag om Grolle 
zijn aangelegd. 
Foto: Eduard van 
de Wiel. 

In volle glorie. 
Foto: Eduard van 

de Wiel 

Woorden schieten te kort. Foto: Nigel Hilhaid. Tijdens de Slag om Grolle werd het Grolse kanon 
bemand door leden van de Compagnie Grolle en 
leden van de Sealed Knot uit Engeland. 
Foto: Nigel Hillvard. 

^ 13.1 
Leden van de Compagnie Giolle Hekken het kam 
de Markt in Groenlo op. Foto: Eduard van de Wiel. 

Het kanon wordt aan het talrijke publiek getoond. 
Foto Eduard van de Wiel. 

Na afloop van de Slag om Golle werden de makers 
(Rick Walhof, Xander Luttikholt, Rob Walhof, Johan 
Klein Gunnewiek en Wim Nijenhuis) van het ver
nieuwde affuit nog in het zonnetje gezet door 
'Frederik Henderik'. 
Foto: Erik Mentink. 
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Het kanon heeft in de nacht van zondag 23 oktober op 
maandag 24 oktober 2005 onbewaakt op de Markt in 
Groenlo gestaan. De Lichtenvoordenaren hadden een 
kans voor open doel maar maakten hier geen gebruik 
van. Dan maar in de takels en terug naar de 
Kanonsbulten. Foto: Wim Nijenhuis. 

Het kanon wordt teruggeplaatst op zijn vertrouwde 
stek. 
Foto: Wim Nijenhuis. 

Het prachtig en vakkundig vernieuwde kanon waakt weer over de vesting Grol. Foto: Erik Mentink. 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 95 



Grols verleden " - Nummer 8 

Hoofdstuk 12 

Grols kanon geschonken door Frederik Hendrik? 
De geschiedenis van liet Grolse kanon 

De overlevenng wil, dat het Grolse kanon op de 
kanonswal in 1627 door Frederik Hendrik aan 
de stad Groenlo werd geschonken Op 
geschiedkundige gronden moet ernstig aan deze 
visie op de gebeurtenissen van 1627 worden 
getwijfeld Er waren bij de inname van de stad 
immers zeker spanningen tussen de burgers van 
Grol en de Staatse troepen De inwoners van 
Groenlo waren in 1627 in meerderheid katho 
hek De calvinistische Staatse legerleiding 
beschouwde de katholieken als sympathisanten 
van de Spaanse vijand Na de verovering van 
Groenlo werd de Cahxtuskerk aan de katholieke 
eredienst onttrokken en aan een calvinistische 
predikant toegewezen In zijn "Historisch ver-
hael" beschrijft Nicolaes van Wassenaer deze 
gebeurtenis bij de inname van de stad als volgt 
"Ten selfden daghe is in de groote kerck, die 
meest gheraseert (zeer beschadigd) was ende bij 
de belegherden van alle beelden ondast, d'eer-
ste preditatie ghedaen bij de hotpredicant van 
sijn Excellentie, ghenaemt Conradus, met een 
seer groote toeloop van alle menschen die de 
nieu ghewonnen stadt besichtichden" Het 
waren dus met de katholieke inwoners van 
Groenlo die deze eredienst bezochten Dat de 
beelden van de Caiixtuskerk door de 'belegher
den" in veiligheid zijn gebracht laat in het mid
den of dat door het Spaanse leger of door de 
inwoners van Grol gebeurde Het onder die 
omstandigheden schenken van een kanon is bui
tengewoon onwaarschijnlijk 
Een ding is zeker het kanon is al sedert 1627 
en wellicht nog langer in Groenlo Als het dan 
al geen geschenk was, waarom bleef dan nu 
juist dit kanon in Groenlo achter en werden de 
ovengen wel afgevoerd*^ 
Het antwoord op deze vraag werd ons gegeven 
door de befaamde Engelse kanonnendeskundige 
Charles Trollope Tijdens het bezoek dat hij op 
5 november 1998 op uitnodiging van de 
Vrienden van de Grolse Kanonnen aan Groenlo 
bracht, vertelde hij, na het kanon zorgvuldig 
bestudeerd te hebben, dat dit gietijzeren kanon 
rond 1570 in Engeland was gegoten De voor 
zijde van de vuurmond heeft oorspronkelijk een 
trompetvorm gehad, die waarschijnlijk door een 
voltreffer uit elkaar is gesprongen en naderhand 
er IS afgezaagd en bijgevijld Het gietgewicht 
staat op het kanon vermeld en bedroeg 2735 
pond (Engelse ponden = 1389 kg) Er zijn 3 
zundgaten (lontgaten) zichtbaar Met ieder lont 

gat konden ongeveer 1000 schoten worden 
gelost Er moet van worden uitgegaan, dat bij 
zo'n 3000 schoten de loop zover was uitgesle
ten dat het kanon niet langer bruikbaar was 
Trollope gaf het advies eens te zoeken lond het 
jaar 1570, want omstreeks die tijd zou het 
kanon vanuit Engeland in de Nederlanden kun 
nen zijn gekomen Jammer genoeg is uit die 
periode weinig of niets over de bewapening van 
Groenlo bekend De verslagen van de verschil 
lende belegeringen hebben ons wel aardig wat 
informatie opgeleverd over de te Grol op ver
schillende tijdstippen aanwezige kanonnen 
Daaruit wordt duidelijk dat het huidige Grolse 
kanon in 1570 vrijwel zeker nog niet te Grol 
aanwezig was 
Het IS wel mogelijk dat het kanon, dat thans de 
kanonswal siert, het halve kanon is dat in 1597 
in de stad werd aangetroffen Zekerheid daar
over kan waarschijnlijk niet meer worden ver
kregen Het Grolse kanon moet wel een van de 
11 stuks geschut zijn geweest, die in 1606 door 
Spinola op de Staatse troepen werden buit 
gemaakt Dat geschut heeft Spinola in 1606 te 
Groenlo gelaten en maakte sedertdien deel uit 
van de vast bewapening van de vesting Grol 
Tijdens de belegering van Grol door Fredenk 
Hendrik in 1627, is dit kanon door de 
Spanjaarden bij de verdediging van de stad 
gebruikt De trompetvormige voorzijde van de 
vuurmond is toen bij de beschieting van de stad 
beschadigd geraakt De mogelijkheid bestaat, 
dat het kanon in 1627 reeds zover was bescha
digd en versleten dat Fredenk Hendrik het voor 
de verdediging van Grol met langer bruikbaar 
achtte en daarom toen heeft afgedankt Bronzen 
kanonnen werden omgesmolten Het gietijzeren 
kanon kwam niet voor recycling in aanmerking 
Het moet eveneens niet onwaarschijnlijk wor 
den geacht, dat dit kanon eén van de 22 kanon 
nen was waarover de Staatse troepen in 1672 
bij de belegering door de troepen van de bis
schop van Munster beschikten Dan moet met 
de mogelijkheid rekening worden gehouden dat 
in 1674, toen de Munsterse troepen de stad 
moesten verlaten dit versleten kanon werd ach
tergelaten Door de ontmanteling van de ves-
tingwerken in dat jaar is de stad daarna met 
meer van kanonnen voorzien 
Ook al staat wel vast dat het Grolse kanon des
tijds werd afgedankt, ontmoet het overigens 
geen enkel bezwaar om van het kanon te blijven 
beweren, dat het in 1627 door Fredenk Hendrik 
aan de burgers van Groenlo werd geschonken 
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Hoofdstuk 13 

Bronvermelding 
Bron vermelding: 

Duyck, Ant, Journaal van Anthonis Duyck 
1591-1602 met inleiding en aanteke
ningen (Uitg Lod Mulder, 
's-Gravenhage/Arnhem 1862-1866) 
3 delen 

Engel, PH C , Cornelius Fabritius, Pastoor te 
Grol 1606-1627 In Losbladige 
uitgaven van de Oudheidkundige 
Vereniging Groenlo (Groenlo 
1674-1679) 

Giustiniano, P, Delle guerre di Fiandra 
(Antwerpen 1609) Boek 6, pagina's 
172 t/m 306 

Groot, H de, Nederlandtsche jaerboeken en 
historiën sedert 1555 tot 1609 Met 
de belegering der stadt Grol en den 
aenkleven desjaers 1627, enz 
Vertaelt door J Gons (Amsterdam 
1681) 

Mentink, E , De oorsprong der Grolse kanonnen 
(Groenlo 1999) 

Mentink, E , De Grolse gracht Van verdedi
gingswerk tot viswater (Groenlo 
2003) 

Pluijm, Joep van der. De Vestingstad Grol 
(Groenlo 1999) 

Riegel Ausfuhrliche und grundrichtige 
Beschreibung der freyvereinigten 
Staaten und Spanischen Niederlanden 
(Franckfort/Main und Leipzig 1691) 

Vemer, W P, Kroniek van Groenlo (1 druk 
1966, 2= druk 1966, 3̂  druk vermeer
derde uitgave, Arnhem 1969) 

Wassenaer, Nic van. Historisch verhael aider 
ghedenckweerdichste geschiedenis 
sen die van den beginne des jaeres 
1621 [tot 1632] voorgevallen sijn 
Boeken 1 tot 17 door Nic van 
Wassenaer, boeken 18 t/m 21 door 
B Lampe (Den Haag/Amsterdam 
1622-1635) 13e verhaal april 1627 
tot oktober 1627 

Bronnen: 

- Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van 
de contadone van financiën 
Toegang 5, inventarisnummer 525 

- De Geldersche Bode 

- De Gelderlander 

Tubantia 

- Nieuwsblad voor Groenlo 

- Groenlose Gids 

- Gemeentearchief Groenlo 

- Journal of the Ordnance Society volume 
12/2000 

Boek Pas op de Buren 

Briefwisseling Enk Mentink / J Puype 

- Briefwisseling Enk Mentink / Charles 
Trollope 

- De gevelsteen op pagina 9 genaamd "in de 
stat van Grol" is in 1862 uit een trapgevel 
genomen van een slooppand aan de 
Nieuwendijk te Amsterdam Thans te zien in 
het Stadsmuseum aan de Mattelierstraat 
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Ode aan het Grolse kanon 
Dat olde Grols kanon 

Too'k joaren her nog was een kind 
dat zal miej immer heugen 
as vader zondags wandelen ging 
hoo'k miej doarop verheugen 
mien kleine knoest in vaders voest 
van 't wark zo hard en krom 
moar veilig as ik peerd wol rien 
op 't olde Grols kanon. 

Dat old kanon op Grolle's mooie 
wallen 
is een dagbook van ons allen 
dat old kanon dat al zo joaren steet 
dat was getuuge van al ons leef en 
leed. 

Too'k later noar de schole ging 
dan kon'k gm vm verreuren 
as meester 't oaver vrogger had 
wat to in Grol gebeuren 
to 't old kanon nog daveren kon 
en spoj zien kroet en lood 
dat Grolle dan zo vaste ston 
dat deed miej toch zo good. 

Too'k later op 't joarlijks feest 
van onze olde buurte 
een meaken zag en heel bedeesd 
eur vroog m 't laatste uurken 
ik dorven neet, zee was te bleu 
wiej waren nog zo jong 

Ter ere van zijn 50' verjaardag in 1961 ontvangt \ __, 
Prins Bernhard van Bakkerij Wissink op Paleis Jan Nales mocht op 15-7-1999 tijdens de braderie zelf 
Soestdijk een Grols kanon van chocolade. het kanon afschieten. Foto: collectie Gerrie 
Foto: collectie gemeente Groenlo. Meulenbeek. 

zo zaten wiej doar toch zo sneu 
op 't olde Grols kanon. 

Ak later vief en zestig bun 
en heb mien kleme pensioentjen 
dan zit ik eiken zommerdag 
doar in dat klein plansoentjen 
dan trekt er an mien geest veurbiej 
dat ik hier met vader ston en met 
mien eerste kleine vrijeriej 
bie'j 't olde Grols kanon. 

Gait van Grolle (G. Roerdink) 

Het Grols kanon 

Baoven op den olden bulten, 
dat was vrogger 'n bastion, 
daoi steet noo stateg 
ons befaamde kanon. 
Het is d'r ene van zovolle 
dee Frederik Hendrik 
op den Spanjaard won. 
Den en ok 'n stuk of wat anderen 
hef hee de Grolsen maor elaoten, 
want Hendrik wis wal dat het hum 
geen kwaod meer kon. 
Roem dreehonderd jaoren 
is dat kanon noo al in ere. 
Volle hebt ons Grolle 
deur dat kanon kennen leren, 
volle waor het bi'j het kanon begon. 
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Bovenaanzu lit \ cm hel Grols 
kanon. Foto: Streekgids.nl. 

En allen wee ons Grolle 
weet te waarderen, 
dee weet dat van dèn bullebak. 
Dat lekkere bier van de aoverkante 
Den olden bulten 
en dat grote olde iezeren kanon. 

Jan Nales 
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Speciaalbier "Het Kanon ". Foto: Ronald Brockotten 

r 
Grolsch gaat al 

^ een eeuw door de Beugel. 
Dat vieren wi) met zes eeuwbieren » 

Hel tweede is Het Kanon, Bier dat krachtig 
nadreunt V/einig steden jijn zo vaak ingenomen en 

weer bevrijd als het welvarende Grolle En niet slechts 
vanwege het bier In het nuidige Groenlo staat nog een 
deel van de oude vestingwal met daarop een kanon dat 

dateert van de laatste strijd Het Kanon staat voor de 
onverzettelijkheid der Grollenaren die elke bevrijding hebben 

gevierd met kanonschoten en vele vaten bier Het Kanon is 
gebrouwen al"- monument voor een dapper en trots volk 

Het IS een zwaar bier met een stevige en rijke smaak 
Het Kanon bevat 11,6% alcohol. 

Tegeltje gemaakt ter ere van Groenlo 700 jaar Stad in 
1977. 

Bij de intruductie van het Kanonbier stond 
het volgende op de verpaliking te lezen: 

Het kanon: Bier dat krachtig nadreunt. Ruim 
zeven eeuwen geleden verwierf Grolle de stads

rechten. Het was een welvarende vesting, 
gelukkig gelegen tussen de rijke Hollandse han
delssteden en het vruchtbare Germaanse achter
land. Weinig steden zijn zo vaak ingenomen en 
weer bevrijd. En niet slechts vanwege het bier. 
In het huidige Groenlo ligt nog steeds een deel 
van de oude vestingwal met daarop een kanon 

dat dateert van de laatste strijd onder 
Grollenaren bekend als "Het Rampjaar 1674". 
Na dit jaar kwam er een einde aan de overheer
sing. De bevrijding van Grolle werd traditioneel 

gevierd met kanonschoten en vele vaten bier. 
Het kanon staat voor de onverzettelijkheid der 
Grollenaren. Het is gebrouwen als monument 
voor een dapper en trots volk. 
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Injonnatieborü geplaatst bij de beschadigde loop op 
de Kanonsbuit. Foto: Erik Mentink. 

injonnatiebord geplaatst bij "het Grols kanon " op 
de Kanonsbuit. Foto: Erik Mentink. 

Rond 1905 n erd de:e foto gemaakt. Foto: < ollec tie Nic Adema. 
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ten van de weinige keren dat liet kanon buiten de 
Stad is geweest. Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 

Het kanon op een wagen van de Firma Roiiwmaat 
uit Groenlo. Foto: collectie Gerrie Meulenbeek. 

Hef kanon staat ooor cfe önoerzettefijkhaidl 
der Qreffenaren, 

Het kanon is een nr)onanr)ent 
ooor een dapper en trots uofk. 
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