Sjako (shako / schakot) Landstorm 1813 - 1815
Op de sjakoplaat staat “Eendragt maakt magt”,
het devies zoals dat door de infanterie werd gebruikt tijdens het Koninkrijk Holland.
Op het vaandel van de infanterie stond vanaf 1806 dit devies op de
achterzijde van het vaandel.

De sjakoplaat is qua vorm gelijk aan de platen zoals die werden gebruikt door de Hollandsche militie.
In 1813 droegen deze platen met de tekst
“Voor vaderland en oranje”.
Nadat Nederland in 1815 een koning had ( WillemI) werd de tekst op de plaat “Voor koning en
vaderland”
De datering van de sjakoplaat kan derhalve worden gezocht in deze periode.
1813-1815.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soeverein_Vorstendom_der_Verenigde_Nederlanden
Het Soevereine Vorstendom der Verenigde Nederlanden (21 november 1813 - 16 maart 1815), in de
toenmalige spelling het Souvereine Vorstendom der Vereenigde Nederlanden, was de voorloper van
het Koninkrijk der Nederlanden toen eind 1813 de overwinnaars van Napoleon een staatkundige
herinrichting van Europa bewerkstelligden, die uiteindelijk zou worden vastgelegd door het Congres
van Wenen. In deze periode werd invulling gegeven aan de grenzen van het gebied dat grofweg aan
erfprins Willem was toegezegd of waar hij aanspraken op maakte.
Een ander exemplaar van
een zelfde soort sjako is
bewaard gebleven met
twee oranje
mouwbanden, t.w. een
band met 1 gouden bies

en een band met 2 gouden biezen.
Op Wikipedia is informatie te vinden over de oranje mouwbanden:
De bevrijdingsoorlog 1813-1815
Op 20 december 1813 werd in Nederland het Reglement van algemeene Volkswapening, Landstorm
en Landmilitie uitgegeven, waarin onder meer de landstorm werd opgericht. Alle weerbare mannen,
tussen de 17 en 50 jaar oud, dienden zich te organiseren in bataljons ter verdediging van de eigen
omgeving; er werd geen uniform voorgeschreven, maar iedereen diende een groene tak met
bladeren op de hoed te dragen als kenmerk. Alleen degenen die de exercitie goed beheersten
mochten een soort uniform en/of uitrusting krijgen. Echter, buiten deze regels om werden
individueel of per eenheid wel emblemen, vaandels e.d. gemaakt en gedragen.

Rangonderscheidingstekens werden al volgt bepaald:
Voor een kapitein: een oranje band om de bovenarm met 3 gouden strepen rondom.
Voor een eerste luitenant: idem, met 2 gouden strepen.
Voor een tweede luitenant: idem, met 1 gouden streep.
Sjako’s voor manschappen waren van grove wollen stof.
Officieren hadden een fluwelen rand.
Hiermee konden de sjako’s met de platen “Eendragt maakt magt” dus worden gedateerd en
benoemd:
Officier Landstorm (20 december 1813 – 16 maart 1815)
De Landstorm is eigenlijk de voorloper van de schutterij, welke officieel werd
opgericht in 1815, zodat een langer gebruik van de sjako van de Landstorm niet
aannemelijk is. De schutterij kreeg sjako’s met een achtpuntige sjakoplaat
waarop het vanaf dat moment vastgestelde rijkswapen.
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