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I N L E I D I N G . 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, Instituut tot Steun aan het 
Wettig Gezag, berust op de bevoegdheid, welk artikel 35 der Dienst
plichtwet geeft. Dit artikel luidt: 

„Aan dienstplichtigen, die in werkelijken dienst wenschen 
„te komen buiten den tijd, welken zij in werkelijken dienst 
„moeten doorbrengen, kan dit naar door den minister te stellen 
„regelen worden vergund". 

Op grond van deze bevoegdheid, welke ook te vinden was in de 
vroegere legerwetten, kwamen in November 1918 de Buitengewone 
Vrijwilligers (later Bijzondere Vrijwilligers geheeten) onder de wapenen. 

De opkomst van niet-dienstplichtige Bijzondere Vrijwilligers en 
van de „Bijzondere Korpsen" berust op het Landstormbesluit van 
28 Februari 1922 (Stbl. No. 92), bij welk K.B., daar de Landstormwet 
was vervallen, een regeling voor den Vrijwilligen Landstorm werd 
getroffen. 

Indien de omstandigheden het noodig maken en de Regeering tot 
oproeping besluit, komen de Bijzondere Vrijwilligers, ter handhaving 
of herstel van de openbare orde of rust, onder de wapenen bij den 
Vrijwilligen Landstorm. 

De voornaamste gegevens van beide instellingen, den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm en den Vrijwilligen Landstorm worden hierbij, 
zooveel mogelijk overzichtelijk samengevoegd, aangeboden. De be
palingen omtrent het Vooroefeningsinstituut zijn evenwel achterwege 
gelaten. 

In de plaats daarvan is een korte samenvatting omtrent het 
Vooroefeningsinstituut opgenomen. 

DE S A M E N S T E L L E R . 



DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM» 

De Samenstelling. 

A. M i l i t a i r e O r g a n i s a t i e 
op 1 Januari 1932. 

Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm; 
19 Landstorm Korpsen, samenvattende: 
1242 Plaatselijke afdeelingen van Bijzondere Vrijwilligers met 
le Ban 52373 vr. 
2e Ban 10324 vr. 

Het Vrijwillige Landstormkorps „Motordienst" . . . ] 
Het Vrijwillige Landstormkorps „Vaartuigendienst" . J 9985 V r . 
Het Vrijwillige Landstormkorps „Spoorwegdienst" . , \ 

Totaal sterkte der Vrijwilligers 72682 man 
waartoe behooren 1968 Res. Officieren en 1181 Plaatselijke Leiders. 

B. O r g a n i s a t i e 
v o o r de w e r v i n g en c o n s o l i d a t i e . 

Nationale Landstorm Commissie 7 leden 
21 Gewestelijke Landstorm Commissiën 385 
1033 Plaatselijke Landstorm Commissiën 4633 
1 Landstorm Commissie uit „Pro Rege" 3 
1 Landstorm Commissie uit den Bond van R.K. Militairen-

Vereeni gingen 6 
Totaal aantal Commissieleden 5034 leden 

OPRICHTING NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE. 
KENNISGEVING van den Minister van Oorlog van 22 Mei 1919, 11e Afd., 

no. 64 (Legerorder 1919 B, no. 215), (Zie ook L.O. 1930, no. 317). 

Comité ter bevordering van de toetreding tot den Vrijwilligen 
Landstorm (Nationale Landstorm Commissie). 

Er heeft zich met instemming van de Regeering een comité ge
vormd dat zich ten doel stelt de toetreding tot den Vrijwilligen 
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Landstorm van zoogenaamde buitengewone i) vrijwilligers te helpen 
bevorderen. -

Dit comité, onder Eerevoorzitterschap van den heer r i . C o 1 ij n, 
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, bestaat uit de heeren: 

L. F. D u y m a e r v a n T w i s t . Lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, Voorzitter. 

Mr. P. A . D i e p e n h o r s t , Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 

J. R. S n o e c k H c n k e m a n s , Lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

A. G. A. R i d d e r v a n R a p p a r d, Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Dr. L. N . D e c k e r s , Lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, en 

G. C. A . F a b i u s , Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 
De militaire autoriteiten worden uitgenoodigd aan voornoemd 

comité, voor zooveel dit voor het beoogde doel noodig is, hunne mede
werking te verleenen. 

T E G E N W O O R D I G E S A M E N S T E L L I N G DER N A T I O N A L E 
L A N D S T O R M COMMISSIE. 

De Nationale Landstorm Commissie bestaat thans uit de navol
gende leden: 
Dr. H . COLIJN, Minister van Staat, Eere-Voorzitter. 
L. F. D U Y M A E R V A N T W I S T , Voorzitter. 

Gep. Luitenant-Generaal tit., 
J. R. SNOECK H E N K E M A N S . 
Mr. A. G. A. Ridder V A N RAPPARD. 
A. N . FLESKENS. 
J. H . BOREL, Res. Luitenant-Generaal, Adjudant in buitengewonen 

dienst van H . M . de Koningin, Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm. 

G. F. B O U L O G N E , Res.-Kapitein der Veld-Art., Secretaris. 

Leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

*) Later is deze naam veranderd in dien van „bijzondere" vrijwilligers. 



Toetreding en Werving* 

„ W E N K E N E N A A N W I J Z I N G E N " 
voor de werving van Bijzondere Vrijwilligers bij den Landstorm. *) 

V o o r w a a r d e n d e r t o e t r e d i n g . 

I. Doel. 
Opdat de Regeering de beschikking houde over een betrouwbare 

gewapende macht tot steun van het wettig gezag en ter handhaving 
van orde en rust ingeval van binnenlandsche beroeringen, zal met 
kracht worden voortgegaan om de dienstplichtige verlofgangers te 
bewegen, zich vrijwillig ter beschikking van de Regeering te stellen. 

Zij, die zich aldus vrijwillig verbinden, worden ingedeeld bij be
staande afdeelingen, of vereenigd tot nieuw gevormde plaatselijke 
sectiën enz., van den Vrijwill igen Landstorm. 

Officieren en onderofficieren, tot deze vrijwilligers behoorende, 
worden belast met het commando en ingedeeld als kader dezer afdee
lingen en sectiën. 

II. Voordeelen. 

De Regeering vertrouwt, dat het bestaan van een sterke en be
trouwbare macht reeds preventief het gevaar voor het uitbreken van 
oproerige bewegingen belangrijk zal verminderen, waardoor de kans 
van oproeping en dienstvervulling bij eigen lichting veel geringer zal 
zijn dan in geval er uitsluitend moet worden gerekend op de oproeping 
der gewone lichtingen. 

Bovendien is een zoodanige plaatselijke en gewestelijke organisatie 
en indeeling, voor de dienstplichtigen verre te verkiezen boven een 
opkomst onder de wapenen bij hun oude korpsen en hun vaak ver-
verwijderde garnizoenen. 

III. Burgerwachten en Vrijwillige Landstorm. 

Ten einde de samenwerking tusschen beide organen tot steun 
van het gezag te bevorderen, is het noodzakelijk, beider onderscheiden 
karakter nauwgezet in het oog te vatten. 

Terwijl de Vrijwil l ige Landstorm zal optreden als de militair geor
ganiseerde en gewapende macht ter beschikking der Regeering ter 

*) In Mei 1919 door de Nationale Landstorm Commissie, in overleg met de 
Regeering vastgesteld. 
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plaatse waar zich behoefte aan hulp voordoet, staan de Plaatselijke 
Burgerwachten als burgerlijke organisatie en bestemd voor de verster
king der plaatselijke politie den Burgemeester, indien noodig, ingevolge 
oproeping van zijnentwege, ter zijde. Begrijpelijkerwijze zijn dus de 
militair geschoolde burgers allereerst aangewezen voor den Vrijwilligen 
Landstorm, te meer waar deze nog tot militaire diénst-vervulling dooi
de dienstplichtwet verbonden, te allen tijde kunnen worden opgeroe
pen Zij, die geen militaire opleiding genoten, doch zich de noodige 
vaardigheid met betrekkelijk geringe oefening kunnen eigen maken, 
kunnen zich dan tot Burgerwachten vormen. 

IV. Standpunt der Regeering. 
Aangezien evenwel verstaan moet worden, dat de Burgerwachten 

moeilijk een militair geschoolde kern en eenig oefeningskader kunnen 
ontberen, heeft de Regeering vastgesteld de beginselen, in acht te 
nemen bij de propaganda voor toetreding tot den Vrijwilligen Land
storm of Burgerwacht, voor zooveel het verlofspersoneel of dienst
plichtigen betreft. 

Bij voorkeur komen in aanmerking: 
a. voor aansluiting bij den Vrijwilligen Landstorm de dienstplich

tigen tot en met den 30-jarigen leeftijd. 
b. voor aansluiting bij de Burgerwachten de dienstplichtigen boven 

den 30-jarigen leeftijd. 
Verlofspersoneel, ongeacht zijn leeftijd, kan dienst doen bij den 

Vrijwilligen Landstorm en Burgerwachten. 
Bij de Burgerwachten kunnen blijven de dienstplichtigen van alle 

lichtingen, die een rang bij de Burgerwachten bekleeden. 
Voor nieuwe kaderleden ter vervanging van degenen die de 

Burgerwachten verlaten, mogen geen dienstplichtigen beneden den 
30-jarigen leeftijd aangenomen worden. 

In Amsterdam en Rotterdam zullen geen pogingen aangewend 
worden, om reeds bij de Burgerwachten aangesloten dienstplichtigen, 
ongeacht van welke lichting, bij den Vrijwilligen Landstorm te doen 
overgaan. 
V . Organisatie voor de werving. 

Om leiding te geven aan deze actie is met instemming van de 
Regeering gevormd een N A T I O N A L E L A N D S T O R M COMMISSIE, 
bestaande uit de Heeren: 
Dr. H . COLIJN, Minister van Staat, Eere-Voorzitter. 
L. F. D U Y M A E R V A N T W I S T , 

Gep. Luitenant-Generaal tit Voorzitter. | Tweede Kamer 
J. R. S N O E C K H E N K E M A N S . d e r S t a t e n ^ n e i a a l 

Mr. A. G. A. Ridder V A N RAPPARD. 
A. N . F L E S K E N S . 
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J. H . BOREL, Res. Luitenant-Generaal, Adjudant in buitengewonen 
dienst van H . M . de Koningin, Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm. 
G. F. B O U L O G N E , Res.-Kapitein der Veld-Art., Secretaris. 

De Nationale Landstorm Commissie is gevestigd te 's-Gravenhage, 
Koninginnegracht 50. (Telef. Den Haag 114528 en 111880 toestel 66b). 

Deze Commissie heeft in alle provinciale, korps- en gewestelijke 
verbanden, waarin het land ten behoeve der organisatie van den 
V . L.S. is verdeeld. Gewestelijke Landstorm Conimissiën gevormd. 

Deze gewestelijke commissiën bevorderen de instelling van 
Plaatselijke Landstorm Commissiën. 

De plaatselijke commissiën voeren de propaganda. Zij bewegen 
de dienstplichtigen, hetzij in samenkomsten, hetzij door persoonlijk 
bezoek onder uiteenzetting van de beteekenis dezer organisatie, tot 
vrijwillige verbintenis. Deze verbintenis wordt aangegaan door teeke-
ning van een eenvoudig formulier, dan wel door het geven van een 
belofte met aanteekening op een lijst*). Een namens de plaatselijke 
commissie geteekend legitimatiebewijs wordt den ingeschrevene ter 
hand gesteld. De namen dergenen, die zich beschikbaar stellen, worden 
met vermelding van adres, militairen rang, korps en onderdeel, waartoe 
zij in gewoon dienstverband behooren, alsmede van de lichting, opge
zonden aan de gewestelijke commissiën, die ze ter hand stellen aan 
den Commandant van het gewestelijk verband. 

Sprekers voor propaganda-vergaderingen, zoo die niet voldoende 
ter plaatse gevonden worden, kunnen aan de Nationale Landstorm 
Commissie worden aangevraagd. Inlichtingen geeft gaarne de Na
tionale Landstorm Commissie. 

VI . Militaire organisatie. 
Het land is voor de vorming en uitbreiding van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm verdeeld in Verbanden. 

1. Verband Friesland, Commandant 
2. Verband Groningen, enz. 

Gelijk de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm zitting heeft 
willen nemen in de Nationale Commissie, is het voor het behoorlijk 
verloop van zaken wenschelijk, dat de Commandanten van de Provin
ciale, Korps en Gewestelijke Verbanden worden genoodigd, zitting 
te nemen in de Gewestelijke Commissiën. 

*) Zie voor gewezen dienstplichtigen blz. 64. 
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VII. Beschikking der Regeering. 
De Regeering heeft goedgevonden te bepalen: 
1. Alle dienstplichtigen, die zich krachtens haar ad. IV. vermelde 

zienswijze vrijwillig bij den Landstorm verbinden, zullen in geval van 
oproer voorloopig worden vrijgesteld van opkomst, op den voet van 
het bepaalde in de Ministerieele Beschikking vermeld in Legerorder 
1925, No. 461. 

2. Deze verbintenis blijft geheel vrijwillig, behoudt volkomen het 
karakter eener zedelijke verplichting en kan derhalve geenerlei onaan
genaam rechtsgevolg hebben, bij zedelijke gegronde redenen, die na
komen der verplichting zouden verhinderen; na opkomst evenwel onder 
de wapenen, verkrijgt men de rechten hieronder vermeld en aanvaardt 
men tevens de militaire verplichtingen. 

3. Oefeningen met bijzondere vrijwilligers bij den Vrijwilligen 
Landstorm worden niet gehouden. 

4. Bij opkomst onder de wapenen bij den V.L.S . ter handhaving 
of herstel der openbare orde en rust worden, boven het tractement, 
als dagelijksche toelagen gegeven: 

voor officieren ƒ 5,40 
voor onderofficieren ƒ 3,60 
voor korporaals ƒ 3,60 
voor manschappen ƒ 3,60 

Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 28 April 1919, No. 81, en 
nader geregeld bij K. B. van 24 Fébr. 1927, no. 75 (zie blz. 82). 

Bovendien zullen gezinshoofden en hen, die daarmede gelijkgesteld 
of te stellen zijn, eene verhooging van vorenvermelde toelage ont
vangen van ƒ 1,80 per dag. Ministerieele Beschikking van 26 April 
1920, Ille Afd. No. 62 (L.O. 1920, No. 211) en K. B. 24 Febr. 1927 
no. 75 (Zie R.B.L. blz. 106 en L.O. 1927, No. 81). 

5. Aan hen, wier gezinnen door de opkomst de verdienste van 
den opgeroepene moeten ontberen, wordt de gewone kostwinnersver
goeding uitgekeerd, terwijl bij de vaststelling der kostwinnersvergoe
ding niet gerekend mag worden met de sub 4 genoemde toelage ad 
ƒ 3,60 of ƒ 5,40 voor gezinshoofden of daarmee gelijkgestelden. (L.O. 
1919, B. No. 453 en L.O. 1925, No. 461). 

6. Een wet is tot stand gekomen, waarbij bepaald wordt, dat van 
Rijkswege behoorlijke verzorging en uitkeeringen bij invaliditeit, aan 
weduwen en weezen bij overlijden, wordt zorggedragen. 

7. Van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zal uitsluitend 
gebruik worden gemaakt in geval van onwettige beweging en nimmer 
tegen sociale acties. 

N.B. Bij de algemeene bezuiniging in 1924, zijn deze toelagen met 10% vermin
derd. Voordien waren zij resp. ƒ 6 en ƒ 4, c.q. met een verhooging van f 2.— (L.O. 
1924, No. 147). 

De Nationale Landstorm Commissie. 
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NAAMLIJST V A N IN GEVAL V A N MOBILISATIE OP T E 
RICHTEN KORPSEN i ) , WAARIN ZIJN GEORGANISEERD 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

1. Landstormkorps Friesch Verband. 
2. „ Groningsch Verband. 
3. „ Drentsch Verband. 
4. fl Twentsch Verband. 
5. „ de IJssel en Vollenhove 2 ) . 
6. „ Veluwsch Verband. 
7. „ Veluwzoom. 
8. „ Limburgsche Jagers. 
9. ,, de Meijerij. 

10. „ West-Brabantsch Verband. 
11. „ Zeeuwsch Verband. 
12. Verband Monden van de Maas. 
13. ,, Verband Dordrecht. 
14. „ Rotterdam 3). 
15. „ Zuid-Holland: West. 
16. „ Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
17. ,, Stelling van Amsterdam. 
18. ,, Kennemerland. 
19. Verband Alkmaar. 

: l ) Het vroegere onderscheid tusschen Korpsen en Verbanden had slechts his
torische beteekenis. Zie schrijven Inspecteur Vrijwilligen Landstorm Litt. G 111 
Persoonlijk van 1930. 
2 ) Het aantal Korpsen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is met één 
verminderd door de samenvoeging van „Vollenhove" met het Korps „de IJssel". 
De Gewestelijke Landstorm Commissie „Vollenhove" bleef evenwel voortbestaan. 

3 ) Omvat ook het Verband Gouda. 
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Eenige Historische gegevens. 

Oprichting Landstormkorps „Limburgsche Jagers". 
KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 8 Juni 1915, O.V.I. 

No. 23870, Afd. L.S.M. No. 1174. 

Bij dit schrijven wordt opgericht het Landstormkorps „Limburgsche 
Jagers". 

KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 9 ]uli 1915, afd. 
L.S.M. No. 1714. 

Landstormorganisatie in de streek begrensd tusschen Wageningen en 
Brammen, genaamd „Veluwzoom". 

( U i t t r e k s e l ) . 
Alle in den Veluwzoom opgericht of nog op te richten plaatselijke 

L.S.-afdeelingen, alsook alle aldaar tot den Landstorm reeds toege
treden of alsnog toetredende vrijwilligers vormen één korps, genaamd: 
„Het Landstormkorps Veluwzoom". 

KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 11 September 
1915, afd. L.S.M., No. 2850. 

Landstormorganisatie „Zuid-Hollands West". 
( U i t t r e k s e l ) . 

Alle in de hiervoren genoemde strook *) opgerichte of nog op te 
richten plaatselijke L.S.-afdeelingen, alsook alle aldaar tot den Land
storm reeds toegetreden of alsnog toetredende vrijwilligers vormen 
één korps, genaamd: het „Landstormkorps Zuid-Holland: West". 

KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 14 September 
1915, afd. L.S.M., No. 2851. 

Landstormorganisatie in Noord-Brabant: Oost „de Meyerij". 
( U i t t r e k s e l ) . 

Alle in het hiervoren genoemde gebied opgericht of nog op te 
richten plaatselijke L.S.-Afdeelingen, alsook alle aldaar tot den Land
storm reeds toegetreden of alsnog toetredende vrijwilligers vormen één 
korps, genaamd: het „Landstormkorps de Meyerij". 

*) Bedoeld wordt de strook van het territoir Holland in het Westen begrensd 
door de Noordzee, in het Noorden door de provinciegrens van Zuid-Holland, in het 
Oosten door de Z . W . grens van de Stelling van Amsterdam en verder Zuidwaarts 
vanaf den Z . W . punt van dat gebied langs een denkbeeldige lijn, die ongeveer 
evenwijdig met de kust ten Oosten van Leiden en ten Oosten van Schiedam loopt, 
en ten Zuiden door de grens van het gebied van den territorialen bevelhebber in 
Holland, enz. 
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KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 29 Februari 1916. 
afd. L.S.M., No. 46114. 

Organisatie Landstormkorps „Stelling van Amsterdam". 
(Uittreksel) . 

Alle in voormeld gebied tot den Landstorm toegetreden of later 
toetredende vrijwilligers zullen vormen één korps, genaamd het „Land
stormkorps Stelling van Amsterdam". 

KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 3 Juni 1916. afd, 
L.S.M., No. 2393. 

Landstormorganisatie „Nieuwe Hollandsche Waterlinie". 
( U i t t r e k s e l ) . 

Alle in voormeld gebied tot den Landstorm toegetreden of later 
toetredende vrijwilligers zullen vormen één korps, genaamd het „Land
stormkorps Nieuwe Hollandsche Waterlinie" (voor zoover die vrijwil
ligers zich bevinden in plaatsen, die eerst bij 2e mobilisatie tot dat 
gebied komen te behooren, slechts voor zoover de Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht zulks noodig oordeelt). 

KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 21 October 1916. 
afd. L.S.M.. No. 4384. 

Landstormkorps „de IJssel". 
( U i t t r e k s e l ) . 

Alle in voormeld gebied opgerichte of nog op' te richten plaatselijke 
afdeelingen, met uitzondering van de onderdeden van het reeds in 
grooter verband gebrachte Landstormkorps de Veluwzoom, zoomede 
van de onder den Commandant der Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
ressorteerende afdeeling Amersfoort, alsook alle aldaar reeds toe
getreden of alsnog toetredende vrijwilligers, vormen één korps, ge
naamd: „Het Landstormkorps de IJssel". 



15 

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN V A N 
DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE. 

A. De consolidatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
In hoofdzaak wordt deze verkregen door in den zomer de Vrij

willigers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan schietoefeningen 
en wedstrijden, en door hen in den winter nu en dan in huishoudelijke 
vergaderingen bijeen te brengen, waar de belangrijkste zaken aan
gaande den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm worden besproken. 

B. De werving van nieuwe vrijwilligers onder1 de dienstplichtigen, die 
hunne eerste oefening in het leger hebben volbracht. 
Bij deze werving heeft de Nationale Landstorm Commissie de 

medewerking verkregen van verschillende vereenigingen, welke de 
geestelijke en stoffelijke belangen der dienstplichtigen behartigen, o.a. 
de Nationale Vereeniging „Pro Rege" en de Bond van R.K. Militairen-
Vereenigingen. De Vereeniging van Vrijzinnig-Godsdienstigen voor 
Militairen en Militairen Tehuizen verleende hare medewerking dooi 
aan de besturen harer Tehuizen (Amersfoort en Harderwijk) volkomen 
vrijheid te geven, om de werving voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm te bevorderen. Door middel van deze Vereenigingen wor
den de dienstplichtigen in de garnizoenen vóór hun vertrek met verlof 
opgewekt zich bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aan te 
sluiten. 

Ook in de gemeenten wordt de werving gevoerd. Hier geschiedt 
zij door de Plaatselijke Landstorm Commissiën, welke in de gemeenten, 
waar afdeelingen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn, 
zijn opgericht. 

De Nationale Landstorm Commissie wordt in haren arbeid bij
gestaan door 21 Gewestelijke en 1033 Plaatselijke Landstorm Com
missiën. Het totaal aantal dezer Commissieleden bedraagt 5034. 

Aan het hoofd van elke plaatselijke afdeeling is een leider gesteld, 
die de schakel vormt tusschen de plaatselijke commissie en de afdeeling. 
Hij houdt een register bij, waarin de namen van de vrijwilligers van 
de afdeeling zijn opgeteekend. 

C. Medewerking aan de uitbreiding en instandhouding van de Vrijw. 
L.S.M.-Korpsen „Motordienst", „Vaartuigendienst" en „Spoorweg
dienst". 

Ook de Vrijwilligers van deze korpsen worden door de Nationale 
Landstorm Commissie in de gelegenheid gesteld aan de bovengenoemde 
schietoefeningen en vergaderingen deel te nemen, terwijl voor de 
propaganda ten behoeve van deze korpsen steun wordt verleend door 
de Gewestelijke en Plaatselijke Landstorm Commissiën. 
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SAMENWERKING MET HET VRIJWILLIGE LANDSTORM-
KORPS „MOTORDIENST". 

Ter bevordering van een goede samenwerking tusschen de Gewes
telijke Landstormcommissiën en het Vrijwillige Landstormkorps „Motor-
dienst", hebben deze Commissiën zich bereid verklaard een daartoe 
door den Korpscommandant van het Motorkorps aan te wijzen Officier 
op te nemen als lid qualitate qua harer Commissie. 

De Commandant van het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst 
heeft voor deze Officieren, Districtscommandanten genaamd, een in
structie vastgesteld, waaraan het volgende is ontleend: 

De Commandant van een district 
staat onder het rechtstreeksch bevel van den Afdeelings-Commandant1) 

Hij doet den afdeelings-commandant de door hem noodig geachte 
voorstellen, betreffende te houden oefeningen, propaganda, samenwer
king van sectiën in zijn district. 

Hij bevordert de samenwerking tusschen het Landstormkorps 
„Motordienst" en de gewestelijke landstormcommissie in zijn gebied. 

Hij is den Afdeelings-commandant, voor zoover deze het noodig 
acht, behulpzaam bij andere diensten b.v. tot vertegenwoordigen van 
Korps- en Afdeelings-Commandant op schietwedstrijden enz., te houden 
door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, indien door manschap
pen van den Motordienst daaraan wordt deelgenomen. 

Hij brengt klachten betreffende den Motordienst, hem medegedeeld 
in de gewestelijke landstormcommissie, ter kennis van den Afdeelings-
commandant, die alsdan den Korpscommandant daarvan onderricht. 

*) Zie blz. 153. 
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F O R M U L I E R V A N T O E T R E D I N G V O O R BIJZONDERE 
VRIJWILLIGERS. 

(die den dienstplichtigen leeftijd nog niet overschreden hebben) 

Steun aan het wettig gezag. 

Ondergeteekende x) 
wonende 2) 
geboren op te 
van beroep 
gediend hebbende als3) biji) 

lichting 
w e l in bezit van militaire uitrusting, 

verklaart zich bij het uitbreken van revolutionaire woelingen ter be-
schikking van de Regeering te stellen en zich daartoe als Bijzonder 
Vrijwilliger voor buitengewone tijden bij den Landstorm te verbinden. 

De kosten van vervoer worden bij aanmelding door den betrokken 
Commandant vergoed. 

19 
Gezien5) {Handteekening) 

1) Naam en voornamen. 
2 ) .Adres, gemeente, straat en huisnummer. 
3) Rang. 
*) Korps en onderdeel. 
e) Lid vld Commissie of vertrouwensman. 

LEGITIMATIEBEWIJS. 
LEGITIMATIEBEWIJS voor 

ten behoeve van opkomst bij de Afdeeling van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te 

( handteekening ) 
Zij die onder de wapenen komen bij den Vrijwilligen Landstorm, 

staan onder de militaire wetten; zij dragen hunne uniform-kleeding. 
1) Zij genieten bij verblijf onder de wapenen soldij en toelage. 
2) Hunne verwanten hebben aanspraak op kostwinnersvergoeding 

volgens de bestaande bepalingen. 
3) De regeering treft maatregelen voor uitkeeringen bij invaliditeit of 

bij overlijden aan Weduwen en Weezen. 
Zij verrichten hunne diensten daar, waar deze zullen worden ge
vorderd. 

Gezien 4) 
Toelichting. De legitimatiebewijzen zijn op naam gesteld en gewaar
merkt. — Ter hernieuwde controle moeten zij van een stempel zijn voor
zien. — Niet gestempelde legitimatiebewijzen zijn niet geldig. 

J) K.B. 28 April 1919. No. 81. 
a) Min. Beschikking 27 Maart 1919 en Min. Aanschr. aan Burg. 30 Oct. 1919. 
3) Bij art. 103 begrooting Binn. Zaken 1922 ert nadien telken jare vastgesteld. 
4) Lid vld Commissie of vertrouwensman. 
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A A N N E M I N G V A N N I E U W E VRIJWILLIGERS BIJ O P K O M S T 
V A N D E N BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M . 

Schrijven Nationale Landstorm Commissie d.d. 1 Augustus 1922, No. 1826. 

Het kan zijn nut hebben opnieuw de vraag onder de oogen te zien, 
wat er moet geschieden, indien bij oproeping van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm nieuwe vrijwilligers zich in grooten getale zouden 
komen aanmelden. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat veel werkloozen 
de gelegenheid alsdan zullen pogen aan te grijpen om voordeel te 
behalen, terwijl bovendien verkeerde elementen zullen trachten in de 
Landstormbeweging te komen, om verwarring te stichten. Indien niet 
vaststaat, dat een en ander in alle opzichten kan worden voorkomen, 
is het beter bij mobilisatie geen enkelen vrijwilliger meer aan, te nemen, 
onverschillig of deze betrouwbaar is of niet. En dit temeer, wijl de 
gelegenheid om deze nieuwe vrijwilligers in de organisatie op te nemen 
niet ruim is, daar gerekend moet worden, dat de opgekomenen alsdan 
geen weken lang onder de wapenen zullen worden gehouden. 

In alle geval zal elke nieuwe vrijwilliger, die zich bij mobilisatie bij 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aanmeldt, dienen voorzien te 
zijn van een behoorlijk legitimatiebewijs, dat geteekend moet zijn door 
de Gewestelijke- of door de Plaatselijke Commissie. 

D E V E R H O U D I N G T U S S C H E N L A N D S T O R M E N 
B U R G E R W A C H T E N . 

Beide zijn in vele opzichten geheel onderscheiden instituten, even
wel met dien verstande, dat beide door éénzelfde nationaal bedoelen 
worden gedreven, nl. vrijwillige steun aan de Overheid ter handhaving 
van wet en orde. 

Het onderscheid tusschen beide wordt reeds aangeduid door het 
verschil in namen. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een militair instituut. 
De Burgerwachten bestaan uit „burgers", die zich willen oefenen. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is als één groote legermacht 

georganiseerd en staat rechtstreeks ter beschikking van den militairen 
commandant. 

De Burgerwachten daarentegen zijn op zichzelf staande plaatse
lijke instellingen, als politie-reserve ter beschikking van den Burge
meester. 

'Het gebruik van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is niet 
aan de woonplaats van den vrijwilliger gebonden. 

De Burgerwachten hebben geene bevoegdheid om buiten hunne 
woonplaatsen op te treden. 

Dit onderscheid heeft vanzelf geleid tot groote verschillen in de 
wijze waarop beide zijn ingericht, worden geleid en geconsolideerd. 
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Onjuist inzicht, dat zich hier en daar voordeed, heeft in den be
ginne de Regeering aanleiding gegeven de beginselen aan te geven, 
volgens welke voor beide organisaties de werving moet worden ge
voerd. 

Een leiddraad derhalve allereerst voor de Landstormcommissiën, 
Burgerwachtsbesturen en Burgemeesters en, waar de toetreding in beide 
gevallen geheel vrijwillig is, eerst in de tweede plaats voor den-
gene, die voor toetreding in aanmerking komt. 

Zij luiden: 
Beginselen in acht te nemen bij de werving voor Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm en Burgerwacht. 
KENNISGEVING Inspecteur landstorm d.d. 21 Mei 1919, L.S.M. No. 1900. 

Toetreding tot Vrijwilligen Landstorm of Burgerwacht. 
B e g i n s e l e n , in acht te nemen bij de propaganda voor toetre

ding tot den Vrijwilligen Landstorm of Burgerwacht, voor zooveel het 
verlofspersoneel of dienstplichtigen betreft. 

Bij voorkeur komen in aanmerking: 
a. voor aansluiting bij den Vrijwilligen Landstorm de dienstplich

tigen tot en met den 30-jarigen leeftijd; 
b. voor aansluiting bij de Burgerwachten de dienstplichtigen boven 

den 30-jarigen leeftijd.1). 
Verlofspersoneel, ongeacht zijn leeftijd, kan dienst doen bij den 

Vrijwilligen Landstorm of Burgerwachten. 
Bij de Burgerwachten kunnen blijven de dienstplichtigen van alle 

lichtingen, die een rang bij de Burgerwachten bekleeden. 
Voor nieuwe kaderleden ter vervanging van degenen, die de 

Burgerwachten verlaten, mogen geen dienstplichtigen beneden den 
30-jarigen leeftijd aangenomen worden. 

In Amsterdam en Rotterdam zullen geen pogingen aangewend 
worden, om reeds bij de Burgerwachten aangesloten dienstplichtigen, 
ongeacht van welke lichting, bij den Vrijwilligen Landstorm te doen 
overgaan. 

Deze beginselen zijn vastgesteld door den Minister van Binncn-
Jandsche Zaken dd. 16 Mei 1919, no. 5480, te mijner kennis gebracht 
bij schrijven van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht dd. 
20 Mei 1919, no. 4612. 

Aangezien het niet mogelijk is, dat één man op twee plaatsen 
tegelijk is, heeft de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm in 1922 
het onderstaande bepaald: 

x ) Uit het feit dat de Regeering den leeftijd, tot welken de vrijwilligers bij den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm kunnen verbonden blijven, in 't algemeen 
heeft gesteld op 50 jaar, blijkt wel, dat het nier de bedoeling is, dat zij na hun 
30ste jaar overgaan naar de Burgerwachten (zie blz. 62). 
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Lidmaatschap Burgerwacht onvereenigbaar met dat van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 25 Augustus 1922 
R. No. 139. 

Men vestigt mijn aandacht op het feit, dat leden van Burger
wachten tevens staan aangegeven als hijzonder vrijwilliger van den 
Landstorm. 

Dit geeft aanleiding tot moeilijkheden en is niet goed te keuren. 
Ik verzoek U , in gevallen van twijfel de betrokkenen voor de 

keuze te stellen voor welk instituut zij zich willen blijven beschikbaar 
stellen en hiervan o.a. aan den Commandant der betrokken Burger
wacht kennis te geven. 

NATIONALISTISCHE MILITIE. 

Legerorders 1931. No. 66. 

Ministerieele beschikking van 3 Maart 1931 Ilde Afd. B. Nr. 87. 

1. Blijkens berichten in de dagbladpers is of wordt door leden 
van het „Verbond van Nationalisten" overgegaan tot de vorming van 
een zoogenaamde „Nationalistische Militie". 

2. Op grond van het bepaalde in Artikel 17, aanhef en sub b, 
van het Reglement betreffende de krijgstucht, wordt bekend gemaakt, 
dat het, als zijnde strijdig met de belangen van de krijgstucht, den 
militair verboden is deel te nemen of leiding te geven aan bedoelde 
„Nationalistische Militie", of deze op eenigerlei andere wijze te be
vorderen. 

PROPAGANDA-CIRCULAIRE. 
Toen in de gedenkwaardige Novembermaand van 1918 bij het 

sluiten van den wapenstilstand een geest van 
oproer en revolutie 

waaide door de steden en dorpen van het zoo zwaar geteisterde 
Europa, meende ook in Nederland een gedeelte van ons volk, dat het 
oogenblik nu gunstig was, om in ons vaderland de revolutievlag te 
planten, en door het desnoods gewelddadig omverwerpen der wettige 
regeering zich de staatsmacht te veroveren. 

Gelukkig is die revolutie-poging mislukt en bleef Nederland ver
schoond van de ontzettende rampen, waaronder de volken van Rus
land, Duitschland, Oostenrijk en Hongarije hebben geleden, doordat 

God waakte over de lage landen aan de zee 
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en Hij aan onze Koningin, aan de Regeering de kracht en de middelen 
gaf om de revolutie te voorkomen. 

Krachtig en fier was het optreden van Koningin en Ministers, 
waaromheen ons ordelievend volk zich vastaaneengesloten schaarde 
ter verdediging van het wettig gezag, vrijheid en welvaart, orde en 

Burgerwachten werden opgericht en overal sloten onze goedge
zinde dienstplichtigen zich aan bij den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

De aangekondigde revolutie ging niet door. 
Niet omdat de mannen, die het voornemen daartoe hadden opge

vat, tot andere en betere gedachten waren gekomen, maar alleen, wijl 
zij hadden ingezien, dat de revolutiepoging nu nog niet slagen kon. 
Het plan werd echter niet opgegeven. Men zou op een betere gelegen
heid wachten. 

De mogelijkheid bleef dus bestaan! 

Maar daarom ging men met nieuwen moed en nog grootere 
krachtsinspanning aan het werk om de Burgerwachten terdege te 
oefenen en in den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 

sterk en betrouwbaar legerkorps 

te houden, dat aanstonds klaar zou staan, als nieuwe gevaren voor 
het vaderland zouden dreigen. 

Zal men nooit meer een poging wagen? 
Wellicht wel, daar men het plan niet opgaf, omdat men het 

verkeerde er van inzag, maar dewijl men geen kans van slagen had. 

De mogelijkheid blijft dus bestaan! 

Daarom moet Nederland paraat blijven, niet zoozeer om een 
nieuwe poging te onderdrukken, maar meer nog om dergelijk gevaar
lijk bedrijf in de toekomst te voorkomen. 

Om leiding te geven aan deze actie voor den 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

is reeds in 1919 met instemming der Regeering een Nationale Land
storm Commissie gevormd, onder Eere-Voorzitterschap van Zijne 
Excellentie Dr. H . COLIJN, Minister van Staat, waarin zitting heb
ben de heeren L. F. D U Y M A E R V A N T W I S T als Voorzitter, J. R. 
SNOECK H E N K E M A N S , Mr. A. G. A. Ridder V A N RAPPARD, 
A. N . FLESKENS, Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
J. H . BOREL, Res. Luitenant-Generaal, Adjudant in buitengewonen 
dienst van H . M . Koningin, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, 
en de Reserve-Kapitein G. F. B O U L O G N E als secretaris. 
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Deze Commissie is gevestigd te 's-Gravenhage en heeft in alle 
provinciale en gewestelijke verbanden, waarin het land ten behoeve der 
organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is verdeeld, 
Gewestelijke Commissies gesticht. Deze hebben weer Plaatselijke 
Commissies ingesteld, die onder hoofdleiding der Nationale Landstorm 
Commissie de propaganda voeren. Zóó is met instemming en mede
werking van alle rangen en standen een groote betrouwbare gewapende 
macht gevormd, ruim 70.000 man sterk, die rustig thuis blijven, werken 
op het land, in fabriek, werkplaats en op kantoor, maar die op het 
eerste signaal klaar staan, om, als het moet, hun persoon en hun kracht 
te geven. 

Het doel van de organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm is te zorgen, dat de Regeering de beschikking houde over 
een betrouwbare gewapende macht tot steun van het wettig gezag en 
ter handhaving van orde en rust in geval van binnenlandsche beroe
ringen. 

Het bestaan van zulk een sterke en betrouwbare macht zal vanzelf 
het gevaar van het uitbreken van oproerige bewegingen verminderen. 
Men weet zeer goed, dat dit Korps niet met zich laat spotten, dat 
daarvan geen menschen zullen overloopen naar de revolutie-makers, 
omdat alleen betrouwbare elementen worden aangenomen, en eerst 
nadat zij verklaard hebben 

Trouw aan het wettig gezag! 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm moet optreden als de militair 
georganiseerde en gewapende macht, ter beschikking van de Lands-
regeering daar, waar het noodig is, dus ook buiten de plaats der inwo
ning en dezer naaste omgeving. De militairen met groot verlof zijn 
dus de mannen, die zich moeten aansluiten bij den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Voor kleine binnenlandsche beroeringen beschikt de Regeering 
over militaire politie en marechaussee. Geoefende manschappen zijn 
echter zoo goed als niet onder de wapenen, zoodat voor ernstige ver
wikkelingen van revolutionairen aard de Regeering óf lichtingen moet 
mobiliseeren, óf den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, welke laatste 
bij ernstige verstoringen der openbare orde en rust het aangewezen 
instituut is. 

Doch dan moeten onze weerbare mannen niet achterblijven, maar 
zich aansluiten bij de Plaatselijke Afdeeling van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Daarbij zijn thans aangesloten ruim 70.000 ordelievenden, grooten-
deels dienstplichtigen met groot verlof. Maar elk jaar vermindert het 
aantal door overlijden, vertrek naar het buitenland, enz. Uit de 
jongste lichtingen moeten dus geregeld de nieuwe vrijwilligers zich 
aanmelden, waardoor we op sterkte blijven en zelfs kunnen groeien. 
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Sluit ge U niet aan bij den Landstorm, dan heeft de Regeering 
toch te allen tijde het recht de dienstplichtigen op te roepen. 

Sluit ge U wel aan bij den Landstorm, dan wordt ge ook deel
achtig de groote voordeden, welke aan den Landstorm zijn verbonden, 
zoowel in het algemeen belang als voor U zelf. 

Denk maar eens goed na. 
Door zich aan te sluiten, door de verklaring te teekenen, versterkt 

men het groote betrouwbare leger, dat de revolutie moet bedwingen, 
of liever, zal voorkomen. 

Voorkomen is beter dan genezen, 
zegt het spreekwoord. Dat geldt zeker ook.hier. W a n t al zijn we nog 
zoo overtuigd, en nog zoo goed bij machte om een eenmaal ontstoken 
revolutievuur te blusschen, daarmede is het kwaad, dat zoo'n oplaaiing 
heeft teweeg gebracht, nog niet verdwenen. M e n kan in drie dagen 
meer stuk slaan dan in drie maanden opbouwen. E n nu is juist een 
flinke, sterke alleszins betrouwbare troepenmacht over geheel het land 
verspreid, zoo'n prachtig en 

doeltreffend middel 
tegen allerlei rare plannen, waarmede sommige menschen in ons goede 
Nederland nog rondloopen. Daarom dus op de eerste plaats moeten 
onze goedgezinde dienstplichtigen bij het verlaten van den dienst tot 
den Bijzonderen Vrijwill igen Landstorm toetreden. 

Door de invoering van de nieuwe Dienstplichtwet is voorloopig 
voor zoover mogelijk, voldaan aan verschillende rechtmatige verlangens 
van het Nederlandsche volk; de militaire lasten zoo laag mogelijk, en 
geen dag langer in de kazerne dan noodig is. 

De diensttijd is belangrijk beperkt, vooral voor de onbereden 
wapens; dank zij het instituut der vooroefeningen. 

De afschaffing van het „blijvend gedeelte" is mede een feit ge
worden. 

W i l l e n we die goede regeling behouden, dan moeten we ook een 
„blijvend gedeelte" houden, maar dan thuis, op kantoor, in de fabrieken 
en werkplaatsen, dan op het veld enz. 

Niet het minst ook om deze laatste reden, 
sluit U aan bij den Landstorm! 

E n tenslotte, wat ge daar dan voor doen moet? 
Ge verplicht U alleen, geheel vrijwillig, om in tijden van beroering, 

als de Regeering U w e opkomst noodig acht, bereid te zijn ook werke
lijk op te komen; deze verbintenis blijft geheel vrijwillig, behoudt het 
karakter eener zedelijke verplichting, 

een man, een man; een woord, een woord! 
en kan derhalve geenerlei onaangenaam rechtsgevolg hebben bij 
redelijk gegronde redenen, die nakoming der verplichting zouden ver
hinderen. (Zie ook blz. 10). 



24 

Men komt dan op, NIET bij zijn vroeger korps of afdeeling, maar 
bij een plaatselijk gevormde compagnie of onderdeel. Men blijft dus 
bij elkaar, menschen uit één dorp, uit één streek, kennissen en vrienden 
onder elkaar: Worden nadien nog lichtingen opgeroepen tot handhaving 
der binnenlandsche orde, dan blijft men voorloopig toch bij den Land
storm dienst doen. 

Bij zoo'n opkomst bij den Landstorm wordt boven de gewone soldij 
als dagelijksche toelage gegeven: 

aan officieren ƒ 5.40 
aan alle anderen ƒ 3.60 

Is men gezinshoofd, of daarmede gelijk te stellen, dan wordt de 
toelage nog met ƒ 1.80 per dag verhoogd. 

Bovendien wordt de gewone kostwinnersvergoeding uitbetaald, 
zonder dat er rekening wordt gehouden met de toelage van ƒ 5.40 of 
ƒ 3.60; deze gaat in ieder geval door, er mag niets worden afgetrokken. 

Daarenboven zal van Rijkswege worden zorggedragen voor een 
behoorlijke uitkeering bij eventueele invaliditeit, aan weduwen en 
weezen bij overlijden. 

Oefeningen met Bijzondere Vrijwilligers bij den Landstorm worden 
niet gehouden, men blijft gewoon bij het leger, maakt daarbij de inspec
ties en herhalingsoefeningen mede, zooals ieder ander, alleen bij revo
lutionaire pogingen kan men als Landstormer opkomen. 

Wel mag men deelnemen aan de onderlinge en jaarlijksche schiet
wedstrijden, die juist voor deze Landstormers over het geheele land 
worden georganiseerd. 

Sluit U dus aan bij de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm in Uwe woonplaats. 

INSTRUCTIE V O O R D E N INSPECTEUR V A N D E N 
VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M . 

No. 40 Vredesinstructiën 1 ) . 
De „Instructie voor den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm", 

met bijbehoorende „Uitvoeringsbepalingen". 

(Vastgesteld bij Ministerieele Beschikking van 5 November 1928, 
He Afd. B. No. 35). 

Artikel 1. 
De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm staat rechtstreeks 

onder de bevelen van den Minister van Defensie, aan wien hij voor 
zijn werkzaamheden en bemoeiingen en voor den toestand van den 
Vrijwilligen landstorm verantwoordelijk is. 

x) Zie de daarbij behoorende „Algemeene Bepalingen". 
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Artikel 2. 
Hij heeft onder zijn bevelen: 
1°. den Vrijwilligen landstorm; 
2°. het tot andere legeronderdeelen behoorende personeel, gedu

rende den tijd dat het bij den Vrijwilligen landstorm diensten verricht. 
Artikel 3. 

Hij geeft aan de commandanten van de onderdeden van het 
Vooroefeningsinstituut met betrekking tot de regeling der vooroefe
ningen de noodige aanwijzingen, welke waarborgen dat de te behandelen 
leerstof op oordeelkundige wijze over den beschikbaren oefentijd wordt 
verdeeld en dat de tijden, te besteden aan de theoretische en aan de 
practische opleiding der vrijwilligers zooveel doenlijk in juiste verhou
ding tot elkaar staan. 

Artikel 4. 
1. Hij ziet toe, dat het daarvoor bestemde personeel van den 

Vrijwilligen landstorm zoo goed mogelijk wordt voorbereid voor zijn 
taak in geval van mobilisatie en van handhaving of herstel van de 
openbare orde en rust. 

2. Hij stelt den Chef van den Generalen Staf in kennis met voor
genomen oefeningen van het Vrijwillige landstormkorps luchtwacht
dienst en — door diens tusschenkomst — den Directeur van den 
etappen- en verkeersdienst met voorgenomen oefeningen van de vrij
willige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst. 

3. Hij bevordert de deelneming van personeel der vrijwillige 
landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst aan oefeningen van 
andere legeronderdeelen en treedt deswege voor zooveel noodig in 
overleg met den Chef van den Generalen Staf, onderscheidenlijk — door 
diens tusschenkomst — met den Directeur van den etappen- en ver
keersdienst, of met den Inspecteur der genie. 

4. Hij regelt, overeenkomstig de algemeene aanwijzingen van den 
Minister van Defensie, de voortgezette opleiding van de reserve-offi
cieren van den Vrijwilligen landstorm; ten aanzien van de reserve
officieren van de vrijwillige landstormkorpsen luchtwachtdienst, motor
dienst en vaartuigendienst treedt hij te dier zake voor zooveel noodig 
in overleg onderscheidenlijk met den Chef van den Generalen Staf, 
door tusschenkomst van den Chef van den Generalen Staf met den 
Directeur van den etappen- en verkeersdienst en met den Inspecteur 
der genie. 

Artikel 5. 
Hij houdt toezicht op de naleving door de weerbaarheidsvereeni-

gingen van het „Weerbaarheidsvoorschrift". 
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A r t i k e l 6. 

1 H i j is belast met de v o o r b e r e i d i n g v a n de v r i j w i l l i g e opkoms t 
i n w e r k e l i j k e n d iens t v a n dienst- en r e se rvep l i ch t i gen ter h a n d h a v i n g 
of tot hers te l v a n de openba re o r d e en rust . 

2 . H i j z ie t toe, da t het daa rmede belaste personee l de regis t ra t ie 
v a n de d iens t - en r e se rvep l i ch t igen , die z i c h v o o r een v r i j w i l l i g e o p 
koms t als b e d o e l d i n het eerste l i d , b e r e i d hebben v e r k l a a r d , v e r r i c h t 
o v e r e e n k o m s t i g de d o o r den M i n i s t e r v a n Defens i e gestelde rege len 
en ove r tu ig t z i c h daarbi j i n het b i jzonder , dat geen pe r sonen w o r d e n 
geregis t reerd , d ie n ie t als d iens t - of als r e se rvep l i ch t i gen tot het leger 
behooren . 

3. H i j houd t den M i n i s t e r v a n D e f e n s i e op de hoog te v a n de 
ge ta l len , tot het i n het eerste l i d o m s c h r e v e n doe l , geregis t reerde 
d iens t - en r e se rvep l i ch t i gen . 

A r t i k e l 7. 

1. H i j doet a a n den M i n i s t e r v a n Defens i e de voo r s t e l l en en 
mededeehngen , w e l k e i n het be l ang v a n den V r i j w i l l i g e n l a n d s t o r m of 
v a n de ove r igens ui t de h e m o p g e d r a g e n t aak v o o r t v l o e i e n d e w e r k 
zaamheden en b e m o e i i n g e n n o o d i g z i jn . 

2. V o o r s t e l l e n en mededeehngen , w e l k e de l ege rmobi l i sa t i e r a k e n 
en die , w e l k e v a n i n v l o e d zi jn op de legerorganisa t ie , zendt hij d o o r 
tusschenkomst v a n den C h e f v a n den G e n e r a l e n Staf . 

3. V o o r de be sch ikbaa r s t e l l i ng v a n mater iee l , ten dienste v a n 
den V r i j w i l l i g e n l a n d s t o r m , t reedt hij i n o v e r l e g met de a u t o r i t e i t ( e n ) , 
d ie belas t is (z i jn) met het toez ich t op het beheer v a n dat mater iee l . 

4. I n d i e n het i n het derde l i d bedoe lde o v e r l e g niet l e id t tot de 
besch ikbaa r s t e l l i ng v a n het d o o r h e m n o o d i g geachte mater iee l , k a n hij 
ter zake voo r s t e l l en d o e n a a n den M i n i s t e r v a n Defens ie ; hij zendt aan 
degene der i n het derde l i d genoemde au tor i te i ten w i e het aangaat , een 
afschr i f t v a n deze v o o r s t e l l e n . 

A r t i k e l 8. 

1. H i j houd t o v e r de o n d e r d e d e n v a n den V r i j w i l l i g e n l a n d s t o r m 
de i n s p e c t i ë n , w e l k e hij n o o d i g acht , of doet deze h o u d e n door onder 
zi jn beve len s taande of f i c ie ren . 

2. H i j o v e r t u i g t z i c h daarbi j i n het b i j zonder v a n den v e r k r e g e n 
g r a a d v a n geoefendhe id en v a n de wi jze , w a a r o p het mater iee l w o r d ! 
onde rhouden , opge l egd en beheerd , zoomede v a n de d o e l m a t i g h e i d der 
getroffen m o b i l i s a t i e v o o r b e r e i d i n g e n . 

A r t i k e l 9. 

1. H i j k a n z i c h b innens l ands naa r de p laa tsen begeven , w a a r hij 
v o o r de u i toe fen ing v a n z i jn t aak ti jdeli jk moet v e r t o e v e n . 
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2. Van een voorgenomen reis van langer dan vier dagen geeft 
hij kennis aan den Minister van Defensie. 

Artikel 10. 
1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid, is hij bevoegd de 

oefeningen van legeronderdeelen, waarbij vrijwilligers van den Vrij
willigen landstorm gedetacheerd of voorgeoefenden in werkelijken 
dienst zijn, bij te wonen. 

2. Oefeningen onder leiding of bevel van den Commandant van 
het Veldleger, een divisiecommandant, den Inspecteur der cavalerie, 
tevens Commandant van de Lichte brigade, den Inspecteur der artillerie 
of den Inspecteur der genie, woont hij slechts bij op daartoe bekomen 
last van den Minister van Defensie. 

3. Hij geeft van zijn voornemen tot het bijwonen van oefeningen 
kennis aan den daarbij betrokken divisiecommandant, onderscheidenlijk 
den Inspecteur der cavalerie, tevens Commandant van de Lichte brigade, 
den Inspecteur der artillerie of den Inspecteur der genie. 

Artikel 11. 
Hij is bevoegd onder zijn bevelen staand personeel, hetwelk hij 

voor dienstaangelegenheden verlangt te spreken, in zijn standplaats 
te ontbieden, zoomede om dat personeel, in het belang van den dienst, 
uit anderen hoofde binnenlandsche reizen te doen verrichten. 

Artikel 12. 
1. Hij treedt met de divisiecommandanten, onderscheidenlijk met 

den Inspecteur der cavalerie, tevens Commandant van de Lichte brigade 
den Inspecteur der artillerie of den Inspecteur der genie, in overleg 
ten einde de beschikking te verkrijgen over het noodige beroeps-
personeel ter vervulling van vacatures bij den Vrijwilligen landstorm. 

2. Indien het in het eerste lid bedoelde overleg niet tot overeen
stemming leidt, kan hij de beslissing van den Commandant van het 
Veldleger vragen. 

Artikel 13. 
Hij is bevoegd met alle autoriteiten en commandanten van de 

landmacht en met den Chef van den Marinestaf briefwisseling te 
voeren. 

Artikel 14. 
Hij houdt een lijst aan van de indeeling van het bij den Vrijwilligen 

landstorm werkzaam gestelde beroepspersoneel. 

Artikel 15. 
Met inachtneming van de dienaangaande door den Minister van 
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Defensie vastgestelde bepalingen is hij bevoegd vrijwilligers van den 
Vrijwilligen landstorm aan te stellen in een militairen rang beneden 
dien van officier, uitgezonderd den rang van vaandrig. 

Artikel 16. 

Hij is bevoegd: 
1°. onder zijn bevelen staande subalterne officieren, onderoffi

cieren, korporaals en soldaten: 
a. binnen zijn dienstkring over te plaatsen of te detacheeren; 
b. buiten zijn dienstkring te detacheeren of van de werkzaamstel-

ling bij den Vrijwilligen landstorm te ontheffen, wanneer ter zake 
met den divisiecommandant, onderscheidenlijk met den Inspecteur der 
cavalerie, tevens Commandant van de Lichte brigade, den Inspecteur 
der artillerie, den Inspecteur der genie of andere autoriteit wie het 
aangaat, overeenstemming is verkregen; 

2°. tot het detacheeren van vrijwilligers van den Vrijwilligen 
landstorm bij onderdeden van het leger, nadat ter zake overeenstem
ming is verkregen met den daarbij betrokken regiments- of korps
commandant, c. q. met den Commandant van het Veldleger, of, voor 
wat betreft detacheering bij een school voor reserve-officieren of bij 
de Schoolcompagnie van den motordienst, onderscheidenlijk met den 
daarbij betrokken inspecteur of — door tusschenkomst van den Chef 
van den Generalen Staf — met den Directeur van den etappen- en 
verkeersdienst; 

3°. tot het benoemen van onder zijn bevelen staande beroeps
officieren in speciale betrekkingen binnen zijn dienstkring voor zoover 
aan die betrekking geen hoogere bezoldiging of bijzondere belooning 
is verbonden; 

4°. te beslissen op verzoeken van personeel van andere leger
onderdeelen om, op de dienaangaande vastgestelde voorwaarden, 
te worden belast met het geven van onderricht aan vrijwilligers van 
den Vrijwilligen landstorm. 

Artikel 17. 
1. De door hem ontvangen rapporten, voorstellen, voordrachten, 

aanvragen en verzoeken, waaromtrent hij niet bevoegd is te beslissen, 
zendt hij, voor zooveel dienstig voorzien van zijn beschouwingen en 
raad, aan de autoriteit of den commandant, die ter zake kan beslissen, 
of aan den Minister van Defensie. 

2. Hij onderwerpt voorts aan de beslissing van den Minister van 
Defensie alle aangelegenheden, waaromtrent hij, na overleg met niet 
onder zijn bevelen staande autoriteiten of commandanten, bevoegd is 
te beslissen, doch waarover hij met bedoelde autoriteiten of comman
danten niet tot overeenstemming is gekomen. 
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Artikel 18. 
Hij zendt aan den Minister van Defensie: 
1°. voorstellen tot overplaatsing of detacheering van onder zijn 

bevelen staande hoofdofficieren; 
2°. voorstellen nopens onder zijn bevelen staande officieren, ver

band houdende met de Bevorderingswet voor de landmacht 1902, 
uitsluitend voor wat betreft de officieren niet behoorende tot een det 
regimenten of korpsen van het leger en de Wet voor het reserve-
personeel der landmacht 1905, zoomede voordrachten tot pensioen 
betreffende rechtstreeks onder zijn bevelen staande officieren en per
soneel beneden den rang van officier. 

Artikel 19. 
1. Hij is bevoegd zich gedurende ten hoogste acht dagen met 

verlof te begeven; hij geeft hiervan vooraf kennis aan den Minister 
van Defensie. 

2. Bij ziekte of afwezigheid wordt, in afwachting dat, voor 
zooveel noodig, in zijn dienst zal zijn voorzien, de briefwisseling ,,op 
last" gevoerd door den oudste der aanwezige hem toegevoegde 
officieren. 

Artikel 20. 
Deze instructie kan worden aangehaald als „Vredesinstructie 

Inspecteur vrijwilligen landstorm". 

Uitvoeringsbepalingen. 
1. De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm zendt aan den 

Minister van Defensie: 

a. jaarlijks vóór 1 April de begrootingsvoorstellen voor het 
volgende dienstjaar. 

b. telkens, nadat de vereischte beslissing zal zijn genomen, een 
nominatieve opgave van de officieren, die door hem zijn overgeplaatst, 
gedetacheerd of in speciale betrekkingen zijn benoemd, met vermelding 
van datum en nummer der beslissing; 

c. op den eersten dag van ieder kwartaal een opgave, ingericht 
overeenkomstig de Bijlage van de Uitvoeringsbepalingen „Vredes
instructie Commandant Veldleger", bevattende de namen van de 
hoofd- en subalterne officieren der infanterie, cavalerie en artillerie, 
werkzaam bij den Staf van den vrijwilligen landstorm, die bij hun 
wapen behooren tot de nog voor bevordering in aanmerking komende 
oudsten in hun rang, en die voor bevordering geschikt zijn geoordeeld. 

In die opgave worden tevens opgenomen, de bij den Vrijwilligen 
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landstorm ingedeelde reserve-officieren voor speciale diensten (hoofd
en subalterne officieren, die, volgens de voor deze categorieën geldende 
bepalingen, eventueel voor bevordering in aanmerking zouden komen. 

Het getal oudsten, waaruit moet worden geput, bedraagt: 

Voor het wapen der 
RANGEN 

Infanterie Cavalerie Artillerie 

Luitenant-kolonels. . . . 5 1 
Majoors 10 2 6 
Kapiteins (Ritmeesters) . . 10 3 6 
Eerste-luitenants . . . . 12 6 
T w e e d e - l u i t e n a n t s . . . . 12 3 6 

Voorts moeten in bedoelde opgave voorkomen — eventueel boven 
de getallen hierboven genoemd — de kapiteins (ritmeesters), eerste- en 
tweede-luitenants, zoowel van het beroeps- als van het reserveperso-
neel, die in de eerste vier maanden na dagteekening dier opgave 
onderscheidenlijk ten minste 25, 15 en 4 dienstjaren als officier zullen 
hebben, of — in verband met hun plaats in de ranglijst — geacht 
worden deze te hebben. 

d. telkens, wanneer daartoe aanleiding bestaat, voordrachten tot 
buitengewone bevordering bij keuze, in te zenden door tusschenkomst 
van den Commandant van het Veldleger; 

e. op den vijfden van de eerste maand van elk kwartaal een 
opgave van verleende, c. q. ontnomen medailles voor militairen dienst, 
in laatstbedoeld geval met bijvoeging van de ontnomen medailles en 
brevetten; 

f. op den lsten van de maanden April, Juni, September en De
cember een overzicht van de sterkte van den Staf en van het Voor
oefeningsinstituut van den vrijwilligen landstorm naar den toestand op 
den lsten van de maanden Maart, Mei, Augustus en November, in 
een staat van het model, als in Bijlage A is aangegeven; 

g. op den lsten van de maanden Februari, Mei, Augustus en 
November een overzicht van de sterkte der vrijwillige landstorm
korpsen naar den toestand op den lsten van de maanden Januari 
April, Juli en October, in een staat van het model, als in Bijlage B 
is aangegeven; 

h. op den lsten Februari een overzicht van de getallen dienst- en 
reserveplichtigen die als „bijzondere vrijwilligers" (L.O. 1925, nr. 461 
5de B.U. blz. 1279) worden geregistreerd, naar den toestand op den 
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lsten Januari, in een staat van het model, als in Bijlage C *) is aan
gegeven. 

2. Ad artikel 6, tweede lid. 
De registratie der „bijzondere vrijwilligers" moet, onverminderd de 

daaraan desgewenscht door den Inspecteur van den vrijwilligen land
storm te geven uitbreiding, de volgende gegevens behelzen: 

a. geslachts- en voornamen; 
b. woonplaats; 
c. lichting (alleen voor dienstplichtigen); 
d. onderdeel van het leger, waartoe de „bijzondere vrijwilliger" 

als dienst- of reserveplichtige behoort; 
e. positie in het leger (soldaat, c.q. rang); 
f. jaar en datum van einde van den dienst- of reserveplicht, 

tevens einde van de registratie als „bijzondere vrijwilliger". 

3. Ad artikel 16, 4 ° . 
Militairen van het beroepspersoneel, als bedoeld onder 1 ° . van 

„Ad punt N " van Hoofdstuk III der R.B.L. 1921, mogen uitsluitend 
in uitzonderingsgevallen, waarin het niet mogelijk blijkt om in den dienst 
bij den Vrijwilligen landstorm op voldoende wijze te voorzien, door 
tewerkstelling van verlofspersoneel, dat niet in werkelijken dienst is, 
c. q. van personeel, bedoeld onder 2 ° . of 3°. van het gestelde „Ad 
punt N " , worden belast met het geven van onderricht aan vrijwilligers 
van den Vrijwilligen landstorm, en niet dan nadat de Inspecteur van 
den vrijwilligen landstorm te voren heeft vastgesteld, dat bij den 
regiments- of korpscommandant, hoofd van een inrichting of chef, 
onder wiens bevelen de betrokken militair staat, tegen zoodanige 
tewerkstelling geen bedenkingen bestaan. Evenbedoelde instemming 
behocrt, in voorkomend geval, voor ieder opleidingsjaar opnieuw te 
worden gevraagd, terwijl, indien in den loop van een opleidingsjaar 
van de zijde van de bedoelde chefs alsnog bedenkingen mochten rijzen 
de tewerkstelling tusschentijds moet worden beëindigd. 

) In dit boekwerk achterwege gelaten. 
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W E R K Z A A M H E D E N V A N D E A A N G E W E Z E N C O M M A N 
D A N T E N D E R K O R P S E N V A N D E N B I J Z O N D E R E N 

VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M . 

Hoewel voor de aangewezen Commandanten geen instructie is 
vastgesteld, valt uit de gegeven voorschriften en uit de practijk op te 
maken, dat de werkzaamheden der aangewezen Commandanten in 
hoofdzaak het navolgende omvatten: 
1. de zorg voor de registratie der bijzondere vrijwilligers van den 

eersten en tweeden ban: 
2. de opberging en onderhoud van geweren en uitrusting; 
3. zorg voor de mobilisatie-regeling van het Korps; 
4. de zorg voor de encadreering; 
5. de regeling van de schietoefeningen en -wedstrijden; 
6. het aanleggen en onderhoud van schietbanen; 
7. de financieele administratie; 
8. de samenwerking met de Landstorm-Commissiën. 

ad. 1. Registratie. 
a. het bijhouden der adressen van de Bijzondere Vrijwilligers en 

van de 
b. gegevens omtrent wapen, lichting, rang, enz. 

ad. 2. Opberging en onderhoud geweren en uitrusting. 

Omvat: 
a de administratie van geweren en uitrusting. 
b". het verkrijgen van personeel met het onderhoud belast. 
c de zorg voor het verkrijgen der lokaliteiten. 
d. het vernieuwen der voorraden verlegen patronen. 

ad. 3. Mobilisatie-regeling. 

a ^ h e t regelmatig bijhouden der mobilisatie-regeling in verband met 
' voorkomende veranderingen in de sterkte, het beschikbaar zi,n 

van legeringsgebouwen en wijzigingen in de opberging van wapens 

en uitrusting. .. , , 
b de zorg, dat de officieren, die met een functie zijn belast, voor 

* het geval van opkomst steeds op de hoogte zijn van hun taak 
(samenkomsten met officieren), 

c het bijhouden van de regeling der concentratie van de plaatselnke 
af deelingen (samenkomsten met plaatselijke leiders). 

ad. 4. De encadreering. 

a ^ h t t bijhouden van de officierssterkte voor elk korps, zoo noodig 
door uitwisseling van het eene Korps naar het andere en het ver
krijgen van het noodige officierspersoneel voor de hoogere aan-
voering. 
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ad. 5. Regeling schietoefeningen en -wedstrijden. 

f^de distributie, de controle en verantwoording van patronen, schij-
' ven, geweren en onderhoudsmiddelen voor de sch.etoefemnge. 

der plaatselijke afdeelingen. 
b de zorg voor onderhoud en huur van schietbanen, 
c het beschikbaarstellen van personeel. 
d. de verantwoordelijkheid voor de veiligheid (baancommandanten) 

en geneeskundige hulp. 
ad. 6. Het aanleggen van schietbanen. 

Omvat het overleg tusschen Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
Burgerwachten en Rijkspolitie, Schietvereenigingen en Gemeente
besturen en de Genie met de Normaal-Schietschool, omtrent de 
totstandkoming. 

ad. 7. Financieele administratie. 
Omvat: 
a. Loonen werklieden; 
b. onderhoud wapenen en uitrusting, instructietoelagen; 
c. bureelbehoeften, huur van bergplaatsen, 
d. schijvenmateriaal; 
e. huur van schietbanen: 
f. vervoer van goederen; 
g. reis- en verblijfkosten; 

ad. 8. Samenwerking met de LancUtom-Commissiën. 
Omvat: , « 
a het bijwonen als lid qualitate qua de vergaderingen van de Ge

westelijke Commissiën en van andere belangrijke bijeenkomsten, 
b. het verkenen van medewerking bij de voorbereiding van land

dagen, eerewachten, korpswedstrijden, enz. 

2 



De Opkomst* 

MINISTERIEELE BESCHIKKING B E T R E F F E N D E D E 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

L.O. 1925, No. 461. 
MINISTERIEELE BESCHIKKING van 29 December 1925, He A[d., 
No. 99 (Zie ook L.O. 1918, B 366, 1919 B 138 en- 337, 1920. No. 110, 
1922. Nos. 63 en 403, 1927, no. 26). 

„Bijzondere Vrijwilligers". 

1. Gewone dienstplichtigen, zoomede de dienstplichtigen, bedoeld 
in art. 53, derde lid, tweede volzin, der Dienstplichtwet, en zij, die 
behooren tot het reservepersoneel, kunnen, indien zij in het genot van 
groot verlof zijn, nadat de Minister van Oorlog daartoe machtiging zal 
hebben verleend, in werkelijken dienst komen bij alsdan te vormen 
landstormformaties of bij een der vrijwillige landstormkorpsen Motor
dienst of Vaartuigendienst, zonder dat zij een verbintenis 1 ) aangaan 
bij den vrijwilligen landstorm. 

2. De in het eerste lid bedoelde dienstplichtigen en tot het 
reservepersoneel behoorenden worden, ter onderscheiding van de vrij
willigers (!) van den vrijwilligen landstorm, aangeduid als „bijzondere 
vrijwilligers". 

3. Voor hen, aan wie de vorenbedoelde vergunning 2) is verleend, 
eindigt het verblijf in werkelijken dienst tegelijk met den werkelijken 
dienst van de landstormformatie, waarbij zij dienst verrichten of zoo
veel vroeger of later als de Minister van Oorlog op mogelijke verzoeken 
van belanghebbenden zal beslissen. 

4. Wanneer de Minister van Oorlog de in het eerste lid bedoelde 
machtiging zal hebben verleend, vragen de commandanten van de mede 
in het eerste lid bedoelde landstormformaties (compagnieën, enz.) en 
vrijwillige landstormkorpsen aan de commandanten van de korpsen 
van het leger, waartoe de in werkelijken dienst gekomen dienst- of 
reserve-plichtigen behooren, om toezending van de controlelijsten van 
dit personeel. 

5. De commandanten der landstormformaties en vrijwillige land
stormkorpsen dragen zorg voor de aanteekening op de controlelijst 
van den datum van aanvang en van einde der dienstvervulling van de 
„bijzondere vrijwilligers" en van de overige positieveranderingen, welke 

*) N.1. in de beteekenis volgens het Landstormbesluit. (Zie blz. 110). 
3) Het woord „vergunning" klinkt eenigszins vreemd. Het vindt zijn verklaring 

evenwel in den tekst van art. 35 Dienstplichtwet, hetwelk men vermeld vindt in de 
Inleiding van deze Handleiding. 
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In te voegen tusschen blz. 34 en 35. 

MINISTERIEELE BESCHIKKING B E T R E F F E N D E D E 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

L.O. 1932, No. 167. 
MINISTERIEELE BESCHIKKING pan 26 Mei 1932, 11de Md. B. 
No. 73 (zie ook L.O. 1918 B. No. 366, 1919 B. No. 138 en 337, 
1920 No. 110, 1922 Nos. 63 en 403, 1925 No. 461, 1926 No. 283, 
1927 No. 26 en 1930 No. 317). 

„Bijzondere Vrijwilligers". 

§ 1. 
1. Z i j , die: < ^ f i t 
a. tot de landmacht)behooren, hetzij als gewoon dienstplichtige, 

hetzij als vrijwilliger krachtens een vrijwillige verbintenis om te dienen 
op den voet van een gewoon dienstplichtige, hetzij als buitengewoon 
dienstplichtige, die reeds — hetzij verplicht, hetzij vrijwillig — werke
lijken dienst heeft vervuld; of 

b. tot het reserve-personeel der landmacht behooren; of 
c. niet tevens behoorende tot de onder a of b genoemde catego

rieën, tot den vrijwilligen landstorm behooren, hetzij krachtens een 
verbintenis bij een der korpsen bedoeld in het eerste l id, onder B, 
van Art ikel 2 van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, hetzij krachtens 
een verbintenis als bedoeld in het eerste l id, onder C, van genoemd 
artikel; 

kunnen, voor zoover zij in het genot van groot verlof zijn, ter 
handhaving of tot herstel van de openbare orde en rust vrijwillig in 
werkelijken dienst komen, nadat de Minister van Defensie daartoe 
machtiging heeft verleend. 

2. In het vorig l id wordt: 
a. onder gewoon dienstplichte tevens verstaan hij, die ingevolge 

een wettelijke bepaling als gewoon dienstplichtige wordt beschouwd: 
b. onder buitengewoon dienstplichtige tevens verstaan hij, die 

ingevolge een wettelijke bepaling als buitengewoon dienstplichtige wordt 
beschouwd. 

3- De opkomst, in het eerste lid bedoeld, zal geschieden bij de 
vrijwillige landstormkorpsen, welke onder de in genoemd lid bedoelde 
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omstandigheden voor zooveel noodig zullen worden gevormd, dan wel 
bij de vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst. 

4. De in het vorig l id bedoelde, in voorkomend geval voor zoo
veel noodig te vormen landstormkorpsen zijn: 

1. Veluwzoom; 
2. De IJssel-Vollenhove; 
3. Nieuwe Hollandsche Waterlinie; 
4. Stelling van Amsterdam; 
5. Kennemerland; 
6. Zuid-Holland-West; 
7. Rotterdam; 
8. De Meijerij; 
9. Limburgsche Jagers; 

10. Friesch verband; 
11. Groningsch verband; 
12. Drentsch verband; 
13. Twentsch verband; 
14. Veluwsch verband; 
15. Verband Alkmaar; 
16. Verband Dordrecht; 
17. Verband Monden der Maas; 
18. Zeeuwsch verband; 
19. Westbrabantsch verband. 

5. De door de in het vorig l id genoemde onderdeden te voeren 
vaandels zijn Koninklijk erkend, onder bepaling, dat daaraan dezelfde 
eerbewijzen worden gebracht, welken ten deel vallen aan de door of 
vanwege Hare Majesteit uitgereikte of met Hare toestemming gevoerde 
vaandels en standaarden. 

§ 2. 

De niet tot het beroepspersoneel behoorende militairen, die zich 
bereid hebben verklaard om, in voorkomend geval, overeenkomstig het 
bepaalde in het eerste l id van § 1, vrijwillig in werkelijken dienst te 
komen, worden aangeduid als „bijzondere vrijwilligers". 

§ 3. 

1. Met instemming van de Regeering is in 1919 de „Nationale 
Landstormcommissie" gevormd, welke, daarin bijgestaan door haar ge
westelijke en plaatselijke vertakkingen, zich ten doel stelt de bereid
verklaring van dienstplichtigen en tot het reservepersoneel behoorende 
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militairen, om zich als „bijzonder vrijwilliger" beschikbaar te stellen, te 

bevorderen. (*) 
2. De militaire autoriteiten en commandanten zullen aan de in 

het vorig l id bedoelde commissie medewerking verkenen, voor zooveel 
dit noodig is voor het beoogde doel. 

§ 4. 

1. De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm is belast met de 
voorbereiding van de opkomst der „bijzondere vrijwilligers"; hij wijst, 
na verkregen instemming van den Minister van Defensie, de officieren 
aan, die, in voorkomend geval, zullen optreden als commandanten van 
de in het vierde l id van § 1 genoemde onderdeden. 

2. De „bijzondere vrijwilligers" worden — uitsluitend met be
trekking tot hun eventueele opkomst als zoodanig en derhalve boven 
en behalve hun registratie overeenkomstig het ter zake bepaalde in 
boekwerk nr. 37 „Registratievoorschrift" — geregistreerd door de zorg 
van de in het vorig l id bedoelde „aangewezen commandanten", onder
scheidenlijk van den Commandant van de vrijwillige landstormkorpsen 
motordienst en vaartuigendienst; een en ander geschiedt naar aan
wijzingen van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm. 

3. Dienstplichtigen en militairen van het reserve-personeel, die 
behooren tot de Schoolcompagnie van den motordienst of die, behoorende 
tot andere legeronderdeelen, daarbij een mobilisatiebestemming hebben 
als chauffeur, motorrijder of monteur, mogen als „bijzonder vrijwilliger" 
uitsluitend worden geregistreerd voor eventueele opkomst bij het V r i j 
willig landstormkorps motordienst. (2) 

4. Wanneer „bijzondere vrijwilligers", na door den Minister van 
Defensie verleende machtiging, vrijwillig in werkelijken dienst komen 
ter handhaving of tot herstel van de openbare orde en rust, en voor 
het bereiken van de voor hen vastgestelde verzamelplaatsen gebruik 

(') De „Nationale Landstormcommissie" — gevestigd te 's-Gravenhage, Ko
ninginnegracht No. 50, telefoonnummer 114528 — is thans als volgt samengesteld: 

Dr, H. Colijn, Minister van Staat, Eere-voorzitter; 
L. F. Daymaer van Twist, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

Voorzitter; 
J. R. Snoeck Henkemans, \ L e d e n v a n d e T w e e d e K a m e r 

Mr, A. G. A. ridder van Rappard, j ^ S t a t e n _ G e n o r a a l . 
A. N. Fleskens, 
de Inspecteur van den vrijwilligen landstorm; 
G, F. Boulogne, Secretaris. 
(s) Voor zooveel de hier bedoelde militairen op 31 Mei 1932 in registratie 

zijn bij een der in het vierde lid van § 1 genoemde onderdeelen, kunnen zij, indien 
zij met het brengen van wijziging in die registratie niet instemmen, bij die onderdeelen 
blijven geregistreerd. 
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moeten maken van openbare middelen van vervoer, geschiedt dit 
vervoer tegen betaling; na opkomst in werkelijken dienst worden de 
reiskosten aan de belanghebbenden vergoed. 

§ 5. 

1. Wanneer de Minister van Defensie de in het eerste lid van 
§ 1 bedoelde machtiging zal hebben verleend, doen de commandanten 
van de onderdeelen, welke alsdan uit de „bijzondere vrijwilligers" zullen 
zijn gevormd, en de Commandant van de vrijwillige landstormkorpsen 
motordienst en vaartuigendienst, onverwijld opgave aan de comman
danten der legeronderdeelen, waarbij de betrokken militairen in regi
stratie zijn, van de namen der tot die onderdeelen behoorende dienst
plichtigen en tot het reserve-personeel behoorende militairen, die als 
„bijzonder vrijwilliger" in werkelijken dienst zijn gekomen; zij verzoeken 
daarbij om toezending van de administratieve bescheiden van bedoelde 
militairen. 

2. Ten aanzien van hen, die als „bijzonder vrijwilliger" in 
werkelijken dienst zijn gekomen en niet in registratie zijn bij een der 
legeronderdeelen, worden de in het vorig l id bedoelde verzoeken om 
toezending van de administratieve bescheiden gericht tot de comman
danten der legeronderdeelen, waarbij deze militairen het laatst in 
registratie waren. V o o r zoover deze militairen echter in werkelijken 
dienst zijn geweest, hetzij uitsluitend als landstormplichtige, hetzij 
uitsluitend achtereenvolgens als vrijwilliger en als landstormplichtige, 
wordt de aanvraag om toezending van de administratieve bescheiden 
gericht aan de commandanten der legeronderdeelen, genoemd in 
Bijlage I van L . O . 1924, nr. 198 (5de B . U . , blz. 1121), behoudens het 
volgende: 

a. in kolom 3 der bijlage wordt in de plaats van „het regiment 
vestingartillerie" gelezen „het korps luchtdoelartillerie"; 

b. ten aanzien van hen, die bij het Depot administratietroepen in 
werkelijken dienst gesteld zijn geweest, wordt de aanvraag gericht aan 
den Minister van Defensie. 

3. De in de beide vorige leden bedoelde commandanten van 
legeronderdeelen stellen orde op de omgaande toezending der verlangde 
administratieve bescheiden. 

4. Ten aanzien van „bijzondere vrijwilligers", omtrent wie blijkt, 
dat nopens den te voren vervulden werkelijken dienst geen administra
tieve bescheiden aanwezig zijn, worden de vereischte bescheiden 
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aangelegd bij de in het vierde lid van § 1 genoemde onderdeelen en 
bij de vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst. 

5. De commandanten van de in het vierde lid van § 1 genoemde 
onderdeelen en de Commandant van de vrijwillige landstormkorpsen 
motordienst en vaartuigendienst dragen zorg: 

a. voor de aanteekening op de controlelijsten van den datum van 
aanvang en dien van einde van het verblijf in werkelijken dienst der 
„bijzondere vrijwilligers" en van de overige positie-veranderingen, 
welke ten aanzien van deze militairen tijdens hun verblijf in werkelijken 
dienst plaats hebben; 

b. voor het opmaken en inzenden van de voor den Minister van 
Defensie en de Commissarissen der Koningin bestemde opgaven van 
positieveranderingen betreffende bedoelde militairen tijdens hun ver
blijf in werkelijken dienst als „bijzonder vrijwilliger". 

6. Nadat de in het eerste lid van § 1 bedoelde machtiging zal 
zijn verleend, hebben de commandanten van de in het vierde lid dier § 
genoemde onderdeelen, voor zooveel deze alsdan worden gevormd, de 
strafbevoegdheid, bedoeld in Artikel 39, eerste lid, aanhef en 3°., der 
Wet op de krijgstucht (Koninklijk besluit van 19 Januari 1932, nr. 27). 

§ 6. 
Ten aanzien van gewezen reserve-officieren, die als „bijzonder 

vrijwilliger" in werkelijken dienst zijn gekomen, kunnen de comman
danten van de onderdeelen, waarbij deze militairen alsdan hun dienst 
verrichten, indien zij hen op dat tijdstip daartoe geschikt oordeelen, 
een voordracht tot benoeming in hun vorigen of een lageren rang 
indienen, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 47 van het sedert 
herhaaldelijk gewijzigd Koninklijk besluit van 12 Februari 1923, nr. 25 
(L.O. 1930, nr. 139, blz. 21 en 38). 

§ 7. 
1. De „bijzondere vrijwilligers" ontvangen tijdens hun verblijf in 

werkelijken dienst als zoodanig ter handhaving of tot herstel van de 
openbare orde en rust, boven en behalve hun jaarwedde of soldij 
een dagelijksche toelage, waarvan het bedrag is vastgesteld in het 
Koninklijk besluit van 7 September 1931, nr. 26 („R.B.L. 1931"). 

2. Over den tijd, dat militairen als „bijzonder vrijwilliger" in 
Werkelijken dienst zijn, wordt te hunnen .aanzien kostwinnersvergoeding 
toegekend overeenkomstig de regelen, welke ten tijde van de dienst
vervulling door deze militairen, met betrekking tot kostwinnersver-
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goeding, gelden ten aanzien van dienstplichtigen. De toelage, in het 
eerste lid bedoeld, heeft geen invloed op het bedrag, dat als 
kostwinnersvergoeding wordt toegekend. 

§ 8. 
1. Voor de „bijzondere vrijwilligers", die, op grond van de 

in het eerste lid van § 1 bedoelde machtiging, in werkelijken dienst 
zijn gekomen, eindigt dit verblijf in werkelijken dienst tegelijk met den 
werkelijken dienst van het onderdeel, waarbij zij dienst verrichten, of 
zooveel vroeger of later, als de Minister van Defensie op mogelijke 
verzoeken van belanghebbenden zal beslissen. 

2. Bij het einde van het verblijf. in werkelijken dienst van de 
„bijzondere vrijwilligers" doen de commandanten van de in het vierde 
lid van § 1 genoemde onderdeelen en de Commandant van de vrij
willige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst de bescheiden, 
bedoeld in § 5, eerste en tweede lid, weder toekomen onderscheidenlijk 
aan de commandanten, van wie zij deze bescheiden ontvingen, of aan 
den Minister van Defensie, en zenden zij de bescheiden, bedoeld in 
§ 5, vierde lid, aan den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm, die 
zorg draagt voor de bewaring daarvan. 

§ 9. 
In geval van buitengewone oproeping van dienstplichtigen wegens 

buitengewone omstandigheden anders dan oorlog en oorlogsgevaar, 
ten tijde dat dienstplichtigen en tot het reserve-personeel behoorende 
militairen zich reeds als „bijzonder vrijwilliger" ter handhaving of tot 
herstel van de openbare orde en rust in werkelijken dienst bevinden 
bij de in het vierde lid van § 1 genoemde onderdeelen en bij de vrij
willige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst, ontvangt de 
Inspecteur van den vrijwilligen landstorm te voren bericht van den 
Minister van Defensie, of de zich bij bedoelde onderdeelen in werkelijken 
dienst bevindende „bijzondere vrijwilligers", in verband met den aard 
der oproeping, daarbij voorloopig kunnen blijven dienst doen. 

§ 10. 
1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 Juni 1932. 
2. Met ingang van den in het vorig lid genoemden datum ver

vallen de beschikking van den Minister van Oorlog van 29 December 
1925, Hde Afd., nr. 99 (L.O. 1925, nr. 461; 5e B.U., blz. 1279), zooals 
deze sedert is aangevuld, zoomede de dezerzijdsche kennisgeving van 
13 November 1930, Hde Afd. B., nr. 70 (L.O. 1930, nr. 317). 
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te hunnen aanzien tijdens die dienstvervulling plaats hebben, zoomede 
voor het opmaken en inzenden van de voor het Departement van 
Oorlog bestemde opgaven van positieveranderingen betreffende de 
dienstvervulling als „bijzondere vrijwilliger". 

6. Bij het einde van het verblijf in werkelijken dienst als „bijzon
dere vrijwilliger" wordt de controlelijst teruggezonden aan den com
mandant van het korps van het leger, waartoe belanghebbende als 
gewoon dienstplichtige of als reserveplichtige behoort. 

7. Indien lichtingen in werkelijken dienst worden geroepen in 
verband met de handhaving of tot herstel van de openbare orde of 
rust, hetgeen eventueel uit de oproeping zal blijken, kunnen de „bij
zondere vrijwilligers", die reeds bij de in het eerste lid bedoelde 
landstormformaties of korpsen in werkelijken dienst zijn, voorloopig 
daarbij blijven dienstdoen. 

8. De verwanten van de dienstplichtigen, die als „bijzondere vrij
williger" dienst verrichten, hebben naar de regelen, welke ten tijde 
van hun dienstvervulling gelden met betrekking tot kostwinnersver
goeding krachtens de Dienstplichtwet, aanspraak op zoodanige ver
goeding tijdens bedoelde dienstvervulling. 

L.O. 1918, B 366, 1919, B 138 en 337, 1920, No. 110, en 1922. 
Nos. 63 en 403, worden bij dezen ingetrokken. 

R A N G BIJ D E N BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M 
V A N G E W E Z E N V E R L O F S O F F I C I E R E N . 

Legerorder 1926 No. 283. 
MINISTERIEELE BESCHIKKING van 3 September 1926, 11e Afd., No. 53. 

Aan L.O. 1925, No. 461 moet een nieuw lid worden toegevoegd, 
luidende: 

9. Ten aanzien van gewezen verlofsofficieren, aan wie de in het 
eerste lid bedoelde machtiging is verleend, kan de commandant van 
het korps of verband, waarbij belanghebbenden in werkelijken dienst 
zijn gekomen, indien hij hen op dat tijdstip daartoe geschikt oordeelt, 
eene voordracht tot benoeming in hunnen vorigen, c.q. lageren rang,*) 
indienen, een en ander overeenkomstig het bepaalde bij art. 47 van 
het sedert gewijzigd Koninklijk besluit van 12 Februari 1923, No. 25 
(L.O. 1923, No. 150). 

L.O. 1924, No. 182, wordt bij dezen ingetrokken. 

x) Bepalingen I.V.L., R. No. 100, art. 66; zie blz. 128. 
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A R T I K E L 53 DER D I E N S T P L I C H T W E T . 

Krachtens art. 53, derde lid der Dienstplichtwet worden zij, die bfj 
het in werking treden van genoemde wet landstormplichtig waren, 
beschouwd als buitengewoon dienstplichtige, in den zin dier wet; dit 
is dus het geval van 1 Maart 1922 af. Deze wet legde op hen de ver
plichtingen van groot-verlofgangers met uitzondering van die der 
jaarlijksche inspectie. 

In verband hiermede wordt opgemerkt, dat op vroegere Land-
stormplichtigen, die werkelijken dienst hebben verricht slaat de be
paling in Legerorder 1925, no. 461, eerste l i d 1 ) , waar gesproken 
wordt over artikel 53 der Dienstplichtwet. 

Zij werden ook bedoeld in de mededeeling, welke voorkwam in 
de Memorie van Antwoord Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1923 
VHIste Hoofdstuk, pag. 22. 

VERHOUDING TOT DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm van 15 Juni 1924, No. R. 67. 
aan de Aangewezen Commandanten. 

(Uittreksel). 
Het is mij gebleken, dat hier en daar nog onjuiste opvattingen 

heerschen betreffende Uw verhouding tot de Bijzondere Vrijwilligers. 
De Bijzondere Vrijwilligers, door de zorg van de Gewestelijke 

Landstorm Commissiën aangeworven, zullen bij mobilisatie van den 
Vrijwilligen Landstorm geformeerd worden tot de U bekende Korpsen 
en Verbanden. 2 ) 

Ingevolge de bevelen van den ^Minister van Oorlog 
zijt gij belast met de administratie en de mobilisatie-voorbereidingen 
van het tot Uw ressort behoorend, bij mobilisatie op te richten Korps 
(Verband) 

Waar bedoelde Korpsen en Verbanden in normale tijden niet 
bestaan, kan uit den aard der zaak evenmin sprake zijn van een 
Commando daarover. 

Voor zoover zulks dezerzijds eveneens is geschied, moet daarin 
niet meer dan een verkorte en daardoor minder scherp omlijnde aan
duiding van Uw functie worden gezien. 

1) Zie blz. 34. 
2) Zie blz. 11 en 12. 
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MILITAIRE BIJSTAND. 
Zie het Voorschrift betreffende het verleenen van militairen bijstand. 

Ter uitvoering van het gewijzigde artikel 184 (nieuw 217) der 
Gemeentewet, heeft de Minister van Defensie bepaald dat, teneinde te 
bereiken, dat het verleenen van bijstand op de meest doeltreffende wijze 
geschiede en zonder schade voor andere belangen, de vorderingen, 
bedoeld in artikel 217, oud 184, der Gemeentewet behoudens in de 
hierna genoemde gevallen, moeten worden gericht T O T D E N MINIS
T E R V A N D E F E N S I E . 

Moet de bijstand worden verleend door de Koninklijke marechaus
see of het Korps politietroepen, dan wordt de vordering gericht tot den 
Inspecteur der Koninklijke marechaussee, tevens Inspecteur van het 
Korp s politietroepen. 

In zeer spoedeischende gevallen wordt de vordering gericht tot den 
Bevelhebber in de Militaire afdeeling, waartoe de gemeente behoort, 
indien de bijstand door het leger en tot den Commandant der Marine 
te Willemsoord indien de bijstand door de marine moet worden verleend. 

E E N V E R V A L L E N BEPALING O M T R E N T MOBILISATIE. 

KENNISGEVING Inspecteur landstorm d.d. 23 April 1919, L.S.M. No. 1488. 

Mobiliseeren. 
( U i t t r e k s e l ) . 

A . In aansluiting met deel ik mede, dat 
het alarmeeren van een Burgerwacht in eenige plaats voor comman
danten en personeel van den Vrijwill igen Landstorm van het verband, 
waarin die plaats ligt, het sein moet zijn voor mobiliseeren, ook al 
mocht nog geen enkel bevel van of namens den Opperbevelhebber, 
Garnizoenscommandant of Burgemeester zijn ontvangen. 

N.B. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaande bepaling omtrent 
mobilisatie VERVALLEN IS VERKLAARD bij missive van den I. V. L„ L.SM. 
No. 9560 Geheim, d.d. 26 September 1922. 

Het zal duidelijk zijn, dat alle vordering van militaire hulp (ook van den Bij-
zonderen Vrijwilligen Landstorm, nadat deze door de Regeering is opgeroepen) dient 
te geschieden volgens de regelen, daarvoor getroffen voor het verleenen van 'Mili
tairen Bijstand, 

T E L E G R A F I S C H E N T E L E F O N I S C H V E R K E E R . 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 28 Juli 1921, L.S.M. 
No. 3629; R. No. 114. 

Telegrafisch en telefonisch verkeer. 

De Minister van Oorlog bericht mij bij schrijven van 25 Juli 1921, 
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He Afd., No. 60, dat met ingang van 1 Augustus 1921 wordt ingetrokken 
de indertijd tijdelijk aan ,,commandanten van landstormkorpsen en van 
vrijwillige landstormkorpsen" verleende vergunning tot verzending van 
regeeringstelegrammen. 

Na 1 Augustus mogen dus geen regeeringstelegrammen door U 
meer worden verzonden en geen telefonische regeeringsgesprekken 
meer worden gevoerd, dan in geval van mobilisatie van den Vrijwilligen 
Landstorm (zie L.O. 1921, No. 350). 

Indien het noodzakelijk is, kan van telegraaf of telefoon worden 
gebruik gemaakt tegen betaling, terwijl de kosten aan het Rijk in 
rekening kunnen worden gebracht op uitschottenstaten onder over
legging van de quitanties van de administratie der posterijen en 
telegrafie, terwijl moet blijken waarom en door wien en op welken datum 
van telefoon en telegraaf is gebruik gemaakt. 



E N C A D R E E R I N G . 

Inspecteur Landstorm No. 1641, d.d. 6 Maart 1930, 

(Uittreksel). 

Het behoeft geen betoog, dat het met het oog op een e.v. mobili
satie der Bijzondere Vrijwilligers ongewenscht is, dat aangesloten 
reserve-officieren buiten het gebied van hun Korps wonen, doch boven
dien is het een feit, dat in vele gevallen van een band of zelfs van 
contact met het Verband/Korps geen sprake meer is. 

Ik overweeg dan ook den maatregel, om bedoelde officieren in te 
deelen bij het Korps of Verband waarbinnen zij woonachtig zijn. 

Gaarne zal ik van U vernemen of daartegen Uwerzijds bezwaren 
— en zoo ja, welke — bestaan. 

Ik teeken hierbij aan, dat — voor zoover zulks noodig of gewenscht 
mocht blijken — een uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor 
hen, die weliswaar niet binnen Uw Verband/Korps woonachtig zijn, 
doch wel in de nabijheid daarvan. 



Bewapening en Uitrusting. 
Bewapening met geweren. 

KENNISGEVING Inspecteur landstorm dA. 26 Juni 1919 LS M No 2524 

Karabijnen. 

In verband met het aantal beschikbare karabijnen wordt de aan
dacht er op gevestigd, dat deze alleen mogen worden aangevraagd 
voor zoover dit in verband met de bestemming van de afdeelingen 
bepaaldelijk noodig is (rijwielkorpsen). In andere gevallen, als regel 
dus, behooren geweren te worden aangevraagd, ook voor officieren en 
onderofficieren. 

Of de buitengewone i) vrijwilligers vroeger met de karabijn waren 
bewapend, legt geen gewicht in de schaal. Voor hen, die nimmer met 
geweer en karabijn gewapend waren, kunnen revolvers worden 
aangevraagd. 

O N D E R H O U D W A P E N S VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M E N 
„BIJZONDERE VRIJWILLIGERS". 

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 8 December 1927 IVde Afdeeling, 
no. 39. L.O. no. 386 1927. 

1. De Mr. geweermaker, vermeld in bijlage 12), z j j n d e daartoe 
door den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm aangewezen offi
cieren — op aanvraag van de groeps- of verbandscommandanten — 
behulpzaam bij het houden van inspectiën over de draagbare wapens 
en mitrailleurs aanwezig bij den vrijwilligen landstorm. 

Zij verrichten herstellingen aan die wapens. Is in het garnizoen 
meer dan één mr. geweermaker aanwezig, dan belast de garnizoens
commandant, op aanwijzing van den Directeur voor het materieel der 
landmacht, een geweermaker met de bedoelde werkzaamheden. 

2. Voor zooveel de draagbare wapens en mitrailleurs, bestemd 
voor de in voorkomend geval uit de „bijzondere vrijwilligers" (L.O. 
1925, nr. 461) te vormen korpsen en verbanden zijn opgelegd buiten 
de wapenkamers of mobilisatiecentra van de korpsen van het leger 
of de magazijnen der artillerie, worden de in het eerste lid bedoelde 
werkzaamheden verricht door den mr. geweermaker, vermeld in 
bijlage II. 

x) Hier wordt bedoeld „bijzondere" 
2) Niet opgenomen. 
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BIJLAGE II. 

Verbanden en korpsen, welke in 
voorkomend geval uit de „bij- M r - Geweermaker van het 
zondere vrijwilligers" worden (de) garnizoen (en), 

gevormd. 

Friesch Verband. Groningen. 
Groningsch Verband. idem. 
Drentsch Verband. Assen. 
Twentsch Verband. Deventer. 
Korps Veluwzoom. Arnhem. 

de IJssel en Vollenhove. Kampen en Deventer. 
Veluwsch Verband. Ede en Harderwijk. 
Korps N . H . Waterlinie. Naarden, Utrecht en Amersfoort 

Stelling v. Amsterdam. Amsterdam. 
Verband Alkmaar. Helder, Haarlem en Amsterdam 
Korps Kennemerland. Haarlem. 

Zuid-Holland: West. 's-Gravenhage en Leiden. 
Rotterdam. 's-Gravenhage en Dordrecht. 
Dordrecht. Dordrecht. 

Zeeuwsch Verband. Bergen op Zoom en Middelburg 
Verband Monden der Maas. 's-Gravenhage en Dordrecht. 
West-Brabantsch Verband. Breda en Bergen op Zoom. 
Korps de Meijerij. Nijmegen, 's-Hertogenbosch, 

Tilburg en Venlo. 
Limburgsche Jagers. Maastricht en Venlo. 

T O E Z I C H T OP E N Z O R G V O O R O N D E R H O U D W A P E N E N . 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm R. no. 58 d.d. 17 Augustus 1929. 

Aangezien het bepaalde in de Tweede afdeeling van het V . B . W . 
1926, ten aanzien van het Vooroefeningsinstituut, als gevolg van het 
bijzondere karakter van dat instituut, niet in t zijn vollen omvang kan 
worden toegepast, en uit den aard der zaak geen betrekking heeft op 
de Verbanden en Korpsen der Bijzondere Vrijwilligers, terwijl ik het 
anderzijds noodig acht dat het onderhoud en het toezicht op het 
onderhoud van de wapenen naar behooren geschiedt, bepaal ik, mede 
opdat bij de Verbanden en Korpsen van beide instituten zooveel 
mogelijk in gelijken geest gehandeld wordt, terzake het navolgende. 
Ie. Ten aanzien van het Vooroefeningsinstituut is het bepaalde in 

punt 24 van het V . B . W . 1926 ten volle van toepassing op de 
Verbandscommandanten ten opzichte van hun Verband, zoomede 
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van den Groepsstaf die administratief bij het Verband behoort. 
De Verbandscommandanten houden daartoe de door hen noodig 
geachte inspectiën. 

2e. De Groepscommandant overtuigt zich door minstens tweemaal 
per kalenderjaar inspectie te houden over de wapens van eenige 
oefenklassen in elk der Verbanden tot de Groep behoorende, of 
de wapenen zich in goeden toestand bevinden en behoorlijk worden 
onderhouden. 

3e. Van de sub. 2 gehouden inspecties wordt mij door de Groeps
commandanten telkens een kort rapport toegezonden. 

4e. Ten aanzien van de Korpsen en Verbanden van de bijzondere 
vrijwilligers is de aangewezen Commandant de verantwoordelijke 
Chef, zooals bedoeld in punt 24 van het V .B .W. 1926. 

5e. De Groeps Adjudanten houden namens mij, in overleg met de 
sub. 4 genoemde Aangew. Commandanten minstens éénmaal per 
kalenderjaar een inspectie over de wapens, welke bij de Ver
banden en Korpsen in punt 6 bedoeld in verantwoording zijn. 
Van deze inspecties brengen die Groeps-adjudanten mij een be
knopt verslag uit. 

6e. Groeps Adjudant G R O N I N G E N . 
Friesch Verband 
Groningsch Verband 
Drentsch Verband 

Groeps Adjudant Z W O L L E . 
Twentsch Verband 
Korps Veluwzoom 
Korps de IJssel en Vollenhove 
Veluwsch Verband 

Groeps Adjudant NI JMEGEN. 
Korps de Meijerij 
De Limburgsche Jagers 

Groeps Adjudant BREDA. 
West Brabantsch Verband 
Zeeuwsch Verband 
Korps Dordrecht 

Groeps Adjudant ' s - G R A V E N H A G E . 
Korps Zuid-Holland: West 
Korps Rotterdam 
Verband Monden der Maas 
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Groeps Adjudant A M S T E R D A M . 
Korps N . H . Waterlinie 
Korps Stelling van Amsterdam 
Verband Alkmaar 
Korps Kennemerland 

7e. In herinnering wordt ten slotte gebracht het bepaalde bij L.O. 
1927 No. 386. 
Bij de door de in lo, 2o en 5o genoemde officieren te houden 
inspectiën, verdient het aanbeveling, dat deze zich doen bijstaan 
door den Mr. geweermaker. 

ONDERHOUD V A N GEWEREN E N K.S.O.-GEWEREN. 
Onderhoud van het inwendige van den loop.1) 

KENNISGEVING van den Inspecteur Vrijwilligen Landstorm No. 6523, 
d.d. 13 November 1930. 

De zorg voor het inwendige van den loop van de voor schiet
oefeningen in gebruik zijnde wapenen beperkt zich uitsluitend tot het 
steeds goed ingevet houden daarvan. 

Het is echter van het grootste belang, dat hieraan alle mogelijke 
aandacht wordt gewijd. 

Het invetten der loopen heeft plaats: 
1. bij schietoefeningen, zoo spoedig mogelijk na het laatste schot; 
2. indien het inwendige van den loop nat is geworden; in dit geval 

moet men, vóór het opnieuw invetten, den loop — met de monding 
naar beneden — zooveel mogelijk laten uitdruipen en daarna, door 
een drogen loopborstel éénmaal door den loop te halen, het vocht 
met de oude wapenolie verwijderen; 

3. telkens als de gebruiker of de baancommandant, c.q. leider der 
schietoefeningen, bemerkt, dat niet meer voldoende olie in den 
loop aanwezig is; 

4. zoo mogelijk regelmatig éénmaal per week, door den aangewezen 
Commandant te regelen. 
Heeft het invetten op het terrein plaats gehad, dan moet dit bij 

thuiskomst (c. q. in de wapenbewaarplaats) worden herhaald. 
Voor het geval de eerste invetting moest geschieden met geweer-

vet behoeft dit niet uit den loop te worden verwijderd bij een daarop
volgende invetting met wapenolie. 

Het invetten van den loop geschiedt overal, waar zulks mogelijk 
is, met loopborstel en invetstok. 

!) Hier volgt de wijze van onderhoud van het inwendige van den loop, bij 
toepassing van wapenolie. Wordt daartoe geweervet gebruikt, dan geschiedt de 
behandeling op overeenkomstige wijze. 
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Alleen in gevallen, dat niet over een invetstok wordt beschikt, kan 
zulks geschieden met den loopborstel, geschroefd op twee aan elkaar 
geschroefde ontlaadstokken, *) 

Tijdens de schietoefeningen behoort op de schietbanen steeds 
wapenolie aanwezig te zijn. 

Voor het zoo rein mogelijk houden en een zuinig gebruik van de 
olie behoort te worden zorg gedragen. 

Na elke oefening, waarbij uit het geweer is geschoten, wordt bij 
thuiskomst (c. q. in de wapenbewaarplaats), alvorens opnieuw in te 
vetten, de kamer gereinigd met een wischstok met werk. 

Het invetten van den loop met den invetstok. of met twee op 
elkaar geschroefde ontlaadstokken, kan als volgt geschieden. 

De grendel wordt uitgenomen en het monddeksel afgenomen. 
Daarna wordt het wapen in schuinen stand gesteund tegen een bank, 
stoel of dergelijk voorwerp met de monding boven het bakje, waarin zich 
de wapenolie bevindt, en door een man wordt vastgehouden, terwijl een 
tweede man den loopborstel, die aan den invetstok of ontlaadstok(ken) 
is geschroefd, overvloedig in de olie doopt en den stok, langs de 
monding inbrengende, enkele malen geheel op en neer door den loop 
haalt. De overtollige olie druipt bij het inbrengen van den borstel weer 
in het bakje. 

Het op en neer halen van den stok moet niet haastig geschieden, 
opdat de ziel overal van olie wordt voorzien, en men zorge geen borstel 
te gebruiken, waarvan de haren te veel zijn afgesleten. Als de loop 
vuil is, moet de borstel na de bewerking worden afgeveegd door hem 
met een lichten druk door de hand over een lap te halen. 

Om de ontlaadstokken gemakkelijk te kunnen hanteeren, kan men 
deze met een lap ter hoogte van den schroefdraad aanvatten. 

Vóór het schieten met scherpe patronen no. 1 wordt, om zeker
heid te verkrijgen, dat zich geen proppen zand, vet enz. in de ziel 
bevinden, welke het springen van den loop of het ontstaan van uit
zettingen ten gevolge zouden kunnen hebben, het doorhalen van den 
loop (waar mogelijk met den invetstok) toegepast. Dit doorhalen ge
schiedt op dezelfde wijze als het invetten, doch zonder dat daarbij de 
borstel of monding van olie worden voorzien. 

Onderhoud van de overige deelen van het wapen. 
In den regel is het met een drogen lap goed afvegen, tot het weg

nemen van zand, vuil, nat enz., en daarna met een vetlap opnieuw 
insmeren van de verschillende blanke deelen voldoende. 

!) Men zorge dat de ontlaadstokken geheel op elkander worden geschroefd om 
afbreken van het schroefgedeelte te voorkomen. Gaat dit moeilijk, dan beproeve men 
ze andersom te bevestigen of neemt een .anderen ontlaadstok, die gemakkelijk kan 
worden aangeschroefd. Desnoods kan met één enkelen ontlaadstok worden ingevet; 
deze moet dan echter van beide kanten in den loop worden gebracht. 
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Is een grondiger reiniging noodzakelijk, dan moeten alle blanke 
metalen deelen, in het bijzonder de op elkander wrijvende, na goed te 
zijn schoongemaakt met een vetlap worden ingesmeerd en de wrijvende 
plaatsen daarna met een weinig geweervet worden bestreken. 

Ook de slag- en de haanpalveer worden zorgvuldig ingesmeerd, 
eerstgenoemde niet te dik, omdat daardoor weigeringen kunnen ont
staan. 1 ) 

Tot het goed droog en schoonmaken van de insnijdingen, kanalen, 
gleuven, gaten en moeren worden puntige stukjes zacht hout gebezigd. 

Niet blanke metaaldeelen mogen alleen ingesmeerd en afgebet, 
doch niet worden afgewreven. 

De lade en de handbeschermer, zoo noodig van verdikt vet en vuil 
ontdaan, door middel van een met petroleum bevochtigden lap, worden 
— bij voorkeur met zacht grauw papier — goed schoon- en droog-
gewreven. Alvorens den loop en het magazijn in de lade te leggen, 
worden de ligplaatsen daarvoor in de lade en handbeschermer ingevet. 

Onderhoud van geweren en karabijnen tot kamerschietoefeningen 
(K.S.O.). 

Het inwendige van den loop moet, indien het geweer of de karabijn 
niet gebruikt wordt, behoorlijk ingevet blijven met geweervet. 

Vóór het schieten moet de loop inwendig volkomen gereinigd 
worden met behulp van den invetstok, voorzien van vlaswerk, gedrenkt 
in petroleum. 

Bij dit reinigen moet er vooral op worden gelet, dat de monding 
van den loop niet beschadigd wordt door ruwe behandeling. 

Gedurende het schieten moet de loop na elke 100 schoten opnieuw 
(inwendig met petroleum gereinigd worden om de loodaanzetting weg 
te nemen en het aandikken daarvan te voorkomen. 

De kamer van den loop moet gereinigd worden met behulp van 
den wischstok, voorzien van werk. 

Na afloop van de schietoefening moet de loop inwendig weder 
gereinigd worden met petroleum en ingevet worden met behulp van 
den invetstok. 

Op gelijke wijze moet gehandeld worden met het inwendige van 
de stalen patronen. 

Het uitwendige dezer patronen, evenals de slagpin en afsluiter 
van den grendel moeten droog geveegd worden met een linnen doek en 
daarna worden ingevet met geweervet. 

x) Weigeringen van het mechanisme kunnen ook ontstaan, wanneer de kamer 
te overvloedig gevet is geworden. Komen deze voor, dan kan het derhalve in de 
eerste plaats noodig zijn, kamer of grendel van het overtollige vet te ontdoen. 

N.B. Met nadruk wordt op het gevaar gewezen verbonden aan de aanwezigheid 
van droog zand, zelfs in kleine hoeveelheden, achter in den loop, waardoor het 
staartstuk kan springen. 
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V E R W A A R L O O Z I N G V A N W A P E N S . 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm no. 1869, d.d. 24 April 1929. 

Het komt voor dat aan het onderhoud van wapenen, ten behoeve 
van de schietoefeningen der Bijzondere Vrijwilligers in gebruik, zoo 
weinig zorg wordt besteed, dat zonder overdrijving van verwaarloozing 
kan worden gesproken. 

Zulks, niettegenstaande het aan verstrekking van de noodige 
onderhoudsmiddelen en aan jvoorlichting niet had ontbroken. 

In verband hiermede heb ik voor de desbetreffende afdeelingen 
beslist, dat daaraan geen wapenen meer mogen worden uitgereikt. 

Waar het Rijk ten behoeve van de schietoefeningen materieel 
kosteloos ter beschikking stelt, mag toch zeker als eerste eisch worden 
gesteld, dat dit materieel naar behooren wordt onderhouden. 

Het bovenstaande te Uwer kennis brengende, verzoek ik U , allen, 
die bij de schietoefeningen betrokken zijn, ter zake in te lichten en 
mede te deelen, dat — indien verwaarloozing van wapenen mocht 
worden geconstateerd — noodgedwongen en zeer tot mijn leedwezen 
deze maatregel door mij zal worden doorgevoerd voor alle afdeelingen, 
waar men zich aan bedoelde verwaarloozing schuldig maakt. 

V E R S T R E K K I N G V A N K L E E D I N G E N UITRUSTING A A N 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 31 October 1923, R. No. 144 

Bij brief van 26 dezer No. 4533 brengt de H . I. in herinnering „dat 
het niet geoorloofd is, zonder machtiging van den Minister van Oorlog 
kleeding en uitrustingsstukken ten behoeve van de bijzondere vrij
willigers te doen ontvangen en aan hen te doen verstrekken." 

In verband hiermede verzoek ik U om, wanneer in bijzondere 
omstandigheden vorenbedoelde verstrekking noodig is, door mijn 
tusschenkomst een aanvraag tot den M . v. O. te richten. 

V E R S T R E K K I N G V A N K L E E D I N G E N UITRUSTING 
A A N D E N V.L.S . 

KENNISGEVING Hoofdintendant no. 5442, d.d. 2 November 1927. 

Het is mij gebleken, dat niet alle commandanten van de onder
deelen van den V.L.S. op de hoogte zijn van de bepalingen, betref
fende het ontvangen van kleeding en uitrusting en ledergoed, 
neergelegd in den d.z. brief van 3 Februari 1923 No: 518. 

Waar het mij bovendien wenschelijk voorkomt in die bepalingen 
eenige wijziging te brengen, acht ik het nuttig, genoemden brief in te 
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trekken en ten aanzien van het ontvangen van kleeding en uitrusting 
en ledergoed ten behoeve van den V.L.S. het volgende vast te stellen. 

Alle aanvragen om kleeding en uitrusting en voorwerpen van 
ledergoed moeten door de commandanten van de onderdeelen van den 
V.L.S . rechtstreeks gericht worden tot den Toezienden Chef over het 
militair magazijn van kleeding, waaruit in verband met de vervoer
middelen de verstrekking het meest gewenscht is. 

Aangezien niet immer de zekerheid bestaat, dat de aangevraagde 
artikelen in het desbetreffende magazijn voorradig zijn, en het dus 
noodig kan zijn, die artikelen van elders te doen aanvoeren, moeten 
de aanvragen, of, in plaats daarvan, approximatieve opgaven van 
hetgeen benoodigd zal zijn, minstens veertien dagen vóór het tijdstip, 
waarop de goederen moeten worden ontvangen, in het bezit zijn van 
den betrokken Toezienden Chef. 

Ik verzoek U , de commandanten der onderdeelen, met voren
staande regeling in kennis te doen stellen. 

Een opgave van de garnizoenen, waar militaire magazijnen van 
kleeding zijn gevestigd, alsmede van de Intendanten, die als Toeziende 
Chef over die magazijnen zijn gesteld, gelieve U hieronder aan te 
treffen. 

A M S T E R D A M 

DORDRECHT 
' s - G R A V E N H A G E 
H A A R L E M 
HELDER 
LEIDEN 

A R N H E M 
D E V E N T E R 
E D E 
G O R I N C H E M 
NIJMEGEN 
B E R G E N OP Z O O M 
BREDA 
' s -HERTOGENBOSCH 
M A A S T R I C H T 
MIDDELBURG 
V E N L O 
A M E R S F O O R T 
ASSEN 
G R O N I N G E N 
HARDERWIJK 
U T R E C H T 

Intendant, toegevoegd aan den 
H.I. met standpl. Amsterdam. 

Intendant bij de Ie Divisie 

Intendant bij de He Divisie 

Intendant bij de IHe Divisie 

Intendant bij de IVe Divisie. 
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KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen, Landstorm No. 7442 R. No. 87, 
d.d. 7' November 1927. 

Ter kennisgeving en gevolggeving aan de Commandanten van 
de Groepen en Verbanden van het Vooroefeningsinstituut, de Aange
wezen Commandanten van de Korpsen en Verbanden van het A.R.I. 
en de Commandanten van de Bijzondere Korpsen. 

De in vorenstaanden brief van den Hoofd-Intendant bedoelde 
aanvragen, behoeven niet door mijn tusschenkomst te worden inge
diend, doch met uitzondering voor wat betreft kleeding — behoort, 
telkenmale wanneer voorwerpen van uitrusting en ledergoed zijn 
ontvangen, het ontvangstbewijs aan mij ter inzage te worden gezonden. 

Het dezerzijdsch rondschrijven dd. 7 Februari 1923, L.S.M. No. 
1097, R. No. 29 komt hierdoor te vervallen. 

O R A N J E - A R M B A N D E N . 
Wijziging „Boekwerk Uniformen". 

Ingevolge K. B. van 22 Januari 1925, No. 49, wordt op blz. 78/79 
van het „Boekwerk uniformen" de noot *) aan den voet der bladzijden 
gelezen als volgt: 

*) Vrijwilligers van den Vrijwilligen Landstorm, die niet in 
uniform worden gekleed, dragen als ken- (onderscheidings-) teeken 
om den linker bovenarm een armband van oranjekatoen, voorzien 
van het in zwart opgedrukte Rijkswapen en zoo noodig van rangs
onderschei dingsteekenen". 

N.B. Het is van beteekenis, dat de officieel erkende dragers van wapenen ook 
in burgerkleeding kunnen onderscheiden worden van de daartoe niet gerechtigden. 
Goede kleeding van den troep met uniformen is evenwel een voorwaarde voor ontzag 
inboezemend optreden. 

D R A G E N V A N D E U N I F O R M DOOR BIJZONDERE 
VRIJWILLIGERS. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 28 April 1921, L.S.M. 
No. 1804, R. No. 67. 

In verband met een vraag of kan worden toegestaan dat gewone, 
bijzondere en buitengewone1) vrijwilligers aan de schietwedstrijden 
deelnemen, gekleed in de militaire uniform, bepaal ik, dat tegen het 
dragen van uniform tijdens het bijwonen der schietwedstrijden geen 
bezwaar bestaat, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat aan het dragen 
van de uniform geenerlei recht ontleend kan worden om als onder de 
wapenen te worden beschouwd, noch tot het genieten van vrij vervoer 
of militair tarief op de spoor- of tramwegen, noch eenig recht op ver-

*) Deze categorie is bij de totstandkoming van het Landstormbesluit 1922 op
geheven. (Zie art. 14 Landstormbeschikking). 
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goeding, toelage of soldij, terwijl uit het gebruik der uniform voor 
het Rijk geen schade mag voortvloeien. 

Voorts draag ik U op van deze gelegenheid gebruik te maken 
om de geweren der bijzondere vrijwilligers te doen inspecteeren en 
zoo noodig te doen schoonmaken. 

D R A G E N V A N M I L I T A I R E K L E E D I N G - E N U I T R U S T I N G 
S T U K K E N T I J D E N S G R O O T V E R L O F . 

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 6 Juni 1928, Hde Afd., Litt. G 4 . 
L.O. no. 178. 

1. Het dragen van aan hen van Rijkswege verstrekte boven- en 
onderkleeding, schoeisel en uitrustingstukken is aan verlofsmilitairen 
tijdens het aan hen verleende groot-verlof verboden, behoudens: 

a. bij vertrek met en terugkomst van groot-verlof, gedurende 
de reis van het korps naar de woonplaats en van de woonplaats naar 
het korps, voor zoover die reis binnen de grenzen van het Rijk plaats 
heeft; 

b. wanneer zij zich aan het jaarlijksch onderzoek moeten onder
werpen of arrest moeten ondergaan (zie artt. 41 en 42 van de Dienst
plichtwet); 

c. wanneer zij als „bijzondere vrijwilligers" (zie L . O . 1925, nr. 
461) deelnemen aan of aanwezig zijn bij voor deze verlofsmilitairen 
georganiseerde schietoefeningen, schietwedstrijden of landdagen of 
als zoodanig voor andere doeleinden op een daartoe strekkend verzoek 
toestemming van den Minister van Oorlog hebben verkregen tot het 
dragen van de uniform; 

d. wanneer zij optreden als instructeur bij den Vrijwill igen 
landstorm. 

2. De garnizoenscommandanten, de Koninklijke marechaussee en 
het Korps politietroepen houden toezicht op de naleving van het 
bepaalde in punt 1; het daartoe inroepen van de medewerking van 
Rijks- of gemeentelijke politieautoriteiten is mede gewenscht. 

3. De rapporten of processen-verbaal van overtredingen van het 
bepaalde in punt 1, worden gezonden naar den daarbij betrokken 
regiments- of korpscommandant, die bedoelde bescheiden doorzendt 
aan den Minister van Oorlog. 

4. De compagnies-, eskadrons, batterij- en overeenkomstige 
commandanten maken de in punt 1 bedoelde verlofsmilitairen vóór hun 
vertrek met groot-verlof na geheel of gedeeltelijk volbrachte eerste-
oefening bekend met het bepaalde in punt 1 en wijzen hen, die naar 
het buitenland zullen vertrekken, tijdig op de verplichting om óf in 
burgerkleeding uit de kazerne te vertrekken, óf aan het grensstation in 
Nederland de militaire kleeding tegen, burgerkleeding te verwisselen. 

L . O . 1921, nr. 97; L . O . 1924, nr. 221 en L . O . 1925, nr. 26 vervallen. 
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D R A G E N V A N U N I F O R M E N BIJ V I E R D A A G S C H E 
A F S T A N D S M A R S C H E N . 

KENNISGEVING Inspecteur {vrijwilligen landstorm no. 700, d.d. 15 April 1930. 
Ik bericht U dat de Minister van Defensie mij telefonisch heeft 

doen kennen dat Z . E . er geen bezwaren tegen heeft dat de Bijzondere 
Vrijwill igers in uniform gekleed deelnemen aan de vierdaagsche 
afstandsmarschen en de training smarschen die daaraan eventueel 
voorafgaan. 

I N L E V E R I N G V A N G O E D E R E N D O O R D I E N S T P L I C H T I G E N , 
D I E N A A R D E A A N V U L L I N G S R E S E R V E O V E R G A A N , i ) 

Ministerieele beschikking van 5 Augustus 1931, VHe Afd. nr. 3160. 
Zie ook L. O. 1931, nr. 160. 

§ 1. 
Lichting. 

1. De rijksgoederen, verstrekt aan de gewone dienstplichtigen 
der landmacht, die op 1 October 1931 naar de aanvullingsreserve over
gaan, worden — met uitzondering van haarkam, roskam, spons en zak
boekje — in October 1931 ingeleverd, voor zoover de inlevering van 
deze goederen niet reeds eerder heeft plaats gehad. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde dienstplichtigen behooren: 
a. zij, die behooren tot de lichting 1916, met uitzondering van hen, 

die de eerste oefening met een andere lichting hebben beëin
digd (zie ook § 7 der Verlofgangersbeschikking, L . O . 1926, 

N o . 399); 
b. de gewone dienstplichtigen van andere lichtingen, die met de 

lichting 1916 de eerste oefening hebben beëindigd, met uit
zondering van hen, die reeds eerder naar de aanvullings
reserve zijn overgegaan. 

§ 2. 
Vrijstelling. 

1. V a n de in § 1 bedoelde inlevering zijn vrijgesteld: 
a. de dienstplichtigen, die als „bijzonder vrijwilliger" zijn ge-

registreerd (zie L . O . 1925, N o . 461); 
b. de dienstplichtige vrijwilligers van de Vrijwil l ige landstorm

korpsen Motordienst en Vaartuigendienst. 
2. De Inspecteur van den Vrijwill igen Landstorm verstrekt vóór 

1 October 1931 de noodige opgaven betreffende de in het eerste l id 
bedoelde personen aan de hierbij betrokken indeelingsdistrictscomman-
danten, onder overlegging van de zakboekjes van die dienstplichtigen. 

*) Telken jare verschijnt een nieuwe ministerieele beschikking omtrent deze 
inlevering. 
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§ 19. 

Goederen „bijzondere vrijwilligers". 

1. De rijksgoederen, verstrekt aan de in § 2, eerste lid, a, bedoelde 
dienstplichtigen worden — met uitzondering van het zakboekje — 
ingeleverd, zoodra de registratie als „bijzonder vrijwilliger" van deze 
dienstplichtigen een einde neemt, hetzij ten gevolge van het bedanken 
als zoodanig vóór het einde van den dienstplicht, hetzij door het 
eindigen van den dienstplicht. Verbinden zij zich in aansluiting aan het 
einde van hun dienstplicht overeenkomstig het bepaalde in § 6, zesde 
lid van de Vrijwillige-Landstorm-Beschikking (L . O . 1927, N o . 262) 
dan geschiedt de inlevering overeenkomstig de in het algemeen voor 
vrijwilligers geldende bepalingen. 

2. De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm draagt zorg, dat 
de inlevering, bedoeld in het eerste l id, eersten volzin, tijdig geschiedt, 
dat van de inlevering een aanteekening in het zakboekje wordt gesteld 
en dat de goederen worden verzonden met inachtneming van het 
bepaalde in § 18. 

3. Komen de in het eerste l id, eersten volzin, bedoelde vrijwilligers 
in zoodanige omstandigheden te verkeeren, dat een behoorlijke op
berging of behoorlijk onderhoud van de aan hen verstrekte rijksgoederen 
hun niet of niet meer mogelijk is, dan kunnen zij, indien zij naar de 
aanvullingsreserve zijn overgegaan, een verzoek tot inlevering van die 
goederen richten aan den commandant van het verband of korps, 
waarvoor zij worden geregistreerd. Deze beslist dan op dat verzoek 
en deelt zijn beslissing mede aan den verzoeker en aan den indeelings-
districtscommandant. W o r d t het verzoek toegestaan, dan neemt deze 
commandant de goederen in ontvangst. 



Administratieve Bepalingen* 

INVULLING V A N BESCHEIDEN. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 19 October 1923, 
No. 7062 R. No. 133. 

Waar de uitgaven van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ten 
laste van het Departement van Binnenlandsche Zaken en die voor het 
Vooroefenings-instituut ten laste van het Departement van Oorlog 
komen, bepaal ik, ten einde verwarring bij de afrekening te voorkomen, 
dat in den vervolge op elk stuk duidelijk in den rechterbovenhoek moet 
worden vermeld het woord: „Anti-Revolutie-Instituut", indien het stuk 
betrekking heeft op den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, en het 
woord „Vooroefeningsinstituut", indien het stuk daarop betrekking 
heeft. 

Deze aanduiding zal dus eveneens behooren voor te komen op alle 
bescheiden, die eventueel rechtstreeks aan andere autoriteiten worden 
gezonden. 

BENAMING VAN HET INSTITUUT. 
Hierover is wel eens eenig misverstand ontstaan, tengevolge van 

het feit, dat de z.g. „bijzondere vrijwilligers" niet zijn vermeld in het 
Landstormbesluit. 

Omtrent de benaming van het instituut heeft daarom de toen
malige Minister van Oorlog bij de behandeling der in 1928 voorge
stelde wijziging van de Dienstplichtwet in stuk No. 8 een nadere ver
klaring gegeven n.1.: 

„Evenwel heeft het feit, dat de bijzondere vrijwilligers bestemd 
„zijn om eventueel dienst te doen bij den Vrijwilligen Landstorm, er 
„aanleiding toe gegeven, deze personen te betitelen als bijzondere vrij
willigers van den landstorm en het instituut der bijzondere vrijwilligers 
„als „Bijzondere Vrijwillige Landstorm". 

BRIEFWISSELING OVER DIENSTZAKEN. 
LEGERORDER 1927 No. 325 § 11—3. 

„Aan den voet ,van ieder dienststuk moet de dienstbetrekking van 
„den Commandant of de autoriteit van wie(n) het stuk uitgaat, worden 
„vermeld, terwijl de onderteekening behoort te geschieden door dien 
„Commandant of die autoriteit, dan wel door dengene die als plaats-



53 

„vervanger optreedt of belast is met het voeren der briefwisseling. 
„Boven of onder de handteekening moeten in machineschrift of 

„in duidelijke letters de naam en de voorletters van den onderteekenaar 
„worden gesteld." 

(Zie ook overigen inhoud van deze Legerorder voornamelijk § 4 
betreffende geheimhouding en §§ 6, 9 en 12). 

B E T A L I N G E N T E N B E H O E V E V A N D E N VRIJWILLIGEN 
L A N D S T O R M . 

Ministerieele kennisgeving van 5 Juli 1927, VlIIste Afd., No. 36 
(L. O. 1927, No. 233). 

Betalingen ten behoeve van den Vrijwilligen Landstorm mogen in 
het algemeen door de met het doen daarvan belaste administrateurs en 
commandanten van zelfstandig administratie voerende detachementen 
niet worden gedaan, alvorens de bewijzen zijn voorzien van het goed
keurend visum van den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 

Het bepaalde in artikel 119 R. v. A. 1916 betreffende het onderzoek 
van verantwoordingsstukken is ook op deze bewijzen van toepassing. 

Hiervan zijn alleen uitgezonderd de bewijzen van onderdeelen, 
opgericht tijdens de oefeningen in de zomervacantie van de vrijwilligers 
van de kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut van den Vrijwil
ligen Landstorm; deze kunnen door de administrateurs van die onder
deelen in hunne verantwoording worden opgenomen zonder van bedoeld 
visum te zijn voorzien. 

L. O. 1920, Nos. 122 en 459 worden ingetrokken. 

B E T A L I N G E N T E N B E H O E V E V A N D E N VRIJWILLIGEN 
L A N D S T O R M E N V A N H E T INSTITUUT DER 

„BIJZONDERE VRIJWILLIGERS". 
KENNISGEVING Inspecteur der Militaire Administratie No. 1431, d.d. 
21 December 1928. 

Met ingang van 1 Januari 1929 worden de administrateurs der 
Korpsen en Korpsgedeelten, resp. Commandanten van zelfstandig 
administratie voerende detachementen van de navermelde onderdeelen 
in de onderscheidene garnizoenen belast met de betalingen voor de in 
margine genoemde onderwerpen. 

Deze aanwijzing is van blijvenden aard en zulks in overeenstem
ming met het bepaalde in par. 7 van ad art. 228 R. v. A. 1916. zooals 
deze paragraaf in het volgende wijzigingsblad van dat reglement zal 
worden gewijzigd. 

a. Algemeene betalingen. 
Amersfoort 5 R. I. 
Amsterdam Vaste Garn. Detnt. 
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Arnhem 8 R. I. 
Assen 1 R-1-
Bergen op Zoom 3 R. I. 
Breda 3 R. V . A. 
Deventer 4 H . R. H . 
Dordrecht K. P. en T. 
Ede 10R. I . 
Gorinchem 1 R- O. A. 
's-Gravenhage 
le. G. werkplaatsen 3 H . R. H . 
2e. Mi l . Magazijnen van Kleeding, 

Nachtl. en levensmiddelen 2 R. V . A . 
3e. Alle (met uitzondering van die 

genoemd onder le en 2e hier
voren) R- Gr. 

Groningen 12 R. I. 
Haarlem Schoolcompagnie M . D. 
Harderwijk 7 R. I. 
Den Helder Det. R. K. A . 
's-Hertogenbosch R. 'W. 
Kampen S. R. O. 1. 
Leiden 4 R. I. 
Maastricht 13 R. I. 
Middelburg 14 R. I. 
Naarden 2 R. O. A. 
Nijmegen 11 R- *• 
Soesterberg L. V . A. 
Tilburg Artillerie paardendepot 
Utrecht 1 R . V . A . 
Venlo 2 R. I. 
Vlissingen Detnt. K. A. 

b. Uitbetaling van kostwinnersvergoeding. 
(Zie het bepaalde in het 2e lid van par. 9 onder „B. Bijzon-
zondere bepalingen van kracht in gewone tijdsomstandig
heden" op blz. 5 van de Dienstplicht-vergoedingsbeschikking). 

Amersfoort 5 R. I. 
Arnhem 8 R. I. 
Assen 1 R-1-
Bergen op Zoom 3 R. I. 
Breda 3 R . V . A . 
Ede 10 R.I. 
Gorinchem 1 O. A. 
's-Gravenhage R- Gr. 
Harderwijk 7 R. I. 
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's-Hertogenbosch R ' T J ^ ' 

Leiden 
Nijmegen R V A 

vSf 
c Betalinqen ten behoeve van den Vrijwilligen landstorm en 

van het Instituut der „Bijzondere vrijwilligers" (z.g. A.R.I.). 
le. Vrijwillige landstorm (Vooroefenings-instituut). Zie 

blz. 123 e.v. en 181 e.v. van boekwerk 82 („Vredes-
organisatiën"). 

2e. Vrijwillige Landstormkorpsen motordienst, vaartuigen
dienst, spoorwegdienst en luchtwachtdienst. 

Korpsbureel van het L. S. Korps 
Motordienst 2 R . V . A. 

Afdeeling Zuid-Holland van idem 2 R. V . A . 
Afdeeling Noord-Holland van idem Schoolcompagnie M . D. 
Afdeeling Limburg van idem 13 R. I. 
Afdeeling Overijssel van idem 8 R. I. 
Afdeeling Zeeland van idem 2 R. I. 
Afdeeling Noord-Brabant van id. 2 R. I. 
Korpsbureel van het L. S. Korps 

Vaartuigendienst 3 H . R. H . 
Als voren van het L. S. Korps 

Spoorwegdienst 3 H . R. H . 
Als voren van het L. S. Korps 

Luchtwachtdienst 3 H . R. H . 

3e. Instituut der „Bijzondere vrijwilligers" (z.g. A.R.IJ. 
Friesch Verband 1 R> L 
Groningsch Verband 12 R. I. 
Drentsch Verband 1 R - L 
Twentsch Verband 8 R. I. 

L. S. Korps Veluwzoom 8 R. I. 
L. S. Korps de IJssel en Vollenhove K. R. A. 
Veluwsch Verband 10R .I . 
L. S. Korps N . H . Waterlinie 1 R . V . A . 
L. S. Korps Stelling v. Amsterdam Vaste Garn. Detnt. tè 

Amsterdam 
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L. S. Verband Alkmaar Detnt. R. K . A . te Den 
Helder 

Schoolcampagnie M . D. 
R. Gr. 
K. P. en T. 
K. P. en T. 
14 R. I. 
K. P. en T. 
3 R.I . 

L. S. Korps Kennemerland 
L. S. Korps Z . Holland: West 
L. S. Korps Rotterdam 
L. S. Korps Dordrecht 
Zeeuwsch Verband 
Verband Monden der Maas 
West-Brabantsch Verband 
L. S. Korps de Meijerij, Cie te 

Nijmegen 11 R. I. 
Als voren, Cie te Tilburg 6 R. I. 
Als voren, Cie te 's-Hertogenbosch R. W . 
L. S. Korps Limburgsche Jagers 13 R. I. 

Ten slotte wordt opgemerkt, dat de regeling omtrent de aan
wijzing van betalingen en ontvangsten, behoorende bij mijn brief van 
14 Februari 1927, No. 200 (referte ook aan mijn schrijven van 3 De
cember 1927, No. 1373) in verband met het vorenstaande komt te 
vervallen, met dien verstande, dat, zoolang de binnenkort te verwachten 
legerorder, regelende de betaling van jaarwedde genietende militairen 
zonder troepen als bedoeld in par. 1 ad art. 164 R. v. A . '16, nog niet 
zal zijn verschenen, kolom 7 van eerstgenoemde regeling moet blijven 
gevolgd. 

Voor het bepaalde in kolom 8 dier regeling wordt thans verwezen 
naar het ter zake bepaalde, in L. O. 1922, No. 520. 

Ik verzoek U met het vorenstaande rekening te willen houden en 
ter uitvoering daarvan — voor zooveel U betreft — het vereischte te 
verrichten, c.q. te doen verrichten. 

A D M I N I S T R A T I E V E A A N W I J Z I N G E N I N Z A K E 
B E T A L I N G E N . 

KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm, R. No. 12, d.d. 
22 Maart 1932. 

Het is mij gebleken, dat door diverse onderdeelen, vooral bij het 
A.R.I., met verschillende betalingen wordt gewacht tot het einde van 
een kalenderjaar. 

Voor zoover bij reglementen, voorschriften of overeenkomsten 
geen bepaalde betalingsdata zijn vastgesteld, geef ik U hierbij te 
kennen, dat afrekening van het verschuldigde voor leveringen en (of) 
verrichte werkzaamheden aan het einde van iedere maand moet ge
schieden. 

Het mag derhalve o.a. niet meer voorkomen, dat bij het einde 
des jaars staten voor instructieloon betreffende een geheel kalender
jaar mij ter goedkeuring worden aangeboden. 
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Ten aanzien van aanvragen machtiging tot het sluiten van huur
overeenkomsten inzake oefenlokalen en oefenterreinen ten behoeve 
van het V.O.I., wordt het volgende onder de aandacht gebracht. 

In de aanvragen steeds de grootte der lokalen (terreinen) te 
vermelden. 

Geen vergoeding per oefeningskeer te bedingen, maar een jaar
bedrag, tenzij vergoeding per keer bepaaldelijk voordeeliger voor het 
Rijk is. (dit laatste eventueel toe te lichten). 

Voor lokalen (terreinen) waarin (waarop) meerdere klassen 
oefenen, een zoodanig bedrag vaststellen, dat daarin de vergoeding 
voor alle klassen, gebaseerd op waarschijnlijkheidsberekeningen, is 
verdisconteerd, zoodat het niet telkenmale noodig is, dat een bestaand 
contract moet worden gewijzigd of aangevuld of wel een geheel nieuw 
contract moet worden gesloten. 

Het sluiten van mondelinge overeenkomsten mag voorts alleen bij 
hooge uitzondering na mijnerzijdsche verleende machtiging plaats 
hebben. (B.v. in October tot data oprichten bewijshoudersklassen voor 
de klassen der oude lichting). 

Bij het vaststellen der huurprijzen moet meer dan tot heden is 
geschied, naar verlaging daarvan worden gestreefd. 

In het algemeen zijn de tot heden bedongen prijzen veel te hoog. 

V E R G O E D I N G E N V E R A N T W O O R D I N G I N G E H O U D E N E N 
A F G E D R A G E N G E L D E N W E G E N S V E R V R E E M D E N , Z O E K 

M A K E N , B E S C H A D I G E N E N V E R W A A R L O O Z E N V A N 
RIJKSGOEDEREN. 

KENNISGEVING Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm R. No. 34, 
d.d. 23 Mei 1931. 
(Zie ook R. 57, 65, en 65a van 1925). 

Mijn rondschrijven dd. 11 Juni 1925, No. 57, wordt hierbij inge
trokken, terwijl tevens de opgave als bedoeld in de laatste alinea van 
mijn rondschrijven, d.d. 17 Maart 1922 R. No. 54, in den vervolge niet 
meer behoeft te worden ingediend. 

Bij vervreemden, zoekmaken, beschadigen en verwaarloozen van 
rijksgoederen moet het bepaalde in artikel en ad artikel 196 van het 
„R. v. A . 1916" worden opgevolgd, waarbij in het bijzonder de aan
dacht wordt gevestigd op het gestelde in de 4e, 5e en 6e alinea van 
§ 2 van genoemd ad artikel. 

Onder Administrateur van het korps of korpsgedeelte moet daarbij 
worden verstaan de administrateur, die met de betalingen van het 
betrokken verband is belast. 

Ten aanzien van de storting in Rijksschatkist van ingehouden en 
afgedragen gelden wegens vergoeding voor het vervreemden, zoek
maken, beschadigen en verwaarloozen van rijksgoederen, wordt ver
wezen naar het gestelde in L. O. 1929 No. 80. 
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GELDEN VOOR PATRONEN DIE TEGEN BETALING 
WORDEN AANGEVRAAGD. 

KENNISGEVING Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm R. No. 77, 
d.d. 13 October 1927. 

'Het komt den D. A. M. gewenscht voor, dat — in den vervolge — 
voor patronen, welke tegen betaling worden aangevraagd, de gelden 
worden gezonden aan of gestort op de girorekening van de D. A. I. 

Bij de aanvragen moet niettemin het bewijs van verzending of 
storting toch worden overgelegd. 

Ik verzoek U in voorkomende gevallen dienovereenkomstig te doen 
handelen. 

VERVOERBEWIJZEN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den, vrijwilligen Landstorm 
van 8 October 1924, R. 131, aan commandanten van groepen, 
verbanden en korpsen van den vrijwilligen landstorm (Beide In
stituten). 

De Minister van Oorlog deelt mij bij aanschrijving van 1 dezer, 
VUIe afdeeling No. 64 het volgende mede: 

„Bij nadere overweging van de in het dezerzijdsche schrijven van 
„11 September j.1. VUIe Afd. No. 13 behandelde aangelegenheid, deel 
„ik U mede, dat voortaan geen bezwaar zal worden gemaakt tegen het 
„gebruik van vervoerbewijzen, verklaringen met strook en passage-
„biljetten bij het verrichten van reizen door personeel behoorende tot 
„het Anti-revolutie-instituut''. 

In verband hiermede wordt mijn R. No. 119 van 16 September 1924 
ingetrokken. 

De bereids ingeleverde vervoerbewijzen zullen worden terug
gezonden. 

TOEKENNING V A N VERBLIJFKOSTEN VOLGENS TARIEF 
VAN HET REISBESLUIT 1916 EN VERGOEDING VOOR 

Z.G. WERKDIENSTEN. 

(Zie ook L. O. 1928, No. 7, L. O. 1931 no. 79, 5e V. B. U. 543). 
KENNISGEVING Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm R. No. 43, 
d.d. 24 ]uni 1931. 

Mijn rondschrijven van 16 November 1922 R. No. 192 en dat van 
23 Februari 1927 R. No. 19 worden hierbij ingetrokken. 
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Voorts bepaal ik, dat de dienstreizen ten behoeve van het V . O. I., 
A. R. I. of de Bijzondere Korpsen te verrichten, als volgt worden 
gerangschikt: 

I. Dienstreizen waarvoor verblijfkosten volgens tarief van het 
Reisbesluit 1916 worden toegekend. 
a. Dienstreizen betreffende examens; 
b. Dienstreizen tot werving van nieuwe vrijwilligers voor den 

Vrijwilligen Landstorm; 
c. Dienstreizen verricht door den Inspecteur en de hem toe

gevoegde officieren ingevolge de Vredes-instructie I. V . L.; 
d. Dienstreizen betreffende het melden en ontbieden van per

soneel bij den inspecteur en (of) bij Groeps-(Verbands-) 
Commandanten. 

e. Dienstreizen wegens z.g. werkdiensten, waarbij nachtverblijf 
buiten de vaste standplaats noodzakelijk is. 

f. Dienstreizen tot het voorbereiden van of deelnemen aan 
oefeningen (de gewone dagelijksche oefeningen en schiet
oefeningen van de beide Instituten en de Bijzondere 
Korpsen daaronder niet begrepen). 

II. Dienstreizen waarvoor vergoeding bij z.g. werkdiensten (3e, 
4e en 5e lid van ad. art. 18 der Min. beschikking van 16 De
cember 1915, VUIe Afdeeling No. 117; blz. 543 e.v. der 5e 
B. U.) wordt toegekend. 
Alle niet onder I genoemde dienstreizen. 

Ter toelichting diene nog het onderstaande. 
Onder dienstreizen, bedoeld onder I b, vallen alléén die, welke 

ten doel hebben de toetreding tot den Vrijwilligen Landstorm te 
bevorderen. 

Is eenmaal de zekerheid verkregen, dat in een plaats een klasse 
kan worden opgericht, dan worden alle dienstreizen welke ten doel 
hebben de instructie in die plaats en de verdere voorbereidingen als 
b.v. het huren van oefenlokalen, oefenterreinen e.d. te regelen, be
schouwd als dienstreizen genoemd onder II hiervoren. 

Ten slotte merk ik in verband met de hiervoren vermelde rang
schikking — wellicht met afwijking van hetgeen voorheen is goed
gevonden — nog op, dat zoomede de dienstreizen, welke door personeel 
van het V. O. I. worden verricht om wapeninspectie te houden bij het 
A. R. I., onder de dienstreizen, categorie II vallen. 

Zie voor het verstrekken en verantwoorden der vervoerbewijzen het Voor
schrift Militair Vervoer § 7, 8, 9 en 10; zie ook L.O. 1928, No. 280. 
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H E T VERSCHIL T U S S C H E N D E N len E N 2den B A N . 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is verdeeld in een „eersten" 
en een „tweeden" ban. 

Tot den eersten ban behooren alle bijzondere vrijwilligers, op wie 
nog dienst- of reserveplicht rust, of die, na afloop hiervan, een speciale 
verbintenis *) hebben gesloten, die hen weer in „militair" verband met 
de overheid heeft teruggebracht. 

Dit militair verband heeft dan ook uitsluitend betrekking op het 
zijn van „bijzonder vrijwilliger van den Landstorm". 

Het schept geen nieuwe militaire plichten, zooals opkomst in oor
logstijd of voor herhalingsoefeningen. 

De speciale verbintenis, welke voor dit hernieuwd verband wordt 
gebezigd, hergeeft den vrijwilliger slechts de „militaire positie", die 
noodig is, om — uitsluitend voor binnenlandsche moeilijkheden van 
ernstigen aard — op wettige wijze vrijwillig onder de wapenen te kunnen 
komen bij den Vrijwilligen Landstorm. 

Tot den tweeden ban behooren de bijzondere vrijwilligers, wier 
dienst- of reserveplicht geëindigd is en die, zonder bovenbedoelde 
speciale verbintenis te sluiten, toch zich bereid verklaard hebben, om 
desnoodig voor de handhaving van orde en gezag op' te komen. 

Uiteraard bestaat de 2e ban uit de meer ouderen, hetgeen duidelijk 
wordt wanneer men weet, dat voor den soldaat en den korporaal, de 
dienstplicht eindigt op 40-jarigen leeftijd, voor de officieren en onder
officieren als zij 45 jaar oud zijn. 

De bovenopgesomde verschillen tusschen den lsten en den 2den 
ban zijn evenwel slechts van administratieven en formeelen aard; d.w.z. 
dat aan de vrijwilligers van den 2en ban evenveel waarde moet worden 
gehecht, als aan die van den lsten ban. 

Beider vrijwilligerschap berust geheel en al op hun bereidverklaring, 
op den moreelen band, die gevolg is van hun belofte. 

De vrijwilligers van den tweeden ban (soldaten en onderofficieren 
kunnen tot hun 50ste jaar tot dezen ban behooren) hebben nog voor 
boven die van den eersten ban, dat in verband met hun leeftijd, hun 
overtuiging en verantwoordelijksgevoel, hun ervaring en toewijding 
dieper gefundeerd .mogen worden geacht, een factor, die in tijden 
van ernstige beroering zeer zeker beteekenis heeft. 

Wanneer de vrijwilligers van den tweeden ban tegelijk met of na 
den eersten ban worden opgeroepen, teekenen zij op den dag van 
opkomst, de voor hen gereedgelegde verbintenis,1) die hun de ver-
eischte militaire positie teruggeeft, en het mogelijk maakt, dat de be
palingen inzake soldij, pensioen, kostwinnersvergoeding, enz., op wet
tige wijze op hen worden toegepast. 

1 ) Zie voor het formulier dezer verbintenis blz. 64 en 65. 
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Zoo ziet men derhalve wel eenige verschillen van administratieven 
aard, doch geen in waardeering. 

Het Landstormblad. 

CATEGORIEËN, BEHOORENDE TOT DEN len EN 2en BAN. i) 
KENNISGEVING Inspecteur Landstorm R. No. 12 d.d. 20 Januari 1928. 

Teneinde misverstand te voorkomen, vestig ik Uw aandacht op 
het volgende. 

Gewezen dienstplichtigen (w.o. ook zijn te verstaan gewezen 
landstormplichtigen, die gediend hebben), gewezen reserve-plichtigen 
en gewezen vrijwilligers van land- en zeemacht of van de over-
zeesche weermacht op wie geen dienstplicht als gewoon dienstplichtige 
krachtens de Dienstplichtwet rust, (waaronder ook te verstaan zijn 
gewezen vrijwilligers van het Vooroefenings-instituut die tot buiten
gewone dienstplichtige zijn aangewezen) en die een verbintenis hebben, 
behooren tot den len ban en komen als zoodanig voor in de maande
lijks aan mij in te dienen sterktestaten der Bijzondere Vrijwilligers. 

Diegenen van vorenbedoelde categorieën, die bedoelde verbintenis 
niet hebben gesloten, doch zich niettemin bereid hebben verklaard om 
bij eventueele onlusten onder de wapenen te komen tot handhaving 
van de openbare orde en rust en alsdan die verbintenis zullen sluiten, 
behooren tot den z.g. 2en ban. 

Van de gewezen vrijwilligers van het vooroefeningsinstituut, die 
tot buitengewoon dienstplichtige zijn aangewezen, komen ALLEEN 
zij in aanmerking, die examen hebben gedaan voor het verkrijgen van 
het bewijs van voorgeoefendheid, ongeacht echter of zij dat bewijs al 
dan niet hebben verworven. 

Mijn Rondschrijven No. 3 d.d. 10 Januari 1928, komt hierdoor te 
vervallen. 

VERBINTENIS T E N BEHOEVE VAN DEN 2en BAN. 
MINISTERIEELE BESCHIKKING van 17 Januari 1927, He Afd. No. 81 
L.O. No. 26. (Zie ook L.O. 1922 No. 92 op blz. 78). 

Vrijwillige Landstorm-beschikking. (Bijzondere Vrijwilligers). 
In de „Vrijwillige-landstorm-beschikking" (L.O. 1922, Nr. 92, 

bl. 8 e. v.) moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 
§ 6. Twee nieuwe leden toevoegen, luidende: 
6. Gewezen gewone dienstplichtigen, zoomede gewezen reserve

plichtigen en gewezen vrijwilligers van land- en zeemacht of van de 
overzeesche weermacht, op wie geen dienstplicht als gewoon dienst-

i ) Zie ook blz. 67. 
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plichtige, krachtens de Dienstplichtwet, rust, kunnen worden toegelaten 
tot een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen landstorm, met 
bestemming voor het verrichten van gewapenden dienst, uitsluitend 
voor handhaving of het herstel van de openbare orde of rust. 

7. De verbintenis van den in het zesde lid bedoelden vrijwilliger 
kan worden bestendigd tot den lsten October van het jaar, waarin 
hij 50 jaar oud wordt. x ) 

§ 8. Drie nieuwe leden toevoegen: luidende: 
6. De in het vijfde en zesde lid van § 6 bedoelde vrijwilligers 

behoeven niet aan oefeningen deel te nemen, doch zijn voor zoover 
de inspecteur het noodig acht, verplicht elk jaar eenmaal in werkelijken 
dienst te komen, ten einde te worden onderworpen aan een onderzoek 
over de tot hun uitrusting behoorende en aan hen uitgereikte goederen. 

7. De vrijwilliger, wiens goederen bij het in het zesde bedoelde 
onderzoek blijken niet in den vereischten staat te Verkeeren, kan 
worden verplicht, nogmaals voor een herhaald onderzoek in werkelijken 
dienst te komen. 

8. De vrijwilliger staat bij het onderzoek, in het zesde lid bedoeld 
onder de bevelen van de autoriteit, die het onderzoek houdt. 

§ 11. Het eerste lid lezen: 
1. De vrijwilliger komt, voor zooveel hij de verplichting daartoe 

bij het sluiten van zijn verbintenis heeft aanvaard, tot het verrichten 
van werkelijken dienst in geval van opkomst ter handhaving of herstel 
van de openbare orde of rust — welke reden van>; opkomst eventueel 
uit de oproeping zal blijken — op bij het korps waartoe hij behoort 
of volgt, voor wat betreft den vrijwilliger, bedoeld in het zesde lid 
van § 6, de door den inspecteur te bepalen bestemming bij een der 
in het eerste lid van L.O. 1925, No. 461, bedoelde formaties. 

U I T V O E R I N G S B E P A L I N G E N , 2e B A N . 2 ) 
Uittreksel. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 25 Februari 1927, No. 483. 

Ter uitvoering van de M.B. d.d. 17 Januari 1927, He Afd. No. 81 
(L.O. 1927 No. 26), bepaal ik het volgende: 

Alleen de aangewezen commandanten mogen het Rijk vertegen
woordigen bij het sluiten der in punt 6 bedoelde verbintenissen. 

Van de verbintenis-acte gelieve U eenige exemplaren hierbij aan 
te treffen. 

Andere personen kunnen wel voorloopig aannemen, doch m de 
verbintenis-acte wordt de aangewezen commandant vermeld. 

1) Uit de bepaling omtrent den 50-jarigen leeftijd blijkt wel, dat niet bedoeld 
is, dat deze regeling ook zal gelden voor officieren. Zie blz. 77. 

2) Zie ook de later gegeven voorschriften in de regeling der registratie, voor
komende op blz. 66 en vlgg. 
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Tot het voorloopig aannemen van de o.w. vrijwilligers is de mede
werking ingeroepen van de Nationale Landstorm Commissie en haar 
organen, welke medewerking bereids is toegezegd. 

In de verbintenis-acte moet bij (3) worden ingevuld het jaar, waar
in de vrijwilliger 50 jaar oud wordt. 

De bekrachtiging der verbintenissen geschiedt door mij. 
De verbintenisacten worden daartoe, vergezeld van een uittreksel 

uit het stamboek of andere officieele gegevens betreffende, den vorigen 
dienst van den vrijwilliger, alsmede van een bewijs van goed gedrag, 
aan mij opgezonden. 

Uit bedoelde gegevens moet tevens de geboortedatum van den 
vrijwilliger blijken. 

De verbintenisacten zullen door mijn zorg worden gedrukt en — 
naar behoefte — aan de Nationale Landstorm Commissie en de aan
gewezen commandanten worden verstrekt. 
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VERBINTENIS F O R M U L I E R T E B E Z I G E N BIJ D E OPKOMST 
V A N D E N 2en B A N E N V O O R O P N A M E IN D E N len BAN. 

MODEL. 
§ 6 Vrijw. Landst. Beschikking. 

Vrijwillige Landstorm. 
Ondergeteekende (1) 

als bevoegd ingevolge van § 2 van de Vrijwillige-Landstorm-beschikking 
om ten aanzien van het ontwerp dezer akte, het Rijk te vertegen
woordigen, verklaart te hebben aangenomen (2) 
om het Rijk uiterlijk tot den lsten October van het jaar (3) te 
dienen als bijzonder vrijwilliger, met bestemming, voor het verrichten 
van gewapenden dienst, uitsluitend voor handhaving of tot herstel van 
de openbare orde of rust, bij (4) 
(2) verklaart zich te 
hebben doen aannemen tot voormeld doeleinde. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
dat de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm bevoegd is de 

loopende verbintenis zonder formaliteit te verbreken, ingeval hij of 
de vrijwilliger dit om eenige reden noodig of wenschelijk oordeelt; 

dat de vrijwilliger verplicht is na oproeping in werkelijken dienst 
te komen ter handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust; 

dat de vrijwilliger — voor zoover hij in het bezit van kleeding en 
uitrusting wenscht te blijven — verplicht is, voor zoover de Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm het noodig acht, elk jaar eenmaal in 
werkelijken dienst te komen, ten einde inspectie te maken met de in 
zijn bezit zijnde rijksgoederen en — voor zoover die goederen niet in 
den vereischten staat blijken te verkeeren — nogmaals voor een her
haalde inspectie in werkelijken dienst te komen. 

Hiervan is te (6) • deze akte opgemaakt in 
drievoud en door beide contractanten onderteekend. 

Elk der contractanten heeft een exemplaar daarvan behouden (7) 
(8) (9) 

(1) Geslachtsnaam, voornamen, rang van den aangewezen commandant. 
(2) Geslachtsnaam, voornamen, voormalige positie van den aange

nomen persoon. 
(3) Jaar, waarin de verbintenis onder normale omstandigheden moet 

eindigen. 
(4) Verband of korps, waarin de Bijzondere Vrijwilligers bij mobili

satie zijn geregistreerd. 
(5) Handteekening. 
(6) Plaats en datum. 
(7) Een exemplaar is bestemd voor den Inspecteur. 
(8 en 9) Handteekeningen der contractanten. 
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Bekrachtiging. 

De Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm verklaart, voren
staande verbintenis te bekrachtigen. 

's-Gravenhage, *9 . 

De Reserve-Luitenant-Generaal, 
Adjudant in Buitengewonen Dienst van H . M . de Koningin, 

Inspecteur van den Vrijwill igen Landstorm, 
(5) 

TOELICHTING. 

W i j merken op, dat deze nieuwe verbintenis eenigszins verschilt 
van het bekende toetredingsformulier i ) , dat nog voor de dienstplich
tigen en reserveplichtigen, alsmede voor de buitengewone dienstplich
tigen, die te voren in het leger gediend hebben, (vroeger landstormplich-
tigen, zie art. 53 derde l id Dienstplichtwet), onveranderd is gebleven. 

De nieuwe verbintenis geeft in tegenstelling met het toetredings
formulier, de vereischte „Militaire positie". 

In deze verbintenis zijn de woorden „hij of de vrijwilliger" juist 
opgenomen, om aan te geven, dat de verbintenis onaangetast laat het 
volkomen vrijwillig karakter van het Instituut van den Bijzonderen 
Vri jwil l igen Landstorm, zoodat deze verbintenis op schriftelijk verzoek 
van den vrijwilliger te allen tijde zal worden verbroken. 

i) Blz. 17. 
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REGISTRATIE DER BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm R. No. 26, d.d. 1 April 
1931. Gewijzigd bij R. No. 26a d.d. 6 Mei 1931 en R. No. 26b dA. 21 Sep
tember 1931. 
Zoowel bij de bespreking, welke ik met de Aangewezen Com

mandanten van de Vrijwillige Landstormkorpsen had op 23 Januari 
j.1. als uit verschillende mij verstrekte gegevens en uit hetgeen ik 
tenslotte bij onderzoek bij meerdere korpsen persoonlijk waarnam, is 
mij gebleken, dat de registratie van de Bijzondere Vrijwilligers niet 
bij alle korpsen geschiedt op de voorgeschreven wijze, noch op een 
zoodanige manier dat waarborgen worden , verkregen voor de vereischte 
nauwkeurigheid welke geboden is. 

Het spreekt toch wel vanzelf, dat met een al of niet goede en 
betrouwbare registratie van de Bijzondere Vrijwilligers een eventueele 
mobilisatie van het A.R.I. staat of valt. .' 

Immers, „bereid en getrouw zijn" faalt, indien het instituut daar
nevens ook niet „g e r e e d" is. 

Teneinde nu te komen tot een door alle korpsen te volgen zelfde 
wijze van registratie en tot de in deze noodige samenwerking tusschen 
alle organen welke, hetzij rechtstreeks met de registratie belast zijn 
en daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen, dan wel hunne mede
werking in meerdere of mindere mate moeten verleenen, breng ik hierna 
de op de registratie betrekking hebbende voorschriften en bepalingen, 
overzichtelijk gerangschikt, in herinnering. 
I. Wat moet worden verstaan onder „de Registratie van de bijzondere 
vrijwilligers." 

Het registreeren van de bijzondere vrijwilligers wil zeggen, het 
vermelden der namen van de bijzondere vrijwilligers in een register 
of op kaartsysteem. 

Het register kan in boekvorm zijn, dan wel bestaan uit losse bladen 
van hetzelfde model, zoodat deze gemakkelijk afdeelingsgewijze bij 
elkaar kunnen worden gevoegd. 

Bij de inschrijving moeten van eiken vrijwilliger worden aange-
teekend de gegevens, zooals deze in bijlage I zijn aangegeven. 

Zoolang niet alle, hiervoren bedoelde gegevens van bijzondere 
vrijwilligers bekend zijn, worden deze niet geregistreerd. 
II. Door wien geschiedt de registratie in punt I bedoeld. 

De registratie geschiedt door de aangewezen Commandanten van 
de Vrijwillige Landstormkorpsen. 

Deze commandanten zijn derhalve verantwoordelijk voor de uit
voering en de juiste wijze van de registratie. 

Zij zijn dus verantwoordelijk zoowel voor de juiste vermelding van 
de reeds toegetreden vrijwilligers, als voor de bijschrijving van de 
nieuwe vrijwilligers, afvoering van vrijwilligers, die bedanken, ver
trekken naar andere korpsen, worden geroyeerd, overlijden, enz. 
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De bijzondere vrijwilligers, die als gevolg van het eindigen van 
hun dienstplicht, dan wel wegens het eindigen van hunne verbintenis 
bij het reserve-personeel vóór het bereiken van den 50-jarigen leeftijd, 
ophouden bijzonder vrijwilliger te zijn, worden door de aangewezen 
Commandanten automatisch overgebracht van den len ban naar den 
2den ban. 

III. Wie kunnen worden geregistreerd als Bijzonder Vrijwilliger ten 
welke Vrijwilligers behooren tot den len ban en den 2den ban. 

le Ban. ( V . B. U . bldz. 1279) \ 
a. gewone dienstplichtigen J 
b. dienstplichtigen, bedoeld in art. 53 (destijds ( In het genot van 

51) derde lid, tweede volzin der dienstplicht- ( groot verlof, 
wet d. z. gewezen landstormplichtigen. \ 

c. Reserveplichtigen. ' 
d. Vrijwilligers die een verbintenis overeenkomstig het bepaalde 

in punt 6 § 6 der Vri jwil l ige Landstormbeschikking hebben 
gesloten. ( L . O . 1927 N o . 262). 

De verbintenis onder d bedoeld kan worden gesloten door: 
le. gewezen gewone dienstplichtigen; 
2e. gewezen landstormplichtigen die gediend hebben en tot buitengewoon dienst

plichtige zijn aangewezen; 
3t. gewezen vrijwilligers van het Vooroefeningsinstituut die tot buitengewoon 

dienstplichtige zijn aangewezen en hebben deelgenomen aan het onderzoek ter 
verwerving van het bewijs van voorgeoefendheid; 

4e. gewezen reserve-plichtigen; 
5e. gewezen vrijwilligers van de Kon. Land- en Zeemacht en de overzeesche 

weermacht op wie geen dienstplicht rust als gewoon dienstplichtige. 

2de Ban. 
De vrijwilligers behoorende tot de categorieën, genoemd onder 
a, b, en c op het tijdstip van het eindigen van den op hen 
rustenden dienst- of reserveplicht voor zoover zij niet de ver

bintenis bedoeld in punt 6 § 6 der Vrijwill ige Landstormbe
schikking hebben gesloten. 

I V . Gegevens betrekking hebbende op de verschillende categorieën 
Bijzondere Vrijwilligers, bedoeld onder III. 

a. De dienstplicht eindigt: 
voor officieren op den lsten October van het jaar, waarin zij 
45 jaar worden; 
voor onderofficieren op den lsten October van het jaar, waarin 
zij 45 jaar worden; 
voor korporaals en soldaten op den lsten October van het jaar, 

waarin zij 40 jaar worden. 
b. Korporaals en soldaten gaan op 1 October van het jaar, waarin 

zij 35 worden over naar de aanvullingsreserve; 
onderofficieren gaan op 1 October van het jaar, waarin zij 35 
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worden, dan wel in een, door den M . v . D . te bepalen volgend 
jaar, over naar de aanvullingsreserve. 

c. Gedurende het tijdvak dat dienstplichtigen behooren tot de 
aanvullingsreserve, zijn zij dienstplichtigen met groot verlof. 

d. Alle Bijzondere Vrijwilligers, behoorende tot den len Ban, zijn 
dus militair, hetzij krachtens wettelijke verplichting, dan wel 
uit hoofde van een vrijwillige verbintenis bij het reservekader 
of bij den staf van den Vrijwill igen Landstorm. 

e. Al le Bijzondere Vrijwilligers bedoeld onder III, a, b en c, voor 
wie het tijdvak aanbreekt, bedoeld onder I V a, en dus den 2en 
ban vormen en die niet de verbintenis sluiten, bedoeld in punt 
6 § 6 der Vrijwil l ige Landstormbeschikking, zijn b u r g e r . 

f. De bijzondere vrijwilligers bedoeld onder I V e, moeten, indien 
zij bij een mobilisatie van de Bijzondere Vrijwilligers opkomen, 

de meergenoemde verbintenis punt 6 § 6 sluiten, alvorens zij 
als Bijzonder Vrijwill iger kunnen dienst doen. 

g. De verbintenis punt 6 § 6 der Vrijwill ige Landstormbeschikking 
eindigt op den lsten October van het jaar waarin de betrok
kenen 50 jaar worden, echter met inachtneming van het bepaalde 

in punt 4 van § 3 der vrijwillige Landstormbeschikking. 1) 
h. Allen, die behooren tot den 2den ban, worden als zoodanig 

ontslagen op den lsten October van het jaar waarin zij 50 
worden. 

i . Al le dienstplichtigen nemen bij vertrek met groot verlof var; 
de korpsen van het leger hunne kleeding en uitrusting mede 
huiswaarts. 
Zij leveren deze kleeding en uitrusting bij de desbetreffende 
Indeelingsdistrictcommandanten in, op het tijdstip waarop zij 
naar de aanvullingsreserve overgaan. 2 ) 

k. Dienstplichtigen, die als bijzonder vrijwilliger geregistreerd zijn, 
en die naar de aanvullingsreserve overgaan, kunnen desgewenscht 
in afwijking van het bepaalde onder i in het bezit blijven van 

hunne kleeding en uitrusting, waartoe tijdig te voren door den 
betrokken vrijwilliger mededeeling moet worden gedaan aan 
den aangewezen Commandant, onder overlegging van het 

zakboekje. 
1. Reserveplichtigen met groot verlof zijn in het bezit van klee

ding en uitrusting. 
m. Bijzondere Vrijwilligers, verbonden overeenkomstig het bepaalde 

in punt 6 § 6 der vrijwillige landstormbeschikking, kunnen al 
dan niet in het bezit zijn van kleeding en uitrusting overeen
komstig een of meer der hiervoor onder a t/m. 1 vermelde gevallen. 

n. V a n alle bijzondere vrijwilligers, die op grond van het bepaalde 

1) Blz. 116. 
2 ) Zie hierover blz. 50. 
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onder g of h hiervoren als bijzonder vrijwilliger worden ont
slagen, wordt de kleeding en uitrusting welke zij eventueel in 
hun bezit hebben, ingenomen door den aangewezen Korps
commandant en te bevoegder plaatse ingeleverd, 

o. De aangewezen Korpscommandant handelt op dezelfde wijze 
met de rijksgoederen van de Bijzondere Vrijwilligers die in zoo
danige omstandigheden komen te verkeeren, dat een behoor
lijk onderhoud van de aan hen verstrekte rijksgoederen hun niet 
of niet meer mogelijk is en aan wie door den aangewezen 
korpscommandant op hun verzoek is toegestaan die goederen 
in te leveren. 

W i e is belast met de splitsing in den len en 2en Ban? 

De aangewezen Commandanten van de Vrijwill ige Landstorm
korpsen zijn verantwoordelijk, dat elke bijzondere vrijwilliger, die 
door den secretaris van de Gewestelijke Landstormcommissie aan hen 
wordt opgegeven, met de volledige gegevens als bedoeld onder I, 
wordt ingeschreven in het daarvoor bestemde register, dan wel op kaart 
wordt gebracht. 

Register en kaartsysteem worden afzonderlijk bijgehouden voor 
den len en 2en ban. 

De aangewezen commandanten brengen bij het ontslaan van een 
lichting dienstplichtigen, de tot deze lichting behoorende bijzondere 
vrijwilligers over van den len naar den 2den ban (zie onder I V a) 
met inachtneming van de uitzondering voor hen, die de verbintenis 
punt 6 § 6 meergenoemd hebben gesloten. 

Deze commandanten voeren ook alle bijzondere vrijwilligers af op 
den lsten October van het jaar waarin zij 50 jaar worden, door hen 
in de betrekkelijke registers (kaartsysteem) door te slaan (zie onder 
I V g en h). Z i j geven van de afvoering kennis aan de Gewestelijke 
Commissie en aan den betrokken bijzonderen vrijwilliger. 

In den sterktestaat welke door den aangewezen Commandant moet 
worden ingediend aangevende den toestand van den lsten Januari van 
elk jaar, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde model, wordt voort
aan tevens opgenomen: in r o o d e n inkt, de aantallen bijzondere 
vrijwilligers, rangsgewijze, behoorende tot den 2den ban. 

Samenwerking tusschen de verschillende organen van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

De werving van nieuwe Bijzondere Vrijwilligers onder de dienst
en reserve-plichtigen die hun eerste oefening hebben volbracht, berust 
bij de organen van de Nationale Landstorm Commissie, d. z. in de 
eerste plaats de plaatselijke en gewestelijke landstorm commissiën, 
zoomede de overige organen welke hunne medewerking daartoe ver
leenen aan de Nationale Landstorm Commissie. 
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Het zijn deze organen, die zich o.m. vergewissen van de betrouw
baarheid der nieuw aan te nemen vrijwilligers en zorg dragen, dat 
geen vrijwilligers worden aangenomen, die tevens bij burgerwachten 
zijn verbonden of uit anderen hoofde NIET voor bijzonder vrijwilliger 
in aanmerking kunnen komen. 

De wijze waarop de medewerking van de Gewestelijke Landstorm-
commissiën inzake de registratie is geregeld, is opgenomen in de in-
structiën, welke de Nationale Landstorm Commissie heeft vastgesteld 
voor secretarissen der Gewestelijke Commissiën en voor de Plaatselijke 
Leiders. Deze instructiën (zie bijlage III en IV) vormen met de hier
boven in herinnering gebrachte bepalingen een sluitend geheel. 

Het zal op prijs gesteld worden, indien de Gewestelijke Commissiën 
in de maand December van elk jaar aan de aangewezen commandanten 
mededeelen, dat de ledenlijsten der afdeelingen zijn geverifieerd zooals 
is bepaald in art. 3 van de instructie voor de plaatselijke leiders. 

Het vorenstaande te Uwer kennis brengende, doe ik daarbij tevens 
een beroep op Uw aller volle medewerking bij de uitvoering der regi
stratie van de Bijzondere Vrijwilligers. 
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KORPS (A. R. I.) 
Register der Bijzondere Vrijwilligers. 

Naamlijst der 

BIJLAGE I. 
71 
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B I J L A G E II. 

Controle-staat» 
Behoort bij het legitimatiebewijs van den Bijzonderen Vrijwill iger. 

1. Naam en Voornamen 

2. Woonplaats, straat en huisnummer: 

3. Beroep: 

4. Datum en jaar van geboorte: 

5. Lichting: 

6. Rang of laatstbekleede rang. 

7. Korps waartoe hij behoort, c.q. behoord heeft. 
, nog dienstplichtig 
| niet meer dienstplichtig | Doorhalen wat niet moet worden 

8 ' I s j reserve-plichtig l vermeld. 
' niet meer reserve-plichtig ' 

9. Gegevens omtrent eventueelen dienst bij Schutterijen, V r i j w i l 

ligerskorpsen, Vooroefeningsinstituut enz 

10. Is geabonneerd op het Landstormblad tegen s 
betaling van ƒ 0.75. / Doorhalen wat 

11. Is niet geabonneerd en wi l abonné worden tegen \ niet vermeld 
betaling van ƒ 0.75. \ m o e t morden. 

12. ^ in het bezit van militaire uitrusting. / 
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B I J L A G E III. 
Registratie van 

Bijzondere Vrijwilligers. 

I N S T R U C T I E V O O R D E N P L A A T S E L I J K E N L E I D E R . 

Art ikel 1. 

Wanneer in de onderstaande artikelen wordt gesproken van: 
a Vrijwilliger, dan wordt hieronder verstaan de Bijzondere Land

storm Vrijwilliger; 
b. Plaatselijken Leider, dan wordt hieronder verstaan de Leider van 

de plaatselijke afdeeling van den Bijzonderen Vrijwill igen Land
storm; 

c. Secretaris, dan wordt hieronder verstaan de Secretaris van de 
Gewestelijke Landstorm Commissie. 

Art ikel 2. 

De plaatselijke Leider draagt zorg, dat hij op de hoogte is en 
blijft met de woonplaats van de in zijn afdeeling wonende Vrijwilligers. 
Wanneer een vrijwilliger in de plaatselijke afdeeling van woonplaats 
verandert of naar een andere afdeeling verhuist, dan geeft de Plaat
selijke Leider hiervan zoo spoedig mogelijk, doch minstens één keer per 
maand, kennis aan den Secretaris. Bij adresveranderingen in de afdee
ling wordt het nieuwe adres in de appèllijst vermeld, terwijl bij vertrek 
naar een andere afdeeling de naam van den betrokken Vrijwill iger in 
de appèllijst wordt doorgehaald. 

Artikel 3. 

Eenmaal per jaar, bij voorkeur in de maand October, deelt de 
Plaatselijke Leider den Secretaris mede, dat zijn appèllijst in overeen
stemming is met de in zijn afdeeling wonende Vrijwilligers en dat de 
adressen volledig zijn. Deze mededeeling wordt vergezeld van de appèl
lijst of een afschrift hiervan, die daarna door den Secretaris na ver
gelijking met en bijwerking van zijn eigen register, — het laatste zoo 
noodig ook van de appèllijst — wordt teruggezonden. 

Art ikel 4. 

De uitnoodigingen aan Vrijwilligers tot de te houden vergade
ringen, bijeenkomsten, schietoefeningen of wedstrijden, geschiedt bij 
voorkeur schriftelijk, in welk geval steeds gebruik gemaakt wordt van 
enveloppen, waarop de Secretaris als afzender staat vermeld. 

D E N A T I O N A L E L A N D S T O R M C O M M I S S I E . 
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Registratie van BIJLAGE IV. 
Bijzondere Vrijwilligers. 

INSTRUCTIE V O O R D E N SECRETARIS D E R 
G E W E S T E L I J K E L A N D S T O R M COMMISSIE. 

Artikel 1. 
Wanneer in de onderstaande artikelen wordt gesproken van: 

a. Vrijwilliger, dan wordt hieronder verstaan de Bijzondere Land
storm Vrijwilliger; 

b. Plaatselijken Leider, dan wordt hieronder verstaan de Leider van 
de plaatselijke afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm; 

c. Secretaris, dan wordt hieronder verstaan de Secretaris van de 
Gewestelijke Landstorm Commissie. 

Artikel 2. 
De Secretaris draagt zorg, dat hij op de hoogte is en blijft met 

de woonplaats van de in zijn Gewest wonende Vrijwilligers. Wanneer 
hij kennis krijgt van woonplaatsveranderingen van Vrijwilligers, dan 
stelt hij den betreffenden Plaatselijken Leider hiervan op de hoogte en 
draagt er zorg voor, dat de appèllijsten en registers kunnen worden 
bijgewerkt. De adressen van nieuwe Vrijwilligers worden aan den 
betreffenden Plaatselijken Leider opgegeven. Wanneer de woonplaats 
van een vrijwilliger onbekend is, dan vraagt hij zoo noodig inlichtingen 
aan den Burgemeester van de laatst bekende woonplaats van den 
Vrijwilliger. Wanneer Vrijwilligers naar een ander Gewest zijn ver
huisd, dan geeft hij hiervan kennis aan den betreffenden Secretaris 
onder vermelding van de woonplaats en onder toezending van de 
stukken op den Vrijwilliger betrekking hebbende. 

Artikel 3. 
De Secretaris houdt een register aan van de in zijn Gewest wo

nende Vrijwilligers, zoo mogelijk ingericht volgens kaartsysteem. 
Artikel 4. 

Teneinde de Administratie van het Landstormblad op de hoogte 
te houden met de juiste adressen van de Vrijwilligers, die abonné zijn 
op dit blad, is het gewenscht dat de Secretaris hiertoe medewerking 
verleent, wanneer hem dit door de Administratie wordt verzocht. 

Na ontvangst van adresbandjes van onbestelbaar teruggekomen 
bladen, geeft hij zoo spoedig mogelijk de juiste adressen aan de Ad
ministratie van het Landstormblad op. 

Artikel 5. 
De Secretaris draagt zorg, dat de Aangewezen Commandant om

trent eiken aangeworven Vrijwilliger opgave ontvangt van de gegevens, 
vermeld op het verbintenisformulier (S.W.G. verklaring) benevens 
van de adresveranderingen. 

D E N A T I O N A L E L A N D S T O R M COMMISSIE. 
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T A B E L L E N V O O R SPLITSING IN len E N 2en B A N . 
A. 

Dienstplichtigen. 
Aanvang en einde van den dienstplicht, overgang naar de landweer, 

naar de aanvullingsreserve en naar den tweeden ban. 

Einde van den 
Overge- ° v e r 9 a n 8 dienstplicht op Ontslag 
aal naar n a a r d e 1 October en a l s bijzon-

Behoort 9

 d e aanvul- overgang naar den der vrij wil-
Geboren t Q t d e L a n d w e e r . Hngs- 2en Ban U 9 e r °P 

i n lichting reserve op 1 October 
U C ^ n 9 1 October soldaten ° f f l c i e r e n van het 

, e n , ondiër- 50ste jaar 
korporaals | o f f i c i e r e n 

1892 1912 1918 1927 1932 1937 1942 
1893 1913 1919 1928 1933 1938 1943 
1894 1914 1920 1929 1934 1939 1944 
1895 1915 1921 1930 1935 1940 1945 
1896 1916 - 1931 1936 1941 1946 
1897 1917 § 1932 1937 1942 1947 
1898 1918 5 1933 1938 1943 1948 
1899 1919 8» 1934 1939 1944 1949 
1900 1920 <N 1935 1940 1945 1950 
1901 1921 S 1936 1941 1946 1951 
1902 1922 ~-s 1937 1942 1947 1952 
1903 1923 2-S 1938 1943 1948 1953 
1904 1924 - H Ü 1939 1944 1949 1954 
1905 1925 % « 1940 1945 1950 1955 
1906 1926 12 1941 1946 1951 1956 
1907 1927 8 ^ 1942 1947 1952 1957 
1908 1928 ? 1943 1948 1953 1958 
1909 1929 "S 1944 1949 1954 1959 
1910 1930 J3 1945 1950 1955 1960 
1911 1931 v 1946 1951 1956 1961 
1912 1932 Q 1947 1952 1957 1962 

In 1932 behooren de 20 lichtingen van 1912 tot en met 1931 tot 
den len ban, benevens diegenen van de lichting 1932, welke in dit jaar, 
na beëindiging van hun kazernetijd toetreden. 

Telkens schuift dit met één jaar op, dus in 1933 bestaat de l e ban 
uit de 20 lichtingen, gerekend vanaf 1913 tot en met 1932, vermeerderd 
met hen, die van de lichting 1933 in dat jaar toetreden. 

Vóór 1 October kan de le ban derhalve uit 21 lichtingen bestaan. 
Op dien datum wordt de oudste dezer lichtingen overgeboekt bij den 
2en ban. 
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In 't algemeen kan men zeggen: 
Geboortejaar + 20 jaar = jaar der lichting: Elke lichting heeft 

20 jaren dienstplicht; officieren en onderofficieren 25 jaren. 
N . B . Hlet jaar van overgang naar de aanvullingsreserve ondergaat 

verandering, indien de dienstplichtige b.v. door genoten uitstel, de 
eerste oefening met een andere lichting heeft beëindigd, in welk geval 
hij ook tegelijk met deze lichting naar de aanvullingsreserve overgaat. 

B. 
Landstormplichtigen. 

Behoort tot de 
Geboren in . , . . , . 

Landstormjaarkiasse 

1888 1908 
1889 1909 
1890 1910 
1891 1911 
1892 1912 
1893 1913 
1894 1914 
1895 1915 
1896 1916 
1897 1917 
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De jaar klassen 1908 t.m. 1917 der landstormplichtigen hebben 
werkelijken dienst verricht, benevens zij, die, behoorende tot een 
oudere jaarklasse dan 1908, als vrijwilliger bij het leger hadden gediend, 
als zoodanig niet afgekeurd waren en eervol ontslag hadden verkregen. 
Deze landstormplichtigen kunnen dus aangesloten zijn bij den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. 

V a n de Landstormplichtigen, die onder de wapenen zijn geweest, 
is een gemakkelijk te raadplegen kaartsysteem op het Departement van 
Defensie. 
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De jaarklassen 1908 t.m. 1911 zijn reeds als buitengewone dienst
plichtigen ontslagen; met de jaarklasse 1911 was dit het geval op 1 Oc
tober 1931 (ook de officieren en onderofficieren, aangezien buiten
gewone dienstplichtigen als zoodanig geen rang bezitten). De over
gang naar den tweeden ban geschiedt voor hen derhalve op hun 
40ste jaar. 

De jaarklasse 1911 behoort dus op 1 October 1931 naar den 2den 
ban overgeboekt te zijn; de jaarklasse 1912 op 1 October 1932 en zoo 
vervolgens. 

c. 
Reservepersoneel. 

Een deel van de reservisten gaat, zoodra de reserveplicht eindigt, 
over naar de gewone dienstplichtigen. 

Deze categorie kan bij den len Ban geregistreerd blijven, zonder 
de verbintenis van punt 6 par. 6 der Landstormbeschikking te teekenen. 

Een tweede categorie bestaat uit hen, die niet tot gewoon dienst
plichtige worden bestemd. Dezen kunnen tot hun 50ste jaar bij den 
len Ban geregistreerd worden na het sluiten van b.g. verbintenis, of 
— zonder deze — bij den 2en Ban. 

Ten slotte zijn er nog een aantal reserve-officieren, die wegens 
het bereiken van den daarvoor gestelden leeftijd, van hun reserve
plicht worden ontheven en wier militaire dienstvervulling voorgoed 
is geëindigd. De betrokkenen zijn hiermede bekend. 
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ONTSLAGBRIEF. 

S C H R I J V E N van de Nationale Landstorm Commissie aan de Gewestelijke 

Commissiën. d.d. 25 November 1931. 

Ingevolge de Regeling der Registratie van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm (R. No. 26, Inspecteur Vrijwillige Landstorm, d.d. 
11 April 1931) wordt jaarlijks op 1 October, vanwege de Comman
danten der Landstormkorpsen, aan iederen 50-jarigen bijzonderen 
vrijwilliger een mededeeling gezonden, dat hij heeft opgehouden 
bijzonder Vrijwilliger te zijn. 

Ten einde aan dit ontslag te doen gepaard gaan de waardeering 
waarop deze mannen billijkerwijs aanspraak hebben, is bijgaande 
ontslagbrief vervaardigd, welke aan deze categorie vrijwilligers za) 
worden uitgereikt. 

De ontslagbrieven zullen worden toegezonden aan de secretaris
sen der Gewestelijke Commissiën, met verzoek te willen zorgdragen, 
dat een voldoend aantal door Voorzitter en Secretaris der Gewestelijke 
Commissie geteekend, steeds in het bezit is van den Korpscommandant. 

Aan de Korpscommandanten zal dezerzijds een voldoend aantal 
kartonnen kokers worden verstrekt. 

Het verdient aanbeveling de ontslagen bijzondere vrijwilligers van 
1930 ook in aanmerking te doen komen voor een dergelijken ontslag
brief. 

Zij, die reeds in vroeger jaren zijn ontslagen, behooren hun verzoek 
om ook een geteekend ontslagbewijs te mogen ontvangen, vergezeld 
te doen gaan van een verklaring, geteekend door twee leden der 
Plaatselijke Landstorm Commissie, (waartoe ook de Plaatselijke Leider 
kan gerekend worden), dat zij .wegens het bereiken van den gestelden 
leeftijd uit den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn ontslagen. 

Slechts eervol ontslagen bijzondere vrijwilligers kunnen in aan
merking komen; zij, die uit eigen beweging hebben bedankt, nimmer. 

Zij, die zijn afgekeurd, of blijvend in het buitenland gaan wonen, 
kunnen vanzelfsprekend ook voor een ontslagbrief — al of niet van 
een kantteekening voorzien — in aanmerking komen. 

K E N N I S G E V I N G Inspecteur Vrijwilligen Landstorm R. No. 79/No. 5843 
d.d. 30 November 1931. 

In verband met het gestelde in de 3de en 4de alinea van voren-
staanden afschrift-brief, verzoek ik den Aangewezen Commandanten 
der Korpsen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm om in de in 
dien brief omschreven gevallen, waarbij een Bijzonderen Vrijwilliger 
een eervol ontslag wordt verleend, den vrijwilliger een door den 
Korpscommandant geteekenden ontslagbrief uit te reiken. 
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ONTSLAGBRIEF. 
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P O R T V R I J D O M . 

Bij Koninklijk Besluit van 5 November 1923 (Stbl. N o . 504), 
nader omschreven bij Ministerieele Beschikking van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, N o . 1448, A f d . A . S . C . d.d. 7 November 1923, 
is aan de Nationale Landstorm Commissie en hare organen het recht 
verleend, dienstcorrespondentie portvrij te verzenden. 

Tot deze organen worden gerekend de Aangewezen Comman
danten der Korpsen 1 ) , de Gewestelijke Landstormcommissiën (ook de 
leden onderling), de Plaatselijke Landstormcommissiën (ook de leden 
onderling) en de Plaatselijke Leiders. 

Model . 

DIENST 

Dept. v. Binn. Zaken 
en Landbouw. 

Aan 

No. 63 
Nationale Landstorm Commissie. 

Het Lid der Gewestelijke Landstorm** 
Commissie „Gouda". 

*> 

*) Handteekening. 

R E T O U R E N V E L O P P E N . 

Door 
a. de Aangewezen Commandanten; 
b. de Gewestelijke Landstorm Commissiën; 
c. de Plaatselijke Landstorm Commissiën en 
d. de Plaatselijke Leiders, 

mag in noodzakelijke gevallen van retourenveloppen gebruik worden 
gemaakt om zich antwoorden op dienstbrieven te doen toezenden. 

Op de retourenveloppe moeten adressen van afzender en van ont
vanger gelijkluidend zijn, volgens het bekende voorschrift. 

Op een zeer spaarzamelijk gebruik van deze bevoegdheid wordt 
aangedrongen. 

1) In werkelijkheid zijn de Commandanten evenwel organen van de Inspectie 
van den Vrijwilligen Landstorm. 
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B E R I C H T V A N V E R H U I Z I N G *) 

V R I J W I L L I G E L A N D S T O R M K O R P S 

Afdeeling 

Ondergeteekende, Plaatselijke Leider van opgemelde afdeeling van 

den Bijzonderen Vrijwill igen Landstorm, bericht, dat van zijne afdeeling 

0 
verhuisd is van 2 ) 3 ) 

naar 4)> 5 ) 
6 ) 

*) Deze biljetten aan te vragen bij den Secretaris der Gewestelijke Landstorm-
Commissie. 

Naam en voorletters van den Vrijwilliger. 
2) Naam der woonplaats, oud adres. 
3 ) Straat en huisnummer, oud adres. 
4 ) Naam der woonplaats, nieuw adres. 
5 ) Straat en huisnummer, nieuw adres. 
6 ) Handteekening van den Plaatselijken Leider. 



Bezoldiging, Toelagen en Pensioenen* 

Legerorder 1927, No. 81. 
TOELAGEN. 

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 3 Maart 1927, lilde Afd., nr. 42. 
Zie R.B.L. 1921, blz. 106. 

Regeling van de bezoldiging enz. voor het militaire personeel . 
der landmacht. (R.B.L.) 

Bij Koninklijk Besluit van 24 Februari 1927, nr. 75, is Hoofdstuk 
III, M . der R.B.L. (blz. 106) gewijzigd en opnieuw vastgesteld, 
luidende als volgt: 

M. Toelagen voor „bijzondere vrijwilligers" en voor vrijwilligers 
van den vrijwilligen landstorm". 

Dienstplichtigen en tot het reserve-personeel behoorenden, die 
met machtiging van Onzen Minister van Oorlog tot handhaving of 
herstel van de openbare orde of rust, vrijwillig onder de wapenen 
komen, genieten, zoolang zij tot dat doel in werkelijken dienst zijn, de 
volgende toelagen: 

Officieren ƒ 5.40 per dag: 
Onderofficieren en minderen ƒ 3.60 per dag. 

Deze toelagen worden met ƒ 1.80 per dag verhoogd, indien een 
tot de hiervoren vermelde categorieën behoorend militair gezinshoofd 
is of hiermede gelijkgesteld kan worden geacht (L.O. 1920, No. 211). 

Gelijke toelagen worden genoten door de vrijwilligers van den 
vrijwilligen landstorm, zoolang zij tot handhaving of herstel van de 
openbare orde of rust in werkelijken dienst zijn. 

Onverminderd de toelagen, hiervoren vermeld, zullen de vrijwil
ligers, met bestemming voor de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst 
en Vaartuigendienst, die in positie beneden den rang van onderofficier 
zijn gesteld, boven hunne soldij eene toelage ontvangen tot zoodanig 
bedrag, dat zij in totaal de aanvangsjaarwedde van den sergeant, 
voorkomende in de tweede kolom van bezoldigingsschaal VI , behoo
rende bij het Koninklijk Besluit van 17 Dec. 1925, nr. 25, genieten, 
een en ander gedurende den tijd, welken zij tot handhaving of tot 
herstel van de openbare orde of rust onder de wapenen zijn. 

Deze toelage vervalt echter gedurende den tijd, welken het leger 
geacht wordt geheel of gedeeltelijk op voet van oorlog te zijn. 
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Kostwinnersvergoeding. 
(Zie L.O. 1919, B. No. 453 en L.O. 1925, No. 461). 

D E P A R T E M E N T V A N OORLOG. 
Afdeeling Dienstplicht. 

No. 136 K. 
30 October, 1919. 

Met afwijking in zooverre van het vermelde in het eerste lid van 
het rondschrijven van 29 Mei 1918, afd. Dienstplicht No. 133 L. moet 
bij de berekening der inkomsten, waarover een gezin beschikt, van 
26 October 1919 af geen rekening meer worden gehouden met: 

lo 
4o. de toelage voor personeel van den Vrijwilligen Landstorm, 

welke wordt toegekend, indien van dien landstorm een militair gebruik 
wordt gemaakt. 

Ik heb den militairen autoriteiten opgedragen, II in den vervolge 
nopens genoemde toelagen geen opgave in verband met kostwinners
vergoeding meer te zenden. 

Indien U bij genomen beslissingen nopens kostwinnersvergoeding 
reeds rekening hebt gehouden met zoodanige toelagen, gelieve U de 
beslissingen te herzien voor zoover ze betrekking hebben op verblijf 
onder de wapenen na 25 October j.1. 

De Minister van Oorlog, 
w.g. A L T I N G V O N G E U S A U . 

PENSIOENREGELING. 
Wijziging van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1919. 

Wij W I L H E L M I N A , bij de gratie Gods, Koningin der Neder
landen, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wenschelijkheid 

gebleken is van eene wijziging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
Na art. 85 wordt ingevoegd het volgende artikel: 
Art. 85a. Uitkeeringen aan militairen en aan leden van burger

wachten of aan hun nagelaten betrekkingen ter zake van ongevallen, 
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hun overkomen bij de handhaving van de openbare orde ƒ 100.000. 

Artikel 2. 

Tengevolge van vorenstaande wijziging van het Ve hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 wordt de Vde afdeeling met 
eenhonderd duizend gulden (ƒ 100.000) en het eindcijfer der begrooting 
met gelijk bedrag verhoogd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 
De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Memorie van Toelichting. 

Indien ter beteugeling van onlusten gebruik gemaakt moet worden 
van de diensten van militairen, de vrijwillige landstorm daaronder 
begrepen, of van burgerwachten, bestaat de mogelijkheid, dat zij die 
het gezag helpen handhaven, het slachtoffer worden van de vervulling 
van hun plicht. Het ligt voor de hand, dat het Rijk dengenen, wien 
aldus een ongeval mocht treffen, de helpende hand toesteekt, hetzij 
door aan een verwonde eene blijvende of tijdelijke tegemoetkoming te 
verstrekken, hetzij door de zorg over te nemen voor de nagelaten 
betrekkingen. 

Wel is waar voorzien de militaire pensioenwetten eenigermate in 
dit geval, maar vooreerst zijn deze niet op leden van burgerwachten 
van toepassing en ten andere is hetgeen den getroffene of zijnen nabe
staanden volgens die wetten zou worden toegemeten, al te karig. 

Het is niet meer dan billijk, dat zij die slechts incidenteel of 
krachtens eene vrijwillige, belangelooze verbintenis geroepen worden 
mee te werken tot handhaving van de openbare orde, zooveel doenlijk 
op denzelfden voet worden behandeld als degenen die gerechtigd zijn 
krachtens de Burgerlijke Pensioenwet, de Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren en de wetten ten behoeve hunner weduwen en 
weezen. 

Nochtans is het vrijwel onmogelijk hiervoor algemeene regels te 
stellen, ook omdat men staat tegenover een categorie van personen, 
die niet in publieken dienst zijn, wellicht een zelfstandig beroep uit
oefenen en voor wie de uitkeering zich dus niet als voor ambtenaren 
laat berekenen. 

De aangewezen weg om de noodzakelijke voorzieningen te tref
fen is dus — op het voetspoor van hetgeen indertijd is gedaan ten 
behoeve van de bezoldigde leden der voormalige schutterij — bij een 
begrootingspost aan de Regeering een crediet verleenen. Zij kan dan, 
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mocht uitvoering noodig blijken, deze naar recht en billijkheid doen 
geschieden. 

De raming van het bedrag is natuurlijk een gansch willekeurige. 
Naar vertrouwd mag worden, zal geen behoefte bestaan aan eene 
som van ƒ 100.000.—. Mocht zich echter onverhoopt het geval voor
doen, dat dit bedrag te laag zou blijken, dan zal de Regeering, gelijk 
van zelf spreekt, het noodige doen om tot verhooging te geraken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
w.g. C H . RUIJS D E B E E R E N B R O U C K . 



Eerewachten* Landdagen en Vaandels» 

AANVRAGEN TOT HET VORMEN VAN EEREWACHTEN. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm, d.d. Januari 1924, R. No. 2. 

De Minister van Oorlog bericht mij, dat het hem ongewenscht 
voorkomt, dat eerewachten voor H . M . de Koningin, H . M . de 
Koningin-Moeder en Leden van het Vorstelijk Huis alsmede voor 
vreemde Vorstelijke personen i) worden betrokken zonder zijn voor
kennis en toestemming, terwijl voorts de Bijzondere Vrijwilligers groot
verlofgangers zijn en als zoodanig de uniform niet mogen dragen zonder 
zijn toestemming. 

Verzoeken om eerewachten te mogen vormen zullen dus voortaan 
door mijne tusschenkomst aan den Minister van Oorlog gericht moeten 
worden. 

VERZOEKEN TOT HET VORMEN V A N EEREWACHTEN 
MOETEN TIJDIG WORDEN INGEDIEND. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 28 Mei 1924, No. R. 80. 
Het is voorgekomen, dat het verzoek, eene eerewacht te mogen 

formeeren bij het bezoek van H . M . de Koningin aan een gemeente 
zóó laat werd gedaan, dat dit verzoek het Departement van Oorlog 
eerst bereikte op den dag vóór dien, waarop het bezoek was vastgesteld. 

Ik roep daarom Uw medewerking in, opdat dergelijke verzoeken 
zoo tijdig worden gedaan, dat de Minister van Oorlog behoorlijk de 
gelegenheid heeft, het welmeenen van H. M . de Koningin ter zake te 
vragen. 

In het algemeen acht ik het gewenscht, dat dergelijke verzoeken 
mij een tiental dagen vóór de eerewacht moet worden betrokken, be
reiken. 

EEREWACHTEN. 
Departement van Defensie He Afd. No. 34, d.d. 23 September 1929. 

In verband met de omstandigheid, dat de „bijzondere vrijwilligers" 
in voorkomende gevallen in de gelegenheid worden gesteld om bij 
officieele bezoeken van Hare Majesteit de Koningin een eerewacht te 
vormen, acht ik het nuttig, de in de bijlage dezes vervatte leidraad 
nopens de daarbij te volgen gedragslijn aan U te doen toekomen, met 
verzoek de „aangewezen commandanten" van de in voorkomend geval 
uit de „bijzondere vrijwilligers" te vormen korpsen en verbanden daar
mede in kennis te stellen. 

Voor anderen mogen geen eerewachten worden gevormd. 
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Dezerzijds is de medewerking van de Nationale Landstormcom
missie ingeroepen voor gelijke bekendmaking aan de gewestelijke en 
plaatselijke vertakkingen dier commissie. 
Aan den Inspecteur van den 

Vrijwilligen Landstorm. 
DE MINISTER V A N DEFENSIE 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm, no. 5951, d.d. 3 October 1929. 

Ter kennisneming en om te behouden aan de Aangewezen Com
mandanten van de Verbanden en Korpsen van het A.R.I., waarbij ik 
voorts het volgende aanteeken. 

Indien het verzoek tot het mogen geven van een eerewacht is 
gedaan en, om de een of andere reden, nadere inlichtingen dienaan
gaande gewenscht of noodig worden geacht, behooren deze aan mij 
te worden gevraagd. 

Het zich daartoe rechtstreeks wenden tot H . M . de Koningin of 
den Minister van Defensie, is te eenenmale ongeoorloofd. 

Of het H . M . de Koningin zal behagen de eerewacht te inspec-
teeren, zal uiteraard wel blijken, zoodra H . M . ter plaatse is aangekomen. 

BIJLAGE van den brief van den Minister van Defensie van 23 September 1929, 
11e Afd. B. nr. 34. 

LEIDRAAD N O P E N S H E T V O R M E N E N O P T R E D E N V A N 
E E R E W A C H T E N DOOR „BIJZONDERE VRIJWILLIGERS". 

1. Eerewachten van „bijzondere vrijwilligers" bij officieele be
zoeken van Hare Majesteit de Koningin, worden uitsluitend gegeven, 
wanneer Hoogstdezelve dit heeft toegestaan. 

2. Het verdient de voorkeur, dat de betrokken gewestelijke of 
plaatselijke vertakkingen van de Nationale Landstormcommissie of de 
betrokken „aangewezen-commandanten" van de in voorkomend geval 
uit de „bijzondere vrijwilligers" te vormen korpsen en verbanden, ver
zoeken om een eerewacht, als bedoeld onder 1. te mogen opstellen, 
tijdig tevoren, door tusschenkomst van den Inspecteur van den vrij
willigen landstorm, richten tot den Minister van Defensie, die terzake 
het welnemen van Hare Majesteit de Koningin vraagt. 

3. Verzoeken, als bedoeld onder 2. behooren slechts te worden 
ingediend, indien de omstandigheden, waaronder het Koninklijk bezoek 
plaats vindt, zich bepaaldelijk leenen voor het uitzetten van een eere
wacht en ter plaatse geen garnizoen is gelegen. 

4. De eerewacht heeft in den regel een sterkte van 1 kapitein, 
4 luitenants en 100 man (kader inbegrepen). Omtrent dit personeel 
moet tevoren nauwkeurig worden nagegaan of het als dienst- of reserve-
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p l i ch t ige tot het leger behoor t en als „ b i j z o n d e r v r i j w i l l i g e r " ( L . O , 
1925, n r . 461 ; 5e B . U . b l z . 1279) is gereg is t reerd . 

5. I n d i e n het ko rps of v e r b a n d , w a a r v o o r de v a n de ee rewacht 
deel u i tmakende „ b i j z o n d e r e v r i j w i l l i g e r s " w o r d e n geregis t reerd , een 
K o n i n k l i j k e r k e n d v a a n d e l heeft, k a n di t v a a n d e l — met v a a n d e l -
w a c h t — mede bij de ee rewach t w o r d e n ingedee ld . D e v a a n d e l w a c h f 
bestaat uit 1 lu i tenant , 1 sergeant en 6 so lda ten ( b o v e n de sterkte, 
genoemd onder 4 ) . V a a n d e l s , w e l k e niet K o n i n k l i j k z i jn e rkend , v l a g 
gen, b a n i e r e n en dergel i jke, mogen niet a a n w e z i g z i jn . 

6. Bi j de ee rewach t mag geen m u z i e k k o r p s w o r d e n ingedee ld ; 
e v e n m i n mag de ee rewach t met een b u r g e r m u z i e k k o r p s o p t r e k k e n of 
a fmarcheeren . 

7. O p s t e l l i n g v a n „ n i e t - i n g e d e e l d " personeel m a g niet geschieden; 
e v e n m i n behooren hoogere c o m m a n d a n t e n en de b e t r o k k e n plaatsel i jke 
of geweste l i jke v e r t a k k i n g e n v a n de N a t i o n a l e l ands to rmcommiss i e 
a a n w e z i g te zi jn bij de on tvangs t enz. v a n H a r e Ma je s t e i t de K o n i n g i n , 
tenzij daar toe i n o p d r a c h t v a n hoogs tdeze lve beve len zijn gegeven . 

8. T e n u e v a n de ee rewacht : 
V e l d t e n u e (helm) met beenwindse l s , d o c h zonder ranse l , gasmasker , 

p ion ie rge reedschap en b r o o d z a k ; k o p p e l en tasschen w o r d e n opge
h o u d e n door den b r o o d z a k b a n d ; m o d e l - d e c o r a t i ë n . 

O m t r e n t het d r agen v a n den overjas geeft de c o m m a n d a n t v a n 
de eerewacht , zoo n o o d i g , beve len . 

9. D e commandan t v a n de ee rewach t houdt , v ó ó r het o p t r e k k e n , 
een n a u w k e u r i g e inspect ie o v e r de eerewacht , doet het b r engen der 
eerbewi jzen beoefenen en let daarbi j op een juiste en s t ramme ui t 
v o e r i n g . 

10. D e c o m m a n d a n t v a n de ee rewach t meldt z i c h bij H a r e M a j e s 
teit de K o n i n g i n , z o o d r a H o o g s t d e z e l v e de w a c h t nadert ; hij houdt 
z i c h b u i t e n w a a r t s v a n H o o g s t d e z e l v e op, z o o l a n g de inspect ie duurt , 
d a a r n a herneemt hij zi jn plaats v o o r de w a c h t . 

11. D e ee rewach t v e r r i c h t slechts eerbewi jzen v o o r H a r e Majes t e i t 
de K o n i n g i n , v o o r H a r e Ma je s t e i t de K o n i n g i n - M o e d e r en v o o r de 
l eden v a n het K o n i n k l i j k H u i s ; de eerbewi jzen moeten w o r d e n v e r r i c h t 
met opgep lan te bajonet. 

12. I n d i e n tamboers en/of hoornb laze r s zi jn ingedee ld , w o r d t , bij 
het b rengen v a n het eerbewijs , het s i g n a a l „ W i l h e l m u s " geslagen en/of 
geb lazen . 
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M E D E W E R K I N G V A N L E G E R O N D E R D E E L E N V O O R 
L A N D D A G E N . 

DEPARTEMENT VAN OORLOG, Ile Afd. no. 79, d.d. 14 Mei 1926. 

Het is mij gebleken, dat gewestelijke of plaatselijke z.g. „Land
stormcommissiën — vertakkingen van de commissie, bedoeld in L.O. 
1919 B 215 ten behoeve van door hen te organiseeren landdagen 
voor'„bijzondere vrijwilligers" (L.O. 1925, No. 461), zich rechtstreeks 
wenden tot commandanten van korpsen of korpsgedeelten van het 
leger, teneinde de medewerking van legeronderdeelen op die land
dagen te erlangen. 

Onder mededeeling dat ik niet kan goedvinden dat dergelijke 
verzoeken door vorenbedoelde commandanten worden afgedaan, ver
leen ik U, !) ieder voor zooveel zijn dienstkring betreft, de machtiging, 
om daarop in voorkomend geval, rekening houdende met oefenings-
en andere dienstbelangen, te beschikken, onder voorbehoud dat aan 
de deelneming geen kosten voor het Departement van Oorlog verbon
den mogen zijn. 

Ik verzoek U de eventueel onder U ressorteerende commandanten 
te dezer zake te onderrichten. 

D E MINISTER V A N O O R L O G 

a) den Chef van den Generalen Staf, 
den Commandant van het Veldleger, 
den Inspecteur der Infanterie, 
den Inspecteur der Cavallerie, 
den Inspecteur der Artillerie, 
den Inspecteur der Genie, 
den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, 
den Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, 
den Hoofdintendant, 
den Chef van den Mil. Veterinairen Dienst, 
den Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie. 



90 

V A A N D E L S . 

Zie L.O. 1925. 323. 
Bij Koninklijk besluit van 21 Augustus 1931, No. 40, is het vol

gende bepaald: 
„Artikel 1. 

Wij erkennen de, door de in voorkomend geval uit de „bijzondere 
vrijwilligers" te vormen korpsen en verbanden: Friesch Verband, 
Groningsch Verband, Drentsch Verband, Twentsch Verband, de IJssel 
en Vollenhove, Veluwsch Verband, Veluwzoom, de Meijerij, West-
Brabantsch Verband, Zeeuwsch Verband, Verband Monden der Maas, 
Verband Dordrecht, Kennemerland, Verband Alkmaar, te voeren 
vaandels van bovengenoemde korpsen. 

Artikel 2. 
Op de onder 1 genoemde vaandels zullen worden vermeld, de 

namen der betreffende korpsen, terwijl voorts in een of meer der 
hoeken, op de voorzijde, de betrokken provincie- en/of stedenwapens 
worden geborduurd. 

Artikel 3. 
Aan de vaandels van de in artikel 1 genoemde korpsen, worden 

dezelfde eerbewijzen gebracht, welke ten deel vallen aan de door of 
vanwege Ons uitgereikte of met Onze toestemming gevoerde vaandels 
en standaarden. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag waarop de in artikel 1 

bedoelde vaandels in dienst zullen worden gesteld. x) 

N.B. Reeds vroeger zijn Koninklijk erkend de vaandels van: 
het Landstormkorps „Limburgsche Jagers", zie K.B. 3 Augustus 

1915, No. 13, L.O. 1915, A. No. 93. 
het Landstormkorps „Rotterdam", zie K.B. 23 Mei 1916, No. 101, 

L.O. 1916, A . No. 81. 
het Landstormkorps „Zuid-Holland: West", zie K.B. 13 Juli 1916, 

No. 43. L.O. 1916, A . No. 88. 
het Landstormkorps „Stelling van Amsterdam", zie K.B. 7 No

vember 1916, No. 45, L.O. 1917, A. No. 32. 
het Landstormkorps „Nieuwe Hollandsche Waterlinie", zie K.B 

23 Juli 1917, No. 47 L.O. 1918, A. No. 110. 
1 ) Deze indienststelling is bepaald op 11 Juni 1932. 



Schietoefeningen en -Wedstrijden» 
Regeling Schietoefeningen en Wedstrijden bij den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm. 

INSPECTEUR V A N D E N 
VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M . 

R No 217 dd. 29 Dec. 1922, gewijzigd bij R. 74 van 1924, R. 
No 35 van 1924 en bij R. 72 van 1925. (Zie ook R. No. 13 dd. 12 
Febr. 1927 R. No. 13 dd. 25 Jan. 1928 en R. No. 9 dd. 11 Febr. 1929 
en R. No. 10 van 1932). 

1. Algemeen. 
Eén der middelen om te komen tot de gewenschte consolidatie 

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is het houden van schiet
oefeningen en wedstrijden, waardoor tevens de schietvaardigheid der 
betrokken dienstplichtigen wordt bevorderd. In overleg met de Natio
nale Landstorm Commissie is daartoe de navolgende regeling vast
gesteld: 

2. Grondslag, indeeling en regeling. 
De korpsen en verbanden van den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm worden beschouwd als grondslag voor de indeeling en de 
regeling, waardoor samenwerking mogelijk is van de Commandanten 
der korpsen en verbanden met de betreffende Gewestelijke Landstorm
commissiën. 

3. Verdeeling van arbeid. 
Terwijl zoowel de Gewestelijke als de Plaatselijke Landstorm

commissiën de deelname aan de schietbijeenkomsten bevorderen, be
paalt de arbeid van den Commandant zich tot de technische regeling 
en leiding der schietoefeningen en wedstrijden, zulks met het oog op 
gevaar, ter bereiking van grooter schietvaardigheid en ter controleering 
van munitie-verbruik. 

4. Plaatselijke leiders en instructeurs. 
De Gewestelijke Landstorm Commissiën hebben in de verschillende 

plaatsen in haar gebied, plaatselijke leiders aangesteld, gekozen uit 
de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ter plaatse. 
Aangezien deze plaatselijke leiders meestal een rang in het leger ver
vullen en veelal bij mobilisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm tot handhaving van orde en rust en tot steun van het wettig 
gezag, eene functie als commandant dier afdeeling vervullen, komen 
zij in de eerste plaats in aanmerking om op te treden tevens als 
instructeur bij de schietbijeenkomsten. Alleen wanneer de korps- of 
verbandcommandant 't niet met zijn verantwoordelijkheidsgevoel over
een zou kunnen brengen, kan hij een instructeur (baancommandant) 
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aanwijzen naast den plaatselijken leider, waartoe hij (binnen de grens 
van zijn verantwoordelijkheid) bij voorkeur dien persoon aanwijst, op 
wiens medewerking de desbetreffende commissie het meest prijs stelt. 
Hierbij mag evenwel uit een zuinigheidsoogpunt slechts bij uitzondering 
verplaatsing of vervoer van de eene plaats naar de andere worden toe
gestaan. Met deze beperking van keuze dient bij het overleg van den 
commandant en de betreffende commissie rekening te worden gehouden. 

5. Taak Commandanten. 

De commandanten van korpsen en verbanden verleenen hunne 
medewerking tot het beschikbaar stellen van: 

a. banen; 
b. personeel ter bediening van de schijven; 
c. geweren; 
d. patronen; 
e. schoonmaakgereedschappen; 
f. plakmiddelen en 
g. andere hulpmiddelen. 

Zi j stellen orde op een behoorlijk onderhouden der wapens, het 
beheer der patronen en het controleeren van het goed plaats hebben 
der oefeningen en wedstrijden. 

Zi j verleenen hun tusschenkomst voor het doen van betalingen 
voor zoover aangaat de technische uitvoering der oefeningen en wed
strijden. 

6. Taak der plaatselijke leiders. 
De plaatselijke leiders zijn belast met: 
a. het versterken van de saamhoorigheid der bijzondere vrijwill i

gers hunner afdeeling: 
b. het opwekken tot deelname aan de schietoefeningen en wed

strijden; 
c. het aanhouden van een register, waarin zijn opgeteekend de 

namen en nadere gegevens der bijzondere vrijwilligers bij den land
storm ter plaatse; 

d. het opgeven van mutatiën bij hunne afdeeling aan den Secre
taris van de betreffende Gewestelijke Landstorm Commissie. 

7. Taak Instructeurs. 

De instructeurs treden tevens op als baancommandant. Zij houden 
aanteekening van de verschoten patronen en van de resultaten bij het 
schieten verkregen. Daartoe worden hun door de korps- (verband) 
commandanten schietlijsten verstrekt. 

8. Hulppersoneel. 
Het bedienen van schijven en het schoonhouden der wapens ge

schiedt zooveel mogelijk door de schutters zelf. 
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Is dit niet mogelijk (b.v. het te voren plaatsen van vlaggen of 
bij het gebruik van banen, die niet aan het Rijk behooren) dan kan 
personeel te werk worden gesteld tegen de ter plaatse geldende be
taling. 

V o o r het schieten met margapatronen op plaatsen, waar niet met 
scherpe patronen N o . 1 kan worden geschoten, is geen hulp van 
personeel noodig. Eventueele opbewaring van margamaterieel en pa
tronen kan worden beloond. 

Overleg met de betreffende commissiën kan, in verband met hare 
plaatselijke bekendheid, leiden tot het bekomen van personeel, dat de 
werkzaamheden tegen geene of zeer geringe vergoeding verricht. 

9. Tijdstippen waarop oefeningen en wedstrijden plaats vinden. 
In overleg met de deelnemers en de betreffende commissie, c.q. 

instructeurs worden vastgesteld de data en de uren waarop en de 
plaatsen waar de schietoefeningen en wedstrijden worden gehouden. 

10. Bijeenkomsten commandanten met plaatselijke leiders. 
De korps- en verbandscommandanten houden jaarlijks één of zoo 

noodig meerdere bijeenkomsten met de plaatselijke leiders, teneinde 
regeling en uitvoering van de schietoefeningen en wedstrijden te be
spreken. 

11. Het schieten. 
De schietsamenkomsten moeten een opgewekt en aangenaam 

karakter dragen. 
De opkomst is geheel vrij; uniform is gewenscht doch niet nood

zakelijk. 
E r wordt geschoten met daarvoor door de commandanten be

schikbaar gestelde wapenen, tenzij de deelnemers wapenen onder hunne 
berusting hebben; de schietoefening biedt alsdan een goede gelegenheid 
een wakend oog op den toestand der wapenen te houden. 

Per oefeningsklasse van gemiddeld 25 schutters wordt hoogstens 
2 uur instructie-toelage per oefeningsdag uitgekeerd. (Het doen schie
ten van 2 of meer verschillende klassen na elkaar op eenzelfden dag 
is geoorloofd). 

Per jaar en per klasse van 25 man kunnen ten hoogste voor 10 
oefeningen en wedstrijden de instructie-toelagen worden toegekend. 

Per deelnemenden schutter kan worden beschikt over een telken 
jare te bepalen aantal patronen per jaar. 

12. Schietwedstrijden. 
Er kunnen plaatselijk, zoowel als verbands- (korps-) gewijze 

schietwedstrijden worden gehouden. 
Het al dan niet houden van korps- en verbandswedstrijden behalve 

de plaatselijke wedstrijden en het al dan niet plaatselijk schieten der 
eventueele korps- en verbandswedstrijden wordt overgelaten aan het 
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oordeel van de betreffende gewestelijke commissiën, na overleg met 
den betrokken commandant, waarbij in het oog gehouden moet worden, 
dat het voor de schietoefeningen en wedstrijden toegestane bedrag 
niet wordt overschreden. 

Het verdient aanbeveling verschil te maken tusschen de belang
rijkheid van plaatselijke- en van verbands- (korps-) wedstrijden door 
aan een belangrijker wedstrijd niet te doen deelnemen, dan nadat bij een 
vorigen (minder belangrijken) wedstrijd een bepaald aantal punten is 
behaald. 

13. Prijzen schietwedstrijden. 
De Nattonale Landstorm Commissie stelt voor den aankoop van 

prijzen gelden ter beschikking van de Gewestelijke Landstorm Com
missie. 

14. Technische regeling van de Schietoefeningen. 
Er wordt geschoten met geweer, karabijn, geweer tot K.S.O. c.q. 

margageweer met de patronen, in de houdingen, op de schijven en op 
de afstanden, zooals voor het leger in de desbetreffende voorschriften 
of aanwijzingen is bepaald. 

Schijven enz. moeten middels aanvragen in twee-voud aan de 
K. M . A. worden aangevraagd. 

De verstrekking van kogelgatpleisters en schietlijsten geschiedt 
— op aanvrage — door dezerzijdsche zorg. 

De juiste benamingen der schijven zijn vermeld in de Boekenlijst 
No. 79 met de daarop verschenen wijzigingsopgaven. 

Per vóór- en per namiddag mogen per baan niet meer dan twee 
geweerschijven worden gebruikt. 

Margaschijven op carton moeten zoo lang mogelijk door over-
plakking worden gebruikt. 

15. Vrijwillige L . S. K . Motordienst en Vaartuigendienst. 
De vrijwilligers bij de landstormkorpsen Motordienst en Vaar

tuigendienst kunnen deelnemen aan de schietoefeningen en wedstrijder-
van de afdeeling Bijzondere Vrijwillige Landstorm in hunne woon
plaats. 

C O M P T A B E L E E N A D M I N I S T R A T I E V E B E P A L I N G E N . 
Algemeen. De verantwoording der kosten, verbonden aan de schiet

oefeningen en wedstrijden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
moet geheel afzonderlijk worden gehouden van die van andere uit
gaven en moeten aan de hand van het rondschrijven No. 191 van 
17 November 1922, (2e bladzijde), kolommen 3, 4, 5 en 6 worden 
opgemaakt. 

De verantwoordingsstukken moeten in rooden inkt het opschrift 
dragen: Art. 32. Begrooting B. Z . (schietoefeningen en wedstrijden), 

ad. 3. Jaarlijks vóór of op 1 Februari wordt door de korps- en 
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verbandcommandanten een begrooting van kosten betreffende de te 
houden schietoefeningen en wedstrijden op het Inspectiebureau van den 
Vrijwil l igen Landstorm ingediend, berekend naar het vermoedelijk 
aantal deelnemers en vermeldende: 

a. het benoodigde aantal patronen; 
b. de kosten voor het personeel; 
c. de kosten voor onderhoud, toezicht en huur van banen, schiet-

plaatsen en schietmiddelen; 
d. overige kosten. 
Wanneer een indruk verkregen is van het totaal der door de 

korps- en verbandscommandanten noodig geachte gelden, wordt aan 
elk der commandanten een maximum-bedrag ter beschikking gesteld, 
welk bedrag in geen geval mag worden overschreden. 

ad. 5. De Plaatselijke Leiders ontvangen van de Nationale Land
storm Commissie door tusschenkomst van de betrokken Gewestelijke 
Landstorm Commissie een halfjaarlijksche vergoeding. 

Het spreekt van zelf, dat de arbeid der Plaatselijke Leiders er een 
moet blijven van toewijding. De vergoeding wordt gegeven uitsluitend 
als een blijk van waardeering. 

ad. 6. De Instructeur wordt beloond op de wijze als dit voor het 
overige instructie-personeel van den Vrijwill igen Landstorm is voor
geschreven. 

ad. 10. De korpscommandanten kunnen voor het hóuden van ver
gaderingen met de Plaatselijke leiders en met de aangesloten Reserve-
Officieren beschikken over een bedrag, hetwelk jaarlijks door de 
Nationale Landstorm Commissie wordt vastgesteld en in de toewijzing 
der door de Gewestelijke Commissiën te verantwoorden gelden wordt 
opgenomen. 

Ui t deze beschikbare gelden dienen te worden betaald alle kosten 
aan de vergaderingen verbonden, t.w. zaalhuur, een eenvoudige con
sumptie, alsmede reis- en noodzakelijk te maken verblijfkosten van de 
ter vergadering aanwezigen. 

Well icht ten overvloede wordt medegedeeld, dat de uitgaven op de 
gebruikelijke wijze dienen te worden verantwoord volgens de door de 
Departementen van Algemeen Bestuur en de Algemeene Rekenkamer 
gestelde comptabele regelen. 

Slot. Zuinigheid bij het besteden van 's Rijks gelden is bij het 
nemen van alle maatregelen enz. geboden. 

Uiterlijk den 15den December wordt op het Inspectiebureau van 
den Vrijwill igen Landstorm ingewacht een kort verslag der oefeningen 
en wedstrijden, onder opgave van het totaal aantal verschoten pa
tronen (No. 1 en N o . 7 afzonderlijk) en onder overlegging van een 
overzicht der besteding der gelden, verdeeld als in punt 3 voor de 
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begrooting van den Vrijwill igen Landstorm is opgegeven (R. N o . 191, 
17 Nov . '22). 

Ook de Nationale Landstorm Commissie ontvangt terzelfder tijd 
een verslag van de gehouden oefeningen en wedstrijden van de zijde 
der Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

A A N V U L L E N D E R E G E L I N G 1 ) 
voor het schieten van den Bijzonderen Vrijwill igen Landstorm. 

I. A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 
Ar t . 1. De Commandant van ieder korps of verband zal zorg 

dragen, dat alle schietoefeningen en wedstrijden zullen worden ge
houden volgens de bepalingen, in deze regeling aangegeven. 

Ar t . 2. Algemeene schietwedstrijden zijn wedstrijden waaraan de 
vrijwilligers van den Bijzonderen Vrijwill igen Landstorm en de aan
verwante Korpsen uit het geheele land kunnen deelnemen. 

Ar t . 3. In ieder kalenderjaar kunnen voor den Bijzonderen V r i j 
willigen Landstorm ten hoogste twee algemeene wedstrijden worden 
gehouden in die Verbanden, op welker aanvrage gunstig wordt beslist. 

Deze aanvraag moet vóór 1 M e i bij de Nationale Landstorm 
Commissie worden ingediend. 

Ar t . 4. Geen wedstrijd kan worden uitgeschreven door Plaatse
lijke Afdeelingen dan die, op welker aanvrage gunstig is beschikt door 
den Verbandscommandant in overleg met de Gewestelijke Commissie. 

II. V O O R S C H R I F T O M T R E N T H E T H O U D E N V A N 
W E D S T R I J D E N . 

Ar t . 5. De wedstrijden worden onderscheiden in: 
a. Plaatselijke wedstrijden; 
b. Verbands- of Korpswedstrijden; 
c. Algemeene wedstrijden. 
Art . 6. Deelneming. Op het wedstrijdterrein moet, op aanvraag, 

het legitimatiebewijs worden getoond, voorzien van het controle-
stempel. 

Een schutter mag op een wedstrijd niet in een lagere klasse uit
komen dan waarin hij is geplaatst. Alleen bij Korpswedstrijden kan een 
schutter (reserve) uit een lagere klasse in een hoogere klasse uitkomen, 
in welk geval in slechts één wedstrijd mag worden uitgekomen. 

Ar t . 7. Wapens. Op de banen zijn goed ingeschoten geweren 
aanwezig. Het is niet geoorloofd met andere wapens te schieten. 

Ar t . 8. Munitie en afstanden. Scherpe patronen N o . 1 (geweer) 
op 100 M . 

Scherpe patronen No . 7 (geweer) en scherpe patronen N o . 13 
(geweer tot kamerschietoefeningen) op 12 M . 

1 ) Gewijzigd d.d. 11 Febr. 1929. 
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Art. 9. Schijfbeelden. Patronen No. 1. schijf No. 693 K.M.A. 
Patronen No. 7 en No. 13, schijf No. 694a K.M.A. 

Art. 10. Houding. Staande, knielende of liggende vrije hand, naar 
keuze voor scherpe patronen No. 1. 

Staande of knielende vrije hand voor patronen No. 7 en 13. 
Art. 11. Elke poging tot bedrog heeft algeheele uitsluiting van 

den wedstrijd ten gevolge. 
Art 12. Orde. De schutters moeten zich op het schietterrein ge

heel gedragen naar'de door de wedstrijd-Commissie en den baancom-
mandant te geven aanwijzingen. Er mag zich vóór den baancomman-
dant niemand bevinden, die niet aan de beurt van schieten is. 

Het is verboden, onder welk voorwendsel ook, zich te bevinden 
binnen de voor den schutter bestemde ruimte, tenzij de baancomman-
dant, op verzoek van den aan het schot zijnden schutter, dit verbod 
opheft. Het is verboden een wapen van een anderen schutter aan te 
raken zonder diens toestemming. 

Uitdrukkelijk is verboden op iemand aan te leggen, zelfs met on
geladen wapens. 

Art. 13. Hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen, zooals kniekussens, 
kolfsokken e.d. zijn verboden. Ook is het niet geoorloofd onder de jas 
aan te leggen, alsmede den draagriem onder den arm te rollen of op 
andere wijze daarmede aan het wapen een steunpunt te geven. 

De wedstrijdcommissie of de baancommandant is echter bevoegd 
een kussen, mat of iets dergelijks te verstrekken, waarop geknield 
wordt. Het opvullen van de ruimte tusschen voet, onder- en( bovenbeen 
en zitvlak met kussens of wat dan ook is verboden. 

Art. 14. Gebruik der wapens. De schutter moet zijn wapen zelf 
laden en niet voordat de baancommandant daartoe aanwijzing geeft. 
Bij het laden moet de loop gehouden worden in de richting van de 
schijf. 

Indien het wapen van den schutter weigert of onbruikbaar wordt, 
maakt hij plaats voor zijn opvolger, doch hij wordt weer toegelaten 
zoodra het gebrek is opgeheven of hij zich van een bruikbaar wapen 
voorzien heeft. 

Art. 15. Ontijdig schot. Elk schot, dat na het opnemen van het 
wapen den loop verlaat, is geldig. 

Art. 16. Ringen. Elke getroffen ring telt voor het hoogere cijfer. 
Art. 17. Op- en aanmerkingen van den schutter. In geval van 

twijfel omtrent de juistheid van een aanwijzing, is de schutter bevoegd 
deze te doen herhalen vóór het volgend schot valt. 

Persoonlijk onderzoek naar de juistheid der aanwijzing van den 
observatiepost is verboden, doch ingeval de commissie zulks noodig 
mocht achten, zal van harentwege een onderzoek worden ingesteld. 

4 
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De aanwijzing van een schot op de vrije baan is niet voor reclame 
vatbaar. 

Reclames ten aanzien van een afgegeven schot zijn niet ontvanke
lijk, wanneer dit door een ander schot is opgevolgd. 

Art. 18. Verstrekken van munitie. Voor de Plaatselijke en Ge
westelijke wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de van Rijkswege 
aan de Verbanden en Korpsen verstrekte munitie; eveneens wordt deze 
munitie gebruikt bij de Algemeene wedstrijden. 

Art. 19. Veiligheidsmaatregelen. Op de baan moeten buiten den 
schietstand de wapens ontladen zijn; van de geweren de grendel 
geopend en de monding van den loop naar boven gericht. 

Art. 20. Ongevallen. De wedstrijd-commissie is niet verantwoorde
lijk voor ongevallen, die gedurende den wedstrijd voorkomen; iedere 
schutter blijft aansprakelijk voor alle ongelukken, van welken aard ook, 
door zijn schuld of toedoen ontstaan. 

Art. 21. Geschillen. Alle gevallen, waarin dit reglement niet voor
ziet, en alle geschillen worden zonder appèl beslist door deze com
missie. Alle schutters worden geacht hare uitspraak te aanvaarden, 
door het feit van hunne deelneming aan den wedstrijd. 

Art. 22. Indeeling der schutters in groepen. De schutters zullen bij 
alle wedstrijden worden ingedeeld in groepen naar gelang de eischen 
voor die groepen gesteld en hieronder vermeld. 

De eerste 40 patronen door den schutter op de schietoefeningen 
of plaatselijke wedstrijden gedurende een schietjaar verschoten, zullen 
mogen gelden voor de beoordeeling van zijn indeeling of van bevor
dering tot een hoogere groep. 

Deze beoordeeling geschiedt op grond van het resultaat van 20 
in achtereenvolgende series (van 5 of 10) verschoten patronen no. 1 
(scherpe), No. 7 (marga) of No. 13 (K.S.O.) welke schoten echter 
over tenminste 2 schietdagen verdeeld moeten zijn. 

De groepeering van 20 achtereenvolgende schoten uit de voor 
beoordeeling in aanmerking komende 40 patronen, mag geschieden op 
een der volgende 3 manieren: 

le. Eerste 10 patronen plus tweede 10 patronen (samen 20); 
2e. Tweede 10 patronen plus derde 10 patronen (samen 20); 
3e. Derde 10 patronen plus vierde 10 patronen (samen 20). 
Men heeft alzoo na de eerste 20 patronen (waarbij eerste beoor

deeling plaats heeft) nog tweemaal gelegenheid in hetzelfde schietjaar 
tot een hoogere groep te worden bevorderd. In het volgende voorbeeld 
wordt op duidelijke wijze aangegeven op welke 3 manieren men uit 
40 schoten tot een groepeering mag komen van 3 maal 20 schoten. 

De resultaten van 40 schoten (ad series van 5 patronen) zijn 
b.v. 45—46—43—47—46—44—49 punten. 

Men mag dan groepeeren (zie omschrijving ad le, 2e en 3e): 
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le. 45 plus 46 plus 43 plus 47 = 181 p.; 
2e. 43 plus 47 plus 46 plus 48 = 184 p.; 
3e. 46 plus 48 plus 44 plus 49 == 187 p. 
Men kan wel bevorderd worden tot een hoogere groep, doch 

niet teruggesteld. 
A. Koningsschutter. Eischen: Een totaal aantal punten van min

stens 190 voor scherpe patronen No. 1. 
Een totaal aantal punten van minstens 195 voor scherpe patronen 

No. 7 (marga) of No. 13 (K.S .O. ) . \ 
Belooning: zilveren medaille benevens brevet. 
B. Scherpschutters. Eischen: Een totaal aantal punten van min

stens 175 voor scherpe patronen No. 1. 
Een totaal aantal punten van minstens 180 voor scherpe patronen 

No. 7 (marga) of No. 13 (K.S.O.). 
Belooning: Brevet. 
C. Schutters le klasse. Eischen: Een totaal aantal punten van 

minstens 150 voor scherpe patronen No. 1. 
Een totaal aantal punten van minstens 155 voor scherpe patronen 

No. 7 (marga) of No. 13 (K.S.O.). 
D. Schutters 2de klasse: Zij die aan bovenstaande eischen nog 

niet hebben voldaan. 
Art. 23. De schutters gaan over naar een volgende klasse, wan

neer zij voldoen aan de eischen, voor die klasse vastgesteld. De resul
taten, verkregen op een schietwedstrijd, komen hiervoor niet in aan
merking, uitgezonderd bij plaatselijke wedstrijden. 

Art. 24. Bij wedstrijden om prijzen zal, naar verhouding, voor 
iedere klasse hetzelfde bedrag worden besteed. 

Art. 25. Een wedstrijd voor een bepaalde klasse zal niet worden 
gehouden, indien zij niet uit minstens 3 deelnemers bestaat. 

Art. 26. Indien een wedstrijd met patronen No. 1 wordt gehouden, 
dient de aanwijzing der schoten in het programma te worden vermeld 
en te geschieden als onderstaand voorbeeld: 

7 8 1 

9 Nationaal 
6 2 

10 Oranje 

5 4 3 

Art. 27. Bij Gewestelijke- en Nationale wedstrijden zullen de 
afgevaardigden voor de korpswedstrijden, de serie van 5 schoten voor 
dezen wedstrijd moeten schieten, nadat, eventueel, hoogstens 5 series 
zijn geschoten op de vrije baan. 

Elke Plaatselijke Afdeeling kan uitkomen in de korpswedstrijden. 
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Art. 28. De afgevaardigden der Afdeelingen zullen bij Korps- en 
Algemeene wedstrijden moeten zijn voorzien van een kaart, waarop 
vermeld: naam der Afdeeling, naam en voornaam (voornamen) van 
den afgevaardigde, klasse waarvoor wordt uitgekomen, plaats en 
datum van den te houden wedstrijd en handteekening van den Af-
deelingscommandant of Plaatselijken Leider. Deze kaart is noodzakelijk 
voor alle wedstrijden. 

III. WEDSTRIJDBEPALINGEN. 
Art. 29. A. Korpswedstrijden. 
Afdeeling 1 — patronen No. 1. 
Afdeeling 2 — patronen No. 7. 
Geschoten wordt één serie van 10 schoten per schutter voor elke 

Afdeeling. 
Berekening der uitslagen voor het Korps naar: 
1. Het hoogste aantal punten; 
2. Het beste laagste, voorlaagste, enz. schot. 
Bij volkomen gelijkheid zal het lot beslissen, ten overstaan van 

een lid der wedstrijd-commissie. 
De berekening voor den besten Korpsschutter geschiedt op over

eenkomstige wijze. 
Deelneming kosteloos. 
B. Personeele wedstrijden. 
Afdeeling 1 — patronen No. 1. 
Afdeeling 2 —• patronen No. 7. 
Deze wedstrijd mag worden voorafgegaan door een onbeperkt 

aantal series vrije baan. 
Berekening naar: 
1. het hoogste aantal punten; 
2. het beste laagste, voorlaagste, enz. schot. 
Bij volkomen gelijkheid beslist het lot, ten overstaan van een lid 

der wedstrijdcommissie. 
De berekening voor den besten schutter geschiedt op overeen

komstige wijze. 
Deelneming kosteloos. 

O P M E R K I N G E N . 
De Plaatselijke wedstrijden moeten steeds als de belangrijkste ge

acht .worden, aangezien aan deze wedstrijden de meeste vrijwilligers 
kunnen deelnemen. 

De prijzen moeten zooveel mogelijk ter plaatse worden aangekocht. 
R. 217 blijft van kracht, voor zooveel de bepalingen daaruit door 

deze aanvullende regeling niet worden opgeheven. 
Bij Korps- en Algemeene wedstrijden is een verbandtasch op het 

terrein aanwezig. 
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REGELEN VOOR HET BEOORDEELEN WIE IN AANMERKING 
KOMEN VOOR KONINGSSCHUTTER ENZ. 

KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm No. 1915 R. No. 36 
d.d. 17 Mei 1930. 

Naar aanleiding van de ingekomen antwoorden op, mijn brief d.d. 
25 Maart j.1. No. 1915, komt het mij gewenscht voor, een algemeene 
regeling te doen volgen ten aanzien van de aangelegenheid, in het 
onderwerp dezes bedoeld. 

Ik verzoek U dan ook — voor zoover dit niet reeds het geval 
i s als volgt te handelen en te doen handelen. 

De voordrachten met de schietlijsten worden ingediend bij den 
Korps- en Verbandscommandant. 

Aan de hand van deze gegevens maakt die Commandant de in
deeling in of de bevordering tot de verschillende groepen uit. 

Deze resultaten worden mèt de door den Korps- of Verbands
commandant geteekende diploma's aan de Gewestelijke Commissie ter 
verdere behandeling gezonden. 

Als leidraad bij de schietoefeningen, welke voor indeeling of 
bevordering worden gehouden, dient aan alle Afdeelingscommandanten 
en Plaatselijke leiders een uittreksel van de „Aanvullende schiet-
regeling", houdende de bepalingen betreffende de „Indeeling der 
schutters in groepen", te worden uitgereikt. ^Zie R. No. 9 van 11 
Februari 1929). 

Het opvragen der schijven waarop geschoten is, fis echter niet 
noodzakelijk. 

PISTOLEN M'25 No. 2. 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm No. 4373 d.d. 11 Juli 1930. 
Een der aangewezen Commandanten heeft verzocht de beschik

king te mogen verkrijgen over pistolen M.'25 No. 2, teneinde de bij 
het Korps ingedeelde officieren in de gelegenheid te stellen, om daar
mede schietoefeningen te houden. 

In beginsel is de Minister van Defensie van meening, dat de 
tot de „bijzondere vrijwilligers" behoorende officieren en het personeel 
beneden den rang van officier hetwelk bij mobilisatie met het pistool is 
bewapend, in de gelegenheid moeten worden gesteld, om zich te 
oefenen in het pistoolschieten. 

Bij den M.v.D. bestaan overwegende bezwaren blijvend pistolen 
te verstrekken. 

Teneinde nu toch te kunnen voorzien in de behoefte aan pistolen 
en munitie is door Z .E . aangegeven, dat voor het houden van bedoelde 
schietoefeningen telkenmale door een der korpsen van het garnizoen 
(of indien ter plaatse geen garnizoen ligt, van het meest nabij gelegen 
garnizoen of magazijn) pistolen en munitie beschikbaar worden gesteld. 

Na afloop van de oefeningen zullen de wapenen en de overgebleven 
munitie wederom zoo spoedig mogelijk dienen te worden ingeleverd. 
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P A T R O N E N V O O R SCHIETWEDSTRIJDEN. 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm No. 5615 d.d. 
22 Augustus 1927. , 

Het komt meermalen voor, dat mij in de tweede helft van het jaar 
aanvragen bereiken om beschikbaarstelling van patronen voor schiet-

W e d Bhjkbaar is dus niet voldoende bekend, dat — zeer bijzondere 
gevallen uitgezonderd — geen afzonderlijke patronen voor schietwed
strijden worden verstrekt. 

Bij de verdeeling der jaarlijks door mij toegewezen aantallen, be
hoort dus daarmede rekening te worden gehouden. 

I N L E V E R E N V A N H U L Z E N . 
DIRECTEUR voor het Materieel der Landmacht No. 4346, d.d. 30 October 1929. 
De D A I bericht mij, dat niet bij alle korpsen bij inlevering van 

hulzen de'noodige aandacht wordt geschonken aan de uitdrukkelijke 
bepaling in § 7 V . P . V . '24, dat geen scherpe, losse en wachtpatronen 
en gedeeltelijk gevulde hulzen, alsmede hulzen met slaghoedjes onder 
de in te leveren hulzen worden gemengd. 

Het geval heeft zich thans voorgedaan, dat bij een hoeveelheid 
van 6000 K.G. hulzen, door een der korpsen ingeleverd, ± 500 ge-
weiqerde of niet verschoten patronen zijn aangetroffen. 

Het behoeft geen betoog, dat dergelijke toestanden ontoelaatbaar 
moeten worden geacht. Niet alleen, dat het zich bevinden van scherpe 
en losse patronen tusschen de hulzen gevaar bij het uitbranden kan 
doen ontstaan, doch tevens brengt het opnieuw sorteeren van de 
hulzen aan de Art. Inr. belangrijke onnoodige onkosten met zich. 

In verband hiermede verzoek ik U zorg te dragen, dat aan het 
gestelde in § 7 V . P . V . '24 omtrent het inleveren van hulzen streng 
de hand wordt gehouden. 

Inspecteur Vrijwilligen Landstorm R. 77 No. 6677. d.d. 31 October 1929. 

SCHIJVEN. 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm, R. No. 51, d.d 
11 Juli 1929. 

Bij onlangs gehouden schietwedstrijden heeft men een of meer 
schijven — zij het ook op' een afzonderlijke baan — gebruikt, die over
een kwamen met de bij het Leger in gebruik zijnde romp-schijven, 
doch waaraan zoodanige losse deelen, die „er afgeschoten konden 
worden, waren toegevoegd, dat het karakter van de schijven er geheel 
door veranderde. 

Hoewel zulks is geschied, met de bedoeling het schieten aan
trekkelijker te maken, kan ik dat niet goedkeuren. 

Ik verzoek U dan ook maatregelen te willen treffen, opdat bij 
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schietoefeningen en wedstrijden van de Bijzondere Vrijwilligers geen 
andere schijven worden gebezigd dan die, welke zijn opgenomen in 
de boekenlijst (Boekwerk No. 79), zonder wijzigingen of toevoegingen. 

Mocht eventueel het gebruik van andere schijven, dan de in den 
vorigen zin genoemde, noodzakelijk worden geacht, dan dient daartoe 
tijdig aan mij machtiging te worden gevraagd, met vermelding van 
de redenen waarom het gebruik van die schijven noodzakelijk wordt 
geacht en onder overlegging van een schets met beschrijving van de 
gewenschte schijven. 

GENEESKUNDIGE HULP. 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm van 10 Mei 1923, R. No. 69. 

Hoewel bij een goede leiding opf de schietbanen ongelukken bijna 
niet kunnen voorkomen, en het bevelen van de noodige maatregelen 
met het oog op de veiligheid tot de bevoegdheid van de Verbands-
(Groeps)-Commandanten behoort, acht ik het toch gewenscht ter zake 
eenige aanwijzingen te geven. 

Daar waar de schietbanen, waarop door personeel van den Vrij
willigen Landstorm geschoten wordt, in of in de nabijheid van garni
zoensplaatsen, waar een militaire ziekeninrichting gevestigd is, zijn 
gelegen, kunnen de verantwoordelijke commandanten in overleg treden 
met den Chef van den Geneeskundigen Dienst ter plaatse, opdat een 
hospitaal-soldaat met verbandtasch beschikbaar wordt gesteld om bij 
de schietoefeningen aanwezig te zijn. 

Waar dit niet mogelijk is, drage men zorg, dat de adressen van 
in de nabijheid van de schietbanen wonende geneesheeren bij ieder, 
die met de leiding van de schietoefeningen kan worden belast, bekend 
zijn, opdat, bij eventueel voorkomende ongevallen, geneeskundige hulp 
binnen den kortst mogelijken tijd kan worden ingeroepen. 

Wellicht is eene opgave dier adressen — aangebracht b.v. aan 
den binnenkant van de deksels der patroonkisten — doeltreffend. 

OEFENEN OP ZONDAG. 
KENNISGEVING van den Inspecteur Vrijwillige Landstorm R. No. 27, 
d.d. 5 Februari 1923. 

Naar aanleiding van eene vraag van den M . v. O. verzoek ik U 
mij vóór of op 28 Februari a.s. te berichten of er door de bijzondere 
vrijwilligers van den Landstorm op Zondag wordt geoefend en zoo ja, 
in hoeverre het mogelijk zou zijn een andere regeling te treffen, waarbij 
oefenen op Zondag zou worden vermeden. 
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KENNISGEVING van den Inspecteur Vrijw. Landstorm, R. No. 11, d.d. 

14 Januari 1924. 
Departement van Oorlog, d d. 14 Januari 1924, Ile Afd No. 96. 

Voor zooveel nog noodig, verzoek ik U maatregelen te nemen, dat 
door de vrijwilligers van den landstorm (vooroefeningsinstituut) geen 
schietoefeningen op Zondagen worden gehouden. 

Evenmin mag aan personeel van den vrijwilligen landstorm wor
den bevolen om op die dagen schietoefeningen van de bijzondere 
vrijwilligers of van burgerwachten te leiden of bij te wonen. 

Deelname aan die oefeningen zal slechts mogen plaats hebben, 
wanneer het geheel vrijwillig en niet als dienst geschiedt. 

KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm R. No. 11a, d.d. 1 April 1924. 

Het slot van de Besch. van den Minister van Oorlog van 14 Ja
nuari j.1., He Afdeeling No. 96, (zie mijn R. No. 11/1924), gaf aan
leiding tot twijfel in zake het recht op vergoeding voor instructeurs, 
die als leiders optreden bij schietoefeningen der Bijzondere Vrijwilhgers 
op Zondag. , 

Ten einde allen twijfel weg te nemen, heb ik mij ter zake tot den 
M . v. O. gewend, wiens beslissing d.d. 26 Maart j.1. Ille Afdeeling 
No. 7 hieronder volgt: 

In antwoord op Uw schrijven van 26 Januari j.1., No. 609, deel ik U 
mede, dat er geen bezwaar tegen bestaat aan baancommandanten, die 

"in eene zekere periode de schietoefeningen van de Bijzondere Vrij-
' williqers hebben geleid, eene belooning toe te kennen, die gelijk is aan 
"die bedoeld bij punt N . op bladzijde 106/107 van het Boekwerk 
",R.B.L. 1921", ongeacht de dagen, waarop die oefeningen zijn 
„gehouden." 

SCHIETBANEN. 
Van Rijkswege kan aan gemeentebesturen en vereenigingen een 

bijdrage worden verleend in de kosten van aanleg, herstel, verbetering 
of onderhoud van schietbanen. 

Aan het verleenen van een dergelijke bijdrage worden de volgende 
voorwaarden verbonden: 

A. wanneer het betreft een bijdrage voor aanleg, herstel of ver
betering: . 
lo. dat de schietbaan gedurende ten minste 10 achtereenvol
gende jaren in goeden staat moet worden gehouden; 
2o. dat de baan kosteloos ter beschikking wordt gesteld voor 
alle door den Minister van Defensie wenschelijk geachte schiet
oefeningen; 

B. wanneer het betreft een bijdrage voor onderhoud: 
dat de baan kosteloos ter beschikking wordt gesteld als hierboven 
sub A 2o, bedoeld. 
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De aanvragen moeten door tusschenkomst van den Directeur der 
Normaal Schietschool te 's-Gravenhage en van den Inspecteur Vrijwil
ligen Landstorm tot den M . v. D. worden gericht. 

Sub A . Bij de aanvrage om een bijdrage in de kosten voor 
aanleg, herstel of verbetering, moeten — zoo het geldt een vereeniging 
— worden overgelegd: 

lo.een gespecificeerde opgave van de te verrichten werkzaamheden, 
van de te verwerken materialen, alsmede van de geraamde kosten; 

2o. een verklaring, ingericht volgens model Ha; 
3o. een verklaring, ingericht volgens model Hb; 
4o. afschrift of copie van de acte of het stuk waaruit blijkt, dat de 

aanvraagster eigenaresse is van het terrein, waarop de schietbaan 
is of zal worden aangelegd, dan wel dat zij het voor minstens 
10 jaar in huur, erfpacht of gebruik heeft. 

Is het terrein geen eigendom van de aanvraagster, dan behoort 
tevens te blijken dat de eigenaar bereid is het terrein bij ont
binding of opheffing der vereeniging, of ontbinding der huur
overeenkomst binnen bedoelden termijn van 10 jaren, ondei 
dezelfde voorwaarden voor het resteerend gedeelte daarvan in 
huur, erfpacht of gebruik te geven aan een door den M.v.D. 
nader aan te wijzen gemeentebestuur, vereeniging, korps, enz.; 

5o. een kasoverzicht van het laatst verstreken kalenderjaar, alsmede 
een begrooting van ontvangsten en uitgaven van het loopende 
jaar. 

Bij de aanvrage om een bijdrage voor herstel of verbetering 
moet bovendien worden overgelegd: 

6o. een opgave van het aantal leden, dat in het afgeloopen jaar 
van de baan gebruik heeft gemaakt en van het totaal aantal 
door hen verschoten patronen; 

7o. een opgave van de vereenigingen, korpsen enz. buiten de ver-
eeniging-aanvraagster, die in het verstreken kalenderjaar de baan 
hebben gebruikt met vermelding van het aantal malen en het 
aantal deelnemers. 

Zoo de aanvrage geldt een gemeentebestuur, moeten worden over
gelegd de verklaringen hierboven bedoeld onder lo, 4o en 7o, bene
vens een verklaring, ingericht volgens model IIc. 

Vereenigingen of gemeenten, aan wie ter zake van het oprichten, 
verbeteren of herstellen van een schietbaan een geldelijke tegemoet
koming van Rijkswege is toegekend, moeten, alvorens die tegemoet
koming te kunnen ontvangen, door tusschenkomst van den Directeur 
der Normaal Schietschool aan het Departement van Defensie een 
verklaring indienen, dat de oprichting van de baan heeft plaats gehad 
of de werkzaamheden voor de verbetering of het herstel vereischt zijn 
afgeloopen. Tegelijk met deze verklaring moet worden overgelegd een 
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gespecificeerde opgave van de aan de baan verrichte werkzaamheden, 
met vermelding van de daaraan bestede gelden. 

Sub B. Bij de aanvragen om een bijdrage in de kosten van 
onderhoud, moeten — zoo het geldt een vereeniging — worden over
gelegd: 

1 o. een gespecificeerde opgave van de kosten van het onderhoud 
over het afgeloopen kalenderjaar; 

2o. een kasoverzicht over het afgeloopen kalenderjaar, alsmede een 
begrooting van ontvangsten en uitgaven over het loopende jaar; 

3o.de verklaringen (model Ha en Ilb) voor den aanleg van schiet
banen vereischt; 

4o. een opgave van het aantal leden dat in het afgeloopen jaar van 
de baan gebruik heeft gemaakt en van het totaal aantal door 
hen verschoten patronen; 

5o. een opgave van de vereenigingen, korpsen, enz., buiten de ver-
eeniging-aanvraagster, die in het verstreken kalenderjaar de baan 
hebben gebruikt, met vermelding van het aantal malen en het 
aantal deelnemers. 

Zoo de aanvraag geldt een gemeentebestuur, moeten door dit 
bestuur worden overgelegd de verklaringen onder lo en 5o, alsmede 
een verklaring, ingericht volgens model IIc. 

Uit het Weerbaarheidsvoorschrift. 

INSTRUCTIELOONEN VOOR DE SCHIETOEFENINGEN. 
Belooning voor militairen, werkzaam bij militaire oefeningen buiten 

het leger. 
Ministerieele beschikking van 4 September 1928, lilde Afd. B. Nr. 20, 
L. O. 1928, Nr. 269. 

Het gestelde onder „Ad punt N" van Hoofdstuk III der ,,R. B. L. 
1921" (blz. 107) wordt vervangen door het volgende: 

„Ad punt N. 
De belooning, als in dit punt bedoeld, wordt toegekend aan: 
lo. beroepsofficieren en beroepsonderofficieren, niet ingedeeld bij 

den vrijwilligen landstorm, voor zooveel de uren van het onderricht 
(tijd benoodigd voor den gang naar de oefeningsplaats daaronder be
grepen) vallen op Zon- en feestdagen of op de werkdagen na 5 uur 
namiddag, alsmede op Zaterdag na 1 uur namiddag, een en ander voor 
zooveel de officier of onderofficier geen andere verplichte militaire 
diensten heeft te verrichten; 

2o. officieren op nonactiviteit ingevolge het bepaalde bij de 
punten 3o. 4o of 6o van artikel 70 der Bevorderingswet voor de land
macht 1902; 

3o. officieren en onderofficieren, die op wachtgeld zijn gesteld, en 
4o. verlofspersoneel, dat niet in verplichten werkelijken dienst is. 
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Het personeel onder 2o vermeld mag in geen geval aan non-
activiteitsbezoldiging en belooningen méér genieten dan het bedrag der 
bezoldiging (c. q. verhoogd met de kindertoelage), welke de belang
hebbende zou hebben genoten, indien hij in actieven dienst ware ge
bleven. Voor de berekening en vaststelling van de belooning, hier 
bedoeld, komen uitsluitend in aanmerking de werkelijk genoten of te 
genieten inkomsten uit de werkzaamheden bij den vrijwilligen landstorm 
gedurende een vol kalenderjaar of dat gedeelte daarvan, gedurende 
hetwelk de nonactiviteit duurt. 

Geenerlei aanspraak bestaat op vergoeding van verblijfkosten. 
Vervoerbewijzen per middel van versneld vervoer om de oefenplaats 
te bereiken of daarvan terug te keeren mogen niet worden verstrekt; 
evenmin mogen voor dat doel vervoerkosten in rekening worden 
gebracht, terwijl ook geen vergoeding voor het gebruik van een eigen 
rijwiel mag worden toegekend. 

Deze kosten moeten door belanghebbenden worden bestreden uit 
de toegekende belooning. 

De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm stelt de belooning 
voor ieder geval vast. 

De belooning als vorenbedoeld bedraagt per lesuur, als in onder-
staanden staat is vermeld: 

Indien de officier, onderofficier of militair beneden dezen rang werkzaam 13 
bij het onderricht of hulp verleent bij oefeningen 

in een plaats op meer dan 5 K.M. van zijn woonplaats 
RANGEN ' n I ' n w o o a ' verwijderd, indien die afstand bedraagt: 

plaats of in een — — — — — 1 ' 
plaats op 5 K.M. 10 K.M. of 15 K.M. of 20 K.M. of 
of minder daar- minder, minder, minder. meer dan 
van verwijderd doch meer doch meer doch meer 20 K.M. 

dan 5 K.M. dan 10 K.M. dan 15 K.M. 

Officier ƒ 1,45 ƒ 1.85 f 2 , - f 2,15 f 2,30 

Onderofficier . . . „ 0,90 „ 1,30 ,. 1,45 ,. 1,60 .. 1,75 

Militair, beneden den 
rang van onder
officier 0,57 ,. 0,69 .. 0,82 .. 0,94 „ 1 , -

De tijd. welke noodig is om de oefenplaats te bereiken en daarvan 
terug te keeren, mag niet worden medegeteld en blijft derhalve bij de 
berekening buiten beschouwing. De verrekening heeft plaats op een 
staat, waarvan het model wordt vastgesteld door den Inspecteur van 
den vrijwilligen landstorm. 

De berekening van het aantal kilometers geschiedt met gebruik
making van den bij het Koninklijk besluit van 1 Maart 1862 (Staats
blad No. 27) vastgestelden afstandswijzer. 

Vorenstaande wijziging treedt in werking op 1 October 1928. 
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INSTRUCTIELOONSTATEN. 
KENNISGEVING Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm R. No. 6315635. 

d.d. 19 September 1928. 

In verband met het verschijnen van L. O. 1928 No. 269, (waarvan 
een overdruk hierbij gaat) deel ik U mede, dat de instructieloonstaten 
dezerzijds zullen worden aangeschaft en verstrekt aan de L. S. Ver-
bandscommandanten. Een opgave van het aantal exemplaren benoodigd 
om in de behoefte van een halfjaar te voorzien, wordt uiterlijk den 
28sten dezer ingewacht. 

Het is mijn uitdrukkelijke wensch, dat ieder instructeur zelf zorg 
draagt, dat de op zijne afrekening betrekking hebbende loonstaat, 
volledig ingevuld, behoudens de quitantiestelling — op het Verbands-
bureel wordt ingeleverd. 

Gegevens betreffende de afstanden zullen de eerste maal door de 
zorg van de Verbandscommandanten worden verstrekt. 

Het opmaken der instructieloonstaten behoort ook nu nog maan
delijks te geschieden. 

Voorts bepaal ik, dat al hetgeen door mij is vastgesteld met 
betrekking tot berekening enz. van het instructieloon met ingang van 
1 October a.s. wordt ingetrokken. 

KENNISGEVING Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm R. No. 6315635. 
d.d. 18 September 1929. 

De Minister van Defensie vestigt er mijne aandacht op, dat blijkens 
de ingekomen Nota's van de Alg. Rek. Kamer, het herhaaldelijk voor
komt, dat op denzelfden dag door een instructeur onderricht wordt 
gegeven bij het Vooroefeningsinstituut en bij het A. R. I. en dat alsdan 
niet in acht wordt genomen het bepaalde in Hoofdstuk N v. d. R. B. L. 
1921 voor wat betreft het maximum loon per dag. 

Doordat in zoo'n geval twee loonstaten worden opgemaakt en 
verantwoording geschiedt ten laste van verschillende Departementen, 
ontgaat een overschrijding van het maximum dagloon als regel aan de 
verificatie. Ontdekt de Alg. Rek. Kamer ten slotte zulke fouten, dan 
geeft dit teleurstelling wegens terugbetaling aan den eenen kant en 
administratieve moeilijkheden aan den anderen kant. De Minister 
wenscht zulks te voorkomen. 

Ik verzoek U mitsdien alle instructeurs op de desbetreffende be
paling te wijzen en tevens voor zoover het U mogelijk is steeds te doen 
nagaan of een instructeur, die in het genot komt van instructieloon, 
zulks ook niet reeds geniet of genieten zal uit anderen hoofde. 
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INSTRUCTIELOON. 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijw. Landstorm d.d. 8 April 1930, R. N. 30. 

Mijn R. No. 124 van 19 November 1928 wordt bij dezen inge
trokken. 

Ik bepaal thans dat het instructieloon per dag moet worden vast
gesteld, ten einde te kunnen nagaan of het maximum in hoofdstuk N . 
v. d. R . B . L . 1921 genoemd, wordt overschreden. 

Voor het berekenen van halve centen moet de regeling vermeld 
in L. O. 1930 No. 87, worden gevolgd. 

B E L O O N I N G V O O R T O E Z I C H T . 
KENNISGEVING Inspecteur Vrijwilligen Landstorm R. No. 51, dj, 21 Juni 1930. 

Bij Kon. Besl. van 14 Mei 1930 No. 57 is Hoofdstuk III — N van 
de R . B . L . 1921 zoodanig gewijzigd, dat de daarin genoemde minimum 
uurloonen zijn vervallen. 

In verband daarmede heeft de Minister van Defensie bij aanschr. 
d.d. 17 Juni 1930 Ille Afd. B. No. 26 bepaald, dat aan onderofficieren 
belast met het „toezicht" *) op de schietbanen eene belooning van 
ƒ 0.55 per uur wordt toegekend, indien zij op de schietbanen werk
zaamheden verrichten uitsluitend ten behoeve van schietoefeningen der 
„bijzondere vrijwilligers" (alzoo nie$ het vooroefeningsinstituut) en 
voor zooveel de werkzaamheden moeten worden verricht buiten de 
eigenlijke diensturen, welke voor den betrokkene in zijn instructie zijn 
vastgesteld. 

Voor de berekening van het bedrag der hiervoren bedoelde be
looning wordt eventueel de tijd benoodigd voor het gaan naar en van 
het oefeningsterrein medegerekend, en wordt het aantal uren afgerond 
tot volle uren. en wel naar boven, indien het aantal overblijvende 
minuten 30 of meer bedraagt, en naar beneden indien het aantal 
overblijvende minuten 30 of minder bedraagt. 

Ik verzoek U voortaan met het vorenstaande rekening te houden 
en te doen houden. 

BEZUINIGING I N S T R U C T I E L O O N E N . 
KENNISGEVING I.V.L. d.d. 22 Maart 1932, No. 1379. 

In verband met den zeer dringenden eisch van algemeene bezuini
ging, wordt de vergoeding voor instructie teruggebracht voor Officieren 
op f 1.— per uur en voor de overigen op f 0.50 per uur. 

i) Dit zijn niet de baancommandanten-instructeurs. 



De Vrijwillige Landstorm* 

H E T LANDSTORMBESLUIT. 
KONINKLIJK BESLUIT van 28 Februari 1922 (Staatsblad No 92), zooals 

dit besluit is gewijzigd bij dat van 13 Augustus 1925 (Staatsblad No. 356) 
van 16 Sept. 1925 (Staatsblad No. 388), van 4 Maart 1926 (Staatsblad 
No. 40) en van 15 Maart 1926 (Staatsblad No. 43). 

Wij W I L H E L M I N A , bij de gratie Gods, Koningin der Neder
landen. Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Oorlog van 25 Februari 
1922, He Afd. No. 214: 

Gezien art. 56, tweede lid, der Dienstplichtwet; 
Overwegende, dat een regeling voor den vrijwilligen landstorm 

moet worden vastgesteld: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 
In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder „minister" minister van oorlog; 
b. onder „vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den vrij

willigen landstorm heeft gesloten; 
c. onder „verbintenis" . een verbintenis bij den vrijwilligen land

storm; „ 
d. onder „landmacht", „zeemacht" en „overzeesche weermacht 

hetzelfde als onder deze uitdrukkingen wordt verstaan in artikel 1 
eerste lid, onder b, c en d der Dienstplichtwet. 

Artikel 2. 
1. De vrijwillige landstorm omvat: 

I. het bewijs van voorgeoefend-
A. het vooroefeningsinstituut: I h d d a J s b e d o e l d i n a r t . i eerste 

bestaande uit een aantal land- U d o n d e r • y a n d e Dienstplicht-
stormverbanden, waarin de(oefe- j w e ( , 
ningen plaats hebben voor: ( n d e kaderopleiding. 

B. door Ons aan te wijzen korpsen met een bijzondere bestemming. 

C. de vrijwilligers die zich verbinden met een bestemming voor 
door den minister te bepalen diensten. 

2. De organisatie van den vrijwilligen landstorm wordt door Ons 
bij afzonderlijk besluit nader vastgesteld. 

Artikel 3. 
1. Tot een verbintenis als vrijwilliger kunnen worden toegelaten: 
a. met bestemming voor de in artikel 2, onder A bedoelde land-
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stormverbanden: mannelijke personen, die voldoen aan — voor zoo
veel noodig door den minister te stellen — eischen, krachtens de 
Dienstplichtwet geen dienstplicht op zich hebben rusten als gewoon 
dienstplichtige en niet als vrijwilliger behooren tot de landmacht, de 
zeemacht of de overzeesche weermacht: 

b. met bestemming voor de korpsen, bedoeld in artikel 2, onder 
B: de onder a vermelde personen en, voor zoover de minister dit 
noodig acht, gewone dienstplichtigen, alsmede vrouwelijke personen, 
die voldoen aan door den minister, voor zooveel noodig, vast te stellen 
eischen; 

c. met bestemming als bedoeld in art. 2, onder C: de onder a 
vermelde personen, alsmede vrouwelijke personen, die voldoen aan door 
den minister, voor zooveel noodig, vast te stellen eischen. 

2. De toelating tot een verbintenis geschiedt niet vóór het 16e 
levensjaar is volbracht. 

3. De minderjarige, die een verbintenis, als in het eerste lid ver
meld, wenscht aan te gaan, legt over een schriftelijk bewijs van toe
stemming tot het aangaan der verbintenis, afgegeven door hem of haar, 
die de ouderlijke macht of de voogdij over hem uitoefent. De minister 
kan bepalen, dat het bewijs van toestemming gelegaliseerd moet zijn. 

4. Tot een verbintenis, als in het eerste lid bedoeld, wordt niet 
toegelaten: . 

a. hij, die overeenkomstig daartoe door Ons te stellen regelen 
blijkt ongeschikt te zijn voor den dienst wegens ziekten of gebreken, 
door Ons aan te wijzen; 

b. hij, die verkeert in een der gevallen, omschreven in artikel 23, 
eerste lid der Dienstplichtwet, waarbij van toepassing is het gestelde 
in het (tweede en derde lid van genoemd artikel; 

c. ' hij, die noch Nederlander noch in den zin der Dienstplichtwet 
ingezetene is; 

d. hij, die als officier anders dan eervol is ontslagen. 
5. Bij het verzoek om toelating tot een verbintenis, als in het 

eerste lid bedoeld, moet de adspirant-vrijwilliger een bewijs van goed 
gedrag overleggen. 

Artikel 4. 
1. Voor den vrijwilliger, die bestemd is tot het .verrichten van 

gewapenden dienst, wordt de geschiktheid of ongeschiktheid voor den 
dienst in verband met lichaamslengte of met ziekten en gebreken 
beoordeeld naar de regelen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, der 
Dienstplichtwet. 

2. Voor den vrijwilliger, die uitsluitend bestemd is tot het ver
richten van ongewapenden dienst, stelt de Inspecteur van den genees
kundigen dienst der landmacht de eischen van lichamelijke geschiktheid 
vast, daarbij rekening houdende met diens bestemming. 

3. In gevallen, waarin het wenschelijk wordt geacht, kan op ver-
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zoek van den adspirant-vrijwilliger er mede worden volstaan, het in 
het vierde lid van artikel 3 bedoelde onderzoek omtrent de lichamelijke 
geschiktheid van hen, die tot een verbintenis wenschen te . worden 
toegelaten, slechts te gronden op uiterlijke waarneming bij hun aan
melding voor de toelating. De in den vorigen volzin bedoelde personen 
worden zoo spoedig mogelijk na opkomst in werkelijken dienst nader 
aan een militair geneeskundig onderzoek ter beoordeeling van hunne 
lichamelijke .geschiktheid voor den dienst onderworpen. Gebreken, 
welke bij dit geneeskundig onderzoek bij de onderzochte personen 
worden vastgesteld, worden beschouwd als ontstaan vóór hun opkomst 
in werkelijken dienst, indien zij niet het bewijs van het tegendeel 
leveren. 

Artikel 5. 
1. De minister stelt vast wie bevoegd zijn tot het voorloopig aan

nemen van vrijwilligers. 
2. De onderteekening van de akte van verbintenis bij de voorloo-

pige aanneming verbindt den adspirant-vrijwilliger aanstonds. Voor 
het Rijk vloeien uit de voorloopige aanneming geenerlei verplichtingen 
voort, indien zij niet is bekrachtigd. 

3. De bekrachtiging geschiedt door een door den minister aan 
te wijzen autoriteit. 

Artikel 6. 
1. De verbintenis wordt gesloten voor den duur, welke door den 

minister wordt bepaald. 
2. Van de verbintenis wordt een akte in tweevoud opgemaakt 

volgens het model, dat daarvoor door den minister wordt vastgesteld. 
3. De verbintenis wordt door of vanwege den minister verbroken, 

indien de vrijwilliger op grond van artikel 3, vierde lid, niet tot de 
verbintenis had mogen worden toegelaten of sedert het sluiten der 
verbintenis is komen te verkeeren in een der toestanden, in genoemd 
lid bedoeld. 

4. Voorts kan de verbintenis worden verbroken, indien zulks in 
het belang van den dienst of van den betrokkene wordt geacht. 

Artikel 7. 
1. Gewapende dienst bestaat uit het in militair verband verrichten 

van dienst, waarbij voor het vervullen daarvan het gebruik van wapens 
kan worden gevorderd. 

2. Ongewapende dienst bestaat uit het in militair verband ver
richten van werkzaamheden en van diensten, waarbij voor het vervullen 
daarvan het gebruik van wapens niet kan worden gevorderd. 

3. Vrouwelijke vrijwilligers kunnen zich slechts verbinden tot het 
verrichten van ongewapenden dienst. 

4. Mannelijke vrijwilligers kunnen zich verbinden tot het verrich-
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ten zoowel van gewapenden als van ongewapenden dienst, voor zoover 
de minister niet anders bepaalt. 

5 In de akte, bedoeld in artikel 6, wordt vermeld of de ver
bintenis wordt aangegaan tot het verrichten van gewapenden of van 
ongewapenden dienst. 

Artikel 8. 
1. De vrijwilliger is verplicht tot werkelijken dienst, indien hij 

daartoe wordt opgeroepen: 
a. in geval van oorlog, oorlogsgevaar . of andere buitengewone 

omstandigheden, voor zooveel de door hem aangegane verbintenis dit 
oplegt; 

b. tot het ondergaan van een krijgstuchtelijke straf; 
c. voor het onderzoek omtrent,een strafbaar feit of een krijgs-

tuchtelijk vergrijp, waarvan hij verdacht of beklaagd wordt. 
2. Overigens is hij verplicht tot werkelijken dienst, voor zooveel 

de door hem aangegane, verbintenis dit oplegt. 
3. De oproeping voor den werkelijken dienst geschiedt door of 

vanwege den minister op de door dezen te bepalen wijze. 
4. De vrijwilliger is verplicht te zorgen, dat zijn adres steeds 

bekend is bij zijn verbands- of korpscommandant, of, indien hij niet 
tot een verband of korps behoort, bij den Inspecteur, bij gebreke waar
van voor een oproeping het adres zijner laatst bekende woonplaats zal 
gelden. 

Artikel 9. 
1. De vrijwilliger is verplicht om volgens door den minister te 

stellen regelen deel te nemen aan oefeningen, tot een maximum van 
, . i 1 I J ,.. „ ;„ Ao n l a a t s 

3ÜU oetenmgsuren per jaar, aan wei anuae uamvwi m ««- f 

tredende diensten te verrichten. Een etmaal wordt berekend voor 8 
oefeningsuren.1) 

2. De vrijwilliger bij een rijwielafdeeling is verplicht voor deel
neming aan oefeningen en het verrichten van werkelijken dienst een 
in goeden staat verkeerend rijwiel mede te brengen. 

Artikel 10. 
De vrijwilliger, die gedurende 24 uren of langer verplicht of na 

verkregen machtiging onafgebroken werkelijken dienst verricht, heeft 
in dat tijdvak aanspraak op militaire inkomsten. 

Artikel 11. 
1. De vrijwilliger, die tot officier wordt benoemd, gaat bij zijn 

benoeming als zoodanig over naar het reservepersoneel van de land
macht. 

*) De vrijwilliger, die zich vóór 1 Januari 1926 bij den vrijwilligen landstorm 
heeft verbonden, is verplicht om deel te r.emen aan oefeningen, tot een maximum 
van 200 oefeningsuren per jaar. 
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2. Bevordering van personeel beneden den rang van officier ge
schiedt naar regelen, door den minister vast te stellen. 

3. De ouderdom in iederen rang wordt voor het personeel van 
den vrijwilligen landstorm op gelijke wijze bepaald, als in de wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905 voor laatstbedoeld personeel 
is aangegeven. 

Artikel 12. 
1. De vrijwilliger is verplicht in uniform gekleed te zijn, dan wel 

het voorgeschreven kenteeken te dragen, wanneer hij in werkelijken 
dienst is, tenzij de minister daaromtrent anders bepaalt. 

2. Door of vanwege den minister wordt vastgesteld, in hoeverre 
de vrijwilliger buiten dienst in uniform gekleed mag zijn. 

Artikel 13. 
1. De vrijwilliger wordt geacht in werkelijken dienst te zijn: 
a. van het oogenblik, waarop hij, tot werkelijken dienst opgeroe

pen, ter plaatse zijner bestemming is aangekomen, totdat hij weder 
huiswaarts wordt gezonden; 

b. zoolang hij dienst verricht; 
c. wanneer hij militair onderricht ontvangt; 
d. wanneer hij in uniform gekleed is. 
2. Zoolang de vrijwilliger niet in werkelijken dienst is, noch in 

werkelijken dienst behoeft te zijn, geniet hij groot verlof. 
Artikel 14. i) 

1. De vrijwilliger, behoorende tot het vooroefeningsinstituut, die 
dient in een militairen rang en bij beëindiging van zijn verbintenis 
gewoon dienstplichtige der landmacht is of wordt, komt te behooren 
tot het wapen of wapengedeelte, waarvoor hij is opgeleid. 

2. De vrijwilliger, bedoeld in het eerste lid, vervult zijn werke
lijken dienst in den verkregen rang, indien de opkomst voor eerste 
oefening onmiddellijk aansluit aan het beëindigen van de verbintenis. 

3. De minister bepaalt, in hoeverre de vrijwilliger, die bij een 
der landstormkorpsen in een militairen rang is aangesteld en bij be
ëindiging van zijn verbintenis gewoon dienstplichtige der landmacht 
is of wordt, alsdan den bij den vrijwilligen landstorm verkregen rang 
behoudt. 

i) Voor de vrijwilligers, die zich vóór 1 November 1925 bij het vooroefenings
instituut hebben verbonden, blijft het voorschrift van artikel 14 van het Koninklijk 
besluit van 28 Februari 1922 (Stbl. No. 92) van kracht zooals dit voorschrift 
laatstelijk luidde vóór de wijziging van dit artikel bij Koninklijk besluit van 16 Sep
tember 1925 (Stbl. No. 388), n.1.: 

„Een vrijwilliger, die dient in een militairen rang en bij de beëindiging van zijn 
verbintenis gewoon dienstplichtige der landmacht is of wordt, komt te behooren tot 
hetzelfde wapen als dat, waartoe hij laatstelijk bij den vrijwilligen landstorm behoorde 
en verricht zijn werkelijken dienst als dienstplichtige in dien rang." 
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Artikel 15. 
Dit besluit kan worden aangehaald als „Vrijwillige Landstorm-

Besluit". 
Artikel 16. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 Maart 1922. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 28sten Februari 1922. 

W I L H E L M I N A . 
De Minister van Oorlog, 

V A N DIJK. 
Uitgegeven den eersten Maart 1922. 

De Minister van Justitie, 
H E E M S K E R K . 

DE LANDSTORM-BESCHIKKING. 

§ 1. 
Ministerieele beschikking van 1 Maart 1922, Ile Afd., Nr. 173. 

(Zooals deze sedert herhaaldelijk is gewijzigd). 
In deze beschikking wordt verstaan: 
a. onder „inspecteur" de inspecteur van den vrijwilligen land

storm; 
b. onder „vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den vrij

willigen landstorm heeft gesloten; 
c. onder „verbintenis" een verbintenis bij den vrijwilligen land

storm; , „ 
d. onder „landmacht", „zeemacht" en overzeesche weermacht 

hetzelfde, als onder deze uitdrukkingen worden verstaan in artikel 1, 
eerste lid, onder b, c en d, der Dienstplichtwet. 

§ 2. 
1. Tot het voorloopig aannemen van vrijwilligers zijn bevoegd 

alle officieren en onderofficieren, voor zoover zij daartoe door of 
namens den inspecteur gemachtigd zijn. 

2. De bekrachtiging van de verbintenissen geschiedt door den 
inspecteur of door de verbands-(korps-)commandanten. 

§ 3. 
1. De verbandakte, met uitzondering van die, aangegaan voor 

de kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut, wordt ingericht over
eenkomstig een der bij deze beschikking behoorende modellen A 1 tot 
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en met 6. De verbandakte van de vrijwilligers, bestemd voor de kader
opleiding bij het Vooroefeningsinstituut, is bij afzonderlijke beschikking 
vastgesteld. 

2. De verbintenissen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, a en b van 
het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, met uitzondering van die, aange
gaan voor de kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut, kunnen 
voor geen langer tijdvak dan van vier jaren worden gesloten, doch 
worden geacht daarna telkens voor één jaar te zijn verlengd, tenzij de 
vrijwilliger, uiterlijk een maand vóór het einde der loopende verbinte
nis, den wensch te kennen geeft om deze te verbreken, met dien ver
stande, dat de inspecteur in het belang van den dienst de verbreking 
kan opschorten. 

3. De verbintenissen van vrijwilligers, die bestemd zijn tot ge
woon dienstplichtige, eindigen op den dag voorafgaande aan het voor 
hen bestemde inlijvingstijdvak, met dien verstande, dat ten aanzien 
van hen, voor wie de eerste-oefening eerst later aanvangt, en voor 
wat betreft de vrijwilligers bij de landstormverbanden, mits zij het 
bewijs van voorgeoefendheid hebben verworven, de verbintenis kan 
worden bestendigd tot den dag, voorafgaande aan dien, waarop voor 
hen de eerste-oefening aanvangt, terwijl de verbintenissen van hen, 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 
eindigen op den dag, voorafgaande aan dien, waarop zij naar het 
reserve-personeel overgaan. 

4. Verbintenissen, welke zouden eindigen in een tijdvak, waarin 
de vrijwillige landstorm geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst ver
richt in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, eindigen niet vóór het einde van dit tijdvak. 

5. De inspecteur is bevoegd legalisatie te eischen van het bewijs 
van toestemming, bedoeld in artikel 3, derde lid van het Vrijwillige-
Landstorm-Besluit. 

§ 4. 
1. De inspecteur of de door dezen aan te wijzen commandant, 

geeft, onverminderd de in art. 2 van het Dienstplichtbesluit voorge
schreven opgaaf, kennis van de door een gewoon dienstplichtige 
gesloten verbintenis en, zoo ook deze afloopt vóór het einde van zijn 
dienstplicht, ook van het eindigen der verbintenis, aan den comman
dant van het korps, waartoe de vrijwilliger behoorde op het tijdstip, 
waarop de verbintenis werd gesloten, of aan dien van het korps, 
waarbij het onderdeel, waartoe hij behoorde, ingevolge de reorganisatie 
in 1922, is overgegaan. 

2. Voor zooveel de vrijwilliger niet behoort tot een landstorm
korps, waarbij hij bij oproeping uit hoofde van oorlog, oorlogsgevaar, 
of andere buitengewone omstandigheden in werkelijken dienst komt, 
moet bovendien kennis worden gegeven van de mutatiën, welke na 
het sluiten der verbintenis met den dienstplichtige plaats hebben. 
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uitgezonderd die betreffende de verlenging der verbintenis. De mu-
tatiën ten aanzien van den vrijwilliger, in den vorigen volzin bedoeld, 
worden opgegeven aan den commandant van het korps, waarbij de 
vrijwilliger als gewoon dienstplichtige in registratie is. 

§ 5. 
Ten aanzien van hem, die een verbintenis aangaat en vroeger 

een rang beneden dien van officier heeft bekleed bij de landmacht, de 
zeemacht of bij de overzeesche weermacht, bepaalt de inspecteur oi 
hij bij den vrijwilligen landstorm in dien rang zal worden aangesteld 

§ 6. 
1. Gewone dienstplichtigen mogen worden toegelaten tot een 

verbintenis bij de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaar
tuigendienst en Spoorwegdienst, wanneer zij hun eerste-oefening heb
ben volbracht en zich niet in verplichten werkelijken dienst bevinden. 

2. Gewone dienstplichtigen, die een mobilisatiebestemming heb
ben als chauffeur, motorrijder, monteur, machinist bij een zoeklicht-
afdeeling, werkman of specialist, mogen niet tot een verbintenis bij 
een der vrijwillige landstormkorpsen Motordienst of Vaartuigendienst 
worden toegelaten; bekrachtiging van zoodanige verbintenissen van 
gewone dienstplichtigen mag derhalve niet plaats vinden dan nadat 
is vastgesteld, dat de mobilisatiebestemming van belanghebbenden zich 
niet tegen het tot stand komen van de verbintenis verzet. 

3. Tot een verbintenis bij de vrijwillige landstormkorpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst, worden alleen zij 
toegelaten, die voldoen aan door den inspecteur, in verband met den 
dienst bij die korpsen, te stellen eischen. 

4. Tot het reserve-personeel behoorenden worden niet tot een 
verbintenis bij den vrijwilligen landstorm toegelaten en mogen ook 
niet bij den vrijwilligen landstorm worden gedetacheerd. 

5. Tot een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen land
storm, met bestemming om onderricht te geven bij het Vooroefenings
instituut, kunnen worden toegelaten: 

a. gewezen beroeps-onderofficieren van de landmacht en van de 
overzeesche weermacht, op wie geen dienstplicht als gewoon dienst
plichtige krachtens de Dienstplichtwet rust; 

b. gewezen landweerplichtige onderofficieren; 
c. dienstplichtigen, bedoeld in artikel 53 (oud 51), derde lid, 

tweede volzin, der Dienstplichtwet, die tijdens hun werkelijken dienst 
den onderofficiersrang hebben bekleed; 

d. gewezen reserveplichtige onderofficieren van de landmacht, 
op wie geen dienstplicht als gewoon dienstplichtige krachtens de 
Dienstplichtwet rust; 

een en ander mits belanghebbenden niet als vrijwilliger behooren 
tot de landmacht of de overzeesche weermacht. 
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6. Gewezen gewone dienstplichtigen, zoomede gewezen reserve
plichtigen en gewezen vrijwilligers van land- en zeemacht of van de 
overzeesche weermacht, op wie geen dienstplicht als gewoon dienst
plichtige krachtens de Dienstplichtwet, rust, kunnen worden toegelaten 
tot een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen landstorm, met 
bestemming voor het verrichten van gewapenden dienst, uitsluitend 
voor handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust. 

7. De verbintenis van den in het zesde lid bedoelden vrijwilliger 
kan worden bestendigd tot den lsten October van het jaar, waarin 
hij 50 jaar oud wordt. 

§ 7. 
Vrouwelijke personen mogen in normale tijden niet en in geval 

van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, 
slechts, nadat de Minister van Defensie daartoe in het algemeen of 
voor iedere verbintenis afzonderlijk de machtiging zal hebben verleend, 
worden toegelaten tot een verbintenis. 

§ 8. 
1. De vrijwilligers, voor zooveel niet uitsluitend bestemd tot het 

verrichten van ongewapenden dienst, zijn verplicht deel te nemen aan 
oefeningen, volgens door den inspecteur te stellen regelen tot de 
volgende maxima per jaar: 

a. voor hen, die nog niet het bewijs, bedoeld in § 9, hebben 
verworven, 300 oefeningsuren. (*) 

b. voor hen, die het onder a bedoelde bewijs hebben verworven, 
alsmede voor de dienstplichtigen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 
b van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 50 oefeningsuren. 

2. Zij, die uitsluitend bestemd zijn tot het verrichten van onge
wapenden dienst, zijn verplicht deel te nemen aan oefeningen gedu
rende ten hoogste 200 oefeningsuren per jaar of andere daarvoor in 
de plaats tredende diensten te verrichten, een en ander voor zooveel 
de inspecteur zulks noodig acht. 

3. De vrouwelijke vrijwilligers zijn verplicht deel te nemen aan 
oefeningen gedurende ten hoogste 50 oefeningsuren per jaar of andere 
daarvoor in de plaats tredende diensten te verrichten, een en ander 
voor zooveel de inspecteur zulks noodig acht. 

4. De vrijwilligers van het vrijwillige landstormkorps Spoorweg
dienst behoeven niet aan oefeningen deel te nemen. 

5. De vrijwilligers van het vrijwillige landstormkorps Lucht
wachtdienst zijn verplicht deel te nemen aan oefeningen, gedurende 
ten hoogste 20 oefeningsuren per jaar. 

6. De in het vijfde en zesde lid van § 6 bedoelde vrijwilligers 
behoeven niet aan oefeningen deel te nemen, doch zijn, voor zoover de 

J1) Voor hen, die zich vóór 1 Januari 1926 bij den vrijwilligen landstorm hebben 
verbonden 200 oefeningsuren. 
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inspecteur het noodig acht, verplicht elk jaar eenmaal m werkelijken 
dienst te komen, teneinde te worden onderworpen aan een onderzoek 
over de tot hun uitrusting behoorende en aan hen uitgereikte 
goederen.^ ^ g o e d e r e n b i j h e t in het zesde l id be

doelde onderzoek blijken niet in den vereischten staat te verkeeren, 
kan worden verplicht, nogmaals voor een herhaald onderzoek m wer
kelijken dienst te komen. , . , 

8. De vrijwilliger staat bij het onderzoek, in het zesde l id bedoeld, 
onder de bevelen van de autoriteit, die het onderzoek houdt. 

§ 9. 

§ 10. 
1. De kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut is bij afzon

derlijke beschikking geregeld. 
2. De vrijwilliger, die behoort tot den staf van den vrijwilligen 

landstorm, of tot een der landstormkorpsen en aan de daarvoor ge
stelde eischen voldoet, kan tot de verschillende rangen beneden dien 
van officier (uitgezonderd dien van vaandrig), worden aangesteld. 

3. De eischen voor aanstelling en bevordering tot een rang van 
vrijwilligers, behoorende tot den staf van den vrijwilligen landstorm, 
worden door den inspecteur vastgesteld. 

4. Bij de landstormkorpsen kunnen tot de in het tweede lid 
bedoelde rangen worden aangesteld degenen, die, op grond van hun 
werkkring en positie in de burgermaatschappij, hun algemeene ontwik
keling en c.q. hun optreden bij oefeningen, door den er bij betrokken 
korpscommandant geschikt worden geacht voor de door hen in de 
desbetreffende rangen te vervullen betrekkingen. 

5. De vrijwilliger, bedoeld in het tweede lid, wordt als regel 
niet aangesteld tot korporaal en sergeant, alvorens hij onderscheidenlijk 
den 17- en 18-jarigen leeftijd heeft bereikt. 

6. De vrijwilliger, bedoeld in het tweede lid, die bij den vri jwil
ligen landstorm in een rang is aangesteld en bij beëindiging van zijn 
verbintenis gewoon dienstplichtige der landmacht is of wordt, wordt 
bij het onderdeel van het leger, waarvan hij afkomstig is of waartoe 
hij komt te behooren, teruggeplaatst in den rang, welken hij bekleedde 
op het tijdstip, waarop hij zijn verbintenis sloot. 

§ 11-
1. De vrijwilliger komt, voor zooveel hij de verplichting daartoe 

bij het sluiten van zijn verbintenis heeft aanvaard, tot het verrichten 
van werkelijken dienst in geval van opkomst ter handhaving of tot 
herstel van de openbare orde of rust — welke reden van opkomst 
eventueel uit de oproeping zal blijken — op bij het korps waartoe hij-
behoort of volgt, voor wat betreft den vrijwilliger, bedoeld in het 
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zesde lid van, § 6, de door den inspecteur te bepalen bestemming bij 
een der in het eerste lid van L.O. 1925, No. 461, bedoelde formaties. 

2. Bij oproeping uit hoofde van alle andere — niet in het eerste 
lid genoemde — buitengewone omstandigheden, volgt de vrijwilliger, 
die tevens gewoon dienstplichtige is en aan wien geen vrijstelling of 
voorloopige vrijstelling van opkomst is verleend, zijn mobilisatiebe
stemming bij het leger, zooals die wordt bepaald door den commandant 
van het onderdeel van het leger waartoe hij als gewoon dienstplichtige 
behoort, tenzij hij zijne verbintenis heeft gesloten bij een der vrijwillige 
landstormkorpsen Motordienst of Vaartuigendienst, in welk geval hij 
bij dat korps in werkelijken dienst komt. 

De overige vrijwilligers komen — voor zooveel zij de verplichting 
daartoe bij het sluiten hunner verbintenis hebben aanvaard, — op bij 
het landstormkorps, waartoe zij behooren of, indien zij niet tot een 
korps behooren, bij een der in het Mob. V . L. aan te wijzen depots van 
het leger, met dien verstande, dat de vrijwilligers, die den leeftijd van 
18 jaar nog niet hebben bereikt en de vrijwilligers van het vrijwillige 
landstormkorps Spoorwegdienst, die tevens gewoon dienstplichtige en 
als bestuurders, beambten of bedienden in vasten dienst eener spoorweg
onderneming zijn, voorloopig buiten oproeping zullen blijven. 

3. De vrouwelijke vrijwilligers volgen in de gevallen, vermeld 
in de beide vorige leden, de door den inspecteur aan te geven be
stemming. 

4. Het oproepen in werkelijken dienst van een vrijwilliger tot 
het ondergaan van een krijgstuchtelijke straf of een onderzoek, als 
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 
geschiedt door den inspecteur. 

5. De vrijwilliger wordt in het geval, bedoeld in het vierde lid, 
in onderhoud opgenomen bij een onderdeel van het leger. 

6. De in het vijfde lid bedoelde vrijwilliger staat voor den duur 
van zijn verblijf in werkelijken dienst onder de bevelen van den com
mandant van het legeronderdeel, waarbij hij in onderhoud is gesteld. 

7. Indien de vrijwilliger tijdens het in het vierde lid bedoelde ver
blijf in werkelijken dienst krijgstuchtelijk wordt gestraft of van een 
tijdens dat verblijf gepleegd strafbaar feit of krijgstuchtelijk vergrijp 
wordt verdacht of beklaagd, eindigt diens verblijf in werkelijken dienst 
zooveel later als noodig is voor het ondergaan der opgelegde krijgs
tuchtelijke straf of voor het onderzoek van het strafbaar feit of krijgs
tuchtelijk vergrijp, waarvan hij wordt verdacht of beklaagd. 

§ 12. 
1. Vrijwilligers worden, indien zij in normale tijden in werkelijken 

dienst moeten komen, daartoe rechtstreeks door den daarvoor aan
gewezen militaire autoriteit of, indien een zoodanige autoriteit niet 
bepaaldelijk is aangewezen, door den er bij betrokken verbands- of 
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korpscommandant, en voor wat betreft de vrijwilligers, bedoeld in het 
vijfde en zesde lid van § 6, door den inspecteur, voor zooveel noodig 
per aangeteekend schrijven, opgeroepen. 

2. Alleen in het geval, dat het adres niet bekend is, kan de in 
het eerste lid bedoelde autoriteit of commandant de medewerking van 
den burgemeester inroepen om den vrijwilliger bij openbare kennis
geving in werkelijken dienst te roepen. 

§ 13. 
Het dragen van uniformkleeding, anders dan voor het verrichten 

van werkelijken dienst of het ontvangen van militair onderricht, is den 
vrijwilliger niet geoorloofd zonder toestemming van den inspecteur. 

§ H. 
1. De verbintenissen van hen, die zich bij het inwerking treden 

van deze beschikking reeds bij den landstorm als gewoon of als 
vrouwelijk vrijwilliger hebben verbonden, worden, tenzij deze personen 
aan hun verbands-(korps)-commandant een verzoek indienen om de 
loopende verbintenis te verbreken, gehandhaafd tot en met den datum, 
genoemd in (3) van de akte, welke werd opgemaakt overeenkomstig 
de bijlage van de Vrijwillige-landstorm-beschikking, vastgesteld bij 
L O. 1920, No. 468. Na het verstrijken van vermelden datum geldt 
uitsluitend de verbintenis, welke wordt opgemaakt volgens de dan 
geldende Vrijwillige-landstorm-beschikking. 

2. De verbintenissen van hen, die zich bij het inwerking treden 
van deze beschikking reeds bij den landstorm als buitengewoon vrij
williger hebben verbonden, worden verbroken. Ten aanzien van hem, 
voor wien op grond van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit en de Vnj-
willige-landstorm-beschikking het aangaan van een nieuwe verbintenis 
niet mogelijk is, dient de inspecteur met betrekking tot het behoud 
zijner aanspraken, uit de vorige verbintenis voorvloeiende, een voor
stel in aan den Minister van Oorlog, onder overlegging van de akte 
der te verbreken verbintenis. 

§ 15. 
Deze beschikking kan worden aangehaald als „Vrijwillige-land-

storm-beschikking". 
§ 16. 

1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 Maart 
1922 

2. Op dien datum vervalt de Vrijwillige-landstorm-beschikking, 
vasgesteld bij L. O. 1920, No. 468. 
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B E P A L I N G E N V A N D E N INSPECTEUR V A N D E N 
VRIJWILLIGEN L A N D S T O R M i ) . 

R. No. 100. 
's-Gravenhage, 30 September 1926. 

Bepalingen van den Inspecteur van den Vrijwilligen Landtsorm, mede op 
grond van het Koninklijk IBesluit van 28 Februari 1922 (Staatsblad no. 92), 
de Ministerieele Beschikking van 1 Maart 1922, Hde Afd. no. 173 (L. O. 
1922, no. 92) en de Ministerieele Beschikking van 7 April 1926, Hde Afd. 
no. 28 (L. O. 1926, no. 112). 

(Waar in de bepalingen gesproken wordt van „Inspecteur", wordt 
bedoeld de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm). 

A. ORGANISATIE. 
Artikel 1. 

Indeeling, grenzen en benaming. 
Zie hiervoor het bepaalde in het Boekwerk Vredesorganisatie I. 

B. B E V E L V O E R I N G . 
Artikel 3. 

Bevelvoering, Groepen en Verbanden. 
Zie hiervoor het bepaalde in het Boekwerk Vredesorganisatie I. 

Artikel 4. 
Bevelvoering Bijz. Korpsen. 

De Korpsen Motor-, Vaartuigen- en Luchtwachtdienst staan onder 
commando van denzelfden Hoofdofficier; het Korps Spoorwegdienst 
staat onder een door den Chef van den Generalen Staf aan te wijzen 
Hoofdofficier. 

C. V A N H E T A A N N E M E N V A N VRIJWILLIGERS. 
Artikel 6. 

Wie bevoegd zijn tot het aannemen van vrijwilligers. 
Alle officieren en onderofficieren (of met die rangen gelijk gestel

den) zijn gemachtigd tot het voorloopig aannemen van vrijwilligers. 

Artikel 7. 
Leeftijdsgrenzen voor aanneming. 

Alleen zij, die het 16e levensjaar volbracht en het 55e nog niet 
1) Hetgeen op de vooroefeningen betrekking heeft, is weggelaten. 
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volbracht hebben, kunnen tot een vrijwillige verbintenis bij den 
landstorm worden toegelaten. _ 

Echter moet voor het aannemen van hen, die het 50ste levensjaar 
volbracht hebben, te voren toestemming van den Inspecteur worden 
gevraagd. 

Artikel 12. 
Bijzondere eischen voor aanneming. 

Bij de Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst 
zullen alleen zij als vrijwilliger worden aangenomen, die voldoen aan 
voor deze bijzondere diensten door de commandanten dier korpsen 
te stellen eischen van practische bruikbaarheid. 

Artikel 13. 
Aanneming bij den Luchtwachtdienst. 

Bij het korps Luchtwachtdienst mogen als vrijwilliger alleen worden 
aangenomen buitengewone dienstplichtigen, die niet meer voor inlijving 
als gewoon dienstplichtige in aanmerking komen, benevens zij, die den 
dienstplichtigen leeftijd (zie art. 43, punt 1 der Dienstplichtwet) hebben 
overschreden. 

D. V A N H E T SLUITEN V A N VERBINTENISSEN. 
Artikel 17. 

Over te leggen bescheiden. 
Bij iedere verbintenis moeten worden overgelegd: 
a. een bewijs van Nederlanderschap of van te zijn ingezetene in 

den zin van art. 1, ad. g van de Dienstplichtwet; 
b. een bewijs van goed gedrag van het 10e levensjaar af, afge

geven door den Burgemeester der gemeente, waar de aangenomene 
laatstelijk gevestigd was; 

c. een geneeskundige verklaring, afgegeven door een officier van 
gezondheid, of door een geneesheer, die daartoe gemachtigd is door 
den Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, om
trent de lichamelijke geschiktheid: (Zie ook art. 44). 

d. een stuk, waaruit de leeftijd blijkt; 
e. een bewijs van toestemming, afgegeven door hem of haar, die 

de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, indien de verbintenis door 
een minderjarige wordt gesloten. 

De bewijzen van toestemming bedoeld in punt e voor vrijwilligers 
van de kaderopleiding, moeten gelegaliseerd zijn. 

Artikel 18. 
Over te leggen bescheiden door dienstplichtigen. 

Gewone dienstplichtigen behoeven de stukken genoemd onder a en 
d in het vorig artikel niet over te leggen. Zij, die vroeger gediend 
hebben, behoeven het stuk genoemd onder d niet over te leggen. 
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Daarentegen behoort ten aanzien van hen, die gewoon dienstplichtige 
zijn of die vroeger gediend hebben, te worden overgelegd: 

f. een uittreksel uit het stamboek; 
g. een afschrift van de straflijst nopens den vorigen dienst; en, 

indien hij vroeger als officier gediend heeft: 
h. een bewijs, dat hij den dienst op eervolle wijze heeft verlaten. 

Artikel 19. 
Tusschenkomst tot het verkrijgen van bescheiden. 

De verbands-(korps-)commandant verleent, waar noodig, zijn tus
schenkomst tot het verkrijgen der vereischte bescheiden. 

Artikel 20. 
Bestemming der verbintenis formulieren. 

Na bekrachtiging der in tweevoud op te maken verbintenis-formu
lieren, wordt één exemplaar aan den belanghebbende uitgereikt, en 
het andere opgelegd in het archief van den verbands-(korps-) com
mandant. 

Artikel 21. 
Bekrachtiging van verbintenissen. 

Alvorens de verbintenissen van nieuw aangenomen vrijwilligers, 
welke geen blanco bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, worden 
bekrachtigd, zal mij onder overlegging van het betrekkelijk bewijs van 
goed gedrag, machtiging moeten worden gevraagd. 

Artikel 24. 
Duur der verbintenis. 

De duur der verbintenis van een vrijwilliger bij een der bijzondere 
korpsen kan één, twee, drie of vier jaar bedragen. 

Artikel 25. 
Aanstelling in een vroeger bekleeden rang. 

Wanneer iemand, die in een vorig dienstverband een rang beneden 
dien van officier bekleed heeft en dat dienstverband op eervolle wijze 
heeft verlaten, een verbintenis sluit als vrijwilliger bij den Landstorm, 
doet de betrokken Groeps-(Korps-)Commandant voorstellen aan den 
Inspecteur om dien vrijwilliger in zijn vorigen rang aan te stellen, 
rekening houdende met art. 66. 

Artikel 27. 
Invulling verbintenis formulieren Motor- of Vaartuigendienst. 

Aan het verbintenisformulier van den vrijwilliger bij één der korp
sen Motordienst of Vaartuigendienst moet, indien de adspirant-vrij
williger op het tijdstip van het sluiten der verbintenis gewoon dienst
plichtig is, de bepaling worden opgenomen: 

„dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden 
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opgeroepen voor ten hoogste acht werkdagen per drie jaar tot het 
deelnemen aan oefeningen". 

Behoort hij op dat tijdstip tot de categorie personen, bedoeld m art. 
3, eerste lid onder a van het Vrijwillige Landstorm Beshnt, dan moet 
de bepaling worden opgenomen: 

„dat de aangenomene tot ten hoogste één dag oefenen per jaar 
verplicht is". » „. 1 

In bijzondere gevallen kan aan het formulier van den vrijwilliger 
bij den Vaartuigendienst en eigenaar van vaartuigen, benevens m die 
van hunne zoons werkzaam op de vaartuigen van hunnen vader de 
clausule worden toegevoegd, dat zij alleen met hun vaartuig in werke
lijken dienst geroepen kunnen worden. 

Artikel 28. 
Toevoeging verbintenis formulieren Spoorwegdienst. 

Aan het verbintenisformulier van den vrijwilliger bij het korps 
Spoorwegdienst moet de bepaling worden toegevoegd: 

„dat de verbintenis op zijn verzoek zal worden verbroken indien, 
ter beoordeeling van den Inspecteur, werkelijken dienst ter handhaving 
of tot herstel van de openbare orde of rust niet langer noodzakelijk 
geacht wordt". 

Artikel 29. 
Toevoeging verbintenis formulieren andere bijz. korpsen. 

Aan het verbintenisformulier van den vrijwilliger bestemd voor 
een bijzonder korps 1), anders dan de Motordienst, Vaartuigendienst 
en Spoorwegdienst, moet de bepaling worden toegevoegd: 

„dat de aangenomene verplicht is om, indien hij daartoe door of 
vanwege den Minister van Oorlog wordt opgeroepen, tot nader order 
werkelijken dienst te verrichten bij m e e n 

werkkring, waartoe hij bekwaam geacht wordt". 
en voorts: 
„dat de aangenomene tot ten hoogste 20 uren oefenen per jaar 

verplicht is". 

Artikel 30. 
Verbintenissen bij de korpsen Motordienst en Vaartuigendienst 

worden door gewone dienstplichtigen en door hen, die eene militaire 
opleiding genoten hebben, in het algemeen aangegaan voor den ge
wapenden, door alle andere personen voor den ongewapenden dienst. 

Die bij de korpsen Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst voor den 
ongewapenden dienst. 

1 ) Hieruit blijkt, dat ook de oprichting van nieuwe Bijzondere Korpsen zou 
kunnen geschieden, b.v. een Landstormkorps Vliegdienst, een Landstormkorps Radio
dienst, Luchtbeschermingsdienst, enz. 
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Artikel 31. 
Kennisgeving van verbintenissen van gewone dienstplichtigen. 

De kennisgevingen, bedoeld in § 4 van de Vrijwillige Landstorm 
Beschikking zullen worden afgegeven door den betrokken Verbands-
(Korps-) commandant. 

E. H E T V E R B R E K E N V A N VERBINTENISSEN. 
Artikel 32. 

Verbreken van verbintenissen door den Inspecteur. 
(zie R. 1928 No. 117 Geh.). 

Het verbreken van verbintenissen geschiedt door den Inspecteur, 
op voordracht van den Verbands-(Korps-) commandant, d/t van den 
Groepscommandant. 

De voordrachten tot verbreking van verbintenissen worden als 
regel den 5den van elke maand ingediend, in staatvorm, bevattende 
de volgende kolommen: volgens bijlage 3. 

Indien een vrijwilliger op grond van art. 3, vierde lid van het 
Vrijwillige Landstorm Besluit niet tot de verbintenis had mogen worden 
toegelaten, of sedert het sluiten der verbintenis is komen te verkeeren 
in een der toestanden, in genoemd lid bedoeld, wordt door den be
trokken commandant onverwijld een voordracht tot verbreking der 
verbintenis ingediend. 

Artikel 34. 
Opschorting der verbreking. 

Geen verbintenis wordt verbroken dan nadat door den betrokkene 
alle Rijkseigendommen, aan hem in bruikleen verstrekt, in goeden staat 
zijn ingeleverd of het ontbrekende is vergoed. 

Artikel 35. 
Eindigen verbintenis. 

Van verbintenissen, die zullen afloopen en niet worden vernieuwd, 
wordt de voordracht tot verbreking minstens één maand voor den 
datum van diensteindiging ingewacht. 

De betrokkenen moeten worden opgenomen in den staat bedoeld 
in de 4de zinsnede van artikel 32. 

Artikel 36. 
Opgave van eindigen verbintenissen. 

De opgaven, bedoeld in § 12 van de Vrijwillige Landstorm Be
schikking, zullen gedaan worden door den betrokken Verbands-
(Korps-) commandant. 
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F. V A N H E T O P R O E P E N IN W E R K E L I J K E N DIENST. 
Artikel 40. 

Verplichting tot opkomst ter handhaving o£ tot herstel der 
openbare orde of rust. 

Alleen de vrijwilligers, behoorende tot de korpsen Motordienst, 
Vaartuigendienst en Spoorwegdienst zijn verplicht na oproeping in 
werkelijken dienst te komen ter handhaving of tot herstel van de 
openbare orde en rust. 

Zulks moet uit hun verbintenisformulier binken. 
In het verbintenisformulier van de overige vrijwilligers is daarvan 

geen sprake en zijn zij dus niet verplicht in dit geval in werkelijken 
dienst te komen. 

Artikel 41. 
Verphchtingen bij mobilisatie. 

De Verbands-(Korps-)commandant draagt zorg, dat ieder vrijwil
liger bekend is met zijn verplichtingen, indien hij uit hoofde van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden in werkelijken 
dienst wordt geroepen. 

Artikel 44. 
Uitstel van de keuring. 

Het bepaalde in artikel 4, derde lid, van het Vrijwillige Land-
stormbesluit kan alleen toegepast worden op hen, die een verbintenis 
willen sluiten bij een der korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, 
Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst. 

Op het verbintenisformulier wordt aangeteekend: „artikel 4, derde 
lid. Vrijwillige Landstormbesluit toegepast". 

Artikel 46. 
Herkeuring. 

Wanneer iemand, behoorende tot het personeel van den Vrijwil
ligen Landstorm, door zijn Commandant lichamelijk niet meer ten volle 
geschikt wordt geacht voor den dienst, kan deze Commandant den 
betrokkene aan den Inspecteur voor herkeuring voordragen. 

Artikel 47. 
Herkeuring. 

Personeel, behoorende tot den Vrijwilligen Landstorm, dat op 
goede gronden het verlangen te kennen geeft, te worden herkeurd, 
wordt daartoe eveneens aan den Inspecteur voorgedragen. Deze voor
drachten behooren vergezeld te gaan van een verklaring van den 
behandelenden geneesheer. 
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Artikel 61. 
Vrijstelling van oefeningen. 

In bijzondere gevallen kan de Inspecteur vrijstelling van het vol
brengen van het voorgeschreven aantal oefeningsuren verleenen. 

De vrijwilligers van het korps Spoorwegdienst zijn vrijgesteld van 
oefenen. 

K. BIJZONDERE B E P A L I N G E N . 
Artikel 64. 

Beëediging officieren. 
Van de beëediging van officieren bij den V . L. S. wordt proces

verbaal in duplo opgemaakt. 
Een exemplaar wordt den Inspecteur toegezonden. 

Artikel 65. 
Dragen van uniform. 

De toestemming, bedoeld in § 14 van de Vrijwillige Landstorm 
Beschikking wordt verleend aan de vaandrigs, de adjudant-onderoffi
cieren en aan hen, die in positie gelijk gesteld zijn met een officiersrang. 

Artikel 66. 
Aanstelling tot een rang. 

Sergeanten en sergeanten-majoor van de bijzondere korpsen en 
personeel, aangenomen ingevolge punt 5 en 6 van de Vrijwillige Land
stormbeschikking, worden op voordracht bevorderd of aangesteld door 
den inspecteur. 

Vaandrigs worden aangesteld door den Minister van Oorlog, aan 
wien door de betrokken commandanten de desbetreffende voordrach
ten, aangevuld met de vereischte bescheiden, door tusschenkomst van 
den Inspecteur, moeten worden aangeboden. 

Effectieve rangen beneden dien van vaandrig worden slechts ver
leend aan korporaals en aan sergeanten, die niet voor eerste-oefening 
in werkelijken dienst behoeven te komen. 

Artikel 67. 
Verantwoordelijkheid voor Rijksgoederen. 

Alle vrijwilligers, aan wie Rijksgoederen in bruikleen zijn ver
strekt, zijn zonder eenig voorbehoud geldelijk aansprakelijk voor het 
onderhoud, het bewaren en het in stand houden van die Rijksgoederen, 
ook buiten de oefeningsuren. 
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Artikel 76. 
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . 

Het Rondschrijven I.V.L.R. No. 75 van 24 April 1922 wordt bij 
d C Z e T e X k e ^ worden geacht te zijn vervallen alle bepalingen, 
welke met den inhoud van het Vrijwillige Landstorm Besluit de Vrij
willige Landstorm Beschikking en met deze bepalingen in strijd zijn. 

VERBINTENISSEN. 
KENNISGEVING I.V.L. d.d. 20 April 1932, No. R. 18. 

Ter uitvoering van het bepaalde in punt 3 van artikel 12 van het 
Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht. 
zulL de verbandakten der vrijwilligers van den Vrijwilligen landstorm 
moeten worden aangevuld. . . . . 

In verband hiermede verzoek ik U zorg te dragen dat de akten 
van de nog te sluiten verbintenissen overeenkomstig het vorenstaande 
worden aangevuld en dat deze aanvulling ook door hem die de ver
bintenis sluit, wordt gewaarmerkt. 

Aan de Commandanten der Landstormgroepen 
en der Bijzondere Korpsen. 



De Bijzondere Korpsen* 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 27 Januari 1920, 
He Afd., no. 88. (Legerorder 1920 no. 58). 

Oprichting van het 
Vrijwillige Landstormkorps Motordienst, 

(Uittreksel). 

Er wordt opgericht het „Vrijwillige Landstormkorps Motordienst". 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 13 Februari 1920, 
He afd. no. 210. (Legerorder 1920 no. 92). 

Oprichting van het 
Vrijwillige Landstormkorps Vaartuigendienst. 

(Uittreksel). 

Er is opgericht het „Vrijwillige Landstormkorps Vaartuigendienst". 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 12 juli 1920 11e 
afd. Litt. B. 75 (Legerorder 1920 no. 349). 
(Zooals deze gewijzigd is bij L. O. no. 412). 

Oprichting van het 
Vrijwillige Landstormkorps „Spoorwegdienst". 

(Uittreksel). 

Er is opgericht „het Vrijwillige Landstormkorps Spoorwegdienst". 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 9 Maart 1921 
He afd., no. 185. (Legerorder 1921, no. 133). 

Vrijwillige Landstormkorps „Luchtwachtdienst". 
(Uittreksel). 

Er wordt opgericht een Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst 
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BEPALINGEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING DER 
BIJZONDERE KORPSEN. 

(Vastgesteld bij Min. Besch. van 10 Sept. 1930 II Afd. B. No. 31.) 
( Vredesorganisatiën). 

§ 1. Het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst bestaat uit den 
Staf van het korps en een door den Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm — in overleg met den Chef van den Generalen 
Staf — te bepalen aantal Afdeelingen. 

§ 2. Het Vrijwillige Landstormkorps Vaartuigendienst bestaat uit 
den Staf van het korps, twee Vaartuigendepots en een door den 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm — in overleg met den 
Chef van den Generalen Staf — te bepalen getal militaire Scheep
vaartagentschappen. 

§ 3. Het Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst bestaat 
uit den Staf van het korps en 17 Luchtwachtgroepen. 

§ 4. Bij het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst kunnen ten 
hoogste 2500 gewone dienstplichtigen van de landmacht tot een vrij
willige verbintenis worden toegelaten; van het totaal getal vrijwilligers 
kan ten hoogste 20 pCt. onderofficier of korporaal zijn. 

§ 5. De officieren van het Vrijwillige Landstormkorps Vaar
tuigendienst, die bestemd zijn voor de functie van miÜtair scheepvaart
agent, kunnen geen hoogeren rang dan dien van kapitein bekleeden. 
Bij dit korps kunnen ten hoogste 250 gewone dienstplichtigen van de 
landmacht tot een vrijwillige verbintenis worden toegelaten; van het 
totaal getal vrijwilligers kan ten hoogste 25 pCt. onderofficier of 
korporaal zijn. 

§ 6 De sterkte van het Vrijwillige Landstormkorps Luchtwacht
dienst bedraagt ten hoogste 60 officieren en 3420 vrijwilligers, waarvan 
ten hoogste 20 pCt. onderofficier of korporaal kan zijn. De officieren 
kunnen geen hoogeren rang dan dien van kapitein bekleeden. 

TOELICHTING OMTRENT HET VRIJWILLIGE LANDSTORM
KORPS MOTORDIENST EN VAARTUIGENDIENST. 
Onder de bijzondere korpsen van den Vrijwilligen Landstorm 

nemen de beide korpsen Motordienst en Vaartuigendienst een belang
rijke plaats in. 

De taak, die voor deze is weggelegd, is tweeledig. Aan de eene 
zijde zijn zij' bestemd om in geval van stakingen e.d., wanneer de 
regeering besluit van hunne diensten gebruik te maken, de door de 
regeering noodig geachte transporten uit te voeren, opdat de econo
mische toestanden zoo min mogelijk ontwricht zullen worden. Dat in 
dergelijke gevallen heel wat vervoeren uitgevoerd zullen moeten worden, 
behoeft wel nauwelijks verdere toelichting. Vaak zal een zware taak 

É 
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voor de vrijwilligers zijn weggelegd, welke taak zij echter gaarne op 
zich zullen nemen en met alle hun ten dienste staande middelen zullen 
vervullen, waar het algemeen belang in 't spel is. Naast deze taak is 
bij mobilisatie voor hen ook een uitgebreid arbeidsveld open. 

Immers het leger beschikt slechts over een kleine afdeeling van 
den Motordienst als kern, zijnde de Schoolcompagnie van den Motor
dienst te Haarlem. 

W a a r bij mobilisatie een zeer groot aantal automobielen en motor
rijwielen voor de verschillende staven, korpsen en afdeelingen noodig 
zijn, zal van de krachten, die in het Vr i jw . Landstormkorps Motor
dienst bijeen zijn een dankbaar gebruik worden gemaakt. Velen zijn 
dan ook thans reeds voor verschillende functies ingedeeld en met hun 
bestemming in kennis gesteld. 

Het ligt voor de hand, dat in ons land, zoo rijk aan vaarten en 
kanalen, ook de Vaartuigendienst een belangrijke rol moet spelen. 

De voordeden van het vervoer te water zijn vele. Een van de 
voornaamste daarbij is de enorme hoeveelheid, die in vergelijking met 
het vervoer per auto in eens vervoerd kan worden. Laadt een auto 
gemiddeld bijv. slechts 3 ton, een motorlichter van zeer bescheiden 
afmetingen laadt in eenmaal 40 a 60 ton. 

Heeft men een vervoer te regelen van bijv. 60 ton, waarvoor dus 
minstens 20 auto's met 20 chauffeurs en 20 hulpchauffeurs noodig zijn, 
dan kan men bij vervoer te water volstaan met één motordrijver en één 
dekknecht en één geleider. De voordeden van veel eenvoudiger 
vervoer, en de veel geringer kosten die deze wijze van transport 
medebrengt, springen dadelijk in het oog, zoodat, waar mogelijk door 
aanwezige verbindingen te water, van vervoer te water gebruik zal 
worden gemaakt. 

De beide korpsen vullen elkaar dus aan, want uiteraard is het niet 
altijd mogelijk van vervoer te water gebruik te maken. 

Het Vrijwill ige Landstormkorps Motordienst is verdeeld in 6 afdee
lingen, m.n. de afd. Overijssd, omvattende de provinciën Friesland, 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland; de afd. N. -Hol land , 
omvattende de provinciën N. -Hol land en Utrecht; de afd. Z. -Hol land, 
provincie Z. -Hol land; de afd. Zeeland, provincie Zeeland; de afd. 
N . Brabant, provincie N.-Brabant en de afd. Limburg, prov. Limburg. 

Het Vrijwil l ige Landstormkorps Vaartuigendienst is verdeeld in 
2 vaartuigendepots, n.1. Amsterdam en Rotterdam en 47 scheepvaart
agentschappen, in de voornaamste scheepscentra gevestigd. W a a r het 
beroep van schipper over 't algemeen een voortdurende verplaatsing 
voor dikwijls langen tijd medebrengt, ligt het voor de hand, dat van te 
voren aanwijzen van schippers met hun vaartuig voor bepaalde bestem
mingen niet is aan te bevelen. Immers men heeft niet den minsten 
waarborg, dat wanneer op een bepaald oogenblik 's mans diensten 
noodig zullen zijn, hij ook werkelijk ter plaatse aanwezig is. Veelal zal 
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hij in zoo'n geval juist in een geheel andere provincie varende zijn. 
zoodat wanneer wij op hem rekenden, voor de vervulling van een 
bepaalde opdracht, hij daarvoor niet beschikbaar is. 

Waar echter in ons land een enorm aantal vaartuigen aanwezig is, 
zal het voor de afd. commandanten in de verschillende scheepscentra 
geen moeilijkheden opleveren om ter plaatse voor bepaalde opdrachten 
de noodige schepen te verkrijgen. 

De beide korpsen staan onder commando van éen commandant, 
den Commandant van de Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst 
cn Vaartuigendienst, wiens bureau zich bevindt te 's-Gravenhage, 
Koninginnegracht 19. 

AANWIJZINGEN VOOR HET SLUITEN V A N 
VERBINTENISSEN VOOR MOTORDIENST EN 

VAARTUIGENDIENST. 
1 Bij het aannemen van vrijwilligers voor de Korpsen Motordienst 

en Vaartuigendienst moet er rekening mee gehouden worden, 
dat de korpsen een taak hebben te vervullen: 

a ingeval van oorlog en oorlogsgevaar; 
b. wanneer de bijzondere vrijwillige landstorm opgeroepen wordt 

tot handhaving of herstel van de inwendige orde of rust; 
c. bij spoorwegstaking of staking bij de Posterijen en (of) Tele

grafie. 
2. Bij de korpsen zijn twee soorten vrijwilligers. 

a. „vrijwilligers"; dat zijn mannelijke personen, die een schrifte
lijke verbintenis hebben aangegaan; 

b. „bijzondere vrijwilligers"; dit zijn: niet in werkelijken dienst 
zijnde dienstplichtigen of reserve-kader (zoogenaamde verlors
militairen), die als zoodanig behooren tot de Schoolcompagnie 
van den Motordienst, of behoorende tot andere legeronder
deelen, daarbij een mobilisatiebestemming hebbend als chauf
feur, motorrijder of monteur, die schriftelijk beloofd hebben in 
geval sub lb (c.q. ook sub lc) op te komen; 

3. „Vrijwilligers" (2a) kunnen zijn: 
a burgers, vrij van militaire plichten. 

Zijn zij gewezen onderofficier of korporaal, dan kunnen zij door 
den Inspecteur dadelijk weer in hun vroegeren rang worden 
aangesteld, indien het dienstverband op eervolle wijze werd 
verlaten. . , 
Normaal verbinden de burgers en gewezen militairen zich voor 
alle sub 1 genoemde gevallen. 
Indien zij bezwaar hebben om zich voor la te verbinden, dan 
kunnen zij alleen voor de gevallen sub lb en lc worden aan-
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genomen. Zijn zij gewezen onderofficier of korporaal dan 
worden zij in dit geval niet in hun vroegeren rang hersteld. *) 
Indien het geval sub lb of sub lc reeds ingetreden is, dan 
kunnen volledig betrouwbaren worden aangenomen met toe
zegging, indien zij zulks wenschen, om na het herstel van de 
orde weer ontslagen te worden van de verbintenis. 2) 

b. gewone dienstplichtigen beneden den rang van officier, die hun 
eerste-oefening hebben volbracht en zich niet in werkelijken 

dienst bevinden. 
Zij verbinden zich voor alle sub 1 genoemde gevallen. 
Dienstplichtigen bij de marine mogen niet worden aangenomen, 
ook niet voor bijzonder vrijwilliger. 
Gewone dienstplichtigen, die een mobilisatiebestemming hebben 
als chauffeur, motorrijder, monteur, machinist bij een zoeklicht-
afdeeling, werkman of specialist, mogen niet tot een verbintenis 
bij een der vrijwillige landstormkorpsen Motordienst of Vaar

tuigendienst worden toegelaten. 
Dienstplichtigen mogen derhalve niet worden aangenomen, dan 
met toestemming van den Commandant van het korps waartoe 
de man behoort. 

4. Als „vrijwilliger" of „bijzonder vrijwilliger" kunnen toetreden bij 
motor- of vaartuigendienst: 

a. Eigenaars, directeuren of leiders van binnenscheepvaart- of 
autotransport-ondernemingen; 

b. Deskundigen op gebied van scheepsbouw, scheepsmachines, 
auto's of motorrijwielen (technische opzichters); 

c. Eigenaars van stoom- en motorbooten (in bijzondere gevallen 
ook van andere vaartuigen); 

d. Chauffeurs, motorrijders, schippers, dek-, machinekamer- en 
ander scheepspersoneel; 

e. Eigenaren of directeuren van werven of reparatie-inrichtingen, 
die hun werf of inrichting geheel of gedeeltelijk beschikbaar 
willen stellen, zoomede werkbazen en personeel van dergelijke 
werven en inrichtingen; 

f. Expediteurs, laad- en lospersoneel. 
N.B. Bij den Motordienst worden geen gewone dienstplich

tigen als „vrijwilliger" sub 2a aangenomen, tenzij zij goed chauf
feur of monteur zijn. Zij die aan dezen eisch niet beantwoorden, 
maar b.v. motorrijder zijn, kunnen echter wel „bijzonder vrij
williger" sub 2b bij den Motordienst worden. 

1) In de verbintenis wordt alsdan vermeld, „dat de vrijwilliger niet verplicht is 
na oproeping in werkelijken dienst te komen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden". 

s) In de verbintenis wordt alsdan de clausule opgenomen: „dat de verbintenis op 
zijn verzoek zal worden verbroken, indien, ter beoordeeling van den Inspecteur, 
werkelijken dienst ter handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust niet 
langer noodzakelijk geacht wordt". 
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5. De vrijwilligers verbinden zich voor den „gewapenden dienst", dan 
wel „ongewapenden dienst", naarmate zij al dan niet een mili
taire opleiding hebben genoten. 

Beide categorieën moeten echter voldoen aan de voor de verbin
tenis vastgestelde eischen van vakbekwaamheid. 

(Om een voorbeeld te noemen, zal een voor den gewapenden 
dienst bestemde vrijwilliger kunnen worden aangewezen als 
„gewapend geleide" op een auto en tevens bestemd zijn om zoo 
noodig den chauffeur te vervangen.) 

6. Op de verbintenis-formulieren voor alle vrijwilligers, genoemd 
onder 3a en 3b, moeten voorkomen de clausules: 
dat de vrijwilliger verplicht is „na oproeping in werkelijken 
„dienst te komen, ter handhaving of tot herstel van de open
bare orde of rust; 
„dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden 
„geroepen bij staking bij de Spoorwegen, de Posterijen of de 
„Telegrafie." 

Bovendien bij de vrijwilligers sub 3a: 
,dat de aangenomene tot ten hoogste één dag oefenen per jaar 
„verplicht is"; en bij de vrijwilligers sub 3b: 
„dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden 
„geroepen voor ten hoogste acht werkdagen per drie jaar tot 
„het deelnemen aan legeroefeningen". 

7. De „vrijwilligers" sub 2a, die gewone dienstplichtigen zijn (3b) 
gaan geheel over bij het Korps Motordienst of Vaartuigen
dienst; zij komen dus niet bij hun vroeger Korps voor her
halingsoefeningen onder de wapens. Zoowel voor oefeningen 
als bij mobilisatie komen zij alleen op bij het Korps Motordienst 
of Vaartuigendienst waarbij zij verbonden zijn. 

8. Alle dienstdoenden bij den Landstorm genieten bij opkomst in 
werkelijken dienst in geval sub lb of lc de militaire inkomsten, 
verbonden aan hun rang bij het verlofspersoneel, tot een 
minimum van de jaarwedde van sergeant bij dat personeel en 
bovendien een toelage van ƒ 3.60 (voor officieren ƒ 5.40) per 
dag en kostwinnersvergoeding, benevens ƒ 1,80, indien zij ge
zinshoofd zijn. 

Bovendien wordt elk jaar een crediet aangevraagd om de regeering 
in staat te stellen tot het desgewenscht verleenen van steun 
aan degenen, die behulpzaam waren bij de handhaving van 
het gezag en daarbij een ongeluk kregen, of aan hunne nage
laten betrekkingen (afgescheiden van eventueele pensioen
aanspraken). 

9 De adspirant-vrijwilligers moeten op de hoogte gesteld worden 
met hunne verplichtingen. Voor zoover zij beneden den dienst
plichtigen leeftijd zijn, moeten zij er op gewezen worden, dat 
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bij het Korps geen „Bewijs van voorgeoefendheid" verkrijgbaar 
is, dat recht geeft op verkorten diensttijd bij het Leger. Wel 
geeft de vrijwillige verbintenis bij den Motordienst eenige 
voorkeur om op desbetreffend verzoek ingedeeld te worden 
voor eerste oefening als dienstplichtige bij de Schoolcompagnie 
van den Motordienst. 1) 

10. Alleen officieren en onderofficieren mogen het Rijk vertegen
woordigen bij het sluiten van verbintenissen. Andere personen 
kunnen wel voorloopig aannemen, doch mogen niet in de ver-
bintenisacte genoemd worden. 

11. De verbintenisacte wordt in duplo opgemaakt voor één, twee, drie 
of vier jaren. Indien de vrijwilliger uiterlijk één maand vooi 
het einde der loopende verbintenis niet den wensch te kennen 
geeft om deze te verbreken, wordt de verbintenis geacht telkens 
voor één jaar te zijn verlengd. 
De verbreking der verbintenis zal niet geschieden, zoolang de 
in bruikleen gegeven rijkseigendommen niet in behoorlijken 
staat zijn ingeleverd of — bij in gebreke blijven daarvan — 
zoolang de vergoeding dezer goederen niet is geschied. 

12. De aangenomene is onmiddellijk verbonden, nadat de acte door 
hem is onderteekend; het Rijk eerst na bekrachtiging door den 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, of den Korps
commandant. 

13. Alle verbintenissen worden aan den Korps-Commandant gezonden, 
bij den Motordienst door tusschenkomst van den betrokken 
Afdeelings-Commandant. ') 
Van hen, die gediend hebben wordt daarbij opgegeven bij 
welk onderdeel zij gediend hebben, wanneer, in welken rang en 
hoe de dienst geëindigd is. Voorts wordt overgelegd een 
mededeeling nopens de bekwaamheid van den adspirant-vrij
williger op motor- of scheepvaartgebied (zie punt 4) met 
toevoeging van de schriftelijke bewijzen of met aangifte van 
de gronden, waarop de mededeeling steunt. 
Bovendien wordt verzocht op de verbintenis met potlood het 

%) Zij die er prijs op stellen, ingelijfd te worden bij de S. C . M . D . , moeten on
middellijk na ontvangst van de kennisgeving betreffende hun bestemming tot gewoon 
dienstplichtige, aan den Ind. Distr. C . een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Hierbij 
behooren overgelegd te worden, een rijbewijs A , benevens verklaringen betreffende hun 
bekwaamheid in liet chauffeurs- of monteursvak, waarvan de handteekening en door 
den burgemeester gewaarmerkt zijn. 

Zij die in het bezit zijn van een bewijs van voorgeoefendheid of voor wie de 
mogelijkheid bestaat, dat zij v ó ó r 1 Mei van het jaar hunner lichting dit bewijs alsnog 
zullen verwerven, komen niet voor zoodanige inlijving of opleiding in aanmerking. 

D e Commandant van de Schoolcompagnie regelt daarna het afleggen van proeven 
van bekwaamheid in dier voege, dat hij de adspiranten in kennis stelt met dag, uur 
en plaats, waarop en waar hun de gelegenheid zal worden geboden, om die proeven 
af te leggen. 

2 ) Z ie blz. 153. 
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nauwkeurig adres van den aangenomene te vermelden. 
Het verder in orde brengen en toevoegen van de bescheiden 
qenoemd op de achterzijde van het verbintenisformulier, ge
schiedt voor den Motordienst op de afdeelingsbureaux en voor 
den Vaartuigendienst op het Korpsbureau. 

14 Namen, voornamen, geboortedata, enz. moeten in de verbintenis
acten en de daarbij overgelegde stukken nauwkeurig met 
elkander overeenstemmen; 
Data en jaartallen moeten in de verbintenisacten met schrijt-
letters en voluit worden ingevuld. 
Doorhalingen in de verbintenisacten moeten worden gecon
stateerd door een kantschrift luidende b.v. „doorhalingen van 
een woord en de bijschrijving van twee woorden goedgekeurd . 
Dit kantschrift moet door beide contractanten worden onder
teekend of geparafeerd. 

15 De leeftijd der aangeworvenen mag niet onder de 18 en niet boven 
de 50 jaren zijn. Personen van 50-55 jaar kunnen zich echter 
in zeer bijzondere gevallen als vrijwilliger verbinden, indien 
de Inspecteur zulks te voren goedkeurt. 

16 Indien de adspirant-vrijwilliger genegen is om te worden gekeurd, 
moet zulks geschieden door een officier van gezondheid of (in 
plaatsen waar geen officier van gezondheid is) door een door 
den Inspecteur aangewezen burger-geneesheer. 
Echter kan op verzoek van den adspirant-vrijwilliger, de keu
ring uitgesteld worden tot na opkomst in werkelijken dienst. 
De alsdan bij de keuring blijkende gebreken worden aange
nomen buiten dienst te zijn verkregen, tenzij de betrokken 
vrijwilliger het tegendeel kan bewijzen. Indien overeenkomstig 
zijn wensch een adspirant-vrijwilliger niet dadelijk gekeurd 
wordt, moet op het verbintenisformulier worden aangeteekend: 
„art. 4. derde lid, Vrijwillige Landstorm-Besluit toegepast . 

17 Uitqesloten van de verbintenissen zijn zij: 
die bij onherroepelijk geworden vonnis veroordeeld zijn tot 
meer dan 6 maanden gevangenisstraf; 
die onslagen zijn uit den militairen dienst met of zonder ont
zegging van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te 
dirontzet of van den militairen stand of van de betrekking van 
militair geëmployeerde vervallen verklaard ^ *""*J* 
wiize van krijgstuchtelijken maatregel uit den dienst bi) de Land-
of Zeemacht of bij de Overzeesche Weermacht zijn wegge
zonden Blijkt of wordt deze bepaling op een vrijwil iger van 
toepassing, of verliest hij zijn Nederlanderschap of houdt hij 
op ingezetene te zijn, dan moet onverwijld een voorstel inge
diend worden tot verbreking zijner verbintenis. 
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18. Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank verleent geen toestem
ming aan zijn ambtenaren om zich te verbinden als „vrijwilliger" 
van de Korpsen. 

19. Het is voorgekomen, dat personen eene verbintenis als vrijwilliger 
bij het Korps hebben gesloten, nadat zij reeds te voren eene 
dergelijke verbintenis hadden aangegaan bij een ander Land
stormkorps of verband. 
Dat het niet mogelijk is om bij twee verschillende Landstorm
korpsen of Verbanden diensten te vervullen, is duidelijk. 
Ter voorkoming van deze onregelmatigheid wordt aanbevolen 
om, vóór het aannemen van een persoon voor het Korps, dezen 
steeds de vraag te stellen of hij niet reeds bij een ander Korps 
(Verband) verbonden is. 
Indien een reeds bij een ander Korps (Verband) verbonden 
vrijwilliger zich liever voor den Motor- of Vaartuigendienst 
verbindt, dan kan hem geraden worden een verzoek om over
plaatsing naar dat Korps te richten tot den Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm. Dit verzoek moet worden ingediend 
bij den Commandant van het Korps (Verband), waartoe hij 
behoort. 
Leden van een burgerwacht kunnen zich alleen verbinden, 
nadat zij voor het lidmaatschap van de burgerwacht hebben 
bedankt. 

INDEELING VAN HET KORPS LUCHTWACHTDIENST. 
De Luchtwachtdienst bestaat uit: 
lo. een aantal luchtwachtposten over het geheele land verspreid, 

(terwijl de kustwachtposten voor luchtwachtmeldingen ook optreden 
als luchtwachtposten). 

De commandant van een luchtwachtpost heeft den rang van 
sergeant. 

Slechts zij, die uit hoofde van vorigen dienst een hoogeren rang 
hebben bekleed beneden dien van officier, kunnen in dien rang worden 
hersteld. 

2o. een aantal luchtwachtbureaux, waaronder een Centraal Lucht-
wachtbureau en 2 Hoofdluchtwachtbureaux. 

De commandant heeft den rang van kapitein of luitenant. 
Een aantal luchtwachtposten wordt vereenigd tot luchtwacht-

groepen. 
De commandanten van sommige luchtwachtgroepen zijn tevens 

commandant van gelijknamige luchtwachtbureaux. 
De vereeniging van luchtwachtposten tot luchtwachtgroepen ge

schiedt voornamelijk uit een administratief- en krijgstuchtelijk oogpunt, 
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dus voor de technische bevelvoering, krijgstuchtelijk gezag, aanvulling 
van nersoneel en materieel, administratie enz. _ 

B mobilisatie wordt aan eiken commandant van een luchtwacht-
aroep een administratief onderofficier van het leger toegevoegd. 
9 Bij elk luchtwachtbureau worden een aantal res. officieren inge
deeld benevens de noodige helpers en telefonisten. 

T O E L I C H T I N G O M T R E N T H E T V R I J W I L L I G E L A N D S T O R M -
T O E L I C H K O R P S L U C H T W A C H T D I E N S T . 

Het Vrijwil l ige Landstormkorps „Luchtwachtdienst" dient voor
namelijk ten behoeve van de bescherming van personen en van belang
rijke objecten tegen aanvallen uit de lucht, en maakt dus een onderdeel 
uit der luchtverdediging. 

De luchtwacht moet zoo «nel mogelijk waarschuwen wanneer 
aanvallen uit de lucht kunnen worden verwacht, zoodat alsdan het 
S in werking treden van de actieve luchtafweermiddelen (vheg-
ufgen en luchtafweergeschut), alsmede van de veiligheids- en dekkings-

mlatregelen voor de burgerlijke bevolking, de militaire inrichtingen, 
Taor eken, opslagplaatsen, haveninrichtingen enz wordt gewaarborgd. 

h e r u i t volgt dus, dat samenwerking der militaire c n marine lucht
vaart" deelingen, de luchtafweer-artillerie, de zoeklichten-afdeehngen 
Z r Genie enz. met den luchtwachtdienst noodzakelijk is, terwijl de 
telefonische verbinding met deze genoemde lichamen, « d e ver
schillende autoriteiten en daarvoor in aanmerking komende burgerlijke 
elementen (gemeentebesturen, fabrieken, haveninrichtingen enz.), reeds 
in vredestijd moet zijn georganiseerd. 

De voorbereiding der maatregelen voor de waarneming en waar
schuwing van en tegen vijandelijke vliegtuigen is opgedragen aan het 
Vrijwill ige Landstormkorps Luchtwachtdienst. 

Dit bijzonder Landstormkorps maakt, in tegenstelling met de 
andere bijzondere landstormkorpsen, geen deel uit yan het a n ü -
revl t ie - ins t i tuut , doch is uitsluitend bestemd om bij oorlog of oorlogs
j a a r diensten ten bate der luchtverdediging te verrichten en daarvoor 
in vredestijd de goede functionneering voor te bereiden 

M e n rangschikt dit Korps echter onder de landstormkorpsen, om
dat het personeel (met uitzondering van een aantal reserve-officieren, 
dfe den Luchtwachtdienst als mobilisatiebestemming hebben), uit-

i • A W a a t uit hen, die zich, met inachtneming der daaromtrent 
I t v e n voSs hr ten daartoe vrijwillig hebben beschikbaar gesteld. 
K,?nir muiciens met groot verlof zich verbinden bij den Bijzonderen 
f L o r m bH heT Korps Luchtwachtdienst kan dit niet, omdat dit 
" a ï ï e e n ' in functfe treedt bij mobilisatie. Alsdan moeten alle 
dienstplichtigen bij hun eigen Korps opkomen en is voor hen het 
dienst doen bij de Luchtwacht onmogelijk. 
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Volgens art. 13 van de bepalingen I. V . L. (op grond van het 
Koninklijk Besluit van 28 Februari 1922 Stbl. No. 92 en Ministerieele 
Beschikking van 1 Maart 1922 He afd. No. 173) mogen dan ook bij het 
Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst als vrijwilliger worden 
aangenomen buitengewone dienstplichtigen, die niet meer voor inlijving 
als gewoon dienstplichtige in aanmerking komen, benevens zij, die den 
dienstplichtigen leeftijd hebben overschreden. 

De volgende bescheiden moeten voor het sluiten der verbintenis 
worden overgelegd: 

a. Een bewijs van Nederlanderschap of te zijn ingezetene in den 
zin van art. 6, la Dienstplichtwet; 

b. Een bewijs van goed gedrag vanaf het 10e levensjaar afge
geven door den burgemeester der gemeente, waar de aangenomene het 
laatst heeft gewoond; 

c. voor hem, die heeft gediend een stuk, waaruit de leeftijd blijkt; 
d. voor hem, die heeft gediend een uittreksel stamboek en een 

uittreksel uit de straflijst nopens zijn vorigen dienst; 
e. voor een minderjarige een bewijs van toestemming, afgegeven 

door hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent; 
f. voor hem, die als officier heeft gediend een bewijs, dat hij 

eervol ontslagen is. 
Er worden opgemaakt verbintenis-formulieren in twee-voud, waar

van één aan den belanghebbende wordt uitgereikt en het andere wordt 
opgelegd in het archief van den Korpscommandant. 

De verbintenis wordt aangegaan voor minstens één jaar, doch voor 
ten hoogste vier jaren en wordt geacht telkens stilzwijgend met een 
jaar verlengd te zijn, tenzij de vrijwilliger uiterlijk één maand voor 
het einde der loopende verbintenis den wensch te kennen geeft om deze 
te verbreken, met dien verstande, dat de Inspecteur van den Vrijwil
ligen Landstorm in het belang van den dienst de verbreking kan op
schorten. 

Verbintenissen, die zouden eindigen in een tijdvak, waarin de 
Vrijwillige Landstorm geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst verricht 
in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden eindigen niet voor het einde van dit tijdvak. 

Wanneer iemand, die in een vorig dienstverband een rang beneden 
dien van officier heeft bekleed, en dat dienstverband op eervolle wijze 
heeft verlaten, eene verbintenis sluit, kan de Korps-commandant voor
stellen aan den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm om dien 
vrijwilliger in zijn vorigen rang aan te stellen. 

Keuring heeft zooveel mogelijk plaats bij het sluiten der verbintenis. 
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VRIJWILLIGE L A N D S T O R M K O R P S „SPOORWEGDIENST". 
Voornaamste bepalingen op het Korps betrekking hebbende. 

Commandant. 
1. Als Commandant van het Korps treedt op de Directeur van den 

Etappen- en verkeersdienst. 
Van het aannemen van vrijwilligers. 

2. Alleen zij kunnen worden aangenomen, die het 55ste levensjaar 
noa niet volbracht hebben. . . . . . . 

Niet dienstplichtigen en gewone dienstplichtigen, die niet m wer
kelijken dienst zijn en hun eerste-oefeningstijd hebben volbracht kun
nen worden aangenomen als Vrijwilligers bij het Landstormkorps 
„Spoorwegdienst^ ^ b e h o o r e n d e tot het personeel der Neder-
landsche Spoorwegen, kunnen tot het Landstormkorps „Spoorweg
dienst'worden toegelaten, indien zij, volgens het oordeel van den 
Koi commandant, nuttige diensten bij het Korps kunnen ̂ z e n 

Zij die zich bij de Exploitatie-compagnie (van het Regt. Genie
troepen) hebben verbonden, kunnen naar het Vrijwillige Landstormkorps 

Spoorwegdienst" overgaan; in verband met de opheffing van de 
Ëxpïïrtie'-compagnie kunnen bij die afdeeling geen nieuwe verbm-
tenissen meer worden aangegaan. 

Opgemerkt wordt, dat zij, die zich wenschen te verbinden, slechts 
worden aangenomen, voor zoover hun aanneming in het belang van 
het korps wenschelijk wordt geacht. 

Taak. 
3. De verbintenissen bij het Korps „Spoorwegdienst" worden aan-

aeaaan voor den ongewapenden dienst. ; „ J J < > T , 
9 De vrijwilligers, behoorende tot het Korps, zijn verplicht, mdien 
daartoe door of vanwege den Minister van Defensie opgeroepen, tot 
nader order in werkelijken dienst te komen, ten einde in militair ver
band dienst te verrichten op de spoorwegen in een werkkring, waar oe 
S door de spoorwegautoriteiten bekwaam worden geacht en welke 
hun door die autoriteiten zal worden bevolen.^ 

Toelage. 
4 De vrijwilligers ontvangen, behalve de gewone inkomsten, die 

zii als dienstdoende bij de Nederlandsche Spoorwegen genieten voor 
de dagen waarop van hen in verband met buitengewone omstandig
heden hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, een militair gebruik wordt 
gemaakt ingevolge oproeping, gedaan door of vanwege den Minister 
van Defensie, per dag: 

Officieren ƒ 5.40. 
Onderofficieren en vrijwilligers beneden dien rang ƒ 3.60. 
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Deze toeslagen worden met ƒ 1.80 per dag verhoogd, als zij 
gezinshoofd zijn, of daarmede gelijkgesteld kunnen worden geacht. 

Oefeningen. 
5. De vrijwilligers van het Korps behoeven niet aan oefeningen 

deel te nemen en zijn, voor zoover het dienstplichtigen betreft, vrijge
steld van herhalingsoefeningen en inspectiën. 

Bewapening. 
6. De vrijwilligers worden na oproeping in werkelijken dienst des-

gewenscht tot zelfverdediging bewapend, zoo mogelijk met een revolver, 
anders met een karabijn. 

Toetreding tot het Korps. 
7. Voor toetreding tot het Korps kan de vrijwilliger zich aanmelden: 

bij den Commandant van het Vrijwillige Landstormkorps „Spoor
wegdienst" (Bureau van den Generalen Staf, Lange Voorhout 7, den 
Haag), bij één der Landstormverbanden, of bij een officier of onder
officier van het leger. 

Dezen zenden de aanmelding door aan den Commandant van ge
noemd Korps. 

Bij de aanmelding verdient het aanbeveling de volgende vragen 
te doen: 

le. Hoe zijn Uw naam en voornamen? 
2e. Wanneer zijt gij geboren? 
3e. Waar zijt gij geboren? 
4e. Voor hoelang wilt gij U bij den Landstorm verbinden? 
5e. Zijt gij nog dienstplichtig? Zoo ja, bij welk onderdeel van het 

leger zijt gij ingedeeld en van welke lichting zijt gij? Zoo niet, waar en 
bij welk onderdeel hebt gij vroeger gediend? 

6e. Welken rang hebt gij bij het leger bekleed? 
7e. Welke functie bekleedt gij bij de spoorwegmaatschappij? 
8e. Waar staat gij ingeschreven in den Burgerlijken Stand? 
9e. Wat is uw juiste adres? 

De briefwisseling met den Commandant van het Korps „Spoor
wegdienst" kan door personeel van de Nederlandsche Spoorwegen als 
dienstbrief, mits afgegeven aan het station, verzonden worden aan 
den Afdeelingschef P. T. P O S T H U M U S MEIJJES, H . G. B. II te 
Utrecht, die voor verdere doorzending zal zorg dragen. 

Van den Commandant van het Korps ontvangt de vrijwilliger dan 
c.q. de verbintenissen ter teekening en alle verdere noodige gegevens 
(indeeling, hoe de oproeping voor werkelijken dienst hem bekend zal 
worden gemaakt, enz.). 

Duur der verbintenis. 
8. De verbintenis tot vrijwilliger wordt gesloten voor een, twee, 

drie of vier jaar, doch wordt geacht telkens te zijn verlengd voor 
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één jaar, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk een maand voor het einde der 
loopende verbintenis, den wensch te kennen geeft deze te verbreken 
met dien verstande, dat de inspecteur in het belang van den dienst, 
de verbreking kan opschorten. , . . • 

Bovendien bepaalt § 3 van de beschikking^van den Minister van 
Defensie van 1 Maart 1922, He Afd., No 173, dat verbintenissen die 
zouden eindigen in een tijdvak, waarin de Vrijwillige Landstorm geheel 
of qedeeltelijk werkelijken dienst verricht in verband met oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, met eindigen 
vóór het einde,van dit tijdvak. 

Over te leggen bescheiden. 
9 Bij het sluiten der verbintenis verdient het aanbeveling, militair 

zakboekje, bewijs goed gedrag c.q. bewijs van Nederlanderschap, over 
te leggen; voor de overige bescheiden zal door de administratie van 
het Korps worden zorg gedragen. 

Keuring. 
10. De keuring kan geschieden zoo spoedig mogelijk na opkomst 

voor werkelijken dienst. 
Rangen. 

11. Wanneer iemand een verbintenis sluit als vrijwilliger bij den 
Landstorm, die in een vorig dienstverband een rang beneden dien van 
officier bekleed heeft en dat dienstverband op eervolle wijze heeft 
verlaten, zal hij worden voorgedragen tot aanstelling in zijn vorigen 
rang. .. , 

De vrijwilliger, die tot officier wordt benoemd, gaat bn zijn be
noeming als zoodanig over naar het reservepersoneel van de landmacht. 

In het algemeen zal voor het toekennen van een rang bij het vrn-
williqe L S. Korps „Spoorwegdienst" rekening worden gehouden met 
de functie, waarin de aangenomene is gesteld bij de spoorwegmaat
schappij, zoomede met zijn leeftijd, waardoor eene behoorlijke hiërar
chische dienstvervulling blijft gewaarborgd. 

Pensioen. 
12. De pensioenaanspraken zullen worden geregeld bij de wet. 

Bijzondere gevallen. 
13 De vrijwilliger wordt op grond van deze verbintenis buiten op

roeping gelaten in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden, tenzij hij uit anderen hoofde tot zoodanige 
opkomst zou verplicht zijn of worden. 

Inlichtingen. 
14 Alle verdere inlichtingen, het Korps „Spoorwegdienst" betref

fende kunnen steeds aan den Commandant van het Korps worden 
gevraagd. (s-Gravenhage, Lange Voorhout 7, Tel. 111880, toestel 59c). 



144 

UNIFORMEN. 
KON. BESLUIT van 11 September 1923, No. 91. (Zie boekwerk 
Uniformen No. 20a van de boekenlijst, blz. 81). 

Grijze uniform. 
Aan weerszijden van den kraag van de veldjas, door de militairen, 

behoorende tot het L.S.Korps: 
le. Motordienst: een automobielrad: 

a. officieren en adjudant-onderofficieren van gouddraad; 
b. onderofficieren beneden den rang van adjudantonder

officier van roode zijde geborduurd; 
c. korporaals en minderen van metaal. 

2e. Vaartuigendienst: een onklaar anker: 
a. officieren en adj.onderoff. van gouddraad. 
b. overigen van verguld metaal. 

3e. Spoorwegdienst: gevleugeld rad: 
Als vaartuigendienst. 

4e. Luchtwachtdienst: een kijker: 
Als vaartuigendienst. 

De Reserve-officieren Speciale Diensten van bovengenoemde 
korpsen bovendien aan weerszijden van den kraag een patje van 
donkerblauw laken. 

Voor de donkere uniform blijven de onderscheidingsteekenen het
zelfde. 

V E R B O D V A N U N I F O R M D R A G E N B U I T E N DIENST V O O R 
D E L A N D S T O R M K O R P S E N , MOTORDIENST, E N Z . 

Herinnerd wordt aan de Ministerieele Vrijwillige-Landstorm-
Beschikking van 1 Maart 1922, He afd., No. 173 (zooals deze meermalen 
is gewijzigd), van welke beschikking par. 13 luidt als volgt: 

„Het dragen van uniformkleeding, anders dan voor het verrichten 
„van werkelijken dienst of het ontvangen van militair onderricht, is 
„den vrijwilliger niet geoorloofd zonder toestemming van den In
specteur" (van den Vrijwilligen Landstorm). 

Voorts luidt art. 65 der Bepalingen van den I.V.L. dd. 30 Sept. 
1926. R. No. 100: 

„De toestemming, bedoeld in par. 13 van de Vrijwillige Land
storm-Beschikking, wordt verleend aan de vaandrigs, de adjudant-
„onder-officieren en aan hen die in positie gelijk gesteld zijn met een 
„officiersrang." 

Uit deze bepalingen volgt dus, dat soldaten, korporaals, sergeants, 
sergeants-majoor en sergeants-majoor-instructeur van de Vrijwillige 
Landstorm Korpsen niet gerechtigd zijn tot het dragen van de uni-
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form-kleeding behalve bij door den Korps-Commandant (die daartoe 
door den Inspecteur gemachtigd is) bevolen of goedgekeurde oefe
ningen en cursussen. Vrijwilligers beneden den rang van vaandrig of 
A.O.O. mogen derhalve nimmer onderlinge oefeningen, wedstrijden 
of cursussen in uniform organiseeren en natuurlijk mogen dat evenmin 
vereenigingen of besturen van vereenigingen van vrijwilligers van 
den Motordienst. Zulke oefeningen enz. mogen alleen plaats hebben 
op last of met toestemming van den Korps-Commandant, die de leiding 
dier oefening dan zal opdragen aan den betrokken Afdeelings-Com-
mandant of door diens tusschenkomst aan den betrokken Sectie-Com
mandant. 



Dienstplicht en Vooroefeningen» 

IETS OVER DEN MILITAIREN DIENSTPLICHT. 
Daarvan zegt artikel 180 van de Grondwet het volgende: 

Alle Nederlanders daartoe in staat zijn verplicht mede te werken 
tot" handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging 
van zijn grondgebied. 

Ook aan ingezetenen, die geen Nederlanders zijn, kan die plicht 
worden opgelegd". 

Op 4 Februari 1922 kwam de nieuwe Dienstplichtwet tot stand, 
waarbij tevens de oude Militiewet, de Landweerwet en de Landstorm
wet vervielen. 

De nieuwe Dienstplichtwet kent niet meer de onderscheiding m 
miliciens, landweermannen en landstormplichtigen. 

Thans zijn er slechts 2 soorten van dienstplichtigen, n.1.: 
a. de gewone dienstplichtigen; 
b. de buitengewone dienstplichtigen. 
Op de afgekeurden en de wegens oneervolle straf uitgeslotenen na, 

nemen thans alle 19-jarigen aan de loting deel en worden ook allen 
ingelijfd bij het leger. 

Te worden ingelijfd wil zeggen, in de registers van het leger te 
worden opgenomen. 

Ze krijgen dus allen een müitaire positie als dienstplichtige. Maar 
daarom behoeven nog niet allen te dienen. 

Want een deel loot „er in" zooals de uitdrukking zegt. 
Dit zijn de gewone dienstplichtigen. Zij worden ingelijfd (d. i . 

ingeschreven), maar ook ingedeeld, dus zij worden recruut. 
De overigen worden alleen ingeschreven en niet ingedeeld. Deze 

worden dus geen recruut en ontvangen daarom den naam buitengewoon 
dienstplichtige. 

De gewone dienstplichtigen, na afgericht te zijn, blijven dienst
plichtig: 

tot hun 40ste jaar, als zij soldaat zijn; 
tot hun 45ste jaar, als zij onderofficier zijn; 
tot hun 45ste jaar, als zij officier zijn. 
Op dezelfde tijdstippen eindigt ook de registratie als buitengewoon 

dienstplichtige, waarbij nog wordt opgemerkt, dat blijkens aanschrijving 
van den Minister van Oorlog d.d. 28 October 1924, Afd. Dienstplicht, 
No. 347 H., buitengewone dienstplichtigen kunnen geacht worden, 
alleen dan een rang bekleeden, wanneer zij in werkelijken dienst zijn. 
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hetgeen zich in den regel uitsluitend in tijden van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden voordoet. In het algemeen 
eindigt derhalve voor de buitengewone dienstplichtigen de dienstplicht 
op 1 October van het 40ste jaar. 

V E R K O R T I N G V A N MILITAIREN DIENST V O O R 
A S. DIENSTPLICHTIGEN, i) 

Vooroefenings-instituut. 
In Juni wordt te 's-Gravenhage geloot, wie van hen, die in het 

kalenderjaar 18 jaar worden, in elke gemeente het eerst in aanmerking 
komt om in vredestijd een militaire opleiding te ontvangen. 

Vanaf dat tijdstip kan ieder met vrij groote zekerheid uitmaken of 
hij dientengevolge zal moeten dienen, te meer waar, door het ,,één-zoon-
per-gezin" stelsel, de vrijstelling wegens opleiding tot een geestelijk 
ambt en de afkeuring, elk jaar blijkt, dat de kans om te moeten dienen 
(voor elke gemeente verschillend) 90 % of meer bedraagt. 

De Wet geeft de gelegenheid om op twee wijzen de militaire 
opleiding te kunnen volbrengen, t.w.: 

a. geconcentreerd in de kazernes; 
b. grootendeels ter plaatse bij het vooroefeningsinstituut. 
Door het bestaan van den kaderplicht, zijn de militaire verplich

tingen verschillend naar gelang al dan niet meer dan gewoon lager 
onderwijs werd genoten, t.w.: 

A . 
Zij, die niet meer dan het 7e leerjaar onderwijs ontvingen, 

komen niet voor opleiding tot een rang in aanmerking. Zij kunnen 
echter bij verschillende wapens met verschillenden eersten oefentijd wor
den ingedeeld. Deze oefentijd bedraagt voor de onberedenen ten hoogste 
5j/2 maand, voor beredenen der artillerie ten hoogste 12 maanden, 
voor cavalerie ten hoogste 15 maanden kazernedienst. 

Men wordt ingedeeld bij het wapen, waarvoor men het bewijs 
van voorgeoefendheid heeft verworven, n.1. de Infanterie of de On
bereden Artillerie, met een eersten oefentijd van maand en boven
dien verkrijgt men daarop bij het bezit van het bewijs van voorge
oefendheid 4 maanden verkorting. 

Zoodoende wordt de jongeling dus zoo kort mogelijk uit zijn maat
schappelijke functie en zijn omgeving gehaald. 

De verbintenis bij het vooroefeningsinstituut beteekent oefenen 
gedurende 1 jaar tot een maximum van 300 oefenuren, verdeeld over 
een avond en een middag of twee avonden per week (op uren, zooals 
de klasse het best uitkomt; worden dus in overleg met de jongelui 
vastgesteld). 

J) Overzicht der bepalingen geldig op 25 April 1932. 
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Is eenmaal het diploma behaald, dan wordt nog 50 uren per jaar 
(d. i. een a twee maal per maand) geoefend tot den aanvang van de 
eerste oefening. Tijdens de opleiding moet worden deelgenomen aan 
één tweedaagschen marsch; het examen zelf duurt een dag. 

Deze jongelui moeten zich opgeven vóór September van het Ka
lenderjaar waarin zij 18 jaar worden. 

B. 

Kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut. 

Zij, die meer dan uitsluitend lager onderwijs genoten, moeten 
in ernstige mate rekening houden met de mogelijkheid aangewezen te 
zullen worden voor de opleiding tot onderofficier (9 maanden kazerne-
verblijf) en indien zij het diploma H . B. S. 5 j. c. of daarmede gelijk
gesteld diploma verkrijgen, tevens voor de opleiding tot officier (12 
maanden verblijf) aan een der scholen voor Verlofsofficieren. 

Het vooroefeningsinstituut stelt hen in staat dit verblijf aldaar met 
1V2 maand te verkorten, door te oefenen ter plaatse en in den vrijen 
tijd. Zij sluiten daartoe een verbintenis bij het vooroefeningsinstituut 
in het tijdperk, loopende van het oogenblik waarop de jongeling 16 jaar 
is geworden tot uiterlijk 1 Juni van het jaar waarin hij 18 jaar wordt. 

Het is als regel voordeelig zich zoo jong mogelijk te verbinden. 
Deze jongelui oefenen maximaal 200 uren per jaar, d.w.z. een avond 

en een middag per week, totdat de rang van sergeant is bereikt. Dit 
geschiedt na geslaagd examen, gevolgd door een maand practischen 
dienst. In dien rang eenmaal aangesteld, behoeft men slechts 50 uren 
per jaar te oefenen (d.i. 1 a 2 maal per maand) tot men voor eerste 
oefening onder de wapenen moet. 

Deelneming aan den tweedaagschen marsch is verplicht. 
Hij die in aanmerking komt voor aangewezen te worden voor de 

Officiersopleiding, moet bovendien deelnemen aan een Zomerkamp ge
durende drie weken en aan een Paaschoefening gedurende ten hoogste 
3 dagen. Het is voor deze categorie ook verplichtend, als zij den rang 
van sergeant behaald hebben. 

Voor het vaststellen van de oefeningsdagen, wordt zooveel mogelijk 
rekening gehouden met de particuliere belangen der deelnemers. Hierbij 
zal gaarne overleg worden gepleegd met de onderwijsinrichtingen die 
de deelnemers bezoeken, c.q. met hunne werkgevers. 

Tot nog toe gaf de Vrijwilliger, die zich voor den kaderlandstorm 
aanmeldde, z'n kans om vrij te loten prijs, wat natuurlijk voor velen 
een zeer groot bezwaar was. Thans is het besluit gekomen, dat daarin 
eene verandering heeft gebracht. Degene, die zich bij den kaderland
storm heeft verbonden en vrij loot, zal zich met een verzoek tot ver
breking zijner verbintenis tot den Minister van Defensie kunnen 
richten, welk verzoek als regel zal worden ingewilligd. 
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C. 
Algemeen. 

Voorgeoefenden worden niet onder de wapenen geroepen tot hand
having of herstel van de openbare orde of rust. 

Verbondenen beneden den leeftijd van 18 jaar worden bij leger-
mobilisatie niet onder de wapenen geroepen. 

De opleiding geschiedt voor allen van Rijkswege. Op Rijkskosten 
worden de deelnemers gekleed en uitgerust. In verband met het dragen 
van beenwindsels moeten de deelnemers zich echter een paar hooge 
schoenen aanschaffen. De keuring vindt vooraf plaats. 

Dienstplicht in Ned, Indië. 
Zij, die zich vóór hun 25ste jaar in Ned. Indië willen vestigen, 

moeten aldaar een eersten oefentijd in militairen dienst doorbrengen; 
hiervan wordt geen vrijstelling b.v. wegens broederdienst verleend. 

Vrijstelling van dezen eersten oefentijd in Ned. Indië wordt alleen 
verleend aan hen, die in Nederland gedurende 5j^ maand onder de 
wapenen zijn geweest als vrijwilliger op korten termijn. 

Verbindt men zich echter bij den gewonen landstorm en behaalt 
men daarbij het diploma van voorgeoefendheid, dan wordt deze ver
plichte diensttijd in Nederland teruggebracht tot 6 weken. 
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ADRESSEN. 
De Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm is gevestigd Hof

weg No. 2, 's-Gravenhage. 
Het bureel der Nationale Landstorm Commissie is gevestigd 

Koninginnegracht No. 50, 's-Gravenhage. 

NAAM- E N ADRESLIJST 

Aangewezen Commandanten van Vrijwillige Landstormkorpsen. 

V R I J W I L L I G E „ „ „ , „ rj, , c L A N D S T O R M - N A A M B U R E A U Telefoon 

K O R P S 1 I 
Friesch Verband . H . C . la Roi, Res. Kapitein. Leeuwarden, Tjerk Hiddes-

straat 22. J V / J 
Groningsch C. G . Kamerling, Res. Majoor. Groningen, Kazerne Boven-

Verband 9 ^ 9 16a. Ir 
Drentsch Verband . Ds. C . v. d. Nieuwenhuizen, Assen, Witterweg 32 i n Z u i d w - ; i d e 

Res. Luitenant-Kolonel. Woonhuis: Noordwolde. m ^ " " " o w t 

Twentsch J - W . C. C . Tucker, 
Verband Res. Luitenant-Kolonel. Zutphen, IJzendoornkazerne 

de IJssel en Vollen- P. A . J. van Tienhoven, 
hove Res. Luitenant-Kolonel. Arnhem, Willemskazerne. 23203 

Veluwsch C. J. C . Janssen, Apeldoorn, Bouweland- HbZ 
Verband Res. Luitenant-Kolonel. laan 1. 

Veluwzoom . . . F . J. J. Baron van Heemstra, 
Res. Luit.-Kolonel. Arnhem, Willemskazerne. 23203 

Nieuwe Holland- M . Barrik Bles, Res. Majoor. Utrecht, Damlustkazerne. { H546_ 
sche Waterlinie Amsterdam, Oranje-Nassau-

Stelling van C. M . Donck, rtiruaeiuam, , ™<Wi 
Amsterdam Res. Luitenant-Kolonel. u

k a f r n e ' T ^ a l f e r 3 0 5 6 0 

Kennemerland . . P. S. Hartogh Heys van Zoute- Haarlem, Infantenekazerne, 
veen, Res. Luitenant-Kolonel. Koudenhorn 2. 

Verband Alkmaar . J. C . van Houten, Res. Majoor. Alkmaar, Rijksopvoedings-
gesticht. 

Woonhuis: Amsterdam (Z) , 
Euterpestraat 175. 

Zuid-Holland: J. P. Boots, Res. Majoor. 's-Gravenhage. Bezuiden-
Y / e s t hout löD. //U3oy 

Rotterdam H . C. van Cappelle, Rotterdam, Kaasmarkt 4a. 
Res Luitenant-Kolonel. Part.: R'dam, Bergsingel 

125b. 52315 
Verband Dordrecht W . J. M . Linden, Res. Majoor. 's-Gravenhage van Boetze-

laerlaan 197. 531/y 
Verband Monden W . G . van Hoogenhuyse, Rotterdam, Kaasmarkt 4b 52315 

der Maas Res. Luitenant-Kolonel. Part: Haag, Nicolaistr 11 
Zeeuwsch Verband H , Bierman, Middelburg voorm. M d . 489 

Res. Luitenant-Kolonel. Hospitaal. v m * ' u u o 

West-Brabantsch P. W . M . Asselbergs, Bergen op Zoom Rijks-
Verband Res. Kapitein. gebouw, Vleeschhal 23b. 48 

de Meijerij . . . J. G . Lutz, Reserve-Kolonel. Nijmegen, Infantenekazerne 2130 
Limburgsche Jagers J. E . L . Haenecour, Res. Kolonel. Maastricht, Gr. Looier-

straat 24. l o l " 
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NAAM- EN ADRESLIJST 
van 

Secretarissen van Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

COMMISSIE N A A M B U R E A U Telefoon 

Friesland . . . . L . Heukels Nzn. Hardegarijp, Rijksstraatweg 15 
Groningen . . . D . de Jonge, Res. Kapitein. Groningen, 

Wassenberghstraat 28a. 1619 

„ , } Mr . E . I. F . de Bruyn. Kampen, Emmastraat 9. 
Vollenhove . . . 

Twente (1) . . . J. Wynia . Denekamp, Burgemeester. 44 
de IJssel (2) . . J. Krooshof. Deventer, Smedenstraat. 
Veluwe . . . J. Wynne. Elburg, Jufferstraat 11. 3 
Veluwzoom (2) . W . van Ingen Schouten, Arnhem, Willemskazerne. 23203 

Res. Luitenant-Kolonel. K . 40a. 
Part: Emmastr. 37. 25035 

Nieuwe .Holland- M r . J. G . A . van Geldorp 
sche Waterlinie Meddens, Res. le Luitenant. Utrecht, Biltstraat 35a. 14828 

Stelling van K . L . Schell, Res. Majoor. Amsterdam.Oranje-Nassau- 30560 
Amsterdam kazerne. Kamer 45. 

Part: Stadhouderskade 103 
Kennemerland . . C . Eldermans, Kapitein. Haarlem, Infanteriekazerne, 11893 

Koudenhorn 2. 
Part: Zijlweg 42 rd. 

Alkmaar . . . . P. J. Oolders. Alkmaar, Kerkplein 9. 2 
Zuid-Holland: D . J. Karres, Res. le Luitenant. Scheveningen, 555972 

West Treilerweg 66. 
Gouda . . . . M r . J. L . J. A . van Mechelen, Gouda, Markt 58. 2894 

Res. le Luitenant. 

Dordrecht . . . J. A . J. Jansen, (Eerste Secr.), Zwijndrecht, Burgemeester. 2882 
Res. Kapitein. 

A . Groenendijk, (Tweede Secr.) Hillegersberg, 
Res. le Luitenant. Wilhelminalaan 12. 

Rotterdam . . . F. D . van der Mast, Rotterdam, 36516 
Res. le Luitenant. Schiedamscheweg 80b. 

Monden der Maas 
a. Voorne en Putten J. van der W a l , Hellevoetsluis, 75 

Res. le Luitenant. Oostkade 8. 

b. Goeree en Over- A . A . Hogeweg. Stad a/h Haringvliet, 25 
flakkee Res. le Luitenant. Molendijk A . 15. 

Zeeland . . . . P. G . Laernoes. Vlissingen, Singel 36. 12 
West-Brabant . . Jos. van Genk. Achtmaal. 2 
de Meijerij . . . L . B. M . van Agt. Waalre. 
Limburg . . . . Jhr. J. A . I. H . Graafland, Maastricht, 

Res. le Luitenant. Wilhelminasingel 38. 2075 
(1) Propagandist: J. W . Katerberg, IJzendoornkazerne, Zutphen. 
(2) Propagandist: F . Jalink, Apollolaan 13, Apeldoorn. 
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NAAM- EN ADRESLIJST 
Tan 

Voorzitters van Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

C O M M I S S I E N A A M A D R E S Telefoon 

Friesland. . . . T . Nauta. ^ r n a S ^ 

G r o n d e n . . . J. Buiskool. " f i t — " ^ 

Drenthe . . . . J. Knoppers. Meppel, 2172(huis) 
Burgemeester. 

Vollenhove . . . Ds. G . Hofstede. Blokzijl. Bierkade. 1 

Twente . . . . J. W . C. C. Tucker. Res. Lui-
tenant-Kolonel. Dieren, 

de IJssel . . . . N . J. Lavaleije, Arnhem, Apeldoornsche-
Res. Kolonel b .d. weg 48. 

Veluwe . . . Ds. A . Hoeneveld. Nijkerk, Kleterstraat B . 11. 
Veluwzoom . . . M r . A . Baron van Heeckeren 

van Keil , Res. Luit.-Kolonel. de Steeg. 

vföSu* J. H . T h . O. Kettlitz. Utrecht, Nieuwegracht 28. 10132 

S t e U i n 9 Amsterdam Dr. I. H . J. Vos. Amsterdam C . Amstel 25. 43334 
Kennemerland . . D . O. Norel. Heemstede. Lanckhorstl. 87. 28335 

Alkmaar . . . . S. M . Middelhoff. Hoogkarspel 1511 
Burgemeester. 

Zuid-Holland: L . G . Royaards. •s-Gravenhage, Burnier-

West s t r a a t 2 4 , 1133̂ 3 

Gouda . . . . J. Dercksen H.M.zn. Gouda, Krugerlaan 85. 2394 

Rotterdam . . . R C v » C a p p e l l e , Res. Luite- R o t t e r d a m > B c r g s l n g e l 1 2 5 b . 41046 

Dordrecht . . . P. L . de Gaay Fortman. ^ ^ e s t e , £ « 

Monden der Maas 
a. Voorne en Putten M r . F . J. D . C . Egter van Wisse- Brielle, 8 

kerke. Burgemeester. 3 1 

b. Goeree en Over- i s 
flakkee L . J. den Hollander. Middelharnis. W 

Burgemeester. 8/ (huis) 

Zeeland . . . . 
West-Brabant . . A . van Campen. Dinteloord, 24 

Burgemeester. 
de Meijerij . . . F . W . van Beek. Boxtel, 37 

' Burgemeester. ' 

Limburg . . . . Mgr. Dr. H . A . Poels. Heerlen, Akerstraat 69. 
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BIJZONDERE KORPSEN. 
Adres van den Commandant. 

L A N D S T O R M K O R P S M O T O R D I E N S T 
V A A R T U I G E N 

D I E N S T 
L U C H T W A C H T 

D I E N S T 

Koninginnegracht 19, 's-Gravenhage. 

S P O O R W E G 
D I E N S T Lange Voorhout 7, 's-Gravenhage. 

De zes Afdeelingen van den Motordienst zijn thans: 

1. Afdeeling Overijssel, omvat de provinciën Overijssel, Gelderland, Drenthe, Fries
land en Groningen, Commandant: Reserve-Luitenant Kolonel tit. M r . A . baron 
V A N H E E C K E R E N V A N K E L L , bureau Willemskazerne, A R N H E M , telefoon 
No. 23203. 

2. Afdeeling Limburg, omvat de provincie Limburg, Commandant: Reserve-Kapitein 
C H . POLIS , adres Breedestraat 7, M A A S T R I C H T , telefoon 820. 

3. Afdeeling Noord-Brabant, omvat de provincie Noord-Brabant, Commandant: 
Reserve-le Luitenant J. A . V E R M E U L E N , bureau Pastoriestraat 106, E I N D H O 
V E N , telefoon No. 3615. 

i. Afdeeling Zeeland, omvat de provincie Zeeland, Commandant: Reserve-le Luite
nant J. C . P E R S A N T S N O E P , adres Huize „Pomona", Biezelingsche straat, 
K A P E L L E bij Goes, telefoon No. 2. 

5. Afdeeling Zuid-Holland, omvat de provincie Zuid-Holland, Commandant: Reserve-
Luitenant Kolonel tit. Dr. J. C. E R I N G A A R D , bureau Raamweg lb, ' s - G R A V E N -
H A G E , telefoon No. 116564. 

6. Afdeeling Noord-Holland, omvat de provinciën Noord-Holland en Utrecht, Com
mandant: Reserve-Majoor S. PRINS, bureau Infanterie-kazerne, H A A R L E M , 

telefoon 11893. 

SCHIETWEDSTRIJDCOMMISSIE. 
1. W . V A N I N G E N S C H O U T E N , Luit.-Kol. der Infant, b.d., Secr. der Gewestel. 

Landstormcommissie „Veluwzoom", Voorzitter. 
2 K . L . S C H E L L , Res.-Maj. der Luchtdoel-Art., Secr. d. Gew. Landstormcomm. 

„Stelling van Amsterdam", Secretaris. Correspondentieadres: Oranje-Naussau-
kazerne, Kamer 45, Amsterdam Zuid. 

3. C . E L D E R M A N S , Kapitein der Infanterie, Secretaris der Gewestelijke Land
stormcommissie „Kennemerland". 

4. D . D E J O N G E , Reserve-Kapitein der Infanterie, Secretaris der Gewestel. Land
stormcommissie „Groningen". 

5. Jhr. J. A . I. H . G R A A F L A N D , Res.-le Luit. v. Spec. Diensten. Secr, der 
Gewestelijke Landstormcommissie „Limburg". 
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HET „LANDSTORMBLAD". 
Maandblad ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

Instituut tot Steun aan het Wettig Gezag. 

ABONNEMENTSPRIJS PER J A A R G A N G ,/ 1.50 
V O O R VRIJWILLIGERS ƒ 0.75 

Administratie en Redactie: 's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. 

Voor het nemen van een abonnement kan men zich tevens wenden 
tot de Gewestelijke Landstormcommissiën. 

D E L A N D S T O R M F I L M . 

Aanvragen tot vertooning te richten tot de Gewestelijke Landstorm 
Commissiën. 

Uitgaven der N V . Uitgevers Maatschappij „Steun Wettig Gezag" 
's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. 

Het Landstormlied, prijs ƒ 0.10. 
Frysk Landstoarmliet, prijs ƒ 0.10. 
Portret Voorzitter Nationale Landstorm Commissie, ƒ 0.10. 
Werkzaamheden der Gewestelijke- en Plaatselijke Landstormcom

missiën en Plaatselijke Leiders, ƒ 0.25. (porti niet inbegrepen). 
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