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INLEIDING. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, Instituut tot Steun aan het 
Wettig Gezag, berust op de bevoegdheid, welke artikel 35 der 
Dienstplichtwet geeft. De „vredesorganisatie" is te beschouwen als 
voorbereiding der uitvoering van dit artikel. Het 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 Buiten
gewone Vrijwilligers (later Bijzondere Vrijwilligers geheeten) onder 
de wapenen. (Ministerieele Beschikking d.d. 15 November 1918, 
Legerorder 1918 B. No. 366). 

In de Memorie van Toelichting, behoorende bij de Dienstplicht
wet 1922, heeft de toenmalige Minister van Oorlog medegedeeld, 
dat het de bedoeling was artikel 35 van die wet ook te gebruiken, 
om vergunning te verleenen tot opkomst onder de wapenen voor 
„deelneming aan het bestrijden van onlusten". 

De opkomst van de niet-dienstplichtige Bijzondere Vrijwilligers 
en van de Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst 
en Luchtwachtdienst berust op het Landstormbesluit van 28 Februari 
1922 (Stbl. No. 92, later K.B. van 16 April 1935, Stbl. No. 191), bij 
welk K.B., daar de Landstormwet 1922 was vervallen, een „rege
ling voor den Vrijwilligen Landstorm moest worden getroffen". 

Indien de omstandigheden het noodig maken en de Regeering tot 
oproeping besluit, komen de Bijzondere Vrijwilligers „ter hand
having of herstel van de openbare orde en rust" — zoonoodig tege
lijk met de Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorweg
dienst — onder de wapenen bij den Vrijwilligen Landstorm en 
maken zij deel uit van het in werkelijken dienst staande leger. 

Blijkens het Landstormbesluit is de Vrijwillige Landstorm thans 
samengesteld uit: 
A. den Staf van den Vrijwilligen Landstorm (Inspectie Vrijwillige 

Landstorm); 
B. de vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaartuigendienst, 

spoorwegdienst en luchtwachtdienst; 
C. den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, bestaande uit de in 

voorkomend geval te vormen landstormkorpsen, waarbij dienst
en reserveplichtigen en vrijwilligers van den vrijwilligen land
storm in werkelijken dienst komen ter handhaving of tot 
herstel van de openbare orde en rust. 



Artikel 187 van de Grondwet, luidende: 

Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden de dienstplichtigen, die met in werkelijken 
dienst zijn, door den Koning geheel of ten deele buitengewoon 
onder de wapenen worden geroepen, wordt onverwijld een voo 
stel van wet aan de Staten-Generaal gedaan, om het onder de 
wapenen blijven der dienstplichtigen zooveel noodig te bepalen, 

geeft aan de Regeering de bevoegdheid om in buitengewone om
standigheden een aantal lichtingen onder de wapenen te roepen 
ter bestrijding van de ontstane gevaren. 

Buitengewone omstandigheden kunnen o.a. zijn: 

a. handhaving of herstel van de openbare orde en rust; 

b. handhaving of uitvoering van wettelijke voorschriften en m het 
belang van politie en justitie; 

c rampen en ongevallen of wanneer deze dreigen te ontstaan, 
reddings-, beschermings-, opruimings- en controle-maatregelen, 

d. het opheffen van storingen van verkeer of gemeenschap, waar
door het algemeen belang wordt bedreigd. 

Het is bekend, dat de Commandant van het Veldleger, teneinde 
aan deze grondwettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, voor 
bereidende maatregelen voor een eventueele mobilisatie van 

aa°êeduid 

met B. 0. 

Naast deze mogelijkheid om 
middelen te kunnen bestrijden, besctikt de Regeermg 

s r u n d " . : ^  

bevoegdheid geêit in buitengewone omstandigheden rn.lda.re 

machtsmiddelen aan te wenden. 
Op een belangrijk verschil dient te gorden • Overheid 

dHus rSTde„:1at £ denJnM-
ligen Landstorm niet gebruik wordt gemaakt van e g 



lijke uitdrukking „buitengewone omstandigheden" doch de om
schrijving is gekozen „het handhaven of het herstel van de openbare 
orde en rust". 

Twee machtsmiddelen om revolutionaire acties te bestrijden 
staan de Regeering alzoo ten dienste. Eenerzijds de mogelijkheid 
om lichtingen onder de wapenen te roepen, anderszijds de oproe
ping van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en van de Korpsen 
Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst. 

Aan de Regeering zelve is de beslissing, aan welke dezer beide 
machtsmiddelen zij in bepaalde omstandigheden de voorkeur 
wenscht te geven. 

DE SAMENSTELLER. 
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Dit comité, onder Eerevoorzitterschap van den heer H. Colijn, 
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 ,  L i d  v a n  d e  T w e e d e  K a m e r  d e r  
Staten-Generaal, Voorzitter. 

M r .  P .  A .  D i e p e n h o r s t ,  H o o g l e e r a a r  a a n  d e  V r i j e  U n i v e r s i 
teit te Amsterdam. 

J .  R .  S n o e c k  H e n k e m a n s ,  L i d  v a n  d e  T w e e d e  K a m e r  d e r  
Staten-Generaal. 

A. G. A. Ridder van R a pp a r d, Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

D  r .  L .  N .  D e c k e r  s ,  L i d  v a n  d e  T w e e d e  K a m e r  d e r  S t a t e n -
Generaal. 

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 
medewerking te verleenen. 

TEGENWOORDIGE SAMENSTELLING DER NATIONALE 
LANDSTORM COMMISSIE. 

Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, Minister van Algemeene 
Zaken, Minister van Buitenlandsche Zaken a.i., Eere-Voorzitter; 

L. F. DUYMAER VAN TWIST, Luitenant-Generaal b.d., Lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter; 

J. R. SNOECK HENKEMANS, Wethouder van Financiën van 
's-Gravenhage; 

Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPARD, Lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal; 

A. N. FLESKENS, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
H. DE IONGH, Reserve-Generaal-Majoor, Inspecteur van den 

Vrijwilligen Landstorm; 
G. F. BOULOGNE, Reserve-Kapitein der Veld-Artillerie, Secre

taris. 



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 1937. 

Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm: 
19 Landstorm Korpsen, samenvattende: 
1305 Plaatselijke afdeelingen van Bijzondere Vrijwilligers met 
le Ban 63551 vr. 
2e Ban.. 14576 vr-Het Vrijwillig Landstormkorps „Motordienst" > 
Het Vrijwillig Landstormkorps „Vaartuigendienst" 9783 vr.J) 
Het Vrijwillig Landstormkorps „Spoorwegdienst" ' 
Totale sterkte der Vrijwilligers 87910 m a n  

waartoe behooren 2581 Res. Officieren en 1218 Plaatselijke Leiders. 

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

Nationale Landstorm Commissie 7 leden 
21 Gewestelijke Landstorm Commissiën .... 373 „ 
1110 Plaatselijke Landstorm Commissiën .... 5180 „ 
1 Landstorm Commissie uit „Pro Rege" 3 „ 
1 Landstorm Commissie uit den Bond van R.K. 

Militairen Vereenigingen 6 „ 
Totaal aantal Commissieleden 5569 leden 

OPRICHTING NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE. 2) 
KENNISGEVING van den Minister van Oorlog van 22 Mei 1919, 
He Afd., No. 64 (Legerorder 1919 B. No. 215). (Zie ook L.O. 1930, 
No. 317 en 1932, No. 167). 

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

Er heeft zich met instemming van de Regeering een comité 
gevormd dat zich ten doel stelt de toetreding tot den Vrijwilligen 
Landstorm van zoogenaamde buitengewone 3) vrijwilligers te helpen 
bevorderen. 

*) Formeel behooren deze korpsen niet tot den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. Zij doen echter eventueel gelijktijdig met den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm dienst ter handhaving of herstel van de binnenlandsche orde en rust, 
om welke reden hun sterkte gerekend kan worden bij het aantal vrijwilligers, 
dat der Regeering ten dienste staat. 
2) Zie blz. 27. 
3) Later is deze naam veranderd in dien van „bijzondere" vrijwilligers. 



Toetreding en Werving» 

„WENKEN EN AANWIJZINGEN" 
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 
bestaande afdeelingen, of vereenigd tot nieuw gevormde plaatse
lijke sectiën enz., van den Vrijwilligen Landstorm. 

Officieren en onderofficieren, tot deze vrijwilligers behoorende, 
worden belast met het commando en ingedeeld als kader dezer 
afdeelingen 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 ge
ringer zal zijn dan in geval er uitsluitend moet worden gerekend op 
de oproeping der gewone lichtingen. 

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

III. Burgerwachten en Vrijwillige Landstorm. 
Teneinde de samenwerking tusschen beide organen tot steun 

van het gezag te bevorderen, is het noodzakelijk, beider onder
scheiden karakter nauwgezet in het oog te vatten. 

Terwijl de Vrijwillige Landstorm zal optreden als de militair 
georganiseerde en gewapende macht ter beschikking der Regeering 
ter plaatse waar zich behoefte aan hulp voordoet, staan de Plaat
selijke Burgerwachten als burgerlijke organisatie en bestemd voor 
de versterking der plaatselijke politie den Burgemeester, indien 
noodig, ingevolge oproeping van zijnentwege, ter zijde. Begrijpe
lijkerwijze zijn dus de militair geschoolde burgers allereerst aange-

*) In Mei 1919 door de Nationale Landstorm Commissie, in overleg met de 
Regeering, vastgesteld. 

2 
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wezen voor den Vrijwilligen Landstorm, te meer waar deze nog tot 
militaire dienst-vervulling door de dienstplichtwet verbonden, te 
allen tijde kunnen worden opgeroepen. Zij, die geen militaire oplei
ding genoten, doch zich de noodige vaardigheid met betrekkelijk 
geringe oefening kunnen eigen maken, kunnen zich dan tot Burger
wachten 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 Vrijwil
ligen 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. 
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 dienstplichti
gen, 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 NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE, 
bestaande uit de heeren: 

Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, Minister van Algemeene 
Zaken, Minister van Buitenlandsche Zaken a.i., Eere-Voorzitter; 

L. F. DUYMAER VAN TWIST, Luitenant-Generaal b.d., Lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter; 

J. R. SNOECK HENKEMANS, Wethouder van Financiën van 
's-Gravenhage; 

Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPARD, Lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal; 

A. N. FLESKENS, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
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H. DE IONGH, Reserve-Generaal-Majoor, Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm; 

G. F. BOULOGNE, Reserve-Kapitein der Veld-Artillerie, Secre
taris. 

De Nationale Landstorm Commissie is gevestigd te 's-Gravenhage, 
Koninginnegracht 50. (Tel. Den Haag 114528 en 111880 toestel 553). 

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 Commissiën 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 tee-
kening van een eenvoudig formulier. 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 onder
deel, waartoe zij in gewoon dienstverband behooren, alsmede van 
de lichting, opgezonden aan de gewestelijke commissiën, die ze ter 
hand stellen aan den Korpscommandant. 

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

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

Vrijwilligen Landstorm verdeeld in Korpsverbanden. 
I. Landstormkorps Friesch Verband, Aangewezen Comman

dant 
2. Landstormkorps Groningsch Verband, 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 Pro
vinciale*, Korps- en Gewestelijke Verbanden worden genoodigd, 
zitting te nemen in de Gewestelijke Commissiën. 

VII. Beschikking der Regeering. 
De Regeering heeft goedgevonden te bepalen: 
1. Deze verbintenis blijft geheel vrijwillig, behoudt volkomen het 

*) Zie voor gewezen dienstplichtigen blz, 49. 
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karakter eener zedelijke verplichting en kan derhalve geenerlei 
onaangenaam rechtsgevolg hebben, bij zedelijk gegronde redenen, 
die nakomen der verplichting zouden verhinderen; na opkomst even
wel onder de wapenen, verkrijgt men de rechten hieronder vermeld 
en aanvaardt men tevens de militaire verplichtingen. 

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

3. 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.— 
voor onderofficieren ƒ 3.25 
voor korporaals ƒ 3.25 
voor manschappen ƒ 3.25 
Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 28 April 1919, No. 81, en 
nader geregeld bij K.B. van 4 December 1933, No. 57, nader gewij
zigd en vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensie 
van 27 December 1933, Ile Afd. B. No. 1. {Regeling van de bezoldi
gingen, enz. voor het militair personeel der Koninklijke Landmacht.) 
(R.B.K.L. 1934. Herdruk 1936, blz. 74). 

Bovendien zullen gezinshoofden en zij, die daarmede gelijkge
steld of te stellen zijn, eene verhooging van vorenvermelde toelage 
ontvangen van ƒ 1,70 per dag. 

Ministerieele Beschikking van 26 April 1920, Ille Afd. No. 62 (L.O. 
1920, No. 211) en nader gewijzigd en vastgesteld bij beschikking 
van den Minister van Defensie van 27 December 1933, Ille Afd. B. 
No 1. (Regeling van de bezoldigingen, enz. voor het militair perso
neel der Koninklijke Landmacht). (R.B.K.L. 1934. Herdruk 1936, 
blz. 74). 

4. Aan hen, wier gezinnen door opkomst de verdienste van den 
opgeroepene moeten ontberen, wordt de gewone kostwinnersver
goeding uitgekeerd, terwijl bij de vaststelling der kostwinnersver
goeding niet gerekend mag worden met de sub 4 genoemde toelage 
ad. ƒ 3.25 of ƒ 5.— voor gezinshoofden of daarmee gelijkgestelden. 

(L.O. 1919, B. No. 453 en L.O. 1932, No. 167), nader gewijzigd en 
vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensie van 27 
December 1933, Ille Afd. B. No. 1. (Regeling van de bezoldigingen 
enz. voor het militair personeel der Koninklijke Landmacht). 
(R.B.K.L. 1934. Herdruk 1936, blz. 74). 

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

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

De Nationale Landstorm Commissie. 
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NAAMLIJST VAN IN GEVAL VAN MOBILISATIE OP TE 
RICHTEN KORPSEN *), WAARIN ZIJN GEORGANISEERD 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

1. Landstormkorps Friesch Verband. 
2. „ Groningsch Verband. 
3. „ Drentsch Verband. 
4. „ 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 der Maas. 
13. „ Verband Dordrecht. 
14. „ Rotterdam 3). 
15. „ Zuid-Holland: West. 
16. „ Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
17 „ Stelling van Amsterdam. 
18. „ Kennemerland. 
19. „ Verband Alkmaar. 

') Het vroegere onderscheid tusschen korpsen en verbanden had slechts his
torische beteekenis. 
") 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. De Gewestelijke Landstorm Commissie 
„Gouda" is blijven bestaan. 
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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 „Limburg
sche Jagers". 

KENNISGEVING Opperbevelhebber Land- en Zeemacht d.d. 9 Juli 
1915, Afd. L.S.M. No. 1174. 

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

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

Alle in den Veluwzoom opgerichte of nog op te richten plaatse
lijke L.S.-afdeelingen, alsook alle aldaar tot den Landstorm reeds 
toegetreden 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-Holland: West". 
( U i t t r e k s e l ) .  

Alle in de hierboven genoemde strook *) opgerichte of nog op te 
richten plaatselijke L.S.-afdeelingen, alsook alle aldaar tot den 
Landstorm 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 Meijerij". 
( U i t t r e k s e l ) .  

Alle in het hierboven genoemde gebied opgerichte of nog op te 
richten plaatselijke L.S.-afdeelingen, alsook alle aldaar tot den 
Landstorm reeds toegetreden of alsnog toetredende vrijwilligers 
vormen één korps, genaamd: het „Landstormkorps de Meijerij". 

*) 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 territo-
rialen 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". 
( 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 
,.Landstormkorps 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 
„Landstormkorps Nieuwe Hollandsche Waterlinie" (voor zoover die 
vrijwilligers zich bevinden in plaatsen, die eerst bij 2e mobilisatie 
tot dat gebied komen te behooren, slechts voor zoover de Opper
bevelhebber 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 plaat
selijke afdeelingen, met uitzondering van de onderdeelen van het 
reeds in grooter verband gebrachte Landstormkorps Veluwzoom, 
zoomede van de onder den Commandant der Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie ressorteerende afdeeling Amersfoort, alsook alle aldaar 
reeds toegetreden of alsnog toetredende vrijwilligers, vormen één 
korps, genaamd: het „Landstormkorps de IJssel". 
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BEKNOPT OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN 
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 schietoefe
ningen en wedstrijden, en door hen in den winter nu en dan in huis
houdelijke vergaderingen bijeen te brengen, waar de belangrijkste 
zaken aangaande den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm worden 
besproken. 

B. De werving van nieuwe vrijwilligers onder 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-Godsdien-
stigen voor Militairen en Militairen Tehuizen verleende hare mede
werking door aan de besturen harer Tehuizen (Amersfoort en Har
derwijk) volkomen vrijheid te geven, om de werving voor den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm te bevorderen. Door middel van 
deze Vereenigingen worden 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 gemeen
ten, waar af deelingen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
bestaan, zijn opgericht. 

De Nationale Landstorm Commissie wordt in haren arbeid bijge
staan door 21 Gewestelijke en 1110 Plaatselijke Landstorm Commis
siën. Het totaal aantal dezer Commissieleden bedraagt 5569. 

Aan het hoofd van elke plaatselijke afdeeling is een leider ge
steld, 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 
„Spoorwegdienst". 

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

Ter bevordering van een goede samenwerking tusschen de 
Gewestelijke Landstormcommissiën en het Vrijwillig Landstormkorps 
„Motordienst", 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 Vrijwillig Landstormkorps Motordienst 
beeft voor deze Officieren, Districtscommandanten genaamd, een 
instructie vastgesteld, waaraan het volgende is ontleend: 

DE COMMANDANT VAN EEN DISTRICT 
staat onder het rechtstreeks bevel van den Afdeelings-Commandant, *) 

Hij doet den Afdeelings-Commandant de door hem noodig geachte voorstellen, 
betreifende te houden oefeningen, propaganda, samenwerking 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, behulp
zaam bij andere diensten b.v. tot vertegenwoordigen van Korps- en Afdeelings-
Commandant op schietwedstrijden enz., te houden door den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, indien door manschappen 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. 151. 



S* W. G*-verklaring* 
FORMULIER VAN TOETREDING VOOR BIJZONDERE 

VRIJWILLIGERS. 
(die den dienstplichtigen leeftijd nog niet overschreden hebben). 

I j 
j Steun aan het wettig gezag. 

Ondergetekendel) j 

geboren op te I 

van beroep j 

gediend hebbende als 3) bij4) j 

opgeleid voor 3*) *) lichting j 
~-f in het bezit van militaire uitrusting 
verklaart zich bij het uitbreken van revolutionaire woelingen ter beschik- J 
king van de Regeering te stellen en zich daartoe als Bijzonder Vrij- j 
williger voor buitengewone tijden bij den Landstorm te verbinden. 

De kosten van vervoer worden bij aanmelding door den betrokken ! 
Commandant vergoed. (L.O. 1932, No. 167, § 4.) 

19 
Gezien5) (handtekening) 
1) Naam en voornamen, 3a) Functie, waarvoor opgeleid, 
2) Adres, gemeente, straat en huis- 4) Korps en onderdeel. 

nummer. 5) Lid van de Commissie of Vertrou-
3) Rang. wensman. 3 

') Sergeant-menagemeester, Ordonnans. 
Sergeant-toegevoegd aan den verple- Telefonist, 
gingsofficier. Seiner. 
Sergeant-telefonist. Geweermaker. 
Sergeant-seiner. Rijwielhersteller. 
Sergeant-ziekenverpleger. Mitrailleurhersteller. 
Korporaal-tamboer. Schoenmaker. 
Korporaal-hoornblazer. Kleermaker. 
Korporaal-telefonist, T reinsoldaat. 
Korporaal-seiner. Kok. 
Korporaal-ziekenverpleger. Bijkok. 
Korporaal-ziekendrager. Ziekendrager. 
Korporaal-geweermaker. Ziekenverpleger. 
Korporaal-rijwielhersteller. Motorrijder. 
Korporaal-mitrailleurhersteller Tirailleur. 

Mitr, M. 20. Mitraillist. 
Korporaal-kok Mortierist. 
Tamboer. Gasverkenner. 
Hoornblazer. 
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t 
LEGITIMATIEBEWIJS. *) j 

LEGITIMATIEBEWIJS voor \ 

ten behoeve van opkomst bij de Afdeeling van den Bij zonderen Vrij- j 

willigen Landstorm te -••• j 

' Rang: j 
i  Gediend bij: j  

(Handteekening van den houder) \ 
i i  

i  
Gezien: ') 

I 
I  

| Zij die onder de wapenen komen bij den Vrijwilligen Landstorm, 
staan onder de militaire wetten; zij dragen hunne uniform-kleeding. 

Zij genieten bij verblijf onder de wapenen soldij en toelage. 
(Regeling van de bezoldiging enz. voor het militaire personeel der Koninklijke 
landmacht (R.B.K.L. 1934), vastgesteld bij K. B. van 4 December 1933, No. 57.) , 

Hunne verwanten hebben aanspraak op kostwinnersvergoeding volgens 
de bestaande bepalingen. (L. O. 1932, No. 167, § 7.) ( 

De Regeering treft maatregelen voor uitkeeringen bij invaliditeit of bij 
overlijden aan Weduwen en Weezen. 

(Bij wetswijziging van art. 85a begrooting van Binn. Zaken 1919 vastgesteld.) 
! Zij verrichten hunne diensten daar, waar deze zullen worden gevorderd, j 

De kosten van vervoer worden bij aanmelding door den betrokken j 
j Commandant vergoed. (L. O. 1932, No. 167. § 4.) . 

{ ; 
• Dit bewijs bij landstorm-mobilisatie medenemen, benevens voor minstens één j 
j dag mondvoorraad. j 

') Lid van de Commissie of Vertrouwensman. 

') Legitimatiebewijzen van vervallen model bezitten geen geldigheid meer. 
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AANNEMING VAN NIEUWE VRIJWILLIGERS BIJ OPKOMST 
VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

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 
Vrijwilligen 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 vrijwil
liger meer aan te nemen, onverschillig of deze betrouwbaar is ol 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. 

DE VERHOUDING TUSSCHEN LANDSTORM EN 
BURGERWACHTEN. 

Beide zijn in vele opzichten geheel onderscheiden instituten, even
wel met dien verstande, dat beide door éénzelfde nationaal bedoelen 
worden gedreven, n.1. vrijwillige steun aan de Overheid ter hand
having 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 mili
tairen commandant, n.1. den Commandant van het Veldleger. 

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 
beginne de Regeering aanleiding gegeven de beginselen aan te 
geven, volgens welke voor beide organisaties de werving moet 
worden gevoerd. 

Deze beginselen vormen derhalve allereerst een leidraad voor de 
Landstormcommissiën, Burgerwachtsbesturen en Burgemeesters en 
— waar de toetreding in beide gevallen geheel vrijwillig is — eerst 
in de tweede plaats voor dengene, die voor toetreding in aanmerking 
komt. 

Zij luiden: 

Beginselen in acht te nemen bij de werving voor Bijzonderen 
Vrij willigen 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 ,  i n  a c h t  t e  n e m e n  b i j  d e  p r o p a g a n d a  v o o r  t o e t r e 

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. 
- Yerlofspersoneel, 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. 2) 

Deze beginselen zijn vastgesteld door den Minister van Binnen-
landsche Zaken d.d. 16 Mei 1919, No. 5480, te mijner kennis gebracht 
1) 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 55 jaar, blijkt wel, dat het niet de bedoeling is, dat zij na hun 
30ste jaar overgaan naar de Burgerwachten. Dit is dan ook nimmer het geval 
geweest (zie blz. 8 en 68). 
2) Zoowel de Inspecteur van de Vrijwillige Burgerwachten als de Nationale 
Landstorm Commissie hebben zich op het standpunt geplaatst, dat wederkeerig 
geen pogingen zullen worden aangewend om onder de reeds aangesloten leden 
van Burgerwachten of Landstormafdeelingen propaganda voor de aanwerving 
te maken. 
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bij schrijven van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht d.d. 
20 Mei 1919, No. 4612. 

De Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 

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: 

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 bijzonder 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 beschik
baar stellen en hiervan o.a. aan den Commandant der betrokken 
Burgerwacht kennis te geven. 

INSTRUCTIE VOOR DEN INSPECTEUR VAN DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

No. 40. Vredesinstructiën, 
( U i t t r e k s e l ) .  

De „Instructie voor den Inspecteur van den vrijwilligen land
storm", met bijbehoorende „Uitvoeringsbepalingen". 

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

Artikel 2. 
Hij heeft onder zijn bevelen: 

le. den Vrijwilligen landstorm; 
2e. het tot andere legeronderdeelen behoorende personeel, gedu

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

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. 

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

gingen van het „Weerbaarheidsvoorschrift". 
*) Eenzelfde voorschrift is eveneens uitgevaardigd door den Inspecteur der 
Vrijwillige Burgerwachten. 

. 
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Artikel 6. 
1. Hij is belast met de voorbereiding van de vrijwillige opkomst 

in werkelijken dienst van dienst- en reserveplichtigen ter handha
ving of herstel van de openbare orde en rust. 

2. Hij ziet toe, dat het daarmede belaste personeel de registratie 
van de dienst- en reserveplichtigen, die zich voor een vrijwillige 
opkomst, als bedoeld in het eerste lid, bereid hebben verklaard, ver
richt overeenkomstig de door den Minister van Defensie gestelde 
regelen en overtuigt zich daarbij in het bijzonder, dat geen personen 
worden geregistreerd, die niet als dienst- of als reserveplichtigen 
tot het leger behooren. 

3. Hij houdt den Minister van Defensie op de hoogte van de 
getallen, tot het in het eerste lid omschreven doel, geregistreerde 
dienst- en reserveplichtigen. 

Artikel 8. 
1 Hij houdt over de onderdeelen van den Vrijwilligen landstorm 

de inspectiën, welke hij noodig acht, of doet deze houden door 
onder zijn bevelen staande officieren. 

2. Hij overtuigt zich daarbij in het bijzonder van den verkregen 
graad van geoefendheid en van de wijze, waarop het materieel 
wordt onderhouden, opgelegd en beheerd, zoomede van de doel
matigheid der getroffen mobilisatievoorbereidingen. 

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

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

Artikel 15. 
Met inachtneming van de dienaangaande door den Minister van 

Defensie vastgestelde bepalingen is hij bevoegd vrijwilligers van den 
Vrijwilligen landstorm aan te stellen in een militairen rang beneden 
dien van tweede-luitenant, uitgezonderd den rang van vaandrig. 

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: 
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f. op den lsten Februari een overzicht van de sterkte der Vrij
willigers, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van 
§ 9 der „Vrijwillige landstormbeschikking" verbonden zijn bij 
den Staf van den vrijwilligen landstorm; 

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

h. op den lsten Februari een overzicht van de getallen dienst- en 
reserveplichtigen die als „bijzondere vrijwilligers" (L.O. 1932, 
No. 167) worden geregistreerd, naar den toestand op den 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 
landstorm 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); 
I. jaar en datum van einde van den dienst- of reserveplicht, 

tevens einde van de registratie als „bijzondere vrijwilliger". 

WERKZAAMHEDEN VAN DE AANGEWEZEN COMMAN
DANTEN DER KORPSEN VAN DEN BIJZONDEREN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
Hoewel voor de aangewezen Commandanten geen instructie is 

vastgesteld, valt uit de gegeven voorschriften en uit de praktijk 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 het 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. 
*) In dit boekwerk achterwege gelaten. 

3 
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ad. 1. Registratie. 
Omvat: .. 

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 ^eTregelmatig bijhouden der mobilisatie-regeling in verband met 
voorkomende veranderingen in de sterkte, het beschikbaar zijn 
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 plaatse
lijke af deelingen (samenkomsten met plaatselijke leiders). 

ad. 4. De encadreering, 

a. ^eTbijhouden van de officierssterkte voor elk korps zoo noodig 
door uitwisseling van het eene Korps naar het andere en het 
verkrijgen van het noodige officierspersoneel voor de hoogere 

aanvoering. 

ad. 5. Regeling schietoefeningen en -wedstrijden. 

a. °deVadistributie, de controle en verantwoording van Patronen, 
schijven, geweren en onderhoudsmiddelen voor de schietoeie 
ningen 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, Schietverenigingen, Gemeente-
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besturen, de Genie en met den Commandant van het Regiment 
Grenadiers, afd. Schietbanen ') 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 Landstorm-Commissiën. 
Omvat: 

a. het bijwonen als lid qualitate qua der vergaderingen van de 
Gewestelijke Commissiën en van andere belangrijke bijeenkom
sten; 

b. het verleenen van medewerking bij de voorbereiding van land
dagen, eerewachten, korpswedstrijden, enz. 

*) Voorheen met de Normaal Schietschool. 



De Opkomst» 

MINISTERIEELE BESCHIKKING BETREFFENDE DE 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

L.O. 1932, No. 167. 
Ministerieele beschikking van 26 Mei 1932 He Afd B1 No 73 (zie 
ook L.O. 1918 B. No. 366, 1919 B. Nos. 138 en 337, 1920 No 110, 
1922 Nos. 63 en 403, 1925 No. 461, 1926 No. 283, 1927 No. 26, en 
1930 No. 317, 1933 Nos. 345 en 388, 1935 No. 110 en No. 262, 
No. 163). 

„Wi)zondere Vrijwilligers". 
§ 1-

1 Z'' die * 
a 'tot de landmacht of tot de zeemacht behooren, hetzij als gewoon 

dienstplichtige, hetzij als vrijwilliger krachtens een vrijwillige 
verbintenis om te dienen op den voet van een gewoon dienst
plichtige, hetzij als buitengewoon dienstphchtige, die reeds 
hetzij verplicht, hetzij vrijwillig - werkelijken dienst heeft 

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

rieën tot den Vriiwilligen landstorm behooren krachtens een 
verbintenis bij een der vrijwillige landstormkorpsen motordienst 

kunnln^ooT zooter zij in het genot van groot verlof zijn, ^ hand
having of tot herstel van de openbare orde en rust vn)wi l i 
werkelijken dienst komen, nadat de Minister van Defensie daartoe 
machtiging heeft verleend. 

a 2 o»derhgewoon denTpUchtige tevens verstaan hij dfc| 
eên wettelijke bepaling als gewoon d.enstpl.cht.ge wordt 

b onder buitengewoon dienstplichtige tevens verstaan hij, die 
ingevolge^ een wettelijke bepaling als buitengewoon d.enst-
plichtige wordt beschouwd. 

vomd^daT'weft^de vri^lUgT landstormkorpsen motordienst 

en vaartuigendienst. 
4. De in het vorig lid bedoelde, in voorkomend geval voor zoo

veel noodig te vormen landstormkorpsen zijn: 
1. Friesch Verband; 
2. Groningsch Verband; 
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3. Drentsch Verband; 
4. Twentsch Verband; 
5. de IJssel en Vollenhove; 
6. Veluwsch Verband; 
7. Veluwzoom; 
8. Limburgsche Jagers; 
9. de Meijerij; 

10. Westbrabantsch Verband; 
11. Zeeuwsch Verband; 
12. Verband Monden der Maas; 
13. Verband Dordrecht; 
14. Rotterdam; 
15. Zuid-Holland: West; 
16. Nieuwe Hollandsche Waterlinie; 
17. Stelling van Amsterdam; 
18. Kennemerland; 
19. Verband Alkmaar. 

5. De door de in het vorig lid genoemde onderdeelen te voeren 
vaandels zijn Koninklijk erkend, onder bepaling, dat daaraan 
dezelfde eerbewijzen worden gebracht, welke ten deel vallen aan 
de door of vanwege Hare Majesteit uitgereikte of met Hare toe
stemming 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 lid 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 
gewestelijke en plaatselijke vertakkingen, zich ten doel stelt de 
bereidverklaring van dienstplichtigen en tot het reservepersoneel 
behoorende militairen, om zich als „bijzonder vrijwilliger" beschik
baar te stellen, te bevorderen. 

De „Nationale Landstormcommissie" — gevestigd te 's-Gravenhage, Koningin
negracht 50, telefoonnummer 114528 — is thans als volgt samengesteld: 
Dr. H. Colijn, Minister van Staat, Eere-voorzitter; 
L. F. Duymaer van Twist, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaa!, 

Voorzitter; 
J. R. Snoeck Henkemans, Wethouder van Financiën te 's-Gravenhage; 
Mr. A. G. A. ridder van Rappard, ^ Leden van de Eerste Kamer 
A. N. Fleskens, ƒ der Staten-Generaal. 
De Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm; 
G. F. Boulogne, Secretaris. 
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2 De militaire autoriteiten en commandanten zullen aan de in 
het vorig lid bedoelde commissie medewerking verleenen, 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 lid van § 1 genoemde onder-

d82leIDe „bijzondere vrijwilligers" worden — uitsluitend met 
betrekking tot hun eventueele opkomst als zoodanig en derha ve 
boven en behalve hun registratie overeenkomstig het ter zake 
bepaalde in boekwerk nr. 37 „Registratievoorschrift - geregis
treerd door de zorg van de in het vorig lid bedoelde „aangewezen 
commandanten", onderscheidenlijk van den Commandant van de 
vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst, een 
en ander geschiedt naar aanwijzingen van den Inspecteur van den 
Vriiwilligen landstorm. , J; 

3. Dienstplichtigen en militairen van het reserve-personeel, die 
behooren tot het Korps motordienst of die, behoorende to 
aXe legeronderdeelen, daarbij een mobilisatiebestemmmg hebben 
als chauffeur, motorrijder of monteur, mogen als „bijzondere vj 
williger" uitsluitend worden geregistreerd voor eventueele opkomst 
b ü  h e t  V r i j w i l l i g  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 .  )  . . . . .  

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

<5 1 bedoelde machtiging zal hebben verleend, doen de commanda 
ten van de onderdeelen, welke alsdan uit de „bijzondere vn,wüh-
/.y "uilen °ijn gevormd, en de Commandant van de vrrjw.lhge 
landstormkorpsen motordienst en vaartuigendiens , onverwij 
opgave aan de commandanten der legeronde,rdeelen, waart, d 
betrokken militairen in registratie zijn, van de namen der tot 
onderdeelen behoorende dienstplichtigen en tot het reserve-perso-

tde.ht 
3 r heTbrnenïnTandewiiziêing in die registratie niet instemmen, bij die onder

deelen blijven geregistreerd. 
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neel behoorende militairen, die als „bijzonder vrijwilliger" in 
werkelijken dienst zijn gekomen; zij verzoeken daarbij om toe
zending van de administratieve bescheiden van bedoelde militairen. 

2. Ten aanzien van hen, die als „bijzonder vrijwilliger" in wer
kelijken dienst zijn gekomen en niet in registratie zijn bij een der 
legeronderdeelen, worden de in het vorig lid bedoelde verzoeken om 
toezending van de administratieve bescheiden gericht tot de com
mandanten der legeronderdeelen, waarbij deze militairen het laatst 
in registratie waren. Voor zoover deze militairen echter in werke
lijken dienst zijn geweest, hetzij uitsluitend als landstormplichtige, 
hetzij uitsluitend achtereenvolgens als vrijwilliger en als landstorm
plichtige, 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 wlordt in de plaats van „het regiment 

vestingartillerie" gelezen „het korps luchtdoelartillerie"; 
b. ten aanzien van hen, die bij het Depót 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 ver
langde administratieve bescheiden. 

4. Ten aanzien van „bijzondere vrijwilligers", omtrent wie blijkt, 
dat nopens den te voren vervulden werkelijken dienst geen admini
stratieve bescheiden aanwezig zijn, worden de vereischte bescheiden 
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 landstormkorp
sen 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-veranderin
gen, 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 
verblijf 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, 
No. 27). 
*) Zie blz. 65 en 67. 
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§ 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, 
No. 25 (L.O. 1930, No. 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 4 December 1933, No. 57 („R.B.K.L 1934 ). 

2. Over den tijd, dat militairen als „bijzonder vrijwilliger m 
werkelijken dienst zijn, wordt te hunnen aanzien kostwinnersver
goeding toegekend overeenkomstig de regelen, welke ten tijde van 
de dienstvervulling door deze militairen, met betrekking tot kost
winnersvergoeding, 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 ver
richten, 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 be
scheiden, bedoeld in § 5, eerste en tweede lid, weder toekomen 
onderscheidenlijk aan de commandanten, van wie zij deze beschei
den 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 reservepersoneel behoorende 
militairen zich reeds als „bijzonder vrijwilliger' ter handhaving of 
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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 vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigen-
dienst, 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 vrijwil
ligers", 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 verval

len de beschikking van den Minister van Defensie van 29 December 
1925, Ilde Afd., No. 99 (L.O. 1925, No. 461; 5e B.U., blz. 1279), 
zooals deze sedert is aangevuld, zoomede de dezerzijdsche kennis
geving van 13 November 1930, Ilde Afd. B., No. 70 (L.O. 1930, 
No. 317). 

§ 11. 
De als „bijzondere vrijwilligers" geregistreerde groot-verlofgan

gers beneden den rang van tweede-luitenant mogen de tot hun 
uitrusting behoorende goederen, voor zoover deze hun zijn uit
gereikt of door hen zelf zijn aangeschaft, dragen wanneer zij deel
nemen aan voor hen georganiseerde schietoefeningen, schietwed
strijden, landdagen, e.d. 1). 

ARTIKEL 53 DER DIENSTPLICHTWET. 
Krachtens art. 53, derde lid der Dienstplichtwet worden zij, die 

bij 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 verplichtingen 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 
bepaling in Legerorder 1932, No. 167, § 1, eerste lid 2), waar gespro
ken wordt over buitengewone dienstplichtigen, die verplicht-
werkelijken dienst hebben verricht. 

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

*) Noot van den samensteller: De aandacht wordt erop gevestigd, dat het 
dragen van de uniform slechts is toegelaten indien de schietoefeningen, land
dagen, enz. vanwege den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn georganiseerd. 
2) Zie blz. 26. 
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VERHOUDING TOT DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm van 15 Juni 
1924, No. R. 67, aan de Aangewezen Commandanten. 

( U i t t r e k s e l ) .  
Het is mij gebleken, dat hier en daar nog onjuiste opvattingen 

heerschen betreffende Uw verhouding tot de Bijzondere Vrijwil-

llgDeS 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. *) _ . 

Ingevolge de bevelen van den Minister van Defensie •••• 
zijt gij belast met de administratie en de mobilisatie-voorbereidin
gen van het tot Uw ressort behoorend, bij mobilisatie op te richten 

Waar bedoelde Korpsen in normale tijden niet bestaan, kan uit 
den aard der zaak evenmin sprake zijn van een commando 2) daar
over. 

MILITAIRE BIJSTAND. 
(Zie het Voorschrift betreffende het verleenen van militairen bijstand). 

Alle vordering van militaire hulp (ook van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, nadat deze door de Regeering is opge
roepen) dient te geschieden volgens de regelen, vastgesteld voor 
het verleenen van Militairen Bijstand. 

OPKOMST VAN PERSONEEL ÏN RIJKS- OF ANDEREN 
PUBLIEKEN DIENST. 

No. 19381 1 Afd. Ambtenarenzaken. 

's-GRAVENHAGE, 3 November 1934. 

1. Hierbij heb ik de eer, Uw College mede te deelen, dat door 
de Regeering is bepaald, dat Rijkspersoneel, hetwelk lid is van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en dat gevolg zou geven 
aan een eventueelen oproep der Regeering om vrijwillig onder de 
wapenen te komen, geacht zal worden zijne ambtelijke werk
zaamheden op wettigen grond te verzuimen. 

2 Tevens werd daarbij bepaald, dat het vorenstaande met zal 
gelden voor hen, die behooren tot een categorie van dienstplich
tigen, die in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten-

'») Zie blz, 11, 26, 27. 
2) Zie L.O. 1932, No. 167 § 5 punt 6, (blz. 29). 
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gewone omstandigheden niet of voorloopig niet aan een buiten
gewone oproeping in werkelijken dienst, behooren te voldoen *). 

3. Ik moge Uw College verzoeken, te willen bevorderen, dat 
voor het personeel in dienst Uwer provincie eenzelfde beslissing 
worde genomen en aan dat personeel worde bekend gemaakt. 

4. Ik zou het voorts op prijs stellen, indien Uw College tevens 
een overeenkomstig verzoek zou willen richten tot de besturen 
der tot Uw gewest behoorende Gemeenten, Waterschappen, Veen-
schappen en Veenpolders. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Aan 
Heeren Gedeputeerde Staten 
der onderscheidene provinciën. 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 
No. 22478 Afd. Ambtenarenzaken. 

's-GRAVENHAGE, 28 Mei 1935. 

1. In antwoord op nevenaangehaald schrijven, waarbij U H.E.G. 
mij ter beantwoording toezond een schriftelijke vraag van den 
Inspecteur van den vrijwilligen landstorm, inzake verlof voor 
opkomst onder de wapenen, als lid van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, van onderwijzend of doceerend personeel aan 
openbare en bijzondere söholen, heb ik de eer U H.E.G. te be
richten, dat ik mij te dezer zake heb gewend tot mijn ambtgenoot 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

2. Genoemde bewindsman bericht mij thans, dat hij zoowel voor 
het onderwijzend of doceerend personeel van het openbaar on
derwijs, als voor dat van de door het Rijk gesubsidieerde bijzondere 
hoogere burgerscholen, gymnasia, lycea en handelsdag- en avond
scholen en voor dat bij het Nijverheidsonderwijs, bepaald heeft, 
dat genoemd personeel in het vorenbedoelde geval verlof zal 
genieten met behoud van zijn volle wedde. 

3. De afschriften der desbetreffende aanschrijvingen gelieve 
U hierbij aan te treffen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

*) Noot van den samensteller: Er bestaat een Koninklijk besluit, waarbij 
Ministers, Commissarissen der Koningin, Burgemeesters en met name genoemde 
hoogere en lagere ambtenaren, die voor den civielen Staatsdienst nimmer kun
nen worden gemist, ontheven zijn van de verplichting om bij mobilisatie onder 
de wapenen te komen. Op hen slaat deze clausule. Zij mogen dus ook niet bij 
een B.V.L.-mobilisatie hun post verlaten. 
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Aan 
den Voorzitter der 
Nationale Landstorm Commissie. 

Bij zijn brief van 18 Januari 1935 No. 9881 I, Afd. L.O. aan 
de Inspecteurs van het lager onderwijs heeft de Minister van 
Onderwijs medegedeeld, dat bovenstaande regeling ook geldt voor 
de onderwijzers der openbare lagere scholen en den Inspecteurs 
verzocht ter kennis van de besturen der bijzondere lagere scholen 
te brengen, dat indien zoodanig bestuur aan een onderwijzer, die 
lid is van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en die gevolg 
zou geven aan een eventueelen oproep der Retgeering om vrij
willig onder de wapenen te komen, daartoe verlof verleent, zoo
danig verlof geacht zal worden te zijn verleend <)p grond van 
artikel 6, tweede lid, onder a, van het Koninklijk besluit van 
Januari 1924 (Staatsblad No. 23), laatstelijk gewijzigd bi, Konink
lijk besluit van 6 Mei 1933 (Staatsblad No. 267). Derhalve wordt 
dit verlof verleend met behoud van het volle genot der jaarwedde 
of wedde, terwijl, vermits de eventueele oproep om vrijwillig 
onder de wapenen te komen alsdan van de Regeering zal zijn 
uitgegaan, de krachtens die bepaling mijnerzijds vereischte goed
keuring geacht kan worden te zijn verleend. 

Eenzelfde uitzondering, als hiervoren blijkens het schrijven van 
mijn ambtgenoot is gemaakt voor het Rijkspersoneel, zal eveneens 
gelden ten aanzien van deze onderwijzers. 

Eenzelfde söhrijven heeft de Minister van Onderwijs d.d. 18 
Januari 1935 No. 287 I Afd. N.O. gericht tot de besturen van de 
van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere nijverheidsscholen zoo
mede aan de besturen der gemeenten, welke met Rijkssteun nijver
heidsscholen in stand houden. u _ , , 

Eveneens d.d. 18 Januari 1935 No 37° I A f d ^ V . R M O . t o t d e  
besturen van de door het Rijk gesubsidieerde bijzondere hoogere 
burgerscholen, gymnasia, lycea en handelsdag- en avondscholen. 
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TELEGRAFISCH EN TELEFONISCH VERKEER. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 28 Juli 
1921, L.S.M. No. 3629; R. No. 114. 

Telegrafisch en telefonisch verkeer. 
De Minister van Defensie bericht mij bij schrijven van 25 Juli 

1921, He Afdeeling, 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 Vrijwil
ligen 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. 
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ENCADREERING. 
Inspecteur Landstorm No. 1641, d.d. 6 Maart 1930. 

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

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

Ik overweeg dan ook den maatregel, om bedoelde officieren m 
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 ge-
wenscht  mocht  bl i jken -  een ui tzondering zou kunnen w o r d e n  

gemaakt voor hen, die weliswaar niet bmnen Uw Verband/Korp 
woonachtig zijn, doch wel in de nabijheid daarvan. 

Dit schrijven is uiteraard slechts voor de Aangewezen Commandanten ter 
uitvoering bestemd. De Gewestelijke Commissiën hebben daarmede geen re 
ning te houden en dienen alle bijzondere vrijwilligers, die buiten haar geweste-
uï gebildverhuizen, aan de andere Gewestelijke Commissie administratief 
over te geven, ook de reserve-officieren. 



Bewapening en Uitrusting* 

ONDERHOUD WAPENS VRIJWILLIGEN LANDSTORM EN 
„BIJZONDERE VRIJWILLIGERS". 

Ministerieele beschikking van 8 December 1927 IVde Afd. No. 39 
L.O. 1927, No. 386. 

1. De mr. geweermakers, vermeld in bijlage I *) zijn behulp
zaam 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 garni
zoenscommandant, 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. 
1932, No. 167) te vormen korpsen zijn opgelegd buiten de wapen
kamers 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. 

BIJLAGE II. 

Korpsen, welke in voorkomend Mr Geweermaker van het 
geva uit de „bijzondere vnj- (de) garnizoen(en). 

wilhgers worden gevormd. 

Friesch Verband. Groningen. 
Groningsch Verband. Groningen. 
Drentsch Verband. Assen. 
Twentsch Verband. Deventer. 
de IJssel en Vollenhove. Kampen en Deventer. 
Veluwsch Verband. Ede en Harderwijk. 
Veluwzoom. Arnhem. 
Limburgsche Jagers. Maastricht en Venlo. 
de Meijerij. Nijmegen, 's-Hertogenbosch, 

Tilburg en Venlo. 
West-Brabantsch Verband. Breda en Bergen op Zoom. 
Zeeuwsch Verband. Bergen op Zoom en Middel

burg. 
Verband Monden der Maas. 's-Gravenhage en Dordrecht. 
Verband Dordrecht. Dordrecht. 
Rotterdam. 's-Gravenhage en Dordrecht. 

*) Niet opgenomen. 
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Korpsen, welke in voorkomend jvir. Geweermaker van het 
geval uit de „bijzondere vrij- (de) garnizoen (en). 

willigers worden gevormd. •— 

Zuid-Holland: West. 's-Gravenhage e* Lei<*en. 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Naarden, Utrecht en Amers 

foort. 
Stelling van Amsterdam. Amsterdam. 
Kennemerland. Haarlem. 
Verband Alkmaar. Den Helder, Haarlem en 

Amsterdam. 

TOEZICHT OP EN ZORG VOOR ONDERHOUD WAPENEN. 

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 uit den aard der zaak geen betrekking heeft op de Korpsen 
der Bijzondere Vrijwilligers, terwijl ik het anderszijds noodig ach 
da het onderhoud en het toezicht op het onderhoud van de wape
nen naar behooren geschiedt, bepaal ik terzake het navolgende. 

Ten aanzien van de Korpsen van de bijzondere vrMwilhgers is 
de aangewezen Commandant de verantwoordelijke Chei, zooals 
bedoeld in punt 24 van het V.B.W. 1926. 

ONDERHOUD VAN GEWEREN EN K.S.O.-GEWEREN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur vrijwilligen landstorm R. 
No. 5A d.d. 31 Maart 1934. 

Ten opzichte «an het onderhoud der draagbare wapenen wordt 
het volgende onder de aandacht gebracht. 

Het is verboden iets aan de wapenen te veranderen, te vernieu

wen oi te herstellen. 

Onderhoudsmiddelen. 

Alleen de volgende onderhoudsmiddelen mogen worden 4ebruljll; 

Katoenen of linnen lappen, om de onderdeelen, behalve de z.el, 

SC VeÛ nToi'UtSen van schoongemaakte metalen deelen 
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worden in een schotel met gesmolten geweervet gelegd en daarna 
uitgewrongen, zoodat zij goed doortrokken zijn, doch er geen vet 
afdruipt. Een vetdoos moet voorzien zijn van twee vetlappen. 

Vlaswerk, om de kamer te reinigen. 
Wapenolie, uitsluitend bestemd voor het invetten van het inwen

dige van den loop. Deze olie moet steeds, waar mogelijk, worden 
gebruikt. 

Zij wordt bewaard in bussen van één (c.q. vijf) liter inhoud, welke 
naar behoefte aan de Directie der Artillerie-Inrichtingen kunnen 
worden aangevraagd. 

Wapenolie wordt medegevoerd in het oliebusje, dat zich in den 
vetkoker bevindt. 

Geweervet, om alle overige metalen deelen in te vetten, bene
vens het inwendige van den loop, in de gevallen, dat geen wapen-
olie beschikbaar is. 

Geweervet wordt medegevoerd in een vetkoker, waarin ook 
het oliebusje en de loopborstel worden geborgen. Het middelste 
vak van den koker mag tot ongeveer 2/z der hoogte met geweervet 
gevuld zijn. 

Bij ̂ gebrek aan geweervet mag gebruik worden gemaakt van 
vaseline, beenderolie, boomolie of ongezouten reuzel. 

Hard geweervet wordt zacht gemaakt door het voorzichtig te 
smelten en daarna met een weinig petroleum te vermengen. Dit 
mag slechts geschieden door de zorg van den officier van wapening. 

Petroleum, ter verwijdering van losse roest of van verdikt vet en 
vuil en voor het reinigen van het inwendige van de loopen van 
geweren of karabijnen tot kamerschietoefeningen en verder ter 
uitspoeling van de loopborstels. 

Invetstokken, zijnde stalen stangen met heft en voorzien van een 
messingen uiteinde met moer tot het insohroeven van een loop
borstel. 

Loopborstels No. 1, dienende om den loop inwendig te vetten of 
om zand enz. uit den loop te verwijderen. Zij worden onmiddellijk 
vóór het gebruik op den invetstok geschroefd of op den ontlaad-
stok en dadelijk na het gebruik weder afgenomen. 

Staartstukborstels, bestemd om zand als anderszins, dat de gang
baarheid van den grendel of het repeteermechanisme belemmert, 
uit de gleuven van het staartstuk of uit het magazijn te verwijderen. 

De staartstukborstel wordt op de daarvoor bestemde plaats in 
den broodzak geborgen. 

Wischstokken en puntige stukjes zacht hout, dienende om, met 
een lap of met werk omwikkeld, de kamer, de uitboring van het 
staartstuk en plaatsen, waar men op andere wijze moeilijk bij kan, 
te reinigen en in te vetten. 

De onderhoudsmiddelen moeten zich steeds in een zoodanigen 

4 
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toestand bevinden, dat zij geen schade aan de wapens kunnen 

t0De stangen der invetstokken mogen niet gebogen of geroest zijn 
en geen bramen hebben. .. 

Er moet zorg worden gedragen, dat geen water in de wapenolie 
komt en dat de olie niet door zand of vuil wordt verontreinigd 

Vuil geworden olie wordt niet meer bi] den voorraad gestort, 
doch moet in afzonderlijke bussen worden bewaard, en mag eers 
worden gebruikt, nadat men het bezonken vuil heeft verwijderd 
Ook tegen verontreiniging van geweervet door zand of vuil dien 

moeten worden toezicht gehouden op den ^houd «ier 
vetkokers, zoomede van die oliebussen, welke op de schietban 

W D^loopbo^stels moeten, telkens wanneer zulks bij hetinvetten 
noodig blijkt, met een lap worden afgeveegd, om het vuil e 
wijderen. Zoodra de borstels zoodanig zijn verontreinigd, dat het 
vuil niet met een lap kan worden verwijderd, worden zi, m een 
bakje met petroleum uitgespoeld en daarna grondig éedr°0fd' 

Borstels moeten, voordat zij zoodanig zijn afgesleten, dat daar-
mede de kamer niet meer behoorlijk kan worden gevet, tijdig. 
worden vernieuwd. 

Onderhoud van het inwendige van den loop. l) 
De zorg voor het inwendige van den loop van de voor s<lhl®*~ 

oefeningen in gebruik zijnde wapenen beperkt zich uitsluitend tot 

b^nfec£ Irp&tS' da, hieraan aüe mogehike 
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 yw°rden;Jn d^ 
tnr.pt men vóór het opnieuw invetten, den loop mex 

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 baan,:ommandant £q.leider der 
schietoefeningen, bemerkt, dat niet meer voldoende olie in de 
loop aanwezig is; 

4. zoo mogelijk regelmatig éénmaal per week, door den aange
wezen Commandant te regelen. 

jjel^'ebt^dtoepSa^tngrl'vanVawapeno\ie^U<WtH'dth d'aartoeH^eweervet gebruikt, da» 
geschiedt de behandeling op overeenkomstige wijze. 
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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 
daaropvolgende invetting met wapenolie. 

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

Alleen in gevallen, dat niet over een invetstok wordt beschikt, 
kan zulks geschieden met den loopborstel, geschroefd op twee aan 
elkaar geschroefde ontlaadstokken. 2) 

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 vast
gehouden, 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. 

Voor het schieten met scherpe patronen No. 1 wordt, om zeker
heid te verkrijigen, dat zich geen proppen, zand, vet enz. in de ziel 
bevinden, welke het springen van den loop of het ontstaan van 
uitzettingen ten gevolge zouden kunnen hebben, het doorhalen van 
den loop (waar mogelijk met den invetstok) toegepast. Dit door-

") 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 gemak
kelijk kan worden aangeschroefd. Desnoods kan met één enkelen ontlaadstok 
worden ingevet; deze moet dan echter van beide kanten in den loop worden 
gebracht. 



42 

halen geschiedt 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 

wegnemen van zand, vuil, nat enz., en daarna met een veJap op 
nieuw insmeren van de verschillende blanke deelen voldoende. 

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 
ontstaan. 3) . 

Tot het goed droog- en schoonmaken van de insnijdingen, kana
len, 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 drooggewreven. Alvorens den loop en het magazijn in de lade 
te leggen, worden de ligplaatsen daarvoor in de lade en handbe
schermer ingevet. 

Onderhoud van geweren en karabijnen tot kamerschietoeïeningen. 
Het inwendige van den loop moet, indien het geweer of de kara

bijn 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 mondin^. 
van den loop niet beschadigd wordt door ruwe behandeling. 

Gedurende het schieten moet de loop na elke 100 schoten op
nieuw (inwendig) met petroleum gereinigd worden om de loodaan-
zetting 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. 
3) Weigeringen van het mechanisme kunnen ook ontstaan wanneer de kamer 
te overvloedig gevet is geworden. Komen deze voor, dan kan het derha lve in 
de eerste plaats noodig zijn, kamer of grendel van het overtolhge vet te ontdoen. 
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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. 
N.B. Met nadruk wordt op het gevaar gewezen, verbonden aan de aanwezig
heid van droog zand, zelfs in kleine hoeveelheden, achter in den loop, waardoor 
het staartstuk kan springen. 

VERWAARLOOZING VAN WAPENS. 
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 verwaar-
loozing kan worden gesproken. 

Zulks, niettegenstaande het aan verstrekking van de noodige 
onderhoudsmiddelen en aan voorlichting 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. 

VERSTREKKING VAN KLEEDING EN UITRUSTING AAN 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 31 Octo-
ber 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 
Defensie kleeding en uitrustingsstukken ten behoeve van de bijzon
dere vrijwilligers te doen ontvangen en aan hen te doen ver
strekken." 

In verband hiermede verzoek ik U om, wanneer in bijzondere 
omstandigheden vorenbedoelde verstrekking noodig is, door mijn 
tusschenkomst een aanvraag tot den M. v. D. te richten. 
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ORANJE-ARMBANDEN. 
Wijziging „Bolwerk Uniformen". 

Ingevolge K. B. van 22 Januari 1925, No. 49, wordt op blz.80-81 
van het „Boekwerk uniformen" de noot ) aan den voet der blad
z i j d e n  g e l e z e n  a l s  v o l g t :  . . .  
*) 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 rangsonder-
scheidingsteekenen ''. 
N.B. Het is van beteekenis, dat de officieel erkende dragers van wapenen ook 
in burgerkleeding kunnen onderscheiden worden van de daartoe niet gerech
tigden. Goede kleeding van den troep met uniformen is evenwel een voorwaarde 
voor ontzaginboezemend optreden. 

DRAGEN VAN DE UNIFORM 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 buitengewone l) vrijwilligers aan de schietwedstrijden 
deelnemen, gekleed in de militaire uniform, bepaal ik, dat tegen het 
dragen van uniform tijdens het bijwonen der schietwedstrijden -J 
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 oi militair tarief op de spoor- oi tramwegen, noch 
eenig recht op vergoeding, toelage of soldij, terwijl uit het gebrui.i 
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 mspecteeren en 
zoo noodig te doen schoonmaken. 

DRAGEN VAN UNIFORMEN BIJ INTERNATIONALE 
VIERDAAGSCHE AFSTANDSMARSCHEN. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm No. 118, d.d. 
19 Maart 1937. 

Indien door (bijzondere) vrijwilligers van den eersten ban zal 
worden deelgenomen aan de Internationale Vierdaagsche Afstands 
marschen zal door den betrokken Aangewezen Commandant 

*) Deze categorie is bij de totstandkoming van het Landstormbesluit 1922 

opgeheven. 
2) Zie blz. 31. 
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t ij d i g, door mijn tusschenkomst, aan den Minister van Staat, 
Minister van Defensie a.i., vergunning moeten worden gevraagd tot 
het dragen van uniformen en wapenen tijdens die marschen en de 
daaraan voorafgaande trainingsmarschen, 

De aanvrage moet vergezeld gaan van een opgave van de deel
nemende bijzondere vrijwilligers met vermelding van naam, voor
namen, lichting en Korps, en van een opgave van in bruikleen te 
verstrekken kleeding, wapenen en verdere ontbrekende uitrustings
stukken. 

OVERGANG NAAR DE AANVULLINGSRESERVE. 
Vrijstelling van inlevering voor Bijzondere Vrijwilligers, die naar 

de aanvullingsreserve overgaan. 

Van de inlevering zijn vrijgesteld: 
a. de dienstplichtigen, die als „bijzondere vrijwilliger" zijn gere

gistreerd; 
b. de dienstplichtige vrijwilligers van de Vrijwillige landstorm

korpsen Motordienst en Vaartuigendienst. 

Komen de onder a. bedoelde vrijwilligers in zoodanige omstan
digheden te verkeeren, dat een behoorlijke opberging of behoorlijk 
onderhoud van de aan hen verstrekte rijksgoederen hun niet of 
niet meer mogelijk is, dan kunnen zij, indien zij naar de aanvullings
reserve zijn overgegaan, een verzoek tot inlevering van die goede
ren richten aan den commandant van het korps, waarvoor zij 
worden geregistreerd. 

Deze beslist dan op dat verzoek en deelt zijn beslissing mede aan 
den verzoeker en aan den indeelingsdistrictscommandant. Wordt 
het verzoek toegestaan dan neemt deze commandant de goederen 
in ontvangst. (Zie de desbetreffende legerorder). 



Administratieve Bepalingen» 

BRIEFWISSELING OVER DIENSTZAKEN. 

Legerorder 1927 No, 325 § II 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 plaatsvervanger optreedt of belast is met het voeren der brief-

W1,§Boven of onder de handteekening moeten in machineschrift 
oi in duidelijke letters de naam en de voorletters van den onder
teekenaar worden gesteld." 

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

BETALINGEN TEN BEHOEVE VAN DEN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM. 

Ministerieele kennisgeving van 5 Juli 1927, VlIIste Aid., No. 36 
(L.0. 1927, No. 233). 

Betalingen ten behoeve van den Vrijwilligen Landstorm mogen 
in het algemeen door de met het doen daarvan belaste admmistra-
teurs en commandanten va» zellstandig administrat.e voerende 
detachementen niet worden gedaan, alvorens de z"> ™ 
zien van het goedkeurend visum van den Inspecteur van den Vrij 
willigen Landstorm. 

BETALINGEN TEN BEHOEVE VAN DEN LANDSTORM. 
KENNISGEVING Inspecteur der Militaire Administratie No. 1126, 
d.d. 27 November 1936. 

Te beginnen met de betalingen ten behoeve van het dienstjaar 
1937 belast ik de administrateurs der Korpsen en Korpsgedeelten, 
esp Commandanten van zelfstandig administratm voerende deta-

chemente" van de onvermelde onderdeelen in de ondersche.dene 
garnizoenen met de betalinjen voor de in marine genoemde 
onderwerpen, zulks in overeenstemming met het bepaalde in par. 
15 van ad art. 86 R. v. A. 
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Betalingen ten behoeve van den Landstorm. 
Ie Vrijwillige Landstorm. 

Landstormkorps Motordienst. 

Korpsbureel 2 R.V.A. 
Afdeeling Zuid-Holland 2 R.V.A. 
Afdeeling Noord-Holland (Noord-Holland en Utrecht) K.M.D. 
Afdeeling Overijssel (Groningen, Friesland, Drenthe, 

Overijssel en Gelderland) 8 R.I. 
Afdeeling Noord-Brabant (Noord-Brabant, Limburg 

en Zeeland) 2 R.I. 
Landstormkorps Vaartuigendienst 3 h.R.H. 
Landstormkorps Spoorwegdienst 3 h.R.H. 
Landstormkorps Luchtwachtdienst 3 h.R.H. 

2e Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 

Friesch Verband 1 R.I. 
Groningsch Verband 12 R.I. 
Drentsch Verband 1 R.I. 
Twentsoh Verband 8 R.I. 
de IJssel en Vollenhove 4e h.R.H. 
Veluwsch Verband 10 R.I. 
Veluwzoom 8 R.I. 
Limburgsche Jagers 13 R.I. 
de Meijerij R.W. 
West-Brabantsch Verband 3 R.I. 
Zeeuwsch Verband S.D.O.A. 
Verband Monden der Maas K.P. en T. 
Rotterdam K.P. en T. 
Verband Dordrecht K.P. en T. 
Zuid-Holland: West R.Gr. 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie 1 R.V.A. 
Stelling van Amsterdam Vaste Garn. Det. te Amsterdam. 
Kennemerland K.M.D. 
Verband Alkmaar R.K.A. 

Ik verzoek U met het bovenstaande rekening te willen houden 
en ter uitvoering daarvan — voor zooveel U betreft — het ver-
eischte te verrichten, c.q. te doen verrichten. 

Mijn schrijven van 21 December 1928, No. 1431, is thans geheel 
vervallen. 
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VERVOERBEWIJZEN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen land
storm van 8 October 1924, R. 131, aan commandanten van korpsen 
van den vrijwilligen landstorm. 

De Minister van Defensie 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. VlIIe 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 passagebiljetten 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 VAN VERBLIJFKOSTEN VOLGENS TARIEF 
VAN HET REISBESLUIT 1916 EN VERGOEDING VOOR 

Z.G. WERKDIENSTEN. 
(Zie ook L.0. 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 Juni 1931. 

Mijn rondschrijven van 16 November 1922 R. No. 192 en dat van 
23 Februari 1927 R. No. 19 worden hierbij ingetrokken. 

Voorts bepaal ik, dat de dienstreizen ten behoeve van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm of de Bijzondere Korpsen ) te 
verrichten, als volgt worden gerangschikt. 

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

Vrijwilligen Landstorm; 
b. Dienstreizen verricht door den Inspecteur en de hem toege

voegde officieren ingevolge de Vredes-instructie I.V. ., 
c. Dienstreizen betreffende het melden en ontbieden van personee 

bij den Inspecteur; 
d Dienstreizen wegens z.g. werkdiensten, waarbij nachtverblij 

buiten de vaste standplaats noodzakelijk is. 
*) Benaming, welke voorheen gebezigd werd ter onderscheiding van het inmid-

nSÏZ ̂  vSSf SS-™.. Motordienst, 
Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst. 
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II. Dienstreizen waarvoor vergoeding bij z.g. werkdiensten (3e, 4e 
en 5e lid van ad. art. 18 der Min. beschikking van 16 December 
1915, VlIIe 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 Ia, vallen alléén die, welke 

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

Zie voor het verstrekken en verantwoorden der vervoerbewijzen 
het Voorschrift Militair Vervoer § 7, 8, 9 en 10; zie ook L.O. 1928, 
No. 280. 

HET VERSCHIL TUSSCHEN DEN len EN 2den BAN. 

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 x) 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 
oorlogstijd 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 duide
lijk wordt wanneer men weet, dat voor den soldaat en den korpo
raal, de dienstplicht eindigt op 40-jarigen leeftijd, voor de officieren 
en onderofficieren 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, 

') Zie voor het formulier dezer verbandakte blz. 120. 



50 

Beider vrijwilligerschap berust geheel en al op hun bereidver
klaring, op den moreelen band, die gevolg is van hun belofie. 

De vrijwilligers van den tweeden ban (soldaten en onderofficieren 
kunnen tot hun 55ste jaar tot dezen ban behooren) hebben nog voor 
boven die van den eersten ban, dat in verband met den leeftijd, 
hun overtuiging en verantwoordelijkheidsgevoel, 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 
wat als regel het geval zal zijn — na den eersten ban worden 

opgeroepen, teekenen zij op den dag van opkomst, de voor hen 
gereedgelegde verbandakte, *) die hun de vereischte militaire 
positie teruggeeft, en het mogelijk maakt, dat de bepalingen inzake 
soldij, pensioen, kostwinnersvergoeding, enz., op wettige wijze op 
hen worden toegepast. , , 

Zoo ziet men derhalve wel eenige verschillen van administra
tieven aard, doch geen in waardeering. , , , 

Het Landstormblad. 

KORPS TER BEVEILIGING EENER 
EVENTUEELE LEGERMOBILISATIE. 

Naast de werkzaamheden, welke de Nationale Landstorm Com 
missie verricht ten behoeve van het instituut van den ijzon er^-s 

Vrijwilligen Landstorm en van de Nationale Noodhulp Organisatie, 
ontving zij het verzoek van den Minister van Defensie om uit de 
vrijwilligers van den 2den Ban van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm (d.z. de oudere, niet meer dienstplichtige vrijwilligers) 
een afzonderlijk korps te willen samenbrengen, welks leden zich 
bereid verklaren, om bij een eventueele legermobilisatie ten hoogste 
10 dagen onder de wapenen te komen tot het verrich.en van 
bewakingsdienst in die belangrijke centra, welke alsdan dienen te 
worden beveiligd tegen sabotage en oproer. 

Dit bewakingskorps heeft de vereischte sterkte bereikt. 
Voor deze categorie dient de verbandakte model 11 B (blz. l^lj, 

waaromtrent nog het volgende kan worden opgemerkt: 
Wanneer iemand zijn handteekening geplaatst heeft onder een ot 

andere militaire verbandakte, maakt hij daardoor deel uit van de 
weermacht en heeft hij een militaire positie. Hij mag dan wettig 
door de Regeering als haar „sterke arm" worden aangewend: 

a. in de gevallen, waarin hij volgens zijn verbandakte ver-

Plbht als B.V.L.'er, indien hij zich bereid heeft verklaard, daarvoor 
te willen opkomen, hetgeen kan blijken uit een S.W.G.-verklanng. 

») Zie ook de later gegeven voorschriften in de regeling der registratie, voor-
komende op blz. 52 en vlgg. 
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De onderteekening van de verbandakte IIB verbindt den vrij
williger uitsluitend voor bewakingsdienst ten behoeve eener onge
stoorde legermobilisatie en dit voor ten hoogste 10 dagen. (Brief 
Minister van Defensie 19 December 1934 He Afd. B. No. 19). 

Zij, die de verbandakte II A hebben geteekend, hebben daarmede 
i n  g e e n e n  d e e l e  d e  v e r p l i c h t i n g ,  v o o r k o m e n d e  i n  m o d e l  I I B  o p  
zich genomen. 

UITVOERINGSBEPALINGEN, 2e BAN. ') 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 25 Februari 
1927, No. 483. 

( U i t t r e k s e l ) .  
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 verbandakte gelieve U eenige exemplaren hierbij aan 

te treffen. 
Andere personen kunnen wel voorloopig aannemen, doch in de 

verbandakte wordt de aangewezen commandant vermeld. 
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 verbandakte moet bij (5) worden ingevuld het jaar, waarin 
de vrijwilliger 55 jaar oud wordt. 

De bekrachtiging der verbintenissen geschiedt door mij. 
De verbandakten 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 verbandakten zullen door mijn zorg worden gedrukt en — 
naar behoefte — aan de Nationale Landstorm Commissie en de 
aangewezen commandanten worden verstrekt. 

*) Zie ook de later gegeven voorschriften in de regeling der registratie, voor
komende op blz. 52 en vlgg. 



52 

REGISTRATIE DER BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm R. No. 6 d.d. 
2 December 1935. 

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in het tweede lid 
van § 4 van L.O. 1932 No. 167 en met gelijktijdige intrekking van 
mijn brief, gericht aan de Commandanten van de vrijwillige land-
stormkorpsen en verbanden d.d. 11 April 1931 R. No. 26, geef ,k 
de volgende aanwijzingen voor de registratie der bijzondere 
vrijwilligers. 

Algemeen-
Het spreekt wel vanzelf dat met al dan niet goede en betrouw

bare registratie van de bijzondere vrijwilligers een eventueele 
mobilisatie van het Instituut der bijzondere vrijwilligers staat ot 

Immers „bereid en getrouw zijn" faalt, indien het instituut daar
nevens ook niet „gereed" is. .. .... 

En zonder een goede registratie van de bijzondere vrijwilligers 
is een degelijke mobilisatievoorbereiding, overeenkomstig de door 
mij vastgestelde mobilisatiebepalingen voor de bijzondere vrijwi -
ligers, niet wel mogelijk. 

Teneinde nu te verkrijgen dat bij alle korpsen de regis ra ie p 
dezelfde wijze plaats heeft en dat de samenwerking van alle 
organen van het Instituut der bijzondere vrijwilligers, welke, hetz ) 
rechtstreeks met de registratie belast zijn en daarvoor ook de 
verantwoordelijkheid dragen, dan wel hun medewerking m meer
dere of mindere mate verleenen, geef ik hieronder overzichtelijk 
gerangschikt, de ter zake noodige voorschriften en bepalingen. 

A. Bijzondere vrijwilligers bij de in voorkomend 
geval te vormen landstormkorpsen. 

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, 

"'He r̂e^sTefkan in boekvorm rijn, dan wel bestaan uit losse 
bladen van hetzelfde model, zoodat deze jemakkeliik afdee.inj 
tfpwiize bii elkaar kunnen worden gevoegd. 

Bi deze inschrijving moeten van eiken vrijwilliger worden aan-
geteekend, de gegevens, zooals deze in bijlage I «jn ^e|eve^ 

Deze gegevens worden verkregen, uit den door de onder VI 
vermelde organen van de Nationale Landstormcommissie, te ver
strekken controlestaat (zie bijlage II). 
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Zoolang niet alle, hiervoren bedoelde gegevens van bijzondere 
vrijwilligers bekend zijn, worden deze niet geregistreerd. 

Ten aanzien van de bijzondere vrijwilligers, die vóór 1 December 
1935 als zoodanig zijn geregistreerd, kan worden volstaan met de 
gegevens, welke op grond van mijn brief van 11 April 1931, werden 
geeischt, waarbij getracht moet worden deze gegevens volledig te 
maken. 
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 bedan
ken, vertrekken naar andere korpsen, worden geroyeerd, over
lijden, enz. 

De bijzondere vrijwilligers, die als gevolg van het eindigen van 
hun dienstplicht, dan wel wegens het eindigen van hun verbintenis 
bij het reserve-personeel, vóór het bereiken van den 55-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 en 
welke vrijwilligers behooren tot den len ban en den 2en ban. 
Ie Ban. (L.O. 1932 No. 167). 

a. gewone dienstplichtigen van de landmacht) In het genot van 
b. reserve-plichtigen van de landmacht ^ groot verlof. 

c.1) vrijwilligers, die een verbintenis overeenkomstig het bepaalde 
in § 9 der vrijwillige landstormbeschikking van 18 Juli 1933, 
king van 1 Maart 1922, He Afd. No. 173 (L.O. 1927 No. 262) 
hebben gesloten. 

d.2) vrijwilligers, die een verbintenis overeenkomstig het bepaalde 
in § 9 der vrijwillige landstormbeschikking van 18 Juli 1933, 
He Afd. B. No. 47 (L.O. 1935 No. 110) hebben gesloten bij den 
Staf van den Vrijwilligen Landstorm. 

De verbintenis onder c bedoeld, kan niet meer worden gesloten. 
Het verdient aanbeveling de nog loopende verbintenissen om te 

') Op grond van punt C kunnen de zg. mobilisatie vrijwilligers van den land
storm bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aangesloten blijven. (I.V.L. 
2 Dec. 1935 R. No. 6). 
2) Zie voor de thans geldende bepalingen de Landstormbeschikking met 
bijlagen (blz. 110). 
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zetten in een verbintenis, zooals bedoeld onder d, te meer, omdat 
deze verbintenis, gelet op de beslissing van den Minister van 
Defensie d.d. 19 December 1934, Ile afd. B. No 19 geen invloed 
heeft op de opkomst in werkelijken dienst ter handhaving of tot 
herstel van de openbare orde en rust, omdat de betrokken vrijwil
liger hierin geheel vrij blijft. 

De Aangewezen commandanten zullen op het omzetten dezer 
verbintenissen hun aandacht gevestigd houden. 

De verbintenis onder d bedoeld kan worden gesloten door: 

le. gewezen gewone dienstplichtigen van de landmacht; 
2e. bewezen reserveplichtigen van de landmacht; _ 
3e. eervol ontslagen beroepsmilitairen van de Koninklijke Lancj-

en Zeemacht en de overzeesche weermacht, op wie geen dienst
plicht rust als gewoon dienstplichtige; 

4e. gewezen militairen, die zich hadden verbonden met de bedoe
ling vrijstelling te verkrijgen van het volbrengen der eerste-
oefening, waartoe zij krachtens het Dienstplichtbesluit voor 
Nederlandsch-Indië, verplicht zouden kunnen worden; 

5e. gewezen militairen, die vrijwillig de verplichtingen van een 
gewoon dienstplichtige op zich genomen hadden; 

6e. eervol ontslagen vrijwilligers van het voormalige Vooroefenings
instituut — niet vallende onder le tot en met 5e die in e 
bezit geweest zijn van een bewijs van voorgeoefendheid of een 
rang hebben bekleed; *) 

7e. buitengewone dienstplichtigen, die in werkelijken dienst z j 
geweest (gewezen landstormplichtigen). 

2de Ban. 
De vrijwilligers behoorende tot de categorieën, genoemd onder 

« en bTóp bet tijdstip «a» het eindijen van den op hen "Kienden 
dienst- of reserveplicht, voor zoover zij de verbinten,s, bedoeld 
onder c of d niet gesloten hebben. 

De vrijwilligers van den lsten ban, genoemd onder a en b en alle 
vrijwilligers van den 2en ban moeten een z.g. S.W.G. verklaring 
hebben geteekend. 

ï^rÜ0S3SÏÏÏ 

SS ss s i 
"h r,°S"L«t0tS "̂tS*,ll, categorieën h„ ,e„l *«,«>. ook ,1 
-werden later de bepalingen gewijzigd. 
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IV. Gegevens betrekking hebbende op de verschillende catego
rieën bijzondere vrijwilligers, bedoeld onder III. 

De dienstplicht eindigt: 

a. voor officieren en 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 jaar worden over naar de aanvullingsreserve; 
Onderofficieren gaan op 1 October van het jaar waarin zij 35 
jaar worden, dan wel in een door den Minister van Defensie te 
bepalen volgend jaar, over naar de aanvullingsreserve. 
Gedurende het tijdvak dat dienstplichtigen behooren tot de 
aanvullingsreserve, zijn zij dienstplichtigen met groot verlof. 

c. Alle bijzondere vrijwilligers bedoeld onder III, a en b, voor wie 
het tijdvak aanbreekt, bedoeld onder IV a en die niet de ver
bintenis hebben gesloten bedoeld onder III c of d, gaan bij het 
intreden van bedoeld tijdvak over naar den 2den ban en zijn 
dus geen militair meer, doch burger. 

d. De bijzondere vrijwilligers bedoeld onder IV c, moeten, indien 
zij bij een mobilisatie van de bijzondere vrijwilligers in werke-
lijken dienst willen komen, de verbintenis bedoeld onder III d 
sluiten, alvorens zij als bijzonder vrijwilliger kunnen dienst 
doen. 

e. De verbintenis bedoeld onder III c gesloten vóór 12 Maart 1933 
eindigt op den lsten October van het jaar waarin de betrok
kenen 50 jaar worden; die, gesloten na 12 Maart 1933 en vóór 
1 October 1933 op 1 October van het jaar waarin betrokkenen 
55 jaar worden, echter voor allen met inachtneming van het 
bepaalde in punt 3 van § 5 der vrijwillige landstormbeschik
king. x) 

i. De verbintenis, bedoeld onder III d, eindigt op den lsten Octo
ber van het jaar waarin de betrokkenen 55 jaar worden, echter 
met dezelfde restrictie als bedoeld in het slot onder e, 

g. Allen, die behooren tot den 2den ban worden als zoodanig 
ontslagen op den lsten October van het jaar, waarin zij 55 jaar 
worden. 

h. Alle dienst- en reserveplichtigen nemen bij vertrek met groot 
verlof van de korpsen van het leger hun kleeding en uitrusting 
mede huiswaarts. 
De dienstplichtigen leveren deze kleeding en uitrusting bij de 
desbetreffende Indeelingsdistrictscommandanten in, op het tijd-

*) Zie voor de thans geldende bepalingen de Landstormbeschikking met 
bijlagen (zie blz. 110). 

5 
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stip waarop zij naar de aanvullingsreserve overgaan. De reserve-
plichtigen leveren bij het eindigen van hunne verbintenis, als 
zoodanig, de in hun bezit zijnde kleeding en uitrustingsstukken 
in bij het Korps van het leger, waartoe zij behooren. Indien zij 
op dat tijdstip komen te verkeeren in de positie van gewoon 
dienstplichtige, treden zij in de plichten en rechten van die 
categorie. 

i. Dienstplichtigen, die als bijzonder vrijwilliger geregistreerd zijn, 
en die naar de aanvullingsreserve overgaan, kunnen desge-
wenscht in afwijking van het bepaalde onder h in het bezit 
blijven van hun kleeding en uitrusting, waarvan tijdig te voren 
door den betrokken vrijwilliger mededeeling moet worden 
gedaan aan den Aangewezen commandant, onder overlegging 
van het zakboekje. 

j. Bijzondere vrijwilligers, bedoeld onder III c en d, kunnen al dan 
niet in het bezit zijn van kleeding en uitrusting overeenkomstig 
een of meer der hiervoor onder g t.m. i vermelde gevallen, 

k. Van alle bijzondere vrijwilligers, die op grond van het bepaalde 
onder e, ! of g, hiervoren als bijzonder vrijwilliger worden 
ontslagen, wordt de kleeding en uitrusting welke zij eventueel in 
hun bezit hebben, ingenomen door den Aangewezen comman
dant van het in voorkomend geval te vormen landstormkorps 
en te bevoegder plaatse ingeleverd. 

1. De vorenbedoelde Aangewezen commandant handelt op dezelfde 
wijze met de rijksgoederen van de bijzondere vrijwilligers die 
in zoodanige omstandigheden komen te verkeeren, dat een 
behoorlijke opberging of behoorlijk onderhoud van de aan hen 
verstrekte rijksgoederen hun niet of niet meer mogelijk is en 
aan wie door den Aangewezen commandant op hun verzoek is. 
toegestaan die goederen in te leveren. 

V. Wie is belast met het overbrengen van daartoe in aanmerking 
komende bijzondere vrijwilligers van den lsten naar den 2en ban» 

De Aangewezen commandanten van de Vrijwillige 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. ,111 

Register en kaartsysteem worden afzonderlijk bijgehouden voor 
de bijzondere vrijwilligers van den lsten ban, 
1. bedoeld onder III a en b. 
2. bedoeld onder III c. 
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3. bedoeld onder III d, met doorhaling van het in noot 6 der 
verbandakte vet gedrukte. 

4. bedoeld onder III d, zonder doorhaling van het in noot 6 der 
verbandakte vet gedrukte. 

5. de bijzondere vrijwilligers van den 2den ban. 

De Aangewezen commandanten brengen bij het ontslaan van een 
lichting dienstplichtigen, de tot deze lichting behoorende bijzondere 
vrijwilligers over van den lsten naar den 2den ban (zie onder IV c) 
met inachtneming van de uitzondering, voor hen, die de verbintenis, 
bedoeld onder III d, sluiten. 

Deze commandanten voeren ook alle bijzondere vrijwilligers af 
op den lsten October van het jaar, waarin zij den leeftijd bereiken 
in hun verbandakte genoemd, voor zoover zij verbonden zijn door 
een verbintenis bedoeld onder III c en alle andere bijzondere vrij
willigers in het jaar waarin zij 55 jaar worden. 

Zie onder IV, e, f en g. 
Het afvoeren geschiedt, door de betrokken bijzondere vrijwilligers 

in de betrekkelijke registers door te slaan, c.q. uit het kaartsysteem 
te lichten. 

Zij geven van de afvoering kennis aan den Secretaris van de 
Gewestelijke Landstormcommissie en aan den betrokken bijzon
d e r e n  v r i j w i l l i g e r  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  o n t s l a g b r i e f  J )  ( m o d e l  V I A  
behoorende bij L.O. 1935 No. 110), voor zoover deze vrijwilligers 
verbonden waren zooals bedoeld onder III c of d, en voor zoover 
zij geen verbintenis als bedoeld onder III c of d hadden aangegaan 
van den ontslagbrief, 2) zooals bedoeld in den brief van de Nationale 
Landstormcommissie van 25 November 1931, No. 1008. (I.V.L.S. 
d.d. 30 November 1931 R. No. 79/5843). 

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 voortaan tevens opgenomen: in rood en inkt, de 
aantallen bijzondere vrijwilligers, rangsgewijze, behoorende tot den 
2den ban. 

VI. 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 Landstormcommissie; dat 
zijn in de eerste plaats de plaatselijke en gewestelijke landstorm-

') Zie blz. 126 en 127. 
2) Zie blz. 68/9. 
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commissiën zoomede de overige organen, welke hun medewerking 
daartoe verleenen aan de Nationale Landstormcommissie. 

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 vrijwil
liger in aanmerking kunnen komen. 

De wijze waarop de medewerking van de Gewestelijke Land-
stormcommissiën inzake de registratie is geregeld, is opgenomen 
in de instructiën, welke de Nationale Landstormcommissie^ heeft 
vastgesteld voor de secretarissen der Gewestelijke Commissiën en 
voor de plaatselijke leiders. Deze instructiën (zie bijlage III en IV) 
vormen met de hierboven in herinnering gebrachte bepalingen een 
sluitend 'geheel. _ . _ n 

Het zal op prijs gesteld worden, indien de Gewestelijke kom
missiën 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. 

B. Vrijwillige landstormkorpsen Motordienst 
en Vaartuigendienst. 

De Commandant van de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst 
en Vaartuigendienst zal voor de tot deze korpsen behoorende 
bijzondere vrijwilligers, boven en behalve hun registratie overeen
komstig het ter zake bepaalde in boekwerk No. 37 „Registratie-
Voorschrift", een regeling voor de registratie dezer vrijwilligers 
vaststellen, uitsluitend met betrekking tot hun eventueele opkomst 
als zoodanig, in den geest van de hiervoren onder A vastgestelde 
regeling voor de vrijwillige landstormkorpsen, en deze regeling aan 
mijn goedkeuring onderwerpen. 

Het vorenstaande te Uwer kennis brengende, doe ik daarbij 
tevens een beroep op Uw aller medewerking bij de uitvoering der 
registratie van de bijzondere vrijwilligers. 



BIJLAGE I. 
(Behoort bij schrijven I.V.L.S. d.d. 2 December 1935 R. No. 6). 

KORPS (A.R.I.) 
Aanteekeningen van de gegevens der Bijzondere Vrijwilligers. 
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BIJLAGE II. 

CONTROLESTAAT. 

1. Naam en voornamen: 

2. Woonplaats, straat en huisnummer: 

3. Beroep: 

4. Datum, jaar en plaats van geboorte: 

5. Lichting: 

6. Rang of laatst bekleede rang: 

7. Korps, waartoe hij behoort of behoord heeft: 

7a. Opgeleid voor: *) 

8. ̂  in het bezit van militaire uitrusting. 
Niet 

' nog dienstplichtig. j 
^ niet meer dienstplichtig. ( Doorhalen wat met 

9" Is 1 reserve-plichtig. ( moet worden vermeld' 
( niet meer reserve-plichtig. 

10. Gegevens omtrent eventueelen dienst bij Schutterijen, Vrijwil
ligerskorpsen, Vooroefeningsinstituut, enz. 

i) Zie blz. 17. 
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BIJLAGE III. 
Registratie van Bijzondere Vrijwilligers. 

INSTRUCTIE VOOR DEN PLAATSELIJKEN LEIDER. 

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 
Landstorm; 

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

Artikel 2. 
De plaatselijke Leider draagt zorg, dat hij op de hoogte is en 

blijft met de woonplaats van de in zijn afdeeling wonende Vrij
willigers. Wanneer een vrijwilliger in de plaatselijke afdeeling van 
woonplaats verandert of naar een andere afdeeling verhuist, dan 
geeft de Plaatselijke Leider hiervan zoo spoedig mogelijk, doch 
minstens één keer per maand, kennis aan den Secretaris. Bij adres-
veranderingen in de afdeeling wordt het nieuwe adres in de appèl-
lijst vermeld, terwijl bij vertrek naar een andere afdeeling de naam 
van den betrokken Vrijwilliger 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 over
eenstemming is met de in zijn afdeeling wonende Vrijwilligers en 
dat de adressen volledig zijn. Deze mededeeling wordt vergezeld 
van de appèllijst of een afschrift hiervan, die daarna door den 
Secretaris na vergelijking met en bijwerking van zijn eigen register, 
— het laatste zoo noodig ook van de appèllijst — wordt terug
gezonden. 

Artikel 4. 
De uitnoodigingen aan Vrijwilligers tot de te houden vergaderin

gen, bijeenkomsten, schietoefeningen of wedstrijden, geschiedt bij 
voorkeur schriftelijk, in welk geval steeds gebruik gemaakt wordt 
van enveloppen, waarop de Secretaris als afzender staat vermeld. 

DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE. 

) Desgewenscht kan de toezending der registers aan den Gewestelijken 
Secretaris zoodanig worden geregeld, dat iedere maand een aantal ter ver
gelijking, c.q. bijwerking, wordt aangeboden. 
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BIJLAGE IV. 

Registratie van Bijzondere Vrijwilligers. 
INSTRUCTIE VOOR DEN SECRETARIS DER 
GEWESTELIJKE LANDSTORM 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 af deeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm; 

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. Wan
neer hij kennis krijgt van woonplaatsveranderingen van Vrijwil
ligers, 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. Wan
neer 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 verhuisd, dan geeft hij hiervan kennis 
aan den betreffenden Secretaris onder vermelding van de woon
plaats en onder toezending van de stukken op den Vrijwilliger 
betrekking hebbende. 

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

wonende 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 abonne 
zijn op dit blad, is het gewenscht dat de Secretaris hiertoe mede
werking verleent, wanneer hem dit door de Administratie wordt 

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

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

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

DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE. 
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REGISTRATIE VAN CHAUFFEURS, MOTORRIJDERS 
EN MONTEURS. 

Departement van Defensie d.d. 26 Mei 1932, He Afd. B. No. 73. 

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

Ik acht het evenwel voor een goeden gang van zaken noodig, 
dat dienstplichtigen en militairen van het reserve-personeel, die 
behooren tot het Korps motordienst of die, behoorende tot andere 
legeronderdeelen, een mobilisatiebestemming hebben als chauffeur, 
motorrijder of monteur, als „bijzonder vrijwilliger" uitsluitend van 
het Vrijwillig landstormkorps motordienst worden geregistreerd. 

Ter voorkoming van teleurstelling voor de reeds aanwezige 
„bijzondere vrijwilligers" van laatstbedoelde categorie, bepaal ik, 
dat, voor zooveel deze op 31 Mei 1932 in registratie zijn bij een 
der in voorkomend geval uit de „bijzondere vrijwilligers" te vormen 
korpsen en verbanden en betrokkenen met het brengen van wijzi
ging in hun registratie niet instemmen, zij als overgangsmaatregel 
bij de laatstbedoelde korpsen en verbanden kunnen blijven gere
gistreerd. 

De Minister van Defensie. 

Aan den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 

AFGEKEURDEN. 

Afgekeurden kunnen niet tot den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm toetreden, noch — indien de afkeuring tijdens hun lidmaat
schap van den B.V.L. plaats vond — bij den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm verbonden blijven. 
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TABELLEN VOOR SPLITSING IN lcn EN 2en BAN. 
A. 

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

naar de aanvullingsreserve en naar den tweeden ban. 

Einde van den 

Overgang f 

Behoort „„"S.r S'v.t """"S £" Geboren tQt de de lings_ _ ler^nan hger op 
ln lichting Landweer- reserve op Officieren 1 °ct°bfr 

lichting in 1 October Soldaten van het 
van en onder- 55ste 'aar 

korporaals offlcieren 

1883 1903 1909 1918 1923 1928 1938 
1884 1904 1910 1919 1924 1929 1939 
1885 1905 1911 1920 1925 1930 1940 
1886 1906 1912 1921 1926 1931 1941 
1887 1907 1913 1922 1927 1932 1942 
1888 1908 1914 1923 1928 1933 1943 
1889 1909 1915 1924 1929 1934 944 
1890 1910 1916 1925 1930 1935 945 
1891 1911 1917 1926 1931 1936 1946 
1892 1912 1918 1927 1932 1937 1947 
1893 1913 1919 1928 1933 938 948 
1894 1914 1920 1929 1934 1939 1949 
1895 1915 1921 1930 1935 1940 1950 
1896 1916 S 1931 1936 1941 1951 
1897 1917 | 1932 1937 1942 1952 
1898 1918 l 1933 1938 1943 1953 
1899 1919 ™ 1934 1939 1944 1954 
1900 1920 S 1935 1940 1945 1955 
1901 1921 2 « 1936 1941 946 956 
1Q0? 192-7 "-S 1937 1942 1947 1957 
903 923 1938 1943 1948 1958 

1904 1924 -g^ 1939 1944 1949 1959 
1905 1925 % a 1940 1945 1950 1960 

906 926 * § 1941 1946 . 1951 1961 
1907 1927 1942 1947 1952 1962 
1908 1928 £ 1943 1948 1953 1963 
1909 1929 ~c 1944 1949 1954 1964 
1910 1930 A 1945 1950 1955 1965 
o? 931 1946 1951 1956 1966 

1912 1932 Q 1947 1952 1957 1967 

In 1937 behooren de 20 lichtingen van 1917 tot en met 1936 tot 
den len ban, benevens diegenen van de lichting 1937, welke m dit 
jaar, na beëindiging van hun kazernetijd toetreden. 
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Telkens schuift dit met één jaar op, dus in 1938 bestaat de le 
ban uit de 20 lichtingen, gerekend vanaf 1918 tot en met 1937, ver
meerderd met hen, die van de lichting 1938 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. 

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. Het 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 
ueboren in r J i • i i Landstormjaarklasse 

1888 1908 
1889 1909 
1890 1910 
1891 1911 
1892 1912 
1893 1913 
1894 1914 
1895 1915 
1896 1916 
1897 1917 

De Landstormjaarklassen 
werden op 1 Maart 1922 
buitengewoon dienstplich
tig. Op hen kwamen inge
volge de dienstplichtwet 
de verplichtingen van 
groot-verlofganger te rus
ten, met uitzondering van 
die der jaarlijksche in
spectie van kleeding en 
uitrusting. 

De jaarklassen 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 had-
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den verkregen. Deze landstormplichtigen kunnen dus aangesloten 
zijn bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Van de Landstormplichtigen, die onder de wapenen zijn geweest, 
zijn de bescheiden aanwezig bij de Commandanten der op blz. 67 
vermelde korpsen. 

De jaarklassen 1908 t.m. 1916 zijn reeds als buitengewone dienst
plichtigen ontslagen; met de jaarklasse 1916 was dit het geval op 
1 October 1936 (ook de officieren en onderofficieren, aangezien 
buitengewone dienstplichtigen als zoodanig geen rang bezitten; de 
overgang naar den tweeden ban geschiedt voor hen derhalve op 
hun 40ste jaar), 

De jaarklasse 1916 behoort dus op 1 October 1936 naar den 2en 
ban overgebracht te zijn; de jaarklasse 1917 op 1 October 1937. 

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 verbandakte der Landstormbeschikking te teekenen. 

Een tweede categorie bestaat uit hen, die bij het beëindigen van 
hun reserveplicht niet tot gewoon dienstplichtige worden bestemd. 
Dezen kunnen tot hun 50ste jaar bij den len Ban geregistreerd 
worden door het teekenen der verbandakte 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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BIJLAGE B. 
(Behoorende bij Dienstplichtbeschikking 1936). 

OPGAVE VAN DE COMMANDANTEN AAN WIE DE 
ADMINISTRATEURS DE ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN 

BETREFFENDE DE VOORMALIGE DIENSTPLICHTIGEN 
VAN DEN LANDSTORM OVERGEVEN. 

Legeronderdeel, waarbij de dienst
plichtigen van den landstorm den 
werkelijken dienst hebben aange- De bescheiden zijn overgegeven aan 
vangen of ten aanzien van het stam- den Commandant van 
boekbeheer geacht worden te heb

ben aangevangen. 

Depót Brigade Grenadiers en 
Jagers het Regiment Grenadiers 

Depot 1ste Infanterie-brigade het 1ste Regiment Infanterie 
Idem Ilde idem het 2de idem 
Idem lilde idem het 3de idem 
Idem IVde idem het 4de idem 
Idem Vde idem het 5de idem 
Idem Vide idem het 6de idem 
Idem Vilde idem het 7de idem 
Idem VlIIste idem het 8ste idem 
Idem IXde idem het 9de idem 
Idem Xde idem het 10de idem 
Idem Xlde idem het 11de idem 
Depot wielrijders het Regiment wielrijders 
Depot genietroepen het Regiment genietroepen 
Depot 1ste Regiment vesting- j 

Idem^de^idem Korps luchtdoelartillerie 
Idem 3de idem 
Depot 4de Regiment vesting- i 

artillerie ^ het Regiment kustartillerie 
Korps Pantserfortartillerie 
Autotreinen de Schoolcompagnie van den 

motordienst 
Bruggendepót het Korps pontonniers en 

torpedisten 
Depót 1ste Regiment veld- het 1ste Regiment veld

artillerie artillerie 
Idem 2de idem het 2de idem 
Idem 3de idem het 3de idem 
Idem 4de idem het 4de idem 
Depót administratietroepen de Comp. intendancetroepen 

en de 4de Comp. hospitaal
soldaten (elk voor een deel) 

Cavalerie recrutendepóts het 1ste Regiment huzaren 
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ONTSLAGBRIEF. 
Schrijven van de Nationale Landstorm Commissie aan de Gewes
telijke 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 Com
mandanten der Landstormkorpsen, aan iederen 55-jarigen bijzon
deren vrijwilliger een mededeeling gezonden, dat hij heeft opge
houden bijzonder Vrijwilliger te zijn. 

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

De ontslagbrieven zullen worden toegezonden aan de secretaris
sen der Gewestelijke Commissiën, met verzoek te Willen zorg
dragen, 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 
ontslagbrief. 

Zij, die reeds in vroeger jaren zijn ontslagen, behooren hun ver
zoek om ook een geteekenden ontslagbrief 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 Vrijwil-
ligen 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. 

KENNISGEVING 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 Comman
danten 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. 
*) Later gewijzigd in R. No. 6 d.d. 2 December 1935. 
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BERICHT VAN VERHUIZING *) 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 

Aldeeling 

Ondergeteekende, Plaatselijke Leider van opgemelde afdeeling 

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, bericht, dat van zijne 

afdeeling ) 

verhuisd is van ")• ^ 

naar 4)< ^ 
6) 

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

*) Naam en voorletters van den Vrijwilliger. 
2j 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. 
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VERBOD TOT TOETREDING. 
No. 170. 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 
Betreffende: Burgerwachten, bijzondere 
vrijwillige landstorm, fascisten. 

's-GRAVENHAGE, 16 Maart 1933. 

( U i t t r e k s e l ) .  
Ingevolge het ter zake door mij met de Ministers van Defensie 

en van Justitie gehouden overleg, heb ik de eer U mede te deelen, 
dat, volgens het ten deze door de Regeering ingenomen standpunt, 
op gelijksoortige gronden als waarop tot revolutionaire groepen 
van links behoorende personen niet worden toegelaten als lid van 
de burgerwacht of van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, ook 
personen, welke lid zijn van een fascistische vereeniging, van het 
lidmaatschap van de burgerwacht en van den bijzonderen vrijwil
ligen landstorm behooren te worden uitgesloten. Hetzelfde geldt 
voor personen, welke deel nemen aan tot dergelijke vereenigingen 
behoorende organisaties, aangeduid als „militie", en „weer", „garde" 
of anderszins. 

Diensvolgens moet het derhalve voor leden der burgerwacht en 
van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, op straffe van verlies 
van het lidmaatschap van die instituten, verboden worden geacht 
lid te zijn (eventueel te blijven) of te worden van, dan wel deel te 
nemen aan fascistische vereenigingen of organisaties als boven
bedoeld. 

Bovenbedoelde uitsluiting en verbod gelden evenzeer voor het 
lidmaatschap van of de deelneming aan vereenigingen of organi
saties, die zijn ontstaan door uiteenvallen of samenvoegen van 
genoemde vereenigingen en al dan niet onder anderen naam 
optreden. 

Ofschoon, naar mij bekend is, bovenaangeduid standpunt met 
betrekking tot het lidmaatschap van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm in beginsel door en vanwege Uwe Commissie reeds 
wordt ingenomen en in toepassing gebracht, meen ik goed te doen 
U volledigheidshalve met het bovenstaande in kennis te stellen, 
zulks mede in verband met eventueel door U of Uwentwege nog te 
riemen maatregelen. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(w.g.) RUIJS DE BEERENBROUCK. 

Aan 
den Heer Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie te 's-Gravenhage. 

6 
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Departement van Defensie, Litt. I. 162. 

's-GRAVENHAGE, 1 November 1933. 

Onderwerp: Toepassing van het Reglement voor de 
militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht. 

( U i t t r e k s e l ) .  
Gelet op de bestemming der „bijzondere vrijwilligers", nadat aan 

hen vergunning tot vrijwillig verblijf in werkelijken dienst ter hand
having of tot herstel van de openbare orde en rust zal zijn verleend, 
komt het mij ongewenscht voor de machtiging, bedoeld in het 
eerste lid van § 1 van L.O. 1932, No. 167, in voorkomend geval te 
verleenen aan dienstplichtigen, die zijn aangesloten bij of die op 
eenigerlei wijze steun verleenen aan groepen of vereenigingen van 
personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten 
van den militair (zie Art. 12, derde lid, sub c, van het „Reglement 
voor de militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht en de 
ter uitvoering daarvan getroffen bepalingen van L.O. 1933, Nos. 
59 en 79). 

In verband daarmede behooren dienstplichtigen als zooeven 
bedoeld, dus ook niet als „bijzonder vrijwilliger" in registratie te 
worden gehouden of genomen (zie § 4, tweede lid, van L.O. 1932, 

No'167)' DE MINISTER VAN DEFENSIE. 

Aan 
den Voorzitter van de Nationale 
Landstormcommissie te 's-Gravenhage. 
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VOOR MILITAIRE AMBTENAREN VERBODEN ORGANISATIES. 
Mmisterieele beschikkingen van 24 Februari 1933, van 10 Maart 
1933 en van 14 November 1933, Ile Afd. B. Nos. 2, 42 en 12. Leger
orders Nos. 59, 79 en 351, M.A. 

Ter kennis wordt gebracht, dat aansluiting bij of eenigerlci steun-
verleening aan: 

a. groepen, of vereenigingen van personen op sociaal-democra-
tischen grondslag; x) 
b. groepen, of vereenigingen van personen op fascistischen grond
slag; 2) S 

c. de Vrijdenkers Vereeniging „De Dageraad"; 3) 

in strijd is met de plichten van den militairen ambtenaar, en dien 
ambtenaar derhalve verboden. 4) 

*) M.B. van 24 Februari 1933, Ile Afd. B. No. 2. 

j) M.B. van 10 Maart 1933, Ile Afd. B. No. 42. Teneinde misverstand te voor
komen, zij aangeteekend, dat, voor den militairen ambtenaar, de Nationaal 
Socialistische Beweging wordt aangemerkt als een organisatie op fascistischen 
grondslag. 
3) M.B. van 14 November 1933, Ile Afd. B. No. 12. 

«) Als militaire ambtenaren in den zin van het Reglement voor de militaire amb
tenaren der Koninklijke landmacht (Stbl. 1931, No. 378) worden ook beschouwd: 

le. de militairen, die behooren tot het reservepersoneel der Koninklijke land
macht, als bedoeld in de Wet voor het reservepersoneel der landmacht 1905; 

2e. de militairen, die vrijwillig de verplichtingen van een gewoon dienst-
plichtige op zich hebben genomen; 

3e. de militairen, die zich bij den vrijwilligen landstorm hebben verbonden 
(daaronder niet te verstaan de zgn. „bijzondere vrijwilligers", als bedoeld in 
L.U. 1932, JNo. 167). 
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PORTVRIJDOM. 

Bij Koninklijk Besluit van 5 November 1923 (Stbl. No. 504), 
nader omschreven bij Ministerieele Beschikking van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, No. 1448, Afd. 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 x), de Gewestelijke Landstormcommissiën (ook 
de leden onderling), de Plaatselijke Landstormcommissiën (ook de 
leden onderling) en de Plaatselijke Leiders. 

Het verdient voorts aanbeveling in alle gevallen, waarin het 
niet vaststaat, dat van een dienstenveloppe gebruik mag worden 
gemaakt, liever een postzegel te gebruiken. 

Model. 

DIENST. 

Departement van 
Binnenlandsche Zaken. 

Aan 

No. 1163 
Nationale Landstorm Commissie. 

Het Lid der Gewestelijke Landstorm» 
Commissie „Gouda". 

*> 

*) Handteekening. 

RETOURENVELOPPEN. 

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 wor
den gemaakt om zich antwoorden op dienstbrieven te doen toe
zenden. , 

Op de retourenveloppen moeten adressen van afzender en van 
ontvanger gelijkluidend zijn, volgens het bekende voorschrift. 

Op een zeer spaarzaam gebruik van deze bevoegdheid wordt 
aangedrongen. 

*} In werkelijkheid zijn de Commandanten evenwel organen van de Inspectie 
van den Vrijwilligen Landstorm. 



Bezoldiging, Toelagen en Pensioenen* 

TOELAGEN. 

Ministerieele Beschikking van 27 December 1933, Ille Afd. B. No. 1. 
Zie R.B.K.L. 1934, herdruk 1936, blz. 74. 

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

Bij Koninklijk Besluit van 4 December 1933, No. 57, is Hooldstuk 
III, K. der R.B.K.L. (blz. 74) gewijzigd en opnieuw vastgesteld, lui
dende als volgt: 

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

Artikel 1. 
1. Verlofsmilitairen, *) die met machtiging van den Minister van 

Defensie tot handhaving of herstel van de openbare orde en rust, 
vrijwillig in werkelijken dienst komen, genieten, zoolang zij tot dat 
doel in werkelijken dienst zijn, de volgende toelagen: 2) 
Officieren ƒ 5,— per dag. 
Militairen beneden den rang van tweede-luitenant - 3,25 per dag. 

2. De toelagen worden met ƒ 1,70 per dag verhoogd, indien de 
in het eerste lid bedoelde verlofsmilitair gezinshoofd is of hiermede 
gelijkgesteld kan worden geacht. 

Artikel 2. 
Onverminderd de toelagen, in artikel 1 vermeld, zullen de vrij

willigers, 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 aanvangsjaar-
wedde van den sergeant, voorkomende in de tweede kolom van 
bezoldigingsschaal VIII van de bij Hoofdstuk I behoorende Bijlage A, 
genieten, een en ander gedurende den tijd, welken zij tot hand
having of tot herstel van de openbare orde en rust in werkelijken 
dienst zijn. 

Artikel 3. 
De in artikel 1 en artikel 2 vermelde toelagen vervallen echter 

gedurende den tijd, dat de dienstplichtigen krachtens artikel 34 
der Dienstplichtwet in werkelijken dienst zijn. 

*) Zie brief I.V.L. d.d. 18 Juni 1937 No. 363 A. 
2) Boven de gewone soldij. 
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Kostwinnersvergoeding. 

(Zie L.O. 1919, B. No. 453 en L.O. 1925, No. 461). 

DEPARTEMENT VAN 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 af geen rekening meer worden gehouden mets 

le 
4e. 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, U in den vervolge 
nopens genoemde toelagen geen opgave in verband met kostwin
nersvergoeding 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.) ALTING VON GEUSAU. 

PENSIOENREGELING. 
Wijziging van het vijlde hoofdstuk der Staatsbegrootmg 

voor het dienstjaar 1919. 

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlan
den, 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 wenschelijk-

heid gebleken is van eene wijziging van hoofdstuk V der Staats-
begrooting 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 ongeval
len, hun overkomen bij de handhaving van de openbare orde 
ƒ 100.000. 
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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 ge
plaatst, 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 wor
den van de diensten van militairen, de vrijwillige landstorm daar
onder 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 
nabestaanden 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 wor
den 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 Pensioen
wet voor de gemeente-ambtenaren en de wetten ten behoeve hun
ner 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 
uitoefenen en voor wie de uitkeering zich dus niet als voor ambte
naren laat berekenen. 

De aangewezen weg om de noodzakelijke voorzieningen te treffen 
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 
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kan dan, mocht uitvoering noodig blijken, deze naar recht en bil
lijkheid 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 
voordoen, dat dit bedrag te laag zou blijken, dan zal de Regeering, 
gelijk vanzelf spreekt, het noodige doen om tot verhooging te 
geraken. 

Memorie van Antwoord. 

( U i t t r e k s e l ) .  
Het geraamde bedrag is inderdaad slechts een stelpost, omdat 

niemand kan voorspellen of en in welken omvang gewelddadig
heden zullen plaats vinden. 

Inderdaad verdient regeling van de uitkeeringen bij de wet op 
den duur de voorkeur boven het scheppen van een begrootingspost 
gelijk thans wordt beoogd. Nochtans zijn in een gansch nieuwe 
materie aan wettelijke regeling, welke uit den aard der zaak tot 
in details moet afdalen, vele bezwaren verbonden. Daarom ver
dient het de voorkeur vooralsnog te volstaan met een regeling, die 
der Regeering de noodige vrijheid laat. Mocht het onverhoopt ooit 
tot toepassing van de beoogde maatregelen komen, dan zal de 
Regeering zich zooveel mogelijk aansluiten bij de regelen die de 
Burgerlijke Pensioenwetten behelzen. Zoo zal b.v. bij invaliditeit, 
die verdere uitoefening van het beroep onmogelijk maakt, twee 
derden worden uitbetaald van de netto-inkomsten die den getrof
fene uit zijn beroep toevloeiden tot een maximum van ƒ 3000, . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(w.g.) CH. RUIJS DE BEERENBROUCK. 

Bij de schriftelijke behandeling van de Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935 is aan de Regeering gevraagd of zij voornemens is de totstandkoming van 
de wettelijke regeling, waarvan hierboven sprake is, te bevorderen. 

De Regeering heeft hierop het navolgende antwoord gegeven: 

Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

Vde Hoofdstuk. 
Memorie van Antwoord. 

(Ingezonden 2 November 1934) No. 7. 
De vraag of de Regeering voornemens is de totstandkoming 

eener wettelijke regeling te bevorderen betreffende het toekennen 
van een schadeloosstelling aan leden der Burgerwachten, indien 
deze bij de handhaving van de openbare orde een ongeval mochten 
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krijgen, moet ontkennend worden beantwoord. Ook zonder dat 
aanspraak op schadeloosstelling, als bovenbedoeld, bij een bijzon
dere wet is verzekerd, kan er op worden vertrouwd, dat de 
Regeering aan ten deze bestaande gegronde verwachtingen zal 
beantwoorden. 

Gewezen worde op den post, welke daartoe telkenjare, sedert 
1919, op de begrooting van het Departement pleegt te worden uit
getrokken. Ofschoon in de Memorie van Antwoord betreffende de 
begrooting voor het jaar 1919 de mogelijkheid van een wettelijke 
regeling van deze aangelegenheid niet als geheel uitgesloten werd 
voorgesteld, meent de ondergeteekende, dat het toekennen van 
schadeloosstelling op den voet als door den toenmaligen Minister 
van Binnenlandsche Zaken bepleit, waarbij aan de Regeering de 
noodige vrijheid wordt gelaten, elk geval naar zijn aard en de zich 
daarbij voordoende omstandigheden te regelen, nog steeds de 
voorkeur verdient. 

DE WILDE. 



Eerewachten. Landdagen en Vaandels. 

AANVRAGEN TOT HET VORMEN VAN EEREWACHTEN. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm, d.d. Januari 
1924, R. No. 2. 

De Minister van Defensie bericht mij, dat het hem ongewenscln 
voorkomt, dat eerewachten voor H.M. de Koningin, H.K.H. de 
Prinses en Z.K.H. den Prins, alsmede voor vreemde Vorstelijke 
personen x) worden betrokken zonder zijn voorkennis en toestem
ming, terwijl voorts de Bijzondere Vrijwilligers grootverlofgangers 
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 Defensie gericht 
moeten worden. 

VERZOEKEN TOT HET VORMEN VAN EEREWACHTEN 
MOETEN TIJDIG WORDEN INGEDIEND. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 28 Mei 
1924, R. No. 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 
Defensie 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 Defensie 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, 
bereiken. 

EEREWACHTEN. 
Departement van Defensie He Afd. No. 34, d.d. 23 September 1929. 

In verband met de omstandigheid, dat de „bijzondere vrijwilli
gers" in voorkomende gevallen in de gelegenheid worden gesteld 
om bii officieele bezoeken van Hare Majesteit de Koningin een 
eerewacht te vormen, acht ik het nuttig, de in de bijlage ezes 

») Voor anderen mogen geen eerewachten worden gevormd. 
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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 vor
men korpsen mede in kennis te stellen. 

Dezerzijds is de medewerking van de Nationale Landstormcom
missie ingeroepen voor gelijke bekendmaking aan de gewestelijke 
en plaatselijke vertakkingen dier commissie. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 
Aan den Inspecteur van den 

Vrijwilligen Landstorm. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm, No. 5951, d.d. 
3 October 1929. 

Ter kennisneming en om te behouden aan de Aangewezen Com
mandanten van de 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 aan
gekomen. 

Bijlage van den brief van den Minister van Defensie van 23 Sep
tember 1929, He Afd. B. No. 34. 

LEIDRAAD NOPENS HET VORMEN EN OPTREDEN VAN 
EEREWACHTEN DOOR „BIJZONDERE VRIJWILLIGERS". 

1. Eerewachten van „Bijzondere Vrijwilligers" bij officieele be
zoeken van Hare Majesteit de Koningin worden uitsluitend gege
ven, 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, verzoe
ken om een eerewacht, als bedoeld onder 1. te mogen opstellen, 
tijdig tevoren, door tusschenkomst van den Inspecteur van den 
vrijwilligen landstorm, te richten tot den Minister van Defensie, die 
terzake het welmeenen van Hare Majesteit de Koningin vraagt. 

3. Verzoeken, als bedoeld onder 2. behooren slechts te worden 
ingediend, indien de omstandigheden, waaronder het Koninklijk 
J) Zie noot 1, blz. 48. 
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bezoek plaats vindt, zich bepaaldelijk leenen voor het uitzetten van 
een eerewacht 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-plichtige tot het leger behoort en als „bijzonder vrijwilli
ger" (L.O. 1925, No. 461; 5e B.U. blz. 1279) is geregistreerd. 

5. Indien het korps, waarvoor de van de eerewacht deel uit
makende „bijzondere vrijwilligers" worden geregistreerd, een 
Koninklijk erkend vaandel heeft, kan dit vaandel — met vaandel-
wacht — mede bij de eerewacht worden ingedeeld. De vaandel-
wacht bestaat uit 1 luitenant, 1 sergeant en 6 soldaten (boven de 
sterkte, genoemd onder 4). Vaandels, welke niet Koninklijk zijn 
erkend, vlaggen, banieren en dergelijke, mogen niet aanwezig zijn. 

6. Bij de eerewacht mag geen muziekkorps worden ingedeeld; 
evenmin mag de eerewacht met een burgermuziekkorps optrekken 
of afmarcheeren. 

7. Opstelling van „niet-ingedeeld" personeel mag niet geschie
den; evenmin behooren hoogere commandanten en de betrokken 
plaatselijke of gewestelijke vertakkingen van de Nationale Land
stormcommissie aanwezig te zijn bij de ontvangst enz. van Hare 
Majesteit de Koningin, tenzij daartoe in opdracht van Hoogstdezelve 
bevelen zijn gegeven. 

8. Tenue van de eerewacht: 
Veldtenue (helm) met beenwindsels, doch zonder ransel, gas

masker, pioniergereedschap en broodzak; koppel en tasschen wor
den opgehouden door den broodzakband; model-decoratiën. 

Omtrent het dragen van de overjas geeft de commandant van 
de eerewacht, zoo noodig, bevelen. 

9. De commandant van de eerewacht houdt, vóór het optrekken, 
een nauwkeurige inspectie over de eerewacht, doet het brengen der 
eerbewijzen beoefenen en let daarbij op een juiste en stramme 
uitvoering. 

10. De commandant van de eerewacht meldt zich bij Hare 
Majesteit de Koningin, zoodra Hoogstdezelve de wacht nadert; hij 
houdt zich buitenwaarts van Hoogstdezelve op, zoolang de inspectie 
duurt, daarna herneemt hij zijn plaats voor de wacht. 

11. De eerewacht verricht slechts eerbewijzen voor Hare Maje
steit de Koningin, voor H.K.H. de Prinses en Z.K.H. den Prins; 
de eerbewijzen moeten worden verricht met opgeplante bajonet. 

12. Indien tamboers en/of hoornblazers zijn ingedeeld, wordt, 
bij het brengen van het eerbewijs, het signaal „Wilhelmus" geslagen 
en/of geblazen. 
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MEDEWERKING VAN LEGERONDERDEELEN VOOR 
LANDDAGEN. 

Departement van Defensie, He 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 recht
streeks wenden tot commandanten van korpsen of korpsgedeelten 
van het leger, teneinde de medewerking van legeronderdeelen op 
die landdagen te erlangen. 

Onder mededeeling dat ik niet kan goedvinden, dat dergelijke 
verzoeken door vorenbedoelde commandanten worden afgedaan, 
verleen ik U,x) ieder voor zooveel zijn dienstkring betreft, de mach
tiging, om daarop in voorkomend geval, rekening houdende met 
oefenings- en andere dienstbelangen, te beschikken, onder voorbe
houd dat aan de deelneming geen kosten voor het Departement 
van Defensie verbonden mogen zijn. 

Ik verzoek U de eventueel onder U ressorteerende comman
danten te dezer zake te onderrichten. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE. 

*) den Chef van den Generalen Staf; 
den Commandant van het Veldleger; 
den Inspecteur der Infanterie; 
den Inspecteur der Cavalerie; 
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. 

. 
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VAANDELS. 
Zie L.O. 1925, No. 323 en 1932, No. 167. 

Koninklijk Besluit van 21 Augustus 1931, No. 40. 

Wij WILHELMINA, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlan
den, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Defensie van 14 
Augustus 1931, He Afd., B. No. 93; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

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 stedenwa-
pens 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 '). 
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Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit 
besluit. HET LOO, den 21 Augustus 1931. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, 
(get.) L. N. Deckers. 

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 Novem
ber 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. 

*) Deze indienststelling is geschied te Ede op 11 Juni 1932 door Z. Exc. den 
Minister van Defensie, Mr. Dr. L. N. Deckers. 



Schietoefeningen en -Wedstrijden» 

Regeling Schietoefeningen en Wedstrijden bij den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

INSPECTEUR VAN DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

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. 1-
Febr. 1927, R. No. 13 dd. 25 Jan. 1928; 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 
Nationale Landstorm Commissie is daartoe de navolgende regelina 

vastgesteld: 
2. Grondslag, indeeling en regeling. 

De korpsen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm worden 
beschouwd als grondslag voor de indeeling en de regeling, waardoor 
samenwerking mogelijk is van de Commandanten der korpsen met 
de betreffende Gewestelijke Landstormcommissien. 

3, Verdeeling van arbeid. 
Terwijl zoowel de Gewestelijke als de Plaatselijke Landstorm-

commissiën de deelname aan de schietbijeenkomsten bevorderen, 
bepaalt de arbeid van den Commandant zich tot de technische 
regeling en leiding der schietoefeningen en wedstrijden, zulks me 
het oog op gevaar, ter bereiking van grooter schietvaardigheid en 
ier controleering van munitie-verbruik. 

4. Plaatselijke leiders en instructeurs. 
De Gewestelijke Landstorm Commissiên hebben  in  de verschillende 

plaatsen in haar gebied, plaatselijke leiders gXtse 
de afdeeling van den Bijzonderen Vnpv.lhgen Landstorm ter plaatse. 
Aangezien deze plaatselijke leiders meestal een rang in het leg . 
vervullen en veelal bij mobilisatie van den Bi 
Landstorm tot handhaving van orde en rost en 
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 
commandant 't niet met zijn verantwoordelijkheidsgevoel «^reen 
zou kunnen brengen, kan hij een instructeur (baancommandant) aan-
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wijzen 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 toegestaan. Met deze beperking van keuze dient 
bij het overleg van den commandant en de betreffende commissie 
Tekening te worden gehouden. 

5. Taak Commandanten. 
De commandanten van korpsen verleenen hunne medewerking 

lot 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. 

Zij stellen orde op een behoorlijk onderhouden der wapens, het 
beheer der patronen en het controleeren van het goed plaats 
hebben der oefeningen en wedstrijden. 

Zij verleenen hun tusschenkomst voor het doen van betalingen 
voor zoover aangaat de technische uitvoering der oefeningen en 
wedstrijden. 

6. Taak der plaatselijke leiders. 
De plaatselijke leiders zijn belast met: 

a. het versterken van de saamhoorigheid der bijzondere vrijwil
ligers 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 
landstorm ter plaatse; 

d. het opgeven van mutatiën bij hunne afdeeling aan den Secretaris 
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 korpscom
mandanten schietlijsten verstrekt. 

8. Hulppersoneel. 
Het bedienen van schijven en het schoonhouden der wapens 

geschiedt zooveel mogelijk door de schutters zelf. 

7 



Is dit niet mogelijk (b.v. het tevoren 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 
betaling. 

Voor het schieten met margapatronen op plaatsen, waar niet met 
scherpe patronen No. 1 kan worden geschoten, is geen hulp van 
personeel noodig. Eventueele opbewaring van margamaterieel en 
patronen 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 korpscommandanten houden jaarlijks één of zoo noodig meer

dere bijeenkomsten met de plaatselijke leiders, teneinde regeling en 
uitvoering van de schietoefeningen en wedstrijden te bespreken. 

11. Het schieten. 
De schietsamenkomsten moeten een opgewekt en aangenaam 

karakter dragen. 
De opkomst is geheel vrij; uniform is gewenscht doch niet nood

zakelijk. 
Er wordt geschoten met daarvoor door de commandanten beschik

baar gestelde wapenen, tenzij de deelnemers wapenen onder hunne 
berusting hebben; de schietoefening biedt alsdan een goede gelegen
heid 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 
schieten van 2 of meer verschillende klassen na elkaar op eenzelfden 
dag is geoorloofd). , , in 

Per jaar en per klasse van 25 man kunnen ten hoogste voor 1U 
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 korpsgewijze schietwedstrijden 

worden gehouden. 
Het al dan niet houden van korpswedstrijden behalve de plaatse

lijke wedstrijden en het al dan niet plaatselijk schieten der even
tueele korpswedstrijden wordt overgelaten aan het oordeel van de 

88 
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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 korpswedstrijden 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 Nationale Landstorm Commissie stelt, voor den aankoop van 

prijzen, gelden ter beschikking van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie. 

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 voor
schriften of aanwijzingen is bepaald. 

Schijven enz. moeten middels aanvragen in twee-voud aan de 
K. M. A. worden aangevraagd. 

De verstrekking van kogelgatpleisters en schietschijven 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. Vrijwillig L. S. K, Motordienst en Vaartuigendienst. 
De vrijwilligers bij de landstormkorpsen Motordienst en Vaar

tuigendienst kunnen deelnemen aan de schietoefeningen en wed
strijden van de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm in hunne woonplaats. 

COMPTABELE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

Algemeen. De verantwoording der kosten, verbonden aan de 
schietoefeningen en wedstrijden van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, moet geheel afzonderlijk worden gehouden van die van 
andere uitgaven 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). 
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ad. 3. Jaarlijks vóór of op 1 Februari wordt door de korpscom
mandanten een begrooting van kosten betreffende de te houden 
schietoefeningen en wedstrijden op het Inspectiebureau van den 
Vrij willigen 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 
korpscommandanten noodig geachte gelden, wordt aan elk der com
mandanten 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 Geweste
lijke 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. 10. De korpscommandanten kunnen voor het houden van 
vergaderingen 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 verantwoor
den gelden wordt opgenomen. 

Uit deze beschikbare gelden dienen te worden betaald alle kosten 
aan de vergaderingen verbonden, t.w. zaalhuur, een eenvoudige 
consumptie, alsmede reis- en noodzakelijk te maken verblijfkosten 
van de ter vergadering aanwezigen. 

Wellicht 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. 

*) Met ingang van 1 October 1936 is deze regeling zoodanig gewijzigd, dat 
deze vergoeding rechtstreeks door de Nationale Landstorm Commissie wordt 

verstrekt. 
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Uiterlijk den 15den December wordt op het Inspectiebureau van 
den Vrijwilligen Landstorm ingewacht een kort verslag der oefe
ningen en wedstrijden, onder opgave van het totaal aantal verscho
ten patronen (No. 1 en 7 afzonderlijk) en onder overlegging van een 
overzicht der besteding der gelden, verdeeld als in punt 3 voor de 
begrooting van den Vrijwilligen Landstorm is opgegeven (R. No. 191, 
17 November '22). 

Ook de Nationale Landstorm Commissie ontvangt terzelfder tijd 
een verslag van de gehouden oefeningen en wedstrijden van de 
zijde der Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

AANVULLENDE REGELING (d.d. 11 Februari 1929) 
voor het schieten van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

I. ALGEMEENE BEPALINGEN. 
Art. 1. De Commandant van ieder korps zal zorg dragen, dat 

alle schietoefeningen en wedstrijden zullen worden gehouden vol
gens de bepalingen, in deze regeling aangegeven. 

Art. 2. Algemeene schietwedstrijden zijn wedstrijden, waaraan 
de vrijwilligers van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de 
aanverwante Korpsen uit het geheele land kunnen deelnemen. 

Art. 3. In ieder kalenderjaar kunnen voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm ten hoogste twee algemeene wedstrijden wor
den gehouden in die Verbanden, op welker aanvrage gunstig wordt 
beslist. 

Deze aanvraag moet vóór 1 Mei bij de Nationale Landstorm 
Commissie worden ingediend. 

Art. 4. Geen wedstrijd kan worden uitgeschreven door Plaatse
lijke Afdeelingen dan die, op welker aanvrage gunstig is beschikt 
door den Korpscommandant in overleg met de Gewestelijke Com
missie. 

II. VOORSCHRIFT OMTRENT HET HOUDEN VAN 
WEDSTRIJDEN. 

Art. 5. De wedstrijden worden onderscheiden in: 
a. Plaatselijke wedstrijden; 
b. Korpswedstrijden; 
c. Algemeene wedstrijden. 

Art. 6. Deelneming. Op het wedstrijdterrein moet, op aanvraag, 
het legitimatiebewijs worden getoond. 

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 
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uitkomen, in welk geval in slechts één wedstrijd mag worden uit
gekomen. 

Art. 7. Wapens. Op de banen zijn goed ingeschoten geweren 
aanwezig. Het is niet geoorloofd met andere wapens te schieten. 

Art. 8. Munitie en aistanden, Scherpe patronen No. 1 (geweer) 
op 100 M. 

Scherpe patronen No. 7 (geweer) en scherpe patronen No. 13 
(geweer tot kamerschietoefeningen) op 12 M. 

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 

geheel gedragen naar de door de wedstrijdcommissie en den baan-
commandant te geven aanwijzingen. Er mag zich vóór den baan-
commandant niemand bevinden, die niet aan de beurt van schie
ten is. . • J 

Het is verboden, onder welk voorwendsel ook, zich te bevinden 
binnen de voor den schutter bestemde ruimte, tenzij de baancom-
mandant, op verzoek van den aan het schot zijnden schutter, dit 
verbod opheft. Het is verboden een wapen van een anderen schut
ter 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 toege
laten, 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. 
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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. 

De aanwijzing van een schot op de vrije baan is niet voor reclame 
vatbaar. 

Reclames ten aanzien van een afgegeven schot zijn niet ontvan
kelijk, wanneer dit door een ander schot is opgevolgd. 

Art. 18. Verstrekken van munitie. Voor de Plaatselijke en 
Gewestelijke wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de van Rijks
wege aan de 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 verantwoor
delijk voor ongevallen, die gedurende den wedstrijd voorkomen; 
iedere schutter blijft aansprakelijk voor alle ongelukken, van wel
ken aard ook, door zijn schuld of toedoen ontstaan. 

Art. 21. Geschillen. Alle gevallen, waarin dit reglement niet 
voorziet, en alle geschillen worden zonder appèl beslist door deze 
commissie. Alle schutters worden geacht hare uitspraak te aan
vaarden, 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 
bevordering 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 schiet
jaar tot een hoogere groep te worden bevorderd. In het volgende 
voorbeeld wordt op duidelijke wijze aangegeven op welke 3 ma-
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nieren 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—48—44—49 punten. 

Men mag dan groepeeren (zie omschrijving ad le, 2e en 3e) : 
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. Koningschutter. Eischen: Een totaal aantal punten van min

stens 190 voor scherpe patronen No. 1. 
Een totaal aantal punten van minstens 195 voor scherpe patro

nen 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 
resultaten, verkregen op een schietwedstrijd, komen hiervoor niet 
in aanmerking, 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 gehou
den, 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 

*) Wordt aan den schutter uiteraard slechts éénmaal uitgereikt. Het verdient 
aanbeveling het brevet van datum en jaartal te voorzien. 
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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. 
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 
Afdeelingscommandant of Plaatselijken Leider. Deze kaart is nood
zakelijk 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 wedstrijdcommissie. 

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. 
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OPMERKINGEN. 

De Plaatselijke wedstrijden moeten steeds als de belangrijkste 
geacht worden, aangezien aan deze wedstrijden de meeste vrijwil
ligers kunnen deelnemen. 

De prijzen moeten zooveel mogelijk ter plaatse worden aan
gekocht. 

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. 

Bij schrijven d.d. 20 September 1934, No. 1110, heeft de Inspec
teur van den vrijwilligen landstorm het navolgende bepaald: 

Vermits het gebruik van Engelsche patronen is ingevoerd tot 
gedeeltelijke vervanging van het gebruik van scherpe patronen 
No. 1, zal $teeds worden geschoten op een afstand van 100 M. 

De eischen om tot een hoogere groep van schutters te worden 
aangesteld zijn gelijk aan die, vastgesteld voor het schieten met 
scherpe patronen No. 1. 

REGELEN VOOR HET BEOORDEELEN WIE IN AANMERKING 
KOMEN VOOR KONINGSCHUTTER 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 
is — als volgt te handelen en te doen handelen. 

De voordrachten met de schietlijsten worden ingediend bij den 
Korpscommandant. 

Aan de hand van deze gegevens maakt die Commandant de 
indeeling in of de bevordering tot de verschillende groepen uit. 

Deze resultaten worden mèt de door den Korpscommandant 
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 Afdeelingscomman-
danten en Plaatselijke leiders een uittreksel van de „Aanvullende 
schietregeling", houdende de bepalingen betreffende de „Indeeling 
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der schutters in groepen", te worden uitgereikt. (Zie R. No. 9 van 
11 Februari 1929). 

Het opvragen der schijven waarop geschoten is, is 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 
daarmede 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 Minister van Defensie bestaan overwegende bezwaren 
blijvend pistolen te verstrekken. 

Teneinde nu toch te kunnen voorzien in de behoefte aan pistolen 
en munitie is door Z. Exc. 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 beschik
baar worden gesteld. 

Na afloop van de oefeningen zullen de wapenen en de overgeble
ven munitie wederom zoo spoedig mogelijk dienen te worden inge
leverd. 

PATRONEN VOOR 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 
schietwedstrijden. 

Blijkbaar is dus niet voldoende bekend, dat — zeer bijzondere 
gevallen uitgezonderd — geen afzonderlijke patronen voor schiet
wedstrijden worden verstrekt. 

Bij de verdeeling der jaarlijks door mij toegewezen aantallen, 
behoort dus daarmede rekening te worden gehouden. 

. 
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INLEVEREN VAN HULZEN. 
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 wacht-
patronen en gedeeltelijk gevulde hulzen, alsmede hulzen met slag
hoedjes 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 
geweigerde 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 uit
branden kan doen ontstaan, doch tevens brengt het opnieuw sor-
teeren van de hulzen aan de Art. Inr. belangrijke onnoodige onkos
ten 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. 

KENNISGEVING 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 
overeenkwamen 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 schij
ven 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 
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 toevoe
gingen. 

Mocht eventueel het gebruik van andere schijven, dan de in den 
vorigen zin genoemde, noodzakelijk worden geacht, dan dient daar
toe 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. 
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GENEESKUNDIGE HULP. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm van 10 Mei 
1923, R. No. 69. 

Hoewel bij een goede leiding op de schietbanen ongelukken bijna 
niet kunnen voorkomen, en het bevelen van de noodige maat
regelen met het oog op de veiligheid tot de bevoegdheid van de 
Korpscommandanten 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, be
kend zijn, opdat, bij eventueel voorkomende ongevallen, geneeskun
dige 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 Inspecteur vrijwilligen landstorm R. No. 27, d.d. 
5 Februari 1923. 

Naar aanleiding van eene vraag van den Minister van Defensie 
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. 

KENNISGEVING van den Inspecteur vrijwilligen landstorm R. No. 
11, d.d. 14 Januari 1924. 
Departement van Defensie, 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 geen schietoefeningen 
op Zondagen worden gehouden. 

Evenmin mag aan personeel van den vrijwilligen landstorm 
worden bevolen om op die dagen schietoefeningen van de bijzon
dere vrijwilligers of van de 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. 
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KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm R. No. 11a, d.d. 
1 April 1924. 

Het slot van de Besch. van den Minister van Defensie van 14 
Januari j.1., He Afdeeling No. 96, (zie mijn R. No. 11/1924), gaf aan
leiding tot twijfel inzake het recht op vergoeding voor instructeurs, 
die als leiders optreden bij schietoefeningen der Bijzondere 
Vrijwilligers op Zondag. 

Teneinde allen twijfel weg te nemen, heb ik mij ter zake tot 
den Minister van Defensie 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 baancomman-
„danten, die in eene zekere periode de schietoefeningen van de Bij
zondere Vrijwilligers 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 oefe-
„ningen zijn gehouden", (thans gewijzigd zie J. blz. 72/3 van het 
„R.B.K.L. 1934, herdruk 1936)." 

SCHIETBANEN. 
Van Rijkswege kan aan gemeentebesturen en vereenigingen een 

bijdrage worden verleend in de kosten van aanleg, herstel, ver
betering of onderhoud van schietbanen. 

Aan het verleenen van een dergelijke bijdrage worden de volgen
de voorwaarden verbonden: 
A. wanneer het betreft een bijdrage voor aanleg, herstel of ver

betering: 
lo. dat de schietbaan gedurende ten minste 10 achtereen

volgende 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 hier
boven sub A 2o, bedoeld. 

De aanvragen moeten door tusschenkomst van den Directeur der 
Normaal Schietschool *) te 's-Gravenhage en van den Inspecteur 
vrijwilligen landstorm tot den Minister van Defensie worden gericht. 

Sub. A. Bij de aanvrage om een bijdrage in de kosten voor 
leg, herstel of verbetering, moeten — zoo het geldt een verceniging 
— worden overgelegd: 
lo. een gespecificeerde opgave van de te verrichten werkzaam

heden, van de te verwerken materialen, alsmede van de ge
raamde kosten; 

*) Thans: Commandant Reg. Grenadiers, Afd. Schietbanen te 's-Gravenhage. 
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2o. een verklaring, ingericht volgens model Ha; 

3o. een verklaring, ingericht volgens model Ilb; 

4o. afschrift of copie van de acte of het stuk waaruit blijkt, dat de 
aanvraagster eigenaresse is van het terrein, waarop de schiet
baan is of zal worden aangelegd, dan wel dat zij het voor min
stens 10 jaar in huur, erfpacht of gebruik heeft. 

Is het terrein geen eigendom van de aanvraagster, dan be
hoort tevens te blijken dat de eigenaar bereid is het terrein bij 
ontbinding of opheffing der vereeniging, of ontbinding der 
huurovereenkomst binnen bedoelden termijn van 10 jaren, on
der dezelfde voorwaarden voor het resteerend gedeelte daar
van in huur, erfpacht of gebruik te geven aan een door den 
Minister van Defensie nader aan te wijzen gemeentebestuur, 
vereeniging, korps, enz.; 

5o. een kasoverzicht van het laatst verstreken kalenderjaar, als
mede 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 
overgelegd de verklaringen hierboven bedoeld onder lo, 4o en 7o, 
benevens een verklaring, ingericht volgens model IIc. 

Vereenigingen of gemeenten, aan wie ter zake van het oprichten, 
verbeteren of herstellen van een schietbaan een geldelijke tege
moetkoming van Rijkswege is toegekend, moeten, alvorens die tege
moetkoming 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 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 

) Adres: Commandant Re^. Grenadiers, Afd. Schietbanen te 's-Gravenha^e. 
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onderhoud, moeten — zoo het geldt een vereeniging — worden 
overgelegd: 

lo. een gespecificeerde opgave van de kosten van het onder
houd 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 
schietbanen 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 
vereeniging-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, als
mede een verklaring, ingericht volgens model IIc. 

Uit het Weerbaarheidsvoorschrift. 

INSTRUCTIELOONEN VOOR DE SCHIETOEFENINGEN VAN 
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

KENNISGEVING I.V.L. d.d. 22 Maart 1932, No. 1379. 

In verband met den zeer dringenden eisch van algemeene bezui
niging, wordt de vergoeding voor instructie teruggebracht voor 
Officieren op ƒ 0,95 per uur en voor de overigen op ƒ 0,47 per uur. 

INSTRUCTIELOONSTATEN. 
KENNISGEVING Inspecteur van den vrijwilligen landstorm R. No. 
63/5635, 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 instructieloon-
staten dezerzijds zullen worden aangeschaft en verstrekt aan de 
Korpscommandanten. 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 Korps
bureel wordt ingeleverd. 

Gegevens betreffende de afstanden zullen de eerste maal door de 
zorg van de Korpscommandanten worden verstrekt. 
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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. 

INSTRUCTIELOON. 

KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm d.d. 8 April 
1930, R. No. 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, teneinde te kunnen nagaan of het maximum in R. B. K. L. 
genoemd, wordt overschreden. 

Voor het berekenen van halve centen moet de regeling vermeld 
in L. O. 1930 No. 87, worden gevolgd. 

BELOONING VOOR TOEZICHT. 
KENNISGEVING Inspecteur vrijwilligen landstorm R. No. 51, d.d. 
21 Juni 1930. 

Bij Kon. Besl. van 4 December 1933 No. 57 is Hoofdstuk III — 
J van de R. B. K.L. 1933 zoodanig gewijzigd, dat de daarin genoem
de 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 0,52 per uur wordt toegekend, indien zij op de schietbanen werk
zaamheden verrichten uitsluitend ten behoeve van schietoefeningen 
der „bijzondere vrijwilligers" 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 
belooning 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 over
blijvende 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. 

') Dit zijn niet de baancommandanten-instructeurs. 

8 



DE VRIJWILLIGE LANDSTORM. 

Regeling betreffende den 
Vrij willigen Landstorm* 

Ministerieele beschikking van 30 April 1935, Ile Afd. B. No. 26. 
(Zie L.O. 1930 No. 2 en 1933 No. 248; L.O. 1935 No. 131, No. 197 
en No. 261; L.O. 1936 No. 33, No. 162, No. 267). 

In verband met het Koninklijk besluit van 16 April 1935, Staats
blad No. 191, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 
10 Juli 1933, Staatsblad No. 360 („Vrijwillige landstorm-besluit") 
en intrekking van het Koninklijk besluit van 10 Juli 1933, Staats
blad No. 361 („Vooroefenings-besluit"), wordt de sedert herhaalde
lijk gewijzigde L.O. 1933, No. 248, met ingang van 1 Januari 1936 
buiten werking gesteld en treedt met ingang van dienzelfden datum 
in werking de ondervolgende: 

REGELING BETREFFENDE DEN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM. 

I, VRIJWILLIGE LANDSTORM-BESLUIT. 
Koninklijk besluit van 10 Juli 1933 (Staatsblad No. 360), zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 April 1935 (Stbl. No. 191J-

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlan
den, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ^ 

Op de voordracht van Onzen Minister van Defensie van 5 Juli 
1933, Ile Afd. B, No. 2; .. 

Overwegende, dat het gewenscht is de regeling voor den Vrij-
willigen landstorm te herzien: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. 

In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder „Minister" Minister van Defensie; 
b. onder „Inspecteur" Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm; 
c. onder „vrijwilliger" degene, die een verbintenis bi) den Vrij

willigen landstorm heeft gesloten; 
d. onder „verbintenis" een verbintenis bij den Vrijwilligen land-

storm 5 - •U4-'*' 
e 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; 

f. onder „Reglement" Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht. 
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Artikel 2. 
1. De Vrijwillige landstorm omvat: 
A. den Staf van den Vrijwilligen landstorm; 
B. de vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaartuigen-

dienst, luchtwachtdienst en spoorwegdienst; 
C. den Bijzonderen Vrijwilligen landstorm, bestaande uit de in 

voorkomend geval te vormen landstormkorpsen, waarbij dienst- en 
reserveplichtigen en vrijwilligers van den Vrijwilligen landstorm 
m werkehjken dienst komen ter handhaving oi tot herstel van de 
openbare orde en rust, 

2. De samenstelling van de in het eerste lid onder A en B ge
noemde onderdeelen van den Vrijwilligen landstorm wordt door 
Ons bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 

Artikel 3. 
1. Tot een verbintenis als vrijwilliger kunnen worden toegelaten: 

a. bij den Staf van den Vrijwilligen landstorm, met bestemming 
voor door den Minister te bepalen diensten: mannelijke personen, 
die voldoen aan door den Minister, voor zooveel noodig, 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 weer
macht, alsmede voor zooveel de Minister dit noodig acht, vrouwe
lijke personen, die voldoen aan door den Minister, voor zooveel 
noodig, vast te stellen eischen; 

b. bij de korpsen, genoemd in het eerste lid, onder B, van 
Artikel 2: de onder a. vermelde mannelijke personen en, indien en 
voor zooveel de Minister dit noodig acht, gewone dienstplichtigen 
van de landmacht, alsmede vrouwelijke personen, die voldoen aan 
door of vanwege den Minister, voor zooveel noodig, vast te stellen 
eischen. 

2. Tot een verbintenis wordt, behoudens het bepaalde in het 
derde lid van Artikel 4, niet toegelaten: 

a. hij, die jonger dan 17 jaar is; 
b. hij, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede 

lid van Artikel 4, ongeschikt blijkt te zijn voor den dienst; 
c. hij, die verkeert in een der gevallen, omschreven in Artikel 

25 eerste lid, der gewijzigde Dienstplichtwet, waarbij van toepas
sing is het bepaalde in het tweede en derde lid van genoemd 
artikel; 

d. hij, die — voor wat betreft de verbintenissen, bedoeld in het 
eerste lid, onder a — noch Nederlander, noch in den zin der 
Dienstplichtwet ingezetene is of — voor wat betreft de verbintenis, 
bedoeld in het eerste lid, onder b — niet Nederlander is; 
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e. hij, die als officier anders dan eervol is ontslagen; 
f. hij, wiens gedrag of wijze van dienstvervulling tijdens een 

vroeger verblijf in werkelijken dienst niet doet verwachten, dat hij 
in vrijwilligen militairen dienst ten volle aan de hem te stellen 
eischen zal voldoen. 

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 gebre
ken beoordeeld naar de regelen, bedoeld in Artikel 20, eerste lid, 
der Dienstplichtwet. 

2. Voor den vrijwilliger, die uitsluitend bestemd is tot het ver
richten van ongewapenden dienst, worden, rekening houdende met 
diens bestemming, de eischen van lichamelijke geschiktheid vast
gesteld door den Inspecteur van den geneeskundigen dienst der 
landmacht, in overleg met den Inspecteur van den Vrijwilligen 

kndstorm^evaHen, waarin het door den Inspecteur wenschelijk 
wordt geacht, kan op verzoek of met instemming van den adspi-
rant-vrijwilliger, die een verbintenis wenscht aan te gaan bij een 
der vrijwillige landstormkorpsen, er mede worden volstaan, het in 
het tweede lid, onder b., van Artikel 3 bedoeld onderzoek omtrent 
de lichamelijke geschiktheid slechts te gronden op uiterlijke waar
neming bij de aanmelding voor de toelating. De in den vongen vol
zin bedoelde vrijwilliger wordt zoo spoedig mogelijk na opkomst 
in werkelijken dienst nader aan een militair geneeskundig onder
zoek ter beoordeeling van zijn lichamelijke geschiktheid voor den 
dienst onderworpen. 

Artikel 5. 
1. De Minister bepaalt, wie bevoegd zijn om bij het voorloopig 

aangaan van een verbintenis als vrijwilliger het Rijk te vertegen-

W 2°r Voor het sluiten van een verbintenis wordt gebruik gemaakt 
van een akte, waarvan het model door den Minister wordt vast
gesteld met inachtneming van het bepaalde m Artikel 12, derde 
van het Rcélenicnt. , ... 

3. De onderteekening van de akte bij de aanneming verbind, 
den voorloopig aangenomene aanstonds als vrijwilliger, terwijl voor 
het Rijk uit deze aanneming slechts dan verplichtingen voortvloeien, 
indien de akte door de door den Minister aan te wijzen autoriteit 
wordt bekrachtigd. . 

4 Onmiddellijk nadat de akte door den voorloopig aangenomene 
is onderteekend, wordt hem een exemplaar van het „Reglement 
betreffende de krijgstucht uitgereikt. 
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Artikel 6. 
1. Onder voorbehoud kan worden aangenomen degene, die, 

hoewel hij overigens voldoet aan de vereischten voor het sluiten 
van een verbintenis, de deswege vereischte bescheiden nog niet of 
niet in den juisten vorm kan overleggen, mits de overtuiging be
staat, dat de bedoelde bescheiden binnen een termijn van een 
maand in orde kunnen worden gebracht. 

2. De in het eerste lid vermelde termijn van een maand kan, 
krachtens daartoe door den Minister verleende machtiging, één
maal met eenzelfden tijdsduur worden verlengd. 

Artikel 7. 
De verbintenis wordt gesloten voor den duur, welke door den 

Minister wordt bepaald. 

Artikel 8. 
Het model van den ontslagbrief, welke krachtens het bepaalde 

in Artikel 23 van het Reglement wordt uitgereikt in geval van 
ontslag op een der gronden, omschreven in de Artikelen 19, 21 en 
22 van dat Reglement, wordt door den Minister vastgesteld. 

Artikel 9. 
1. Gewapende dienst bestaat uit het in militair verband ver

richten van diensten, waarbij het gebruik van wapens kan worden 
gevorderd. 

2. Ongewapende dienst bestaat uit het in militair verband ver
richten van diensten, zonder dat daarbij het gebruik van wapens 
kan worden gevorderd. 

3. Vrouwelijke vrijwilligers kunnen zich slechts verbinden tot 
het verrichten van ongewapenden dienst. 

4. Mannelijke vrijwilligers kunnen zich verbinden tot het ver
richten van gewapenden dan wel van ongewapenden dienst, tenzij 
de Minister anders bepaalt. 

5. In de akte, bedoeld in het tweede lid van Artikel 5, wordt 
vermeld, of de verbintenis wordt aangegaan tot het verrichten van 
gewapenden of van ongewapenden dienst. 

Artikel 10. 
1. De vrijwilliger is verplicht tot werkelijken dienst, indien hij 

daartoe wordt opgeroepen: 
a. tot deelneming aan oefeningen, naar door den Minister voor 

zooveel noodig te stellen regelen, gedurende ten hoogste 300 uren 
per jaar, een en ander tenzij de door hem aangegane verbintenis 
zulks uitsluit; 

b. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, tenzij de door hem aangegane verbintenis bedoelde 
verplichting uitsluit of de vrijwilliger nog geen 18 jaar oud is; 
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c. zoolang dit noodig is tot het ondergaan van straf of voor het 
onderzoek omtrent een strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrijp, 
waarvan hij verdacht of beklaagd wordt; 

d. voor het in ontvangst nemen of inleveren van tot zijn uitrus
ting behoorende goederen, zoomede voor het ondergaan van een 
onderzoek. 

2. De vrijwilliger is overigens verplicht tot werkelijken dienst, 
voor zooveel de door hem aangegane verbintenis hem dit oplegt. 

3. De oproeping voor den werkelijken dienst geschiedt door of 
vanwege den Minister op de door dezen te bepalen wijze. 

4. Aan vrijwilligers, die in werkelijken dienst wenschen te ko
men buiten den tijd, welken zij in werkelijken dienst moeten door
brengen, kan dit, naar door den Minister voor zooveel noodig te 
stellen regelen, worden vergund. 

Artikel 11. 

1. De vrijwilliger is verplicht de tot zijn uitrusting behoorende 
goederen, voor zoover deze hem zijn uitgereikt of door hemzelf 
zijn aangeschaft, naar behooren te bewaren en te onderhouden, 
zoomede te zorgen, dat zij niet worden gebruikt buiten de gevallen, 
door den Minister aangewezen. 

2. De vrijwilliger is verplicht de hem verstrekte reglementen en 
voorschriften, met gebruikmaking van de hem mede te verstrekken 
wijzigingsopgaven, bij te houden. 

3. De vrijwilliger is verplicht de dienstcorrespondentie, welke 
aan hem wordt gericht door of vanwege den Minister, of door of 
vanwege een der militaire autoriteiten of commandanten, zoo spoe
dig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst 
dier correspondentie, te beantwoorden op een wijze, welke in 
overeenstemming is met de eischen der krijgstucht en met inacht
neming overigens van de voor het voeren der dienstcorrespondentie 
door den Minister vastgestelde regelen. 

4. De vrijwilliger is verplicht zijn adres bekend te maken aan 
zijn korpscommandant of, indien hij niet tot een korps behoort, aan-
den Inspecteur; hij is voorts verplicht om, na van adres te zijn ver
anderd, binnen veertien dagen op overeenkomstige wijze kennis 
te geven van zijn nieuw adres. 

5. Bij gebreke van adresopgave geldt voor een oproeping in 
werkelijken dienst het adres van de laatstbekende woonplaats van 
den vrijwilliger. , , , , , 

6. De vrijwilliger, die niet voldoet aan een ingevolge het eerste, 
tweede, derde en vierde lid op hem rustende verplichting, kan voor 
een door den Minister te bepalen tijd, doch niet langer dan een 
maand, in werkelijken dienst worden geroepen. 

7. De vrijwilliger, die zich niet onderwerpt aan een hem krach
tens een wettelijke bepaling opgelegde straf of niet voldoet aan een 
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oproeping voor den werkelijken dienst, kan, behalve door de in 
Artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen per
sonen, door de marechaussee, de militairen der politietroepen en de 
ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie worden aangehouden en 
naar de plaats van bestemming worden overgebracht. 

Artikel 12. 
De vrijwilliger, die onafgebroken 24 uren of langer verplicht in 

werkelijken dienst verblijft, heeft in dat tijdvak aanspraak op mili
taire inkomsten. 

Artikel 13. 
1. De vrijwilliger, die tot officier wordt benoemd, gaat bij zijn 

benoeming als zoodanig over naar het reservepersoneel der land
macht. 

2. Bevordering van vrijwilligers beneden den rang van tweede
luitenant geschiedt naar door den Minister te stellen regelen. 

3. De ouderdom in eiken rang wordt voor de vrijwilligers op 
gelijke wijze bepaald, als in Artikel 12 der Wet voor het reserve-
personeel der landmacht 1905 voor laatstbedoeld personeel is aan
gegeven. 

Artikel 14. 
1. De vrijwilliger is verplicht in uniform gekleed te zijn, dan wel 

het voorgeschreven kenteeken te dragen, wanneer hij werkelijken 
dienst verricht, tenzij de Minister anders bepaalt. 

2. Door of vanwege den Minister wordt bepaald, in welke 
andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld, het den vrijwilliger 
vergund is in uniform gekleed te zijn. 

Artikel 15. 
De Minister bepaalt, of de vrijwilliger, die bij den Staf van den 

Vrijwilligen Landstorm of bij een der vrijwillige landstormkorpsen 
in een militairen rang is aangesteld en bij beëindiging van zijn ver
bintenis gewoon dienstplichtige is of wordt, alsdan den bij den 
Vrijwilligen landstorm verkregen rang behoudt. 

Artikel 16. 
De Inspecteur zal den vrijwilliger, die de voorwaarden, waarop 

die verbintenis berust, schendt of niet nakomt, voordragen voor 
ontslag. 

Artikel 17. 
Het sedert herhaaldelijk gewijzigd Koninklijk besluit van 28 

Februari 1922 (Staatsblad No. 92) vervalt. 

Artikel 18. 
Dit besluit kan worden aangehaald als „Vrijwillige Landstorm-

besluit". 
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Artikel 19. 
Dit besluit treedt in werking op een door den Minister te bepalen 

tijdstip. 
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lOden Juli 1933. 
De Minster van Defensie, WILHELMINA. 

L. N. DECKERS. 

II. VRIJWILLIGE LANDSTORM-BESCHIKKING. 
Ministerieele beschikking van 18 Juli 1933, He Afd. B. No. 47, zoo-
als deze sedert is gewijzigd. 

§ ï. 
In deze beschikking wordt verstaan: 
a. onder „Minister" Minister van Defensie; 
b. onder „Inspecteur" Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm; 
c. onder „vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den 

Vrijwilligen landstorm heeft gesloten; 
d. onder „verbintenis" een verbintenis bij den Vrijwilligen 

landstorm; 
e. 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; 

f. onder „Reglement" Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht. 

§ 2. 
1. Hij, die een verbintenis wenscht te sluiten, moet de volgende 

bescheiden overleggen: 
lo. een uittreksel uit het geboorteregister of een ander authen

tiek stuk, waaruit zijn leeftijd blijkt; 
2o. een bewijs van Nederlanderschap of een bewijs van ingeze

tenschap in den zin der Dienstplichtwet; 
3o. een bewijs van goed gedrag, door den burgemeester der 

gemeente, waar hij gevestigd is, niet eerder afgegeven dan drie 
maanden vóór den datum, waarop de aanmelding geschiedt en 
waarin moet zijn vermeld, dat belanghebbende van zijn 10de levens
jaar af van goed zedelijk gedrag is geweest; 

4o. minderjarig zijnde, een gelegaliseerd bewijs van toestemming 
van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent, 
ingericht volgens het bij deze beschikking behoorende Model I; 
legalisatie wordt niet vereischt, indien de onderteekenmg geschiedt 
in tegenwoordigheid van een officier of onderofficier, als bedoeld in 
het eerste lid van § 4; 
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5o. indien de verbintenis eventueel zal worden aangegaan na den 
lsten Januari van het jaar, waarin belanghebbende 19 jaar oud 
wordt, een bewijs, aangevende zijn verhouding tot den dienstplicht, 
af te geven door den burgemeester der gemeente, waar hij voor den 
dienstplicht werd ingeschreven. *) 

2. Voor het sluiten van een verbintenis als bedoeld in Artikel 
3, eerste lid sub b, van het „Vrijwillige landstormbesluit", door 
daarvoor overigens in aanmerking komende ambtenaren der Neder-
landsche Spoorwegen, met bestemming voor den dienst van tijdelijk 
reserve-officier bij het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst, 
moet bovendien worden overgelegd: 

lo. een aan Hare Majesteit de Koningin gericht verzoekschrift 
om, in geval van opkomst in werkelijken dienst, voor benoeming 
tot tijdelijk reserve-officier in aanmerking te mogen komen; 

2o. een geneeskundige verklaring, waaruit de lichamelijke 
geschiktheid van den adspirant-vrijwilliger blijkt. 

3. Een gewoon dienstplichtige behoeft voor het sluiten van een 
verbintenis niet te overleggen de stukken, vermeld in het eerste 
lid, onder lo en 5o. 

§ 3. 

Het sluiten en bekrachtigen van een verbintenis geschiedt met 
gebruikmaking van een akte in tweevoud, ingericht volgens één der 
bij deze beschikking behoorende Modellen II A tot en met VB. 

§ 4. 
1. De Inspecteur wijst de onder zijn bevelen staande officieren 

en onderofficieren aan, die bevoegd zullen zijn om bij het sluiten 
van verbintenissen het Rijk te vertegenwoordigen en die tevens de 
in § 3 bedoelde akten in tweevoud zullen hebben op te maken. 

2. Vóór het onderteekenen der akte door den adspirant-vrijwil-
liger moet hem gelegenheid worden gegeven kennis te nemen van 
de bepalingen, waaronder hij zich verbindt. Desgewenscht moet hem 
daarbij de noodige voorlichting worden gegeven. 

3- De akten worden bekrachtigd, voor wat de verbintenissen 
bij den Staf van den Vrijwilligen landstorm betreft door den 
Inspecteur, en overigens door den erbij betrokken korpscomman
dant. 

4. Van de in tweevoud geteekende en bekrachtigde verband-
akte wordt één exemplaar ter hand gesteld aan den betrokken 
vrijwilliger, terwijl het andere exemplaar wordt opgelegd in het 
archief van de autoriteit, die de verbandakte heeft bekrachtigd. 

5. Ten aanzien van hem, die vroeger een rang beneden dien 
van tweede-luitenant heeft bekleed bij de landmacht, de zeemacht 

) Hier wordt bedoeld de gemeente, waarin de betrokken persoon heeft geloot. 
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of bij de overzeesche weermacht, bepaalt de Inspecteur voor zoo
veel noodig, of hij bij den Vrijwilligen landstorm in dien rang of 
in een lageren rang zal worden aangesteld. 

§ 5. 
1. Tenzij in de verbandakte anders wordt overeengekomen, 

wordt de verbintenis gesloten voor een tijdvak van vier jaren en 
na afloop van den duur van vier jaren stilzwijgend telkens voor 
één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór 
het eipde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant of 
aan den Inspecteur, die de verbintenis heeft bekrachtigd, schriftelijk 
den wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen. 

2. De Inspecteur is bevoegd een ontslag wegens eindiging van 
de verbintenis op te schorten, indien en zoolang de vrijwilliger de 
tot zijn uitrusting behoorende goederen, voor zoover deze hem zijn 
uitgereikt, niet heeft ingeleverd, of de in geval van beschadiging, 
zoekraken of verloren gaan van aan hem toevertrouwde rijksgoede
ren ontstane schade aan het Rijk niet heeft vergoed. 

3. Verbintenissen, welke zouden eindigen in een tijdvak, waarin 
de Vrijwillige landstorm geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst 
verricht in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden, eindigen niet vóór het einde van dit tijd
vak, tenzij de Minister anders bepaalt. 

§ 6. 
1. De verbintenis van den vrijwilliger, die bestemd wordt tot 

gewoon dienstplichtige, eindigt op den dag, voorafgaande aan dien, 
waarop hij als zoodanig wordt ingelijfd, met dien verstande, dat 
ten aanzien van hem, voor wien de eerste oefening eerst later aan
vangt, de verbintenis kan worden bestendigd tot en met den dag, 
voorafgaande aan dien, waarop belanghebbende de eerste oefening 
aanvangt. 

2. De verbintenis van den vrijwilliger, bedoeld in het eerste lid 
van Artikel 13 van het „Vrijwillige landstorm-besluit", eindigt op 
den dag, voorafgaande aan dien, waarop hij naar het reserve-per
soneel overgaat. 

§ 7. 
1. Aan den vrijwilliger, die wordt ontslagen op een der gronden 

omschreven in de Artikelen 19, 21 en 22 van het Reglement, wordt 
een ontslagbrief uitgereikt. 

2. In de gevallen, omschreven in het eerste lid onder a en net 
tweede lid van Artikel 19, alsmede in de Artikelen 21 en 22 van 
het Reglement, geschiedt het verleenen van ontslag en het uitreiken 
van den ontslagbrief door den Minister. 

3. Het ontslag op grond van het eerste lid onder b, c, d, e en 
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van Artikel 19 van het Reglement, alsmede het ontslag aan vrijwil
ligers bij den Staf van den Vrijwilligen landstorm, wegens dienst-
eindiging tengevolge van het bereiken van de leeftijdsgrens van 55 
jaar, wordt verleend door den Inspecteur. Aan den betrokken vrij
williger wordt een ontslagbrief afgegeven door den Inspecteur of 
door den korpscommandant, die, overeenkomstig het bepaalde in 
het derde lid van § 4, bevoegd is de verbintenis te bekrachtigen van 
de categorie, waartoe de betrokken vrijwilliger behoort. Deze 
ontslagbrief is ingericht volgens het bij deze beschikking behoo-
rende Model VI A of VI B. 

4. Heeft het ontslag plaats om een der redenen aangegeven in 
Artikel 19 van het Reglement, dan wordt in den ontslagbrief ver
meld, dat eervol ontslag is verleend, terwijl in de gevallen, om
schreven in Artikel 21, wordt ingevuld, dat niet-eervol ontslag is 
verleend. 

5. In de gevallen, aangeduid in Artikel 22 van het Reglement, 
kan in den ontslagbrief tevens worden vermeld, dat het ontslag 
eervol dan wel niet-eervol is verleend. 

6. De Inspecteur doet in voorkomend geval aan den Minister 
het voorstel tot het verleenen van ontslag op grond van het 
bepaalde in de Artikelen 19, eerste lid onder a en tweede lid, 21 
en 22 van het Reglement. 

§ 8. 
1. Vrouwelijke personen worden in normale tijden niet en in ge

val van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden slechts, nadat de Minister daartoe in het algemeen of voor 
elke verbintenis afzonderlijk de machtiging zal hebben verleend, 
tot een verbintenis toegelaten. 

2. Zij die behooren tot het reserve-personeel, worden niet tot 
een verbintenis toegelaten. 

§ 9. 
1. Tot een verbintenis bij den Staf van den Vrijwilligen land

storm, met bestemming voor het verrichten van gewapenden dienst, 
in geval van handhaving of herstel van de openbare orde en rust, 
bij één der door den Inspecteur te bepalen korpsen of verbanden, 
genoemd in het vierde lid van § 1 van L.O. 1932, No. 167, kunnen 
worden toegelaten: 

A. Met behoud van den laatstbekleeden rang: 
a. gewezen gewone dienstplichtigen, beneden den rang van 

tweede-luitenant, die als zoodanig overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid van Artikel 45 der Dienstplichtwet zijn ontslagen; 

b. zij, die hebben behoord tot het reserve-personeel der land
macht beneden den rang van tweede-luitenant en als zoodanig 
eervol zijn ontslagen; 
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c. gewezen beroepsmilitairen van de landmacht, van de zee
macht of van de overzeesche weermacht beneden den rang van 
tweede-luitenant, die als zoodanig eervol zijn ontslagen; 

d. gewezen militairen van de landmacht, als bedoeld in het 
eerste lid van Artikel 4, onder lo en 2o van punt f, van het Regle
ment, die als zoodanig eervol zijn ontslagen; 

e. gewezen vrijwilligers van het voormalige Vooroefeningsinsti
tuut — voor zooveel niet reeds vallende onder een der categorieën 
a tot en met d — die in het bezit zijn geweest van het bewijs van 
voorgeoefendheid of een rang hebben bekleed en die als vrijwilliger 
eervol zijn ontslagen; 

f. buitengewone dienstplichtigen als bedoeld in Artikel 53, 
derde lid, der Dienstplichtwet, die op grond van de herhaaldelijk 
gewijzigde Landstormwet van 1913 in werkelijken dienst zijn 
geweest. 

B. Zonder eenigen rang: 
a. eervol ontslagen beroepsofficieren van de landmacht, de zee

macht en de overzeesche weermacht; 
b. eervol ontslagen reserve-officieren van de landmacht, de zee

macht en de overzeesche weermacht. 
Voor een eventueele herbenoeming tot officier wordt verwezen 

naar lid 7 van deze paragraaf. _ 
2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vrijwilligers 

kunnen bij het sluiten van de verbintenis de bescheiden, bedoeld 
in het eerste lid, onder lo en 2o van § 2, worden vervangen door 
het hen betreffende uittreksel uit het stamboek (staat van dienst). 

3. De verbintenis van den in het eerste lid bedoelden vrijwilli
ger kan worden bestendigd uiterlijk tot den lsten October van het 
jaar, waarin belanghebbende 55 jaar oud wordt. ^ 

4. De in het eerste lid bedoelde vrijwilliger behoeft niet tot het 
deelnemen aan oefeningen in werkelijken dienst te komen, doch is, 
voor zoover de Inspecteur het noodig acht, verplicht zich elk jaar 
eenmaal te onderwerpen aan een onderzoek. Hij verschijnt daarbij 
in uniform gekleed en bovendien voorzien van de overige tot zijn 
uitrusting behoorende goederen, voor zoover deze hem zijn uitge
reikt of door hemzelf zijn aangeschaft. 

5. De vrijwilliger, wiens goederen bij het onderzoek blijken 
niet in den vereischten staat te verkeeren, kan nogmaals tot gelijke 
handeling worden verplicht. 

6. De vrijwilliger staat bij het in het vierde lid bedoelde onder
zoek onder de bevelen van de autoriteit, die het onderzoek houdt. 

7. Ten aanzien van vrijwilligers, als bedoeld in het eerste lid, 
die gewezen beroeps- of reserve-officier zijn, kan de Inspecteur, 
nadat zij in geval van handhaving of herstel van de openbare orde 
en rust in werkelijken dienst zijn gekomen, indien hij hen op dat 



115 

tijdstip geschikt oordeelt, 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, No. 25 (L.0. 1930, No. 139, blz. 21 
en 38). 

§ 10. 
1. Gewone dienstplichtigen van de landmacht, die de eerste 

oefening hebben volbracht, mogen, met inachtneming overigens 
van het bepaalde in het tweede en derde lid, en tot de door den 
Minister voor zooveel noodig te bepalen getallen, worden toege
laten tot een verbintenis bij een der vrijwillige landstormkorpsen 
motordienst, vaartuigendienst of spoorwegdienst, met bestemming 
voor gewapenden dienst. 

2. Gewone dienstplichtigen, die een mobilisatiebestemming heb
ben als chauffeur, motorrijder, monteur, machinist bij een zoek-
lichtafdeeling, specialist, werkman of onderofficier-administrateur, 
of die, zonder tot een der genoemde categorieën te behooren, naar 
het oordeel van den commandant van het regiment of korps waar
bij zij in registratie zijn, voor den dienst bij hun oorlogsonderdeel 
niet kunnen worden gemist, zoomede, voor wat betreft de vrijwil
lige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst, gewone 
dienstplichtigen, die in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden niet of voorloopig niet aan een bui
tengewone oproeping in werkelijken dienst behoeven te voldoen, 
worden niet tot een verbintenis, als bedoeld in het eerste lid, toege
laten; bekrachtiging van zoodanige verbintenis mag derhalve niet 
plaats vinden dan nadat, in overleg met den commandant van het 
regiment of korps, waarbij de betrokken gewoon dienstplichtige in 
registratie is, is vastgesteld, dat geen der genoemde omstandigheden 
zich tegen het totstandkomen van de verbintenis verzet. 

3. Overigens worden tot een verbintenis bij een der vrijwillige 
landstormkorpsen motordienst, vaartuigendienst of spoorwegdienst 
slechts zij toegelaten, die voldoen aan door den Inspecteur, in 
verband met den dienst bij de genoemde korpsen, vast te stellen 
bijzondere eischen; de Inspecteur bepaalt, of de verbintenis wordt 
gesloten met bestemming voor gewapenden of voor ongewapenden 
dienst. 

§  11 .  

_ De vrijwilliger van de vrijwillige landstormkorpsen motor
dienst en vaartuigendienst is verplicht in werkelijken dienst te 
komen tot deelneming aan oefeningen gedurende ten hoogste drie 
werkdagen per jaar. 

2. De vrijwilliger van het Vrijwillig landstormkorps lucht
wachtdienst is verplicht in werkelijken dienst te komen tot deel
neming aan oefeningen gedurende ten hoogste 20 uren per jaar. 
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3. De vrijwilliger van het Vrijwillig landstormkorps spoorweg
dienst is niet verplicht in werkelijken dienst te komen tot deel
neming aan oefeningen. 

§ 12. 

1. De vrijwilliger, die behoort tot een der vrijwillige landstorm
korpsen, kan tot een der rangen beneden dien van tweede-luite
nant, uitgezonderd den rang van vaandrig, worden aangesteld, in
dien hij aan de voor den betrokken rang geldende eischen voldoet 
en aan zijn diensten in dien rang behoefte bestaat. 

2. De aanstelling in de in het eerste lid bedoelde rangen ge
schiedt door den korpscommandant. 

3. Vrouwelijke vrijwilligers kunnen geen rang bekleeden. 
4. De Inspecteur stelt de eischen vast, waaraan de in het eerste 

lid bedoelde vrijwilliger moet voldoen om tot een der in dat lid 
genoemde rangen te kunnen worden aangesteld; de vrijwilliger kan 
niet in een rang worden aangesteld, vóór het bereiken van den 
leeftijd van 18 jaren. 

5. De vrijwilliger, behoorende tot een der vrijwillige land
stormkorpsen, die, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, 
bij den Vrijwilligen landstorm in een rang is aangesteld en bij 
beëindiging van zijn verbintenis gewoon dienstplichtige is of wordt, 
verliest" den bij den Vrijwilligen landstorm verkregen rang. 

6. De vrijwilliger, behoorende tot het Vrijwillig landstorm
korps motordienst of tot het Vrijwillig landstormkorps spoorweg
dienst, wordt, indien hij bij beëindiging van zijn verbintenis gewoon 
dienstplichtige is of wordt, overgeplaatst of ingedeeld onderschei
denlijk bij het Korps motordienst en het Ie bataljon van het Regi
ment genietroepen (met bestemming voor de spoorwegtroepen). 

7. De vrijwilliger, behoorende tot het Vrijwillig landstormkorps 
vaartuigendienst of tot het Vrijwillig landstormkorps luchtwacht
dienst, wordt, bij beëindiging van zijn verbintenis, indien hij bij het 
sluiten van de verbintenis reeds gewoon dienstplichtige van de 
landmacht was, teruggeplaatst bij het korps, waartoe hij vóór het 
sluiten van de verbintenis als zoodanig behoorde. Behoorde hij 
vóór het sluiten van de verbintenis tot de zeemacht of was hij nog 
niet aan een korps van de landmacht toegewezen, dan doet de 
daarbij betrokken korpscommandant omtrent zijn plaatsing tijdig 
een voorstel aan den Minister van Defensie. 

§ 13. 
De Inspecteur regelt de wijze, waarop bekendheid wordt gegeven 

aan de gelegenheid tot het sluiten van een verbintenis bij den Mat 
van den Vrijwilligen landstorm en bij de vrijwillige landstorm-
korpsen. 
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§ 14. 
De korpscommandant doet omtrent den vrijwilliger, die voor den 

dienstplicht is of wordt ingeschreven, binnen twee dagen, nadat de 
na te noemen feiten zich hebben voorgedaan, opgaaf aan den Com
missaris der Koningin van: 

a. het aangaan der verbintenis; 
b. overplaatsing naar een ander korps; 
c. eindigen van de verbintenis en andere omstandigheden, welke 

van invloed kunnen zijn op de vervulling van den dienstplicht. 

§ 15. 
1. Als oproeping voor den werkelijken dienst, bedoeld in het 

eerste lid, onder a en d, van Artikel 10 van het „Vrijwillige land
storm-besluit", geldt de door of vanwege den betrokken korpscom
mandant aan den vrijwilliger bekend te stellen regeling van dien 
werkelijken dienst; desnoodig kan schriftelijke oproeping, eventu
eel per aangeteekend schrijven, plaats vinden door den korpscom
mandant of den Inspecteur. 

2. De vrijwilliger, die in normale tijden voor andere doeleinden 
dan die, bedoeld in het eerste lid, in werkelijken dienst moet ko
men wordt daartoe rechtstreeks opgeroepen door den korpscom
mandant of den Inspecteur, voor zooveel noodig per aangeteekend 
schrijven. 

3. In het geval, dat het adres van den vrijwilliger niet bekend 
is, kan de medewerking van den burgemeester worden ingeroepen 
om den vrijwilliger bij openbare kennisgeving in werkelijken dienst 
te roepen. 

4. De Inspecteur biedt in voorkomend geval den Minister een 
met redenen omkleed voorstel aan tot het in werkelijken dienst 
doen komen van een vrijwilliger, op grond van het bepaalde in 
het zesde lid van Artikel 11 van het „Vrijwillige landstorm-besluit"; 
in dit voorstel moet de tijdsduur worden genoemd, welke voor het 
verblijf in werkelijken dienst wordt noodig geacht. 

§ 16. 

1. Met betrekking tot het door den vrijwilliger, anders dan voor 
het verrichten van werkelijken dienst, gebruiken van de tot zijn 
uitrusting behoorende goederen, voor zoover deze hem zijn uitge
reikt of door hemzelf zijn aangeschaft, is het te dier zake voor 
dienstplichtigen in § 137 der „Dienstplichtbeschikking" (M.B van 
30 Augustus 1935, Vilde Afd., No. 507 H) bepaalde van overeen
komstige toepassing, 

2. Vrijwilligers van het Vrijwillig landstormkorps motordienst 
mogen de in het eerste lid bedoelde goederen bovendien gebruiken, 
wanneer zij deelnemen aan de voor de „bijzondere vrijwilligers" 
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(L.0. 1932, No. 167) georganiseerde schietoefeningen, schietwed
strijden, landdagen, e.d. 

§ 17. 

Vrijwilligers, die in werkelijken dienst wenschen te komen buiten 
den tijd, welken zij in werkelijken dienst moeten doorbrengen, 
moeten hun daartoe strekkend verzoek, langs den hiërarchieken 
weg, richten aan den Minister van Defensie. 

§ 18. 
Deze beschikking kan worden aangehaald als „Vrijwillige land

storm-beschikking. 
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MODEL I. 

BEWIJS VAN TOESTEMMING. 

De ondergeteekende x) 

-verklaart bij dezen in hoedanigheid van 2) 

van den minderjarige 3) 

er in toe te stemmen, dat genoemde minderjarige zich verbindt als 

vrijwilliger bij 4) 

en zulks onder al de daarvoor gestelde voorwaarden, bepalingen 
en verplichtingen. 

Te 5) , 6) 19 
7) 

Door te halen in geval het ^ Bovenstaande handteekening is gesteld in 
bewijs wordt gelegaliseerd. I tegenwoordigheid van 

8) 
9) 

*) Geslachtsnaam en voornamen van hem of haar, die de ouderlijke macht of 
de voogdij uitoefent. 

•) Vader, moeder, voogd of voogdes. 
3) Geslachtsnaam en voornamen van den minderjarige. 
4) Het geval dienende in te vullen: 

het Vrijwillig landstormkorps motordienst, vaartuigendienst, luchtwacht
dienst of spoorwegdienst. 

5) Plaats. 
8) Datum en jaar. 
7) Handteekening van de(n) vader, moeder, voogd of voogdes. 
8) Geslachtsnaam, voorletters en rang van den officier of onderofficier, die bij 

het sluiten der verbintenis het Rijk vertegenwoordigt. 
®) Handteekening van den in noot (8) bedoelden officier of onderofficier. 

• 
9 
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VERBAND AKTE. 
VRIJWILLIGE LANDSTORM (STAF). 

l) 

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp 
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen 

2) geboren te 3) 
19 , 4) om, overeenkomstig de bepalingen van het 

„Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de „Vrijwillige 
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake 
betrekkelijke bepalingen van het „Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den 
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor gewapenden dienst ter handhaving 
of tot herstel van de openbare orde en rust te dienen tot den lsten October 
van het jaar, waarin hij 55 jaar oud wordt, ingaande 

19 .... 5) 
2) 

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering 
daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegen
woordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde; 

b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht; 
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften voor de 

Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen 
aanzien van toepassing zullen zijn; en 

d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij of op 
eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van 
personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den 
militair. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
lo. dat de vrijwilliger niet verplicht is in werkelijken dienst te komen tot deel

neming aan oefeningen; 
2o. dat de verplichting tot opkomst in werkelijken dienst zich voor den vrijwil

liger beperkt tot opkomst ter handhaving of tot herstel van de openbare 
orde en rust; 

3o. dat de verbintenis wordt verbroken, zoodra de vrijwilliger daartoe aan den 
Inspecteur schriftelijk den wensch te kennen geeft. 

Hiervan is te 6) i 7) 19..» 
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoor
diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een 
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden. 

e) eï 

De ondergeteekende 10) 
Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm, verklaart bij dezen vorenstaande 
verbintenis te bekrachtigen. 

Te 's-Gravenhage, 19.. 

*1 Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, die bevoegd is om ten deze het Rijk te: 
vertegenwoordigen. 

2) Geslachtsnaam en voornamen van den aangenomene. 
3) Geboorteplaats van den aangenomene. 
4) Geboortedatum van den aangenomene. 
5) Datum van ingang der verbintenis. 
6) Plaats. 
7) Datum van onderteekening. 
8) Handteekening van den vertegenwoordiger van het Rijk. 
9) Handteekening van den aangenomene. 
10) Geslachtsnaam, voornamen en rang van den Inspecteur. 
") Datum van bekrachtiging. 
12) Handteekening van den Inspecteur. 
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VERBAND AKTE. 
VRIJWILLIGE LANDSTORM (STAF). 

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp 
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen 

2) geboren te 3j 
19 < *) om, overeenkomstig de bepalingen van het 

Iank<??t°r®r,beslu't",'J en de ,ter uitvoering daarvan in de „Vrijwillige 
landstorm*beschikking gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake 
betrekkelijke bepalingen van het „Reglement voor de militaire ambtenaren der 
V°-nmn J .landmacht ' het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den 
Vnjwilligen landstorm, met bestemming voor gewapenden dienst ter handhaving 
ot tot herstel van de openbare orde en rust te dienen tot den lsten October 
van het jaar, wasyin hij 55 jaar oud wordt, ingaande 

19 .... «) 

; - s) 
a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering 

daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegen-
woordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde; 

b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht; 
c. verklaart zjch te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften voor de 

Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen 
aanzien van toepassing zullen zijn; en 

d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij of op 
eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van 
personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den 
militair. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
lo. dat de vrijwilliger niet verplicht is in werkelijken dienst te komen tot deel-

neming aan oefeningen; 
2o. dat de verplichting tot opkomst in werkelijken dienst zich voor den vrijwil

liger beperkt tot opkomst ter handhaving of tot herstel van de openbare 
orde en rust 6) voor ten hoogste tien dagen 6) in buitengewone omstandig
heden, welke er toe kunnen leiden, dat de Koninklijke landmacht op voet 
van oorlog wordt gebracht; 

3°. dat de verbintenis wordt verbroken, zoodra de vrijwilliger daartoe aan den 
Inspecteur schriftelijk den wensch te kennen geeft. 

Hiervan is te 7) , 
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoor
diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een 
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden. 

') 10j 
De ondergeteekende ") 

Inspecteur van den vrijwilligen landstorm, verklaart bij dezen vorenstaande 
verbintenis te bekrachtigen. 

Te 's-Gravenhage, 1 9 , ,  12) 
") 

Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, die bevoegd is om ten deze het Rijk te 
vertegenwoordigen. 

o) Geslachtsnaam cn voornamen van den aangenomene. 
3) Geboorteplaats van den aangenomene. 
4) Geboortedatum van den aangenomene. 
5) Datum van ingang der verbintenis. 
6) Het vetgedrukte doorslaan, indien de daarin gestelde beperking door den vrijwilliger niet 

gewenscht wordt. Alsdan moet de hieronder gestelde goedkeuring door beide contractanten 
7) pj0r<^en geparafeerd, ue doorhaling i>an het vetgedrukte ivordt goedgekeurd. 
8) Datum van onderteekening. 
®) Handteekening van den vertegenwoordiger van het Rijk. 
10) Handteekening van den aangenomene. 
Jo! Geslachtsnaam, voornamen en rang van den Inspecteur. 
12J Datum van bekrachtiging. 
1S) Handteekening van den Inspecteur. 
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VERBAND AKTE. 
VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillig landstormkorps ') dienst). 

2) 

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp 
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen 

3) geboren te 4) 
19 , 5) om, overeenkomstig de bepalingen van het 

„Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de „Vrijwillige 
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake 
betrekkelijke bepalingen van het „Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den 
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor ") dienst 
bij het Vrijwillig landstormkorps *) - dienst, te dienen 
voor den tijd van één jaar, ingaande 19 .. ) 

3) 
a verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering 

daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegen
woordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde; 

b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht; 
c verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften voor_. de 

Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen 
aanzien van toepassing zullen zijn; en 

d verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij of op 
eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereemgingen van 
personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den 
militair. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
lo dat de vrijwilliger verplicht is na oproeping in werkelijken dienst te komen 

' in geval van staking bij de Nederlandsche spoorwegen of bij het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

20 dat de verplichting tot opkomst in werkelijken dienst in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar oi andere buitengewone omstandigheden, zich voor den vrij 
williger beperkt tot opkomst ter handhaving oi tot herstel van de openbare 

Dez^ verbintenis' wordt na afloop van den duur van één jaar stilzwijgend 
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk een maand voor 
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk 
wensch te kennen geeft om de verbintenis met te bestendigen. 

Hiervan is te 9) < ' , 
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoor
diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts 
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden. 

De ondergeteekende 13) dienst 
Commandant van het Vrijwillig landstormkorps 
verklaart bij dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen. 

Te 's-Gravenhage, ly •• ' 5) 

1) In te vullen: ..motor" of „vaartuigen . hevoeisd is om ten deze het Rijk te 
2) Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, 

vertegenwoordigen. 
3) Geslachtsnaam en voornamen van den aangenomene. 
4) Geboorteplaats van den aangenomene. 
5 Geboortedatum van den aangenomene. _ 
6) In te vullen: gewapenden" o£ ..ongeurapenden . 
7) Datum van ingang der verbintenis. „^„niitfer verplicht is te voldoen aan elke hem 
8) Het vetgedrukte doorslaan, indien de vnwilliger verp oorlog, oorlogsgevaar 

betreffende oproeping tot opkomst ™ hinder gestelde goedkeuring door 

beide contr a c t an" e O rden° g^>arafe^rd ' Het v..^ J,c gotdg^rd. 
9) Plaats. 
10) Datum van onderteekening. _ , 
11) Handteekening van den vertegenwoordiger van het KijK. 

"1 Geslachtsnaam, den Commandant van het Vrijwillig landstormkorps 

motor- of vaartuigendienst. 
14) Datum van bekrachtiging. 
15) Handteekening van den korpscommandant. 
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MODEL IV. 
VERBAND AKTE. 

VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillig landstormkorps luchtwachtdienst). 

') 

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp 
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen 

2) geboren te 3) 
19 , 4) om, overeenkomstig de bepalingen van het 

,,Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de „Vrijwillige 
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake 
betrekkelijke bepalingen van het „Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den 
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor ongewapenden dienst bij het 
Vrijwillig landstormkorps luchtwachtdienst, te dienen voor den tijd van één 
jaar, ingaande 19 ,. 5) 

s) 
a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering 

daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegen
woordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde; 

b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht; 
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften voor de 

Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen 
aanzien van toepassing zullen zijn; en 

d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij of op 
eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van 
personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den 
militair. 

Contractanten zijn verder overeengekomen, dat de vrijwilliger niet verplicht 
is tot opkomst in werkelijken dienst ter handhaving of tot herstel van de 
openbare orde en rust. 

Deze verbintenis wordt na afloop van den duur van één jaar stilzwijgend 
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór 
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk den 
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen. 

Hiervan ^ te ") , ') 19 

deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoor
diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een 
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden. 

8) ») 
De ondergeteekende 10) 

Commandant van het Vrijwillig landstormkorps luchtwachtdienst, verklaart bij 
dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen. 

Te 's-Gravenhage 19 .. 11) 
12) 

1) Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, die bevoegd is om ten deze het Rijk te 
vertegenwoordigen. 

o) Geslachtsnaam en voornamen van den aangenomene. 
3) Geboorteplaats van den aangenomene. 
4) Geboortedatum van den aangenomene. 
5) Datum van ingang der verbintenis. 
6) Plaats. 
7) Datum van onderteekening. 
8) Handteekening van den vertegenwoordiger van het Rijk. 
9) Handteekening van den aangenomene. 
10^ luchtwachtdienstVOOrnamen C° V3n ^ ^ommanc*ant van ^et Vrijwillig landstormkorps 
1J) Datum van bekrachtiging. 
12) Handteekening van den korpscommandant. 
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VERBAND AKTE. 
VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst). 

') 

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp 
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen 

2) geboren te *) 
19 , 4) om, overeenkomstig de bepalingen van het 

„Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de „Vrijwillige 
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake 
betrekkelijke bepalingen van het „Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den 
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor ®) dienst bij 
het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst, te dienen voor den tijd van één 
jaar, ingaande ") 19 .. 

/ 
a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering 

daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegen
woordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde; 

b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht; 
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften voor de 

Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen 
aanzien van toepassing zullen zijn; en 

d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij of op 
eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van 
personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den 
militair. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
lo. dat de vrijwilliger verplicht is na oproeping in werkelijken dienst te komen, 

teneinde in militair verband dienst te verrichten op de Nederlandsche 
spoorwegen in een werkkring, waartoe hij bekwaam wordt geacht; 

2o. dat de vrijwilliger niet verplicht is in werkelijken dienst te komen tot 
deelneming aan oefeningen; 

3o, dat de vrijwilliger — behoudens zijn eventueel uit de Dienstplichtwet voort
vloeiende verplichtingen — en onverminderd overigens het onder lo bepaalde, 
niet verplicht is in werkelijken dienst te komen in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden. 

Deze verbintenis wordt na afloop van den duur van één jaar stilzwijgend 
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand voor 
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk den 
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen. 

Hiervan is te 7) < 8) - ^ 
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoor
diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een exem
plaar dezer akte door ieder der contractanten behouden. 

o) '") 

De ondergeteekende ") • 
Commandant van het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst, verklaart bij 
dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen. 

Te 's-Gravenhage, 19 .. ) 
") 

1) Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, die bevoegd is om ten deze het Rijk te 
vertegenwoordigen. 

2) Geslachtsnaam en voornamen van den aangenomene. 
3) Geboorteplaats van den aangenomene. 
4) Geboortedatum van den aangenomene. # 
5) In te vullen: ..gewapenden" of ..ongewapenden . 
6) Datum van ingang der verbintenis. 
7) Plaats. 
8) Datum van onderteekening. , 
9) Handteekening van den vertegenwoordiger van het KijK. 
10) Handteekening van den aangenomene. _ , . « . Vriiwillitf landstormkorps 
U) Geslachtsnaam, voornamen en rang van den Commandant van het Vnjwill.g lanastormKorp 

spoorwegdienst. 
12) Datum van bekrachtiging. 
13) Handteekening van den korpscommandant. 
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VERBANDAKTE. 

VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst). 

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van "het onderwerp 
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen 

) geboren te 3) 

landstorm-beschikking gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake 
betrekkelijke, bepalingen van het „Reglement voor de militaire ambtenaren der 
macht ion!" TtT i en, Vj" xf j'^et 7oor het reserve-personeel der land
macht 1905 , het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den Vrijwillitfen 
ands orm met bestemming voor «) dienst bij het Vrijwillig 

landstormkorps spoorwegdienst, te dienen voor den tijd van één jaar, ingaande 
r.. . 19 ••• °) e° om 'n geval van opkomst in werkelijken dienst 
dij opgemeld korps te worden benoemd tot tijdelijk reserve- 7) 2) zzzzz 
a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de Wet voor het 

reserve-personeel der landmacht 1905, alsmede met de ter uitvoering van 
beide gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegenwoor-

u ^er van het Kijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde; 
b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht; 
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften voor de 

Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen 
aanzien van toepassing zullen zijn; 

d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij of op 
eemgerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van 
mllfta"®11' handelingen in strijd zijn met de plichten van den 

e. verbindt zich om na zijn benoeming tot tijdelijk reserve- 7) 
in handen van de door den Minister van Defensie aan te wijzen autoriteit 
den eed (de belofte) als officier af te leggen en als zoodanig ter beschikking 
te blijven, zoolang zulks door de Koningin, in verband met de omstandig
heden, noodig zal worden geoordeeld. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
lo. dat de vrijwilliger verplicht is na oproeping in werkelijken dienst te komen, 

teneinde in militair verband, in den rang van tijdelijk-reserve- 7) 
dienst te verrichten op de Nederlandsche spoorwegen in een werkkring! 
waartoe hij bekwaam wordt geacht; 

2o. dat de vrijwilliger niet verplicht is in werkelijken dienst te komen tot deel
neming aan oefeningen; 

3°' dat <*e vrijwilliger, onverminderd het onder lo bepaalde en behoudens zijn 
eventueel uit den Dienstplicht voortvloeiende verplichtingen, niet verplicht 
is in werkelijken dienst te komen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden. 

Deze verbintenis wordt na afloop van den duur van een jaar stilzwijgend 
telkens voor eén jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór 
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk den 
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen. 

Hiervan is te s) jg 
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoor
diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een 
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden. 

De ondergeteekende 12) 
Commandant van het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst, verklaart bij 
dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen. 

Te 's-Gravenhage, 19 , _ «) 
") 

11 veVte"enwoaordi4en.0rnamen " hoedani«heid van hem. die bevoegd is om ten deze het Rijk te 
o] Geslachtsnaam en voornamen van den aangenomene. 
J Geboorteplaats van den aangenomene. 
4) Geboortedatum van den aangenomene. 
rI ni* vullen: ,, ge wapenden" of ..ongewapenden". 

) Datum van ingang der verbintenis. 
') Rang. 
8) Plaats. 
9) Datum van onderteekening. 
") Handteekening van den vertegenwoordiger van het Rijk. 
12 *Jan°teekening van den aangenomene. 

?peoorwe'gd?en™t. V00rnanlen en rang van den Commandant van het Vrijwillig landstormkorp, 
ls) Datum van bekrachtiging. 
14) Handteekening van den korpscommandant. 
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MODEL VIA. 

ONTSLAGBRIEF. 

De ondergeteekende x) 

verleent bij dezen — onverminderd de verplichtingen, welke inge 

volge de Dienstplichtwet eventueel nog op den belanghebbende 

mochten rusten 2) 
ontslag als vrijwilliger bij den Vrijwilligen landstorm aan !) 

geboren te 4)< ^ ' 
laatstelijk gediend hebbende als 6) bij ') 

en zulks om de reden, aangegeven in Artikel 8) 
van het Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke 

landmacht. 

Te 19 4) 

De 9) 
10) 

>) Geslachtsnaam, voorletters en dienstbetrekking van den Inspecteur of den 
korpscommandant. _ 

2) In daartoe dienende gevallen in te vullen „eervol" of „met-eervol . 
3) Geslachtsnaam en voornamen van den vrijwilliger. 
4) Plaats. 
5) Geboortedatum. 
6) Rang of stand van den vrijwilliger. __ 
7) Onderdeel van den Vrijwilligen landstorm, waartoe de vrijwilliger laatstelijk 

behoorde. 
8) Artikel, lid en punt van dat lid in te vullen. 
») Rang en dienstbetrekking van de autoriteit, bedoeld in (1). 
10) Handteekening van de autoriteit, bedoeld in (1). 

3 
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MODEL VI B. 

ONTSLAGBRIEF. 

De Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm verleent bij dezen 
eervol ontslag als vrijwilliger bij den Staf van den Vrijwilligen 
landstorm aan 1) 
geboren te 2) , den 3) 
laatstelijk gediend hebbende als 4) 
en zulks wegens diensteindiging tengevolge van het bereiken van 
de in de verbandakte gestelde leeftijdsgrens van 55 jaar. 

Te 's-Gravenhage, den 19 

De 5) 
- 6) 

J) Naam en voornamen van den vrijwilliger. 
2) Geboorteplaats van idem. 
3) Geboortedatum van idem. 
4) Rang of stand van den vrijwilliger. 
5) Rang van den Inspecteur. 
c) Handteekening van den Inspecteur. 
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De Bijzondere Korpsen» 

MOTORDIENST, VAARTUIGENDIENST, SPOORWEGDIENST 
EN LUCHTWACHTDIENST. 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 27 Januari 1920. 
He Afd. No. 88. (Legerorder 1920 No. 58). 

Oprichting van het 
Vrijwillig Landstormkorps „Motordienst". 

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

Er wordt opgericht het „Vrijwillig Landstormkorps Motordienst". 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 13 Februari 1920, 
Ile Afd. No. 210. (Legerorder 1920 No. 92). 

Oprichting van het 
Vrijwillig Landstormkorps „Vaartuigendienst", 

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

Er is opgericht het „Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst". 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 12 Juli 1920, Ile 
Afd. Litt. B. 75. (Legerorder 1920 No. 349). 
(Zooals deze gewijzigd is bij L.O. No. 412). 

Oprichting van het 
Vrijwillig Landstormkorps „Spoorwegdienst". 

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

Er is opgericht het „Vrijwillig Landstormkorps Spoorwegdienst". 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 9 Maart 1921, 
Ile Afd. No. 185. (Legerorder 1921, No. 133). 

Vrijwillig Landstormkorps „Luchtwachtdienst". 

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

Er wordt opgericht een „Vrijwillig Landstormkorps Luchtwacht
dienst". 
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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 Vrijwillig Landstormkorps Motordienst bestaat uit den 
Staf van het korps en een door den Inspecteur van den vrijwilligen 
landstorm — in overleg met den Chef van den Generalen Staf — 
te bepalen aantal Afdeelingen. 

§ 2. Het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst bestaat 
uit den Staf van het korps, twee Vaartuigendépóts en een door den 
Inspecteur van den vrijwilligen landstorm — in overleg met den 
Chef van den Generalen Staf — te bepalen getal militaire Scheep
vaart-agentschappen. 

§ 3. Het Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst bestaat uit 
den Staf van het korps en een bepaald aantal luchtwachtposten. 

§ 4. Bij het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst kunnen ten 
hoogste 2500 gewone dienstplichtigen van de landmacht tot een 
vrijwillige verbintenis worden toegelaten; van het totaal getal 
vrijwilligers kan ten hoogste 20 °/o onderofficier of korporaal zijn. 

§ 5. De officieren van het Vrijwillig Landstormkorps Vaartui
gendienst, die bestemd zijn voor de functie van militair scheep
vaartagent, kunnen geen hoogeren rang dan dien van kapitein 
bekleeden. Bij dit korps kunnen ten hoogste 500 gewone dienst
plichtigen van de landmacht tot een vrijwillige verbintenis worden 
toegelaten; van het totaal getal vrijwilligers kan ten hoogste 25 °/o 
onderofficier of korporaal zijn. 

§ 6. De sterkte van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtwacht
dienst bedraagt ten hoogste 72 reserve-officieren voor speciale 
diensten en 3420 vrijwilligers, waarvan ten hoogste 20 °/o onder
officier of korporaal kan zijn. 

TOELICHTING OMTRENT HET VRIJWILLIG LANDSTORM
KORPS MOTORDIENST EN VAARTUIGENDIENST. 

Onder de bijzondere korpsen van den Vrijwilligen Landstorm 
nemen de beide korpsen Motordienst en Vaartuigendienst een 
belangrijke 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 
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Regeering noodig geachte transporten uit te voeren, opdat de eco
nomische 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 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 uit
gebreid arbeidsveld open. 

Immers het leger beschikt slechts over een kleine afdeeling van 
den Motordienst als kern, zijnde het Korps van den Motordienst 
te Haarlem. 

Waar bij mobilisatie een zeer groot aantal automobielen en 
motorrijwielen voor de verschillende staven, korpsen en afdeelingen 
noodig zijn , zal van de krachten, die in het Vrijwillig Landstorm
korps Motordienst bijeen zijn een dankbaar gebruik worden ge
maakt. Allen zijn, behoudens enkele uitzonderingen, 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 voordeelen van het vervoer te water zijn vele. Een van de 
voornaamste daarbij is de enorme hoeveelheid, die in vergelijking 
met het vervoer per auto ineens vervoerd kan worden. Laadt een 
auto gemiddeld bijv. slechts 3 ton, een motorlichter van zeer 
bescheiden afmetingen laadt in éénmaal 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 motor
drijver en één dekknecht en één geleider. De voordeelen van veel 
eenvoudiger vervoer, en de veel geringere 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 wiorden gemaakt. 

De beide korpsen vullen elkaar dus aan, want uiteraard is het 
niet altijd mogelijk van vervoer te water gebruik te maken. 

Het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst is verdeeld in 7 
afdeelingen, m.n. de afd. Groningen, omvattende de provinciën 
Friesland, Groningen, Drenthe; de afd. Overijssel, omvattende de 
provinciën Overijssel en Gelderland; de afd. N.-Holland, omvat
tende de provinciën N.-Holland en Utrecht; de afd. Z.-Holland, 
provincie Z.-Holland; de afd. Zeeland, provincie Zeeland; de afd. 
N.-Brabant, provincie N.-Brabant en de afd. Limburg, provincie 
Limburg. . . 

Het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst is verdeeld in 
2 vaartuigendépöts, n.1. Amsterdam en Rotterdam en 41 scheep-
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vaartagentschappen, in de voornaamste scheepscentra gevestigd. 
Waar het beroep van schipper over 't algemeen een voortdurende 
verplaatsing voor dikwijls langen tijd medebrengt, ligt het voor de 
hand, dat van tevoren aanwijzen van schippers met hun vaartuig 
voor bepaalde bestemmingen 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 hij in zoon geval juist in een geheel 
andere provincie varende zijn, zoodat wanneer wij op hem reken
den, 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 scheeps
centra geen moeilijkheden opleveren om ter plaatse voor bepaalde 
opdrachten de noodige schepen te verkrijgen. 

De beide korpsen staan onder commando van één commandant, 
den Commandant van de Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst 
en Vaartuigendienst, wiens bureau zich bevindt te 's-Gravenhage, 
Koninginnegracht 19. 

AANWIJZINGEN VOOR HET SLUITEN VAN 
VERBINTENISSEN VOOR 

MOTORDIENST EN VAARTUIGENDIENST. 

1. Bij het aannemen van vrijwilligers voor de Korpsen Motor-
dienst 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 en rust; 
c. bij spoorwegstaking of staking bij de Posterijen en (of) Tele

grafie en Telefonie. 
Zijn zij gewezen onderofficier of korporaal, dan kunnen zij door 

den Inspecteur dadelijk weer in hun vroegeren rang worden aan
gesteld, indien het dienstverband op eervolle wijze werd verlaten. 

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 zij, die behooren tot het reserveper-
soneel, (zoogenaamde verlofs-militairen), die schriftelijk beloofd 
hebben in geval van sub lb (c.q. ook sub lc) op te komen: 

3. „Vrijwilligers" (2a) kunnen zijn: 
a. burgers, vrij van militaire plichten. 
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Normaal verbinden de burgers en gewezen militairen zich voor 
alle in sub 1 genoemde gevallen. 
Indien zij bezwaar hebben om zich voor la te verbinden, dan 
kunnen zij alleen voor de gevallen sub tb en lc worden aan
genomen. *) 
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 tot een door den Minister 
van Defensie voor zooveel noodig te bepalen aantal, nadat in 
overleg met den Commandant van het Regiment of Korps, 
waarbij de betrokkene in registratie is, is vastgesteld dat tegen 
het tot stand komen van de verbintenis geen bezwaren bestaan, 
met bestemming voor den gewapenden dienst. 
Zij verbinden zich voor alle sub 1 genoemde gevallen. 
Gewone dienstplichtigen, die een mobilisatiebestemming heb
ben als chauffeur, motorrijder, monteur, machinist bij een zoek-
lichtafdeeling, werkman of specialist, mogen niet tot een ver
bintenis bij een der vrijwillige landstormkorpsen Motordienst of 
Vaartuigendienst 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; 

') 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'. 
2) In de verbintenis wordt alsdan de clausule opgenomen: „dat de verbintenis 
op zijn verzoek zal worden verbroken, indien, ter beoordeeling van den Inspec
teur, werkelijken dienst ter handhaving of tot herstel van de openbare orde en 
rust niet langer noodzakelijk geacht wordt". 
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f. Expediteurs, laad- en lospersoneel. 

N.B. Bij den Motordienst worden geen gewone dienstplichtigen 
als „vrijwilliger" sub 2a aangenomen, tenzij zij goed chauffeur of 
monteur zijn. Zij die aan dezen eisch niet beantwoorden, maar b.v. 
motorrijder zijn, kunnen echter wel „bijzonder vrijwilliger sub 2b 
bij den Motordienst worden. 

5. De vrijwilligers verbinden zich voor den „gewapenden dienst 
en zijn verplicht in werkelijken dienst te komen gedurende ten 
hoogste drie werkdagen per jaar. 

Zij moeten echter voldoen aan de voor de verbintenis vast
gestelde eischen van vakbekwaamheid. 

(Om een voorbeeld te noemen, zal een voor den gewapenden 
dienst bestemde vrijwilliger kunnen worden aangewezen als „gewa
pend geleide" op een auto en tevens bestemd zijn om zoo noodig 
den chauffeur te vervangen). 

6. Op de verbandakten 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 openbare 
orde en rust; 

dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden 
geroepen bij staking bij de Spoorwegen, de Posterijen of de Tele
grafie en Telefonie". 

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 herhalings
oefeningen onder de wapens. Zoowel voor oefeningen als bij mobi
lisatie komen zij alleen op bij het Korps Motordienst of Vaartui-
gendienst waarbij zij verbonden zijn, of bij mobilisatie op een van
wege deze korpsen verkregen mobilisatiebestemming. 

Bij ontslag van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst gaat 
de dienstplichtige niet terug naar zijn oude korps, maar naar het 
korps Motordienst. 

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 3,25 (voor officieren ƒ 5,—) per dag en kost
winnersvergoeding, benevens ƒ 1,70, indien zij gezinshoofd zijn. 

Een Wet is tot stand gekomen, waarbij bepaald wordt, dat van 
Rijkswege voor behoorlijke verzorging en uitkeering bij invaliditeit, 
en aan weduwen en weezen bij overlijden, wordt zorggedragen. 
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9. De adspirant-vrijwilligers moeten op de hoogte gesteld wor
den van hunne verplichtingen. 

Wel geeft de vrijwillige verbintenis bij den Motordienst eenige 
voorkeur om op desbetreffend verzoek ingedeeld te worden voor 
eerste oefening als dienstplichtige bij het Korps Motordienst. x) 

10. Alleen beroeps-officieren en beroeps-onderofficieren mogen 
het Rijk vertegenwoordigen bij het sluiten van verbintenissen. 
Andere personen kunnen wel voorloopig aannemen, doch mogen 
niet in de verbandakte genoemd worden. 

11. De verbandakte wordt in duplo opgemaakt voor één jaar. 
Indien de vrijwilliger uiterlijk één maand voor 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. 

Het bewijs van ontslag zal niet worden uitgereikt, 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 akte 
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 Korpscommandant 
gezonden, bij den Motordienst door tusschenkomst van den betrok
ken Afdeelings-Commandant. 2) 

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 mededeelmg 
nopens de bekwaamheid van den adspirant-vrijwilliger op motor-
of scheepvaartgebied (zie punt 4) met toevoeging van de schrifte
lijke bewijzen of met aangifte van de gronden, waarop de mede-
deeling steunt. , , j , , 

Bovendien wordt verzocht op de verbintenis met potlood het 
nauwkeurig adres van den aangenomene te vermelden. 
'1 Zij die er prijs op stellen, ingelijfd te worden bij het K. M. d., moeten onmid
dellijk na ontvangst van de kennisgeving betreffende hun bestemming tot gewoon 
dienstplichtige, aan den Ind. Distr. C. een schriftelijk verzoek daartoe >ndlenen" 
Hierbij behooren overgelegd te worden, een rijbewijs A, benevens verklaringen 
betreffende hun bekwaamheid in het chauffeurs- of monteursvak, waarvan de 
handteekeningen door den burgemeester gewaarmerkt zijn. 

De Commandant van het korps Motordienst regelt daarna het afleggen v 
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 gebo

den, om die proeven af te leggen. 
Zie blz. 151. 
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Het verder in orde brengen en toevoegen van de bescheiden 
genoemd op de achterzijde van de verbandakte, geschiedt voor den 
Motordienst op de afdeelingsbureaux en voor den Vaartuigendienst 
op het Korpsbureau. 

14. Namen, voornamen, geboortedata, enz. moeten in de ver-
bandakten en de daarbij overgelegde stukken nauwkeurig met 
elkander overeenstemmen. 

Data en jaartallen moeten in de verbandakten met schrijfletters 
en voluit worden ingevuld. 

Doorhalingen in de verbandakten moeten worden geconstateerd 
door een kantschrift luidende b.v. „doorhalingen van een woord 
en de bijschrijving van twee woorden goedgekeurd". Dit kant
schrift moet door beide contractanten worden onderteekend 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 tevoren 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 keuring 
uitgesteld worden tot na opkomst in werkelijken dienst. De alsdan 
bij de keuring blijkende gebreken worden aangenomen buiten 
dienst te zijn verkregen, tenzij de betrokken vrijwilliger het tegen
deel kan bewijzen. Indien overeenkomstig zijn wensch een adspi
rant-vrijwilliger niet dadelijk gekeurd wordt, moet op de verband-
akte worden aangeteekend: art. 4, derde lid, Vrijwillige Land
storm-besluit toegepast". 

17. Uitgesloten van de verbintenissen zijn zij: 
a. hij die jonger dan 17, en ouder dan 55 jaar is; 
b. hij die ongeschikt is voor den gewapenden dienst; 
c. die bij onherroepelijk geworden vonnis veroordeeld zijn tot 

meer dan 6 maanden gevangenisstraf; 
d. die ontslagen zijn uit den militairen dienst met of zonder ont

zegging van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te 
dienen; 

e. die ontzet of van den militairen stand of van de betrekking van 
militair geëmployeerde vervallen verklaard zijn, dan wel bij 
wijze van krijgstuchtelijken maatregel uit den dienst bij de 
Land- of Zeemacht of bij de Overzeesche Weermacht zijn 
weggezonden. 

10 
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Blijkt of wordt deze bepaling op een vrijwilliger van toepassing, 
of verliest hij zijn Nederlanderschap of houdt hij op ingezetene 
te zijn, dan moet onverwijld een voorstel ingediend worden tot 
verbreking zijner verbintenis. 

f. hij die aangesloten is bij, of eeaigerlei steun verleent aan groe
pen of vereenigingen van personen op Communistischen, 
Sociaal Democratischen of Fascistischen grondslag; 

g. die reeds gediend hebben en naar het oordeel van den Korps-
commandant te veel straffen hebben gehad. Voor bijzondere 
vrijwilligers moet altijd eerst (wanneer aanwezig) de straflijst 
ter inzage aan den Korpscommandant worden gezonden. 

18. Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank verleent geen 
toestemming aan zijn ambtenaren om zich te verbinden als „vrij
williger" van de Korpsen. 

19. Het is voorgekomen, dat personen eene verbintenis als: 
vrijwilliger bij het Korps hebben gesloten, nadat zij reeds tevoren 
eene dergelijke verbintenis hadden aangegaan bij een ander Land
stormkorps. 

Dat het niet mogelijk is om bij twee verschillende Landstorm
korpsen 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 
verbonden is. 

Indien een reeds bij een ander Korps verbonden vrijwilliger zich 
liever voor den Motor- of Vaartuigendienst verbindt, dan kan hem 
geraden worden een verzoek om overplaatsing naar dat Korps te 
richten tot den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm. Dit 
verzoek moet worden ingediend bij den Commandant van het 
Korps, waartoe hij behoort. 

Leden van een burgerwacht kunnen zich alleen verbinden, nadat 
zij voor het lidmaatschap van de burgerwacht hebben bedankt. 

ORGANISATIE VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
LUCHTWACHTDIENST. 

In tijd van vrede bestaat het Korps uit: 
lo. den Staf, en 
2o. luchtwachtposten in bepaalde plaatsen van het land. 

Ad. lo. Bij den Staf van het korps zijn ingedeeld: 
een luitenant-kolonel of majoor, korpscommandant; 
een kapitein of eerste-luitenant; 
alle reserve-officieren voor speciale diensten; 
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een adjudant-onderofficier-administrateur; 
een fourier; 
alle vrijwilligers. 

Ad. 2o. Bij een luchtwachtpost zijn ingedeeld: 
een sergeant-majoor-instructeur of sergeant, postcommandant; 
drie sergeanten of korporaals, ploegcommandant; 
18 soldaten. 

De sterkte van het korps bedraagt ten hoogste 72 reserve
officieren voor speciale diensten en 3420 vrijwilligers, waarvan ten 
hoogste 20 °/o onderofficier of korporaal kan zijn. 

TOELICHTINGEN OMTRENT HET VRIJWILLIG 
LANDSTORKORPS LUCHTWACHTDIENST. 

1. Taak. 
Het korps heeft tot tank: een onafgebroken waarnemen van het 

luchtruim, om de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten 
van land- en zeemacht onmiddellijk en zoo volledig mogelijk in te 
lichten omtrent het verschijnen van vijandelijke luchtvaartuigen 
en de bewegingen daarvan boven ons land. 

Vorenbedoelde waarneming en berichtgeving hebben mede ten 
doel de burgerbevolking tijdig te kunnen waarschuwen voor drei
gende luchtaanvallen. 

De vrijwilligers van het korps verbinden zich voor ongewa-
penden dienst. 

2. Oefeningen. 
De vrijwilligers oefenen ter plaatse waar zij wonen. 
Het aantal oefeningsuren bedraagt ten hoogste 20 per jaar. 
Voor het deelnemen aan oefeningen wordt geen bezoldiging 

toegekend. 

3. Uitrusting. 
De vrijwilligers van het korps zijn in tijd van vrede niet voor

zien van militaire kleeding en uitrusting. 

4. Verbintenis. 
De vrijwilligers voor het korps worden gerecruteerd uit de bui

tengewoon dienstplichtigen, dan wel uit de ontslagen gewoon 
dienstplichtigen. 

Personen, die nog dienstplichtig zijn, of door een Keuringsraad 
(c.q. Herkeuringsraad) voor den militairen dienst ongeschikt zijn 
bevonden, kunnen niet tot een verbintenis worden toegelaten. 

i 
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Aanmelding als vrijwilliger geschiedt door invulling van een 
door den postcommandant ter plaatse te verstrekken vragenlijst. 

De eerste verbintenis wordt aangegaan voor den duur van één 
jaar en wordt telkens, tenzij het tegendeel blijkt, stilzwijgend met 
één jaar verlengd. 

Bij het aangaan van een verbintenis wordt de adspirant-vrijwil-
liger niet onderworpen aan een militair geneeskundig onderzoek. 

De lichamelijke geschiktheid wordt beoordeeld naar uiterlijke 
waarneming. 

De voor de aanneming noodige bescheiden worden door de zorg 
van den Korpscommandant bij de betrokken burgemeesters aange
vraagd. 

Er wordt opgemaakt een verbandakte in tweevoud, waarvan één 
exemplaar blijft berusten in het archief van het korps; het andere 
exemplaar wordt den aangenomene — onder bijvoeging van een 
zakboekje en een Reglement betreffende de krijgstucht toege
zonden. 

De vrijwilligers van het korps kunnen zich niet beschikbaar 
stellen voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (B.V.L.), noch 
voor de gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten. 

5. Ontslag. 
De vrijwilliger wordt eervol ontslagen: 

a. op eigen verzoek, doch niet voor het eindigen van den termijn 
waarvoor hij zich verbonden heeft; 

b. bij het bereiken van den 60-jarigen leeftijd; 
c. wanneer hij zich aansluit bij of op eenigerlei wijze steun ver

leent aan groepen of vereenigingen van personen, welker doel 
of handelingen in strijd zijn met de plichten van den militair; 

d. bij verhuizing naar een plaats in Nederland waar geen lucht
wachtpost gevestigd is; 

e. bij verhuizing naar het buitenland. 
Bij ontslag wordt den betrokken vrijwilliger een ontslagbrief 

toegezonden. . 
Verbintenissen, die zouden eindigen in een tijdvak, waarin de 

vrijwilligers van het korps in wettelijken dienst zijn in verband 
met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, 
eindigen niet voor het einde van dat tijdvak. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS „SPOORWEGDIENST". 
(Voornaamste bepalingen op het Korps betrekking hebbende). 

Commandant. 
1. Als Commandant van het Korps treedt op de Luitenant-

Kolonel (Majoor) van den Generalen Staf, Directeur van den 
Etappen- en verkeersdienst. 
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Van het aannemen van vrijwilligers, 
2. Alleen zij kunnen worden aangenomen, die het 55ste levens

jaar nog niet volbracht hebben. 
Niet dienstplichtigen en gewone dienstplichtigen, die niet in wer-

kelijken dienst zijn en hun eerste-oefeningstijd hebben volbracht, 
kunnen worden aangenomen als Vrijwilligers bij het Landstorm
korps „Spoorwegdienst". 

Gewone dienstplichtigen, die een mobilisatiebestemming hebben 
als chauffeur, motorrijder, monteur, machinist bij een zoeklicht-
afdeeling, specialist, werkman of onderofficier-administrateur, of 
die, zonder tot een der genoemde categorieën te behooren, naar 
het oordeel van den commandant van het regiment of korps waarbij 
zij in registratie zijn, voor den dienst bij hun oorlogsonderdeel niet 
kunnen worden gemist, worden niet tot een verbintenis toegelaten. 

Overigens worden tot een verbintenis bij het Vrijwillig land
stormkorps spoorwegdienst slechts zij toegelaten, die voldoen aan 
door den Inspecteur, in verband met den dienst bij genoemd korps 
vast te stellen eischen. De verbintenis wordt gesloten met bestem
ming voor gewapenden dienst. 

De vrijwilligers, behoorende tot het Korps, zijn verplicht, indien 
daartoe of vanwege den Minister van Defensie opgeroepen, tot 
nader order in werkelijken dienst te komen, teneinde in militair 
verband dienst te verrichten op de spoorwegen in een werkkring, 
waartoe zij door de spoorwegautoriteiten bekwaam worden geacht 
en welke hun door die autoriteiten zal worden bevolen. 

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 vrijwilligers van het Vrijwillig landstormkorps spoorweg

dienst behoeven, als zoodanig, niet aan eenige militaire oefening 
deel te nemen en zijn, voor zoover het dienstplichtigen betreft, 
vrijgesteld van herhalingsoefeningen en inspectiën, doch zijn ver
plicht, na daartoe door of vanwege den Minister van Defensie te 
zijn opgeroepen, tot nader order werkelijken dienst te vervullen, 
teneinde in militair verband hetzij in den gewonen werkkring, 
welken zij daarbij vervullen, hetzij in eenigen anderen werkkring 
waartoe zij door de spoorwegautoriteiten bekwaam worden geacht, 
dienst te verrichten op de spoorwegen. 

Toelage. 
4. De vrijwilligers ontvangen, behalve de gewone inkomsten, 

die zij als dienstdoende bij de Nederlandsche Spoorwegen genieten, 
voor de dagen, waarop van hen in verband met buitengewone om
standigheden, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, een militair gebruik 
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wordt gemaakt, ingevolge oproeping, gedaan door of vanwege den 
Minister van Defensie, per dag: 

Onderofficieren en vrijwilligers beneden dien rang ƒ 3,25. 
Deze toelage wordt met ƒ 1,70 per dag verhoogd, als zij gezins

hoofd 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, 
vrijgesteld van herhalingsoefeningen en inspectiën. 

Bewapening. 
6. De vrijwilligers worden na oproeping in werkelijken dienst, 

desgewenscht 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 aan

melden: bij den Commandant van het Vrijwillig Landstormkorps 
„Spoorwegdienst" (Bureau van den Generalen Staf, Lange Voor
hout 7, den Haag, Tel. 111880, Toestel B 457), bij één der Land
stormkorpsen, of bij een der Secretarissen der Gewestelijke 
Landstormcommissiën. 

Deze zenden de aanmelding door aan den Commandant van 
genoemd 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? 

Van den Commandant van het Korps ontvangt de vrijwilliger 
dan c.q. de verbandakten 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 tijd

vak van een jaar, doch wordt geacht telkens te zijn verlengd voor 
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één jaar, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand voor het einde 
der loopende verbintenis aan den korpscommandant, die de ver
bintenis heeft bekrachtigd, schriftelijk den wensch te kennen geeft 
om de verbintenis niet te bestendigen, met dien verstande, dat de 
Inspecteur in het belang van den dienst, de verbreking kan op
schorten. 

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 Land
storm geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst verricht in ver
band met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden, niet eindigen vóór het einde van dit tijdvak, tenzij de 
Minister anders bepaalt. 

Uniform. 
8. Bij eventueelen oproep is de vrijwilliger gehouden tijdens den 

duur van zijn werkelijken dienst, zoodra hij in het openbaar ver
schijnt, het voor hem vastgestelde onderscheidingsteeken, zijnde 
een armband van oranje katoen, voorzien van het in zwart opge
drukte Rijkswapen en zoo noodig van rangsonderscheidingsteeke-
nen, om den linkerbovenarm, over de kleeding te dragen. 

Over te leggen bescheiden. 
9. Bij het sluiten der verbintenis verdient het aanbeveling, 

militair zakboekje, bewijs goed gedrag c.q. bewijs van Nederlander
schap, over te leggen; voor de overige bescheiden zal door de 
administratie van het Korps worden zorggedragen. 

Keuring. 
10. Het militair geneeskundig onderzoek ter beoordeeling van 

de physieke geschiktheid voor den dienst zal zoo spoedig mogelijk 
na opkomst in werkelijken dienst geschieden. 

Rangen. 
11. Een vrijwilliger, die in een vorig dienstverband een rang 

beneden dien van officier bekleed heeft en dat dienstverband op 
eervolle wijze heeft verlaten, zal worden voorgedragen tot aan
stelling in zijn vorigen rang. De vrijwilliger, die tot officier wordt 
benoemd, gaat bij zijn benoeming als zoodanig over naar het 
reservepersoneel van de landmacht. 

Den vrijwilliger van het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst 
wordt een rang toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met 
de functie, waarin hij bij de spoorwegmaatschappij is gesteld, zoo
mede met den leeftijd, waardoor een behoorlijke hiërarchische 
dienstvervulling blijft gewaarborgd. 
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Pensioen. 
12. De pensioenaanspraken zullen worden geregeld bij de wet. 

Bijzondere gevallen. 
13. De vrijwilliger wordt op grond van deze verbintenis buiten 

oproeping gelaten in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden, tenzij hij uit anderen hoofde tot 
zoodanige opkomst zou verplicht zijn of worden. 

Inlichtingen. 
14. Alle verdere inlichtingen, het Korps „Spoorwegdienst" 

betreffende, kunnen steeds aan den Commandant van het Korps 
worden gevraagd. ('s-Gravenhage, Lange Voorhout 7, Tel. 111880, 
toestel B 457). 

RESERVE-OFFICIEREN BIJ HET 
VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS SPOORWEGDIENST. 

Ingesteld is de nieuwe categorie Reserve-Officieren voor speciale 
diensten van het Vrijwillig Landstormkorps Spoorwegdienst. Het 
korps bestaat al langer maar tot 1934 toe waren daarbij geen 
Reserve-Officieren ingedeeld. De verplichtingen zijn voor hen, die 
tevoren hebben gediend: eerste oefening: 6 dagen, eerste twee jaren 
na benoeming eenmaal 6 dagen, overigens driejarige tijdperken 6 
dagen per jaar. 

UNIFORMEN. 

Koninklijk Besluit van 11 September 1923, No. 91. (Zie boekwerk 
Uniformen No. 20a van de boekenlijst, blz. 81). 

Grijze uniiorm. 
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 adjudant-onderofficier: 

van roode zijde geborduurd; 
c. korporaals en minderen: van metaal. 
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2e. Vaartuigendienst: een onklaar anker: 
a. officieren en adjudant-onderofficieren: van gouddraad; 
b. overigen: van verguld metaal. 

3e. Spoorwegdienst: gevleugeld rad: 
Als vaartuigendienst. 

4e. Luchtwachtdienst: een kijker: 
Als vaartuigendienst. 

De Reserve-officieren voor Speciale Diensten van bovengenoemde 
korpsen bovendien aan weerszijden van den kraag een patje van 
donkerblauw laken. 

Voor de donkere uniform blijven de onderscheidingsteekenen 
hetzelfde. 



Dienstplicht» 

IETS OVER DEN MILITAIREN DIENSTPLICHT. 
Daarvan zegt artikel 180 van de Grondwet het volgende: 

„Alle Nederlanders daartoe in staat zijn verplicht mede te wer
ken tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot ver
dediging van zijn grondgebied. 

Ook aan ingezetenen, die geen Nederlanders zijn, kan die plicht 
worden opgelegd". 

Op 4 Februari 1922 kwam de Dienstplichtwet tot stand, waarbij 
tevens de oude Militiewet, de Landweerwet en de Landstormwet 
vervielen. 

De Dienstplichtwet kent niet meer de onderscheiding in 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 18-jarigen aan de loting deel, d.w.z.: er wordt 
n.1. voor hen geloot en zij 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 militaire 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 buiten
gewoon 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 buiten
gewoon dienstplichtige, waarbij nog wordt opgemerkt, dat blijkens 
aanschrijving van den Minister van Defensie d.d. 28 October 1924, 
Afd. Dienstplicht, No. 347 H, buitengewone dienstplichtigen kun
nen geacht worden, alleen dan een rang te bekleeden, wanneer zij 
in werkelijken dienst zijn, hetgeen zich in den regel uitsluitend in 
tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden voordoet. In het algemeen eindigt derhalve voor de 
buitengewone dienstplichtigen de dienstplicht op 1 October van het 
40ste jaar. 
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NAAM- EN ADRESLIJST 
van 

Aangewezen Commandanten van Vrijwillige Landstormkorpsen. 

VRIJWILLIG _ 
LANDSTORM- NAAM. BUREAU. Telefoon. 

KORPS. 

Friesch Verband H. C. la Roi, Res.Kapt. Leeuwarden, voorm. 3572 
Part. adres: Tjerk Infanterie-Kazerne 
Hiddesstr. 22. 
Tel. 6988 

Groningsch Verband M. Oosters, Res.-Kapt. Groningen, St. Lucas- 5879 
Part. adres: Winscho- straat 6a 
ten, Hoogstr. 3 

Drentsch Verband Ds. C. v. d. Nieuwen- Assen, Kanaalstraat 15 (Zuidwolde) 
huizen, 
Res.-Luitenant-Kolonel 
Part. adres: Noord-
wolde (Groningen) 

Twentsch Verband C. E. W. Baron Van Zutphen, IJzendoorn- 23 
Voorst tot Voorst, kazerne 
Res.-Kolonel 
Part.-adres: Twello, 
Tel. 3294 

de IJssel en Vollen- K. L. Rozendaal, Res.- Diepenveen, Huize „de 207 
hove Kolonel v. d. Gen. Hoek" 

Staf 

Veluwsch Verband C. J. C. Janssen, Res.- Apeldoorn, Bouweland-
Luitenant-Kolonel laan 
Part, adres: v. Has
seltlaan 26, Tel. 3762 

Veluwzoom J. W. Buurman, Res.- Arnhem, van Palland- 21718 
Luitenant-Kolonel straat 22 *) 
Part. adres: Arnhem, 
Renssenstr. 6a, 
Tel. 22718 

Limburgsche Jagers J. R. L. Jans, Res.- Maastricht, Gr. Looier-
Kolonel, Venlo, Keul- straat 17 
lerstr. 7, Tel. 1119 

de Meijerij W. M. C. J. Hafke- den Bosch, 1760 
meyer, Res.-Luit.- Zuid-Willemsvaart 47 
Kolonel. Part.-adres: 
Vught, Bosschew. 46 

West-Brabantsch T. Beets, Res.-Luit.- Bergen op Zoom, Wil- 339 
Verband Kolonel. Part. adres: helminakazerne (10—12 u) 

Hoogstraat 40 (14—16 uj 

') Voor Wapens, Munitie en Schietbenoodigdheden: aan Commandant Landstorm
korps Veluwzoom, Passantenhuis, Hoofdbureau van Politie, Bovenbeek-
straat, Arnhem. 
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LANDSTORM- NAAM. BUREAU. Telefoon. 
KORPS. 

Zeeuwsch Verband J. H. W. Bruins, Res.- Middelburg, voorm. 489 
Luitenant-Kolonel Mil. Hospitaal (9—12 u) 
Part. adres: Bergen 
op Zoom, Wouwsche 
weg 144 

Verband Monden N. Gerlach, Res.-Luit.- Rotterdam, 52315 
der Maas Kolonel, Part. adres: Kaasmarkt 4a 

Den Haag, Vliegen
vangerlaan 22, 
Tel. 339912. 

Rotterdam Mr. W. A, C. van Dam, Rotterdam, 52315 
Res.-Luit.-Kolonel Kaasmarkt 4a 
Part. adres: Lisch-
plein 5, Tel. 43310 

Verband Dordrecht W. J. M. Linden, Res.- Dordrecht, 3007 
Luit.-Kolonel Vriesestraat 97 
Part. adres: 's-Gra-
venhage, van Boet-
zelaerlaan 197, 
Tel. 553179 

Zuid-Holland:West J. P. Boots, Res.-Luit.- VGravenhage, Bezui- 770369 
Kolonel. Part. adres: denhoutsche weg 185 
Bezuidenhoutsche 
weg 333, Tel. 771467 

Nieuwe Hollandsche Y. Baan, Res.-Luit.- Utrecht, Damlust- 14546 
Waterlinie Kolonel. Amersfoort, kazerne K. 28 Toestel 

P. C. Hooftlaan 5, 
Tel. 469 

Stelling van P. R- L. v. d. Drift, Amsterdam, Oranje-
Amsterdam Res.-Luit.-Kolonel. Nassau-Kazerne, 

Part. adres: Kamer 46 
Hilversum: Gijsbr. van 
Amstelstraat 15. 

Kennemerland A. F. Borren, Res.- Haarlem, Infanterie- «893 
Majoor. Part. adres: kazerne 
Heemstede, Camp-
huysenlaan 7, post
adres: Aerdenhout 

Verband Alkmaar J. C. van Houten, Res.- Alkmaar, Gasthuisstr. 1 3153 
Luit.-Kolonel 
Part. adres: Heiloo, 
Rijksstraatweg, A 300 
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NAAM- EN ADRESLIJST 
van 

Voorzitters van Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

COMMISSIE. NAAM. ADRES Telefoon. 

Friesland T. Nauta Dokkum, Tel. 52, Bur- 3 
gemeester van Dantu- Murmer-
madeel, Trekweg woude 

Groningen T. Krol Haren (Gr.), 
Drenthe Rijksstraatweg 272 5532 

Vollenhove J. Ph. Backx Nieuwleusen, 15 (1 huis) 
Burgemeester 

Twente H. J. P. van Heek Enschede, 5661 
Bisschopstraat 10 

de IJssel N. J. Lavaleije Arnhem, 24358 
Apeldoornscheweg 48 

Veluwe Ds. A. Hoeneveld Nijkerk, 
Kleterstraat B 11 

Veluwzoom Mr. A. Baron van de Steeg, „Rhederoord" 3501 
Heeckeren van Keil 

Limburg Mgr. Dr, H. A. Poels Heerlen, Akerstraat 69 3135 
de Meijerij W. van Beek Boxtel, Burgemeester, 7 

Kerkstraat 9 (37 huis) 
West-Brabant A. van Campen Dinteloord, 24 

Burgemeester 
Zeeland H. Bierman Middelburg, 659 

Segeerstraat H. 9 
Monden der Maas: Mr p j D c Egter Brielle. 8 
a. oorne en Putten van Wissekerke Oud-Burgemeester 

b. Goeree en L. J. den Hollander Middelharnis, 18 
Overflakkee Burgemeester (87 huis) 

Rotterdam A. C. de Neeve Rotterdam, 32325 
Saftlevenstraat 44 

Dordrecht A. J. Jansen Zwijndrecht, 6166 
Burgemeester (4300 huis) 

Gouda Dercksen, H.M.zn. Gouda, Krugerlaan 85 2394 
Zuid-HoIland:West G. Royaards 's-Gravenhage, 115525 

Burnierstraat 24 
Nieuwe Hollandsche H. Th. O. Kettlitz Utrecht, 10132 

Waterlinie Nieuwegracht 28 
Stelling van Dr. I. H. J. Vos Amsterdam C., 

Amsterdam Amstel 25 
Kennemerland D. O. Norel Heemstede, 28335 

Lanckhorstlaan 87 Kantoor 
Haarlem 

11996 

Alkmaar S. M. Middelhoff Hoogkarspel, Streek- 1511 
weg A 4, Burgemeester 
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NAAM- EN ADRESLIJST 
van 

Secretarissen van Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

COMMISSIE. NAAM. BUREAU. Telefoon. 

Friesland L. Heukels Nzn. Hardegarijp, 15 
Rijksstraatweg 14 

Groningen N. J. van der Wal, Groningen, 6159 
Res.-Kapt. Mil. Adm. Kraneweg 14 

Drenthe I Mr. E. I. F. de Bruyn Steenwijk, 174 
VoUenhove I Noordwalstraat 58 

Twente ') H. A. C. Banning Weerselo, Burgemeester 2 

de IJssel 2) Zie: Voorzitter 

Veluwe J. Wynne Elburg, Jufferstraat 15 3 

Veluwzoom s) W. van Ingen Schouten, Arnhem, van Palland- 21718 
Kolonel der Infante- straat 22 
rie b.d. 
Part. adr.: Emmastr. 37, 
Tel. 25035 

Limburg J. Th. Merkus, Res.le Sittard, Postbus 40. 256 
Luit. Artillerie Groote stukken en Susteren 

zendingen: Susteren, 
Kerkstraat 42 

de Meijerij s) L. B. M. van Agt Eindhoven, 3374 
St. Gerarduslaan 27 

West-Brabant Jos. van Genk Achtmaal 2 

Zeeland J. G. Eckhardt, Goes. K. Kerkstraat 5 558 
Res.-Ie Luitenant 

Monden der Maas: J. van der Wal, Hellevoetsluis, 75 
a. Voorne en Putten Res.-Kapitein Oostkade 8 

b. Goeree en A. A. Hogeweg, Res.- Rotterdam (C.), 
Overflakkee le Luitenant Lucht- Statenweg 80a 

wachtdienst 

Rotterdam i F. D. van der Mast Rotterdam, 36516 
Burg. Meineszlaan 25a 

Dordrecht A. Groenendijk Hillegersberg, 
Res.-le Luitenant Wilhelminalaan 12 
Luchtwachtdienst 

1) Propagandist: J. W. Katerberg, A 11, Brummen. 
2) Propagandist: F. Jalink, Apollolaan 13, Apeldoorn. 
3) Ds. J. A. van Selms, Nijmegen, Bergendalscheweg 108, Tel. 2711. 
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COMMISSIE. NAAM. BUREAU. Telefoon. 

Gouda Mr. J. L. J. A. van Gouda, Markt 58 2894 
Mechelen, Res.-Kapt. 

Zuid-Holland:West D. J. Karres, Res.-Kapt. Wassenaar, Narcisl. 24 710330 

Nieuwe Hollandsche Mr. J, G. A. van Utrecht, v. Lidth de 14828 
Waterlinie Geldorp Meddens, Jeudestraat 26 

Res.-Kapitein Motor-
dienst 

Stelling van H. G. Smit, Res.-Kapt., Amsterdam, Oranje- 30560 
Amsterdam 4) Amsterdam W., Nassaukazerne. 

Pr. Julianastraat 6 Kamer 45. 

Kennemerland P. S. Hartogh Heijs van Haarlem, 12675 
van Zouteveen Jordenstraat 40 

Alkmaar J. Ottenbros Alkmaar, 3991 

K. Lyceumstr. 10 

4) Propagandist: J. A. Neuyen, Res.-Kapt., Amsterdam C, Haarlemmerdijk 13. 
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Landstormcommissie uit de Nationale Vereen. „Pro Rege". 

Ds. T. J. Hagen, Delft Gereformeerd Predikant, 
Voorzitter Tel. %5 

N. A. Schuman, Amsterdam Z. Reserve-Kapitein, 
Secretaris Cath. v. Clevelaan 32. 
B. Geleijnse Achterveld (U.) Res.-Kapt. der Inf., Dir. 

v. d. Rudolphstichting. 

Landstormcommissie uit den Bond van R.K. Militairen Vereen. 

Dr. Ch. van Dam, Bergen op Zoom Deken. 
Voorzitter 
A. Hoevenaars, Bergen op Zoom Kapelaan, Markt 30, 
Secr.-Penningmeester Tel. 489. 
J. v. d. Stam Nijmegen Rector. 
H. Haenraets Venlo Kapelaan. 
J. J. Brouwer 's-Gravenhage Kapelaan-Aalmoezenier, 

Huygensstraat 6. 
A. J. Boks Haarlem Kapelaan. 

ADRESSEN. 

De Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm is gevestigd Hofweg 
No. 2, 's-Gravenhage. 

Het bureel der Nationale Landstorm Commissie is gevestigd 
Koninginnegracht No. 50, 's-Gravenhage, Tel. 114528 en 111880 
toestel 553. 



151 

BIJZONDERE KORPSEN. 
Adres van den Commandant. 

LANDSTORMKORPS MOTORDIENST > 
VAARTUIGEN-

DIE NST  > Koninginnegracht 19, 's-Gravenhage, 
LUCHTWACHT- \ 

DIENST / 

SPOmENST- \ Lang® Voorhout 7' 's-Gravenhage. 

LANDSTORMKORPS MOTORDIENST. 
De zeven Afdeelingen van den Motordienst zijn thans: 

1. Afdeeling Groningen, omvat de provinciën Friesland, Groningen en Drenthe, 
Commandant: Reserve-Kapitein A, K. NOORDUYN, adres Hertekamp, 
VEENDAM. 

2. Afdeeling Overijssel, omvat de provinciën Overijssel en Gelderland, Com
mandant: bureau Willemskazerne, ARNHEM, telefoon 23203. 

3. Aideeling Limburg, omvat de provincie Limburg, Commandant: Reserve-
Kapitein CH. POLIS, adres Breedestraat 7, MAASTRICHT, telefoon 820. 

4. Afdeeling Noord-Brabant, omvat de provincie Noord-Brabant, Commandant: 
Reserve-Kapitein L. H. P. HOCKERS, bureau Pastoriestraat 106, EIND
HOVEN, telefoon 3615. 

5. Afdeeling Zeeland, omvat de provincie Zeeland, Commandant: Reserve-
Ie Luitenant J. C. PERSANT SNOEP, adres Huize „Pomona", Biezelingsche 
straat, KAPELLE bij Goes, telefoon 2. 

6. Afdeeling Zuid-Holland, omvat de provincie Zuid-Holland, Commandant: 
Reserve-Majoor J. G. J. VAN LOO, bureau Lange Voorhout 7, 's-GRAVEN-
HAGE, telefoon 721260. 

7. Afdeeling Noord-Holland, omvat de provinciën Noord-Holland en Utrecht, 
Commandant: Reserve-Luitenant-Kolonel S. PRINS, bureau Infanterie-
kazerne, HAARLEM, telefoon 11893. 

SCHIETWEDSTRIJDCOMMISSIE. 
1. W. VAN INGEN SCHOUTEN, Kol. der Inf. b. d., Secr. der Gewestel. 

Landstormcommissie „Veluwzoom", Emmastraat 37, Arnhem, Voorzitter. 

2. Mr. J. G. A. VAN GELDORP MEDDENS, Res.-Kapt. Motordienst, Secretaris 
der Gewestelijke Landstormcommissie „Nieuwe Hollandsche Waterlinie", 
van Lidth de Jeudestraat 26, Utrecht. 

3. P. S. HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN, Secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie „Kennemerland", Jordenstraat 40, Haarlem. 
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HET LANDSTORMBLAD. 

Maandblad ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, Instituut tot Steun aan het Wettig Gezag. 

Abonnementsprijs per jaargang ƒ 1-50, voor 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 Landstorm Commissiën en tot de 
plaatselijke correspondenten. 

Het „Landstormblad" is een uitgave van de N.V. S.W.G. 

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld: 

Dr. W. G. van den Berg, President. 
Mr. J. G. A. van Geldorp Meddens, Secretaris. 
L. B. M. van Agt, j 
Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke, f Le(jen 

H. J. P. van Heek, 1 
Jos. P. F. van de Ven, ) 

Directie: G, van Sitteren en Mr. J. L. J. A. van Mechelen. 

DE LANDSTORMFILM. 

Aanvragen tot vertooning te richten tot de Gewestelijke Land
storm Commissiën. 

Uitgaven der N.V. Uitgevers Maatschappij „S.W.G.", 's-Graven-
hage, Koninginnegracht 50, Telefoon 114528. 

Werkzaamheden Plaatselijke en Gewestelijke Commissiën 
door G. F. Boulogne ƒ 0,25 

Reversknoopen voor Koningschutters * L 
Beeld „Als 't moet" normaal formaat (40 c.M.) - 4.50. 
Beeld „Als 't moet" groot formaat (60 c.M.) - 15. . 
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