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De werkzaamheden van de Gewestelijke en 
Plaatselijke Landstormcommissiën, benevens 

van de Plaatselijke Leiders. 
I. 

EENIGE HOOFDBEGINSELEN VAN CONSOLIDATIE. 

Alle leven heeft zijn eigen beginsel, waarnaar het zich te 
richten heeft, indien het niet ten onder wil gaan. 

Zoo is het ook met het leven van den Bijzonderen Vrijwil-
ligen Landstorm. 

De B.V.L. is een bijzonder instituut, met een eigen ge
schiedenis en een eigen karakter. Wil hij blijven voortbestaan 
en in kracht en beteekenis blijven toenemen, dan zal ook in 
het heden en in de toekomende jaren dat eigen karakter 
ongerept moeten worden gehandhaafd; dan zal ieder, die aan 
den bouw van deze monumentale organisatie wil medewerken, 
er steeds op bedacht moeten zijn, dat de levensbeginselen van 
den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm niet straffeloos 
kunnen worden verwaarloosd. Aan elk hiervan willen wij 
eenige regels wijden. 

Volstrekt belangelooze vrijwilligheid. 
Tot het wezen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

behoort, dat de bereidverklaring van zijn steun aan het 
Gezag volstrekt vrijwillig is en belangeloos. 

Het verhoogt de betrouwbaarheid van de vrijwilligers en de 
waarde der bereidverklaring. Het sluif alle pogen, om in 
onze gelederen ontevredenheid te zaaien door te wijzen op te 
weinig beloonde diensten, volkomen uit. De bijzondere 
vrijwilliger wenscht geen belooning; hij verzekert zijn steun 
aan het wettig gezag van onze Koningin zonder om betaling 
te vragen.1) Hij geeft uit vrije overtuiging z'n belofte, maar 

x) De lezer begrijpt, dat hier niet wordt gehandeld over de van
zelfsprekende verplichting van de Overheid, om, tijdens de periode, 
waarin van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een gewapend 
gebruik wordt gemaakt, zorg te dragen, dat in het onderhoud van 
de gezinnen der vrijwilligers wordt voorzien. 
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wil ook liever niet door de wet in dezen gedwongen worden. 
En het heeft groote voldoening geschonken, dat de Regee

ring bij monde van Minister Lambooy destijds aan Mr. 
Mendels nog eens uitdrukkelijk de verklaring gaf, dat zij op 
de vrije, belangelooze beschikbaarstelling van deze trouwe 
verlofgangers geheel en al rekent en in de ure des gevaars 
steunen wil. 

De historie bevestigt, dat dit zeer juist is gezien. Als alles 
wankelt, als de welgezindheid soms van hooge staatsambte
naren begint te weifelen, dan is de uit de natie opkomende 
trouwhartige bijstand, in den middellijken weg, het eenige 
steunpunt voor het overheidsgezag. 

Onvoorwaardelijk. 

De steun aan het wettig gezag van onze Koningin is 
onvoorwaardelijk. 

Ook dit is een hoofdbeginsel van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm. Aan de Regeering is het te bepalen, 
op welke wijze en waar zij van den B.V.L. gebruik zal 
maken. 

Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de bewapening en 
voor een doeltreffende militaire organisatie. Zij moet deze 
derhalve ook bekostigen. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm staat slechts te harer 
beschikking. Maar dan ook onvoorwaardelijk, zonder eischen 
op poütiek, godsdienstig of sociaal terrein. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm weigert verantwoor
delijkheid te aanvaarden voor dingen, die buiten zijn terrein 
liggen. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. De overheid, 
de politieke partijen, de kerken, de vakorganisaties. Ieder 
Landstormer kan daar als burger zijn invloed laten gelden. 
In den B.V.L. is hij slechts vrijwilliger. Daarom worden in 
onze afdeelingen ook geen moties aangenomen aan het adres 
van de Regeering en worden haar geen eischen gesteld om 
iets te doen of te laten. 

De gevallen, dat dit in onze gelederen niet wordt begrepen, 
zijn gelukkig heel, heel zeldzaam. 

Indien dit hoofdbeginsel van den B.V.L. , nl. onvoorwaar
delijke steun aan het overheidsgezag, zou worden losgelaten, 
dan ware het beter, dat het instituut réeds lang was opgeheven. 
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Nationaal. 

Het is duidelijk, dat de B.V.L. nationaal moet zijn georga
niseerd. Hij is een zaak van ons geheele volk en moet gedragen 
worden door alle groepen en richtingen, die zich baseeren op 
de wet en de orde. Geen zaak van enkele partijen. 

Wij mogen gelukkig constateeren, dat de B.V.L. aan dezen 
eisch — die aan het instituut ook steeds van regeeringswege 
is gesteld —, in alle opzichten voldoet. 

Voor ieder, die niet z'n heil van revolutionaire actie hetzij 
in socialistischen of fascistischen zin verwacht, doch in trouw 
aan de wet en wettige overheid wil medewerken aan de 
beveüiging van onze nationale instellingen, staan de deuren 
wijd open. 

Het recht der minderheden. 

Daarom, als vierde, het ontzien van het recht der minder
heden in onze afdeelingen en bij alles wat in den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm geschiedt. 

De B.V.L. kan moeilijk nationaal georganiseerd zijn, indien 
men weigert met elkander rekening te houden. Iedere richting 
of groep dan ook, die in een bepaalde af deeling de meerderheid 
uitmaakt, moet steeds voor oogen houden, dat zij in andere 
afdeelingen in de minderheid is. Men ontzie elkander in alles 
wat oorbaar is. 

Consolidatie in overeenstemming met het landstormideaal. 

Het grootste gevaar voor een organisatie als de B.V.L. ligt 
in het afzakken naar het banale. 

De consolidatie, de mstancmouding van den B.V.L. — het 
is nu al vele jaren ervaren — is heel goed mogelijk door onze 
kleine en groote bijeenkomsten, onze schietoefeningen en 
-wedstrijden ter bevordering van de saamhoorigheid en van 
een goede kameraadschap. 

Gelukkig mogen wij ervaren, dat er allerwege naar gestreefd 
wordt, deze samenkomsten te houden op een hoog en waardig 
peil, zoodat de edelste en beste nationale gevoelens worden 
gesterkt en gesteund. 
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Het is noodzakelijk, dat dit zoo blijve. Alles wat niet bij het 
instituut behoort, moet worden geweerd. 

In waardige overeenstemming met dit ideaal, moet zijn de 
wijze, waarop ons instituut, dat monument van nationale 
kracht, wordt in stand gehouden. 

Kegelclubfuifjes, potverteren, optreden van z.g. karakter
komieken, tooneeldilettanten, verlotingen, dansclubs, enz., 
men houde het alles buiten den B.V.L., want om in stand te 
blijven, heeft deze er geen behoefte aan, het. kan rijkelijk 
gemist worden. 

Wat ons bindt, dat is de verknochtheid aan ons Oranjehuis, 
de eerbied voor de over ons gestelde overheden; de Hef de tot 
ons eigen volk met zijn schoone historie; de groote waardee
ring voor onze nationale instellingen, voor de schatten aan 
volksgeluk, die ons na eeuwen strijd en moeite door het 
voorgeslacht zijn overgeleverd en die wij ongeschonden aan 
het nageslacht hebben over te dragen; wat ons bindt, het is de 
heilige roeping, die wij allen hebben tegenover Oranje en 
Nederland, tegenover onze goede natie en tegenover het aan 
onze zorgen toevertrouwde Indië, onze roeping tegenover de 
onzen en onszelf. Een verantwoordelijkheid, die teruggaat 
tot het verleden en reikt tot in verre toekomst. Een verant
woordelijkheid tegenover God, onzen Schepper. 

Eigen indeeling. 

Ten slotte worde steeds vastgehouden aan het historisch 
gewordene. 

Aan den naam „Landstorm", die vooral sinds het kloeke 
optreden in de dagen van November 1918, zeer terecht onder 
ons volk als een eerenaam wordt gehuldigd. 

Doch ook aan de eigen gewestelijke en plaatselijke indeeling, 
onder eigen onderofficieren en subalterne officieren, mede-
vrijwilligers. Hierin schuilt een ongemeene kracht, die niet 
anders dan ten voordeel strekken kan. Het is van de grootste 
beteekenis, dat de landstormwapenbroeders uit éénzelfde 
plaats en uit éénzelfde gewest bijeen zullen blijven. 

Het zou niets dan vernietiging van verweerkracht zijn, 
indien men ze, gelijk een maat erwten, dooréén wilde 
schudden. 
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II. 

DE GEWESTELIJKE LANDSTORM COMMISSIËN. 

Het officieele stuk, dat melding maakt van de oprichting 
der Gewestelijke Landstorm Commissiën, geeft weinig licht 
omtrent hare taak en werkwijze. 

In het stuk, dat wij bedoelen, nl. „Wenken en Aanwijzingen 
voor de werving van bijzondere vrijwilligers bij den Land
storm" en dat in 1919 in overleg met de Regeering werd 
opgesteld, staat omtrent de instelling der Gewestelijke Com
missiën slechts het navolgende te lezen: 

De Nationale Landstorm 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 Gewesteüjke Commissiën bevorderen de instelling 
van Plaatselijke Landstorm Commissiën. 

De Plaatselijke Commissiën voeren de propaganda. 
De namen dergenen, die zich beschikbaar stellen, worden 
met vermelding van adres, militairen rang, korps en 
onderdeel, waartoe zij in gewoon dienstverband behooren, 
alsmede van de lichting, opgezonden aan de Gewestelijke 
Commissiën, die ze ter hand stellen aan den Commandant 
van het Gewestelijk verband. 

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 Provinciale, Korps- en 
Gewestelijke Verbanden worden genoodigd, zitting te 
nemen in de Gewestelijke Commissiën. 

Het was ook moeilijk er in dien tijd meer van te zeggen. 
Immers de wegen, waarlangs de propaganda en werving voor 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zouden moeten 
worden gevoerd, moesten nog, voornamelijk uit de practijk, 
gevonden worden. 

Dit is oorzaak, dat er nimmer een nadere regeling van de 
positie en de werkzaamheden der Gewestelijke Commissiën is 
vastgesteld, zoodat die op 't oogenblik ook niet bestaat. 
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Het is zeer de vraag of dit ooit noodig of zelfs maar wen-
schelijk zal worden. 

De ervaring immers heeft in verloop van dertien jaren 
geleerd, dat, zonder een preciese regeling van de positie en 
van de werkzaamheden der Gewestelijke Commissiën, vrucht
bare arbeid door haar kon geleverd worden, met als resultaat 
een levenskrachtig instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. Trouwens ieder, die het leven van diverse orga
nisaties kent, weet dat reglementen en statuten, welke alles 
tot in details regelen, meestal een belemmering beteekenen 
voor doeltreffenden arbeid. 

Intusschen doet zich nu en dan het geval wel eens voor, dat 
gevraagd wordt naar een uiteenzetting over den aard en het 
wezen der Gewestelijke Commissiën. Meestal geschiedt dit 
door hen, die als nieuwe leden tot deze conimissiën komen te 
behooren en zich gaarne met één slag op de hoogte van den 
geheelen gang van zaken willen stellen. 

Voor hen, wellicht ook voor anderen, is het misschien niet 
ondienstig de positie van de Gewestelijke Conimissiën eens 
aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Daarbij zullen de aandacht vragen de werkzaamheden der 
Gewestelijke Commissiën, hare bevoegdheden en hare ver
houding tot hoogere en lagere instanties. 

Bij de mstelling der Gewestelijke Conimissiën in 1919, heeft 
de Nationale Landstorm Commissie deze commissiën gesteld 
voor een zeer ruim arbeidsveld, nl.: 

a. het oprichten en instandhouden van Plaatselijke Com
missiën of waar dit niet mocht gelukken, het aanstellen van 
één of meer vertrouwensmannen, die zich met de werk
zaamheden van de Plaatselijke Commissie wilden belasten; 

b. het aanwenden van alle haar dienstig voorkomende 
middelen om de propaganda en de werving in haar gebied 
te bevorderen. 

Hierdoor kregen de Gewestelijke Commissiën al dadelijk een 
autonome, bijna geheel zelfstandige positie, welke slechts 
beperking vond door de wijze van instelling, de behoefte aan 
geldmiddelen en de noodzakelijkheid, om alle actie voor den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te doen beantwoorden 
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aan de hoofdbeginselen, op welke de werving en consolidatie 
van dit instituut berusten. 

Het spreekt vanzelf, dat de Gewestelijke Commissiën zonder 
band aan de Regeering niet zelfstandig kunnen bestaan en het 
is dan ook de Nationale Landstorm Commissie — welke door 
de Regeering is ingesteld, of zoo men wil, door haar is erkend1), 
o.a. door haar de rekenplichtigheid voor de verstrekte rijks-
gelden op te leggen — die het noodzakelijk intermediair 
vormt tusschen de Gewestelijke Commissiën en de Regeering 
zonder daarbij, met betrekking tot de Gewestelijke Com
missiën, m den vollen zin des woords te fungeeren als hoofd
bestuur over districtsbesturen. 

Het organisatiesysteem, dat spreekt van „besturen" kent 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, kent de Nationale 
Landstorm Commissie niet. 

Het rnilitair karakter van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, zijn eigenaardige wordingsgeschiedenis en samen
stelling sluiten dezen „bestuursvorm" te eenenmale uit 
Vandaar ook, dat de Gewestelijke Commissiën — in tegen
stelling met de Plaatselijke Commissiën — zichzelf naar 
verkiezing kunnen aanvullen en uitbreiden, met deze ééne 
restrictie, dat de verantwoordelijkheid, welke de Nationale 
Landstorm Commissie tegenover de Regeering draagt voor een 
nationale samenstelling van den Bijzonderen Landstorm, het 
noodzakelijk maakt, dat de Gewestelijke Commissiën over'deze 
aanvulling vooraf met de Nationale Commissie overleg plegen. 

De derde der zooeven genoemde beperkingen maakt dit 
overleg ook vereischt voor alle actie, welke, op zichzelf 
mogelijk juist, evenwel in het kader van het geheel nadeelen 
zou kunnen opleveren voor den bloei of de eendracht van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Thans zijn door de Gewestelijke Commissiën in bijna alle 
plaatsen van ons land Plaatselijke Landstorm Commissiën 
mgesteld en bestaan hare werkzaamheden met betrekking 
tot deze laatste in het geven van de noodige hulp en leiding 
bij de werving en propaganda; in de zorg voor een blijvende 
nchtige samenstelling der Plaatselijke Commissiën en in het 
vereischte toezicht, dat de arbeid dezer conimissiën strekt tot 
bevordering van de levensbelangen van het instituut. 

*) Zie L.O. 1919, B. No. 215. 
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Het zorgen voor goed functionneerende Plaatselijke Com
missiën, welke in staat en bereid zijn de belangen van de 
afdeelingen met al haar kracht voor te staan en welke alles 
in 't werk stellen om het leven der afdeelingen op een hoog 
peil te houden, moet een van de meest belangrijke onderdeden 
van de taak der Gewestelijke Commissiën worden geacht. 

Hetzelfde is het geval met de aaiistelling van actieve 
Plaatselijke Leiders. 

De aangewezen Korpscommandanten1) zijn voor de ver
vulling van hun taak betreffende de registratie der vrijwilhgers 
geheel afhankelijk van de Gewestelijke Commissiën. Om deze 
reden, doch ook ten behoeve van de consolidatie dienen alle 
Gewestelijke Conimissiën over een eigen registratie te be
schikken, welke uiteraard dezelfde gegevens dient te bevatten, 
die de korpscommandant behoeft. 

Ter wille van het nut, mogen hier even worden ingelascht 
eenige wenken ten aanzien van een kaartsysteem: 

Richt een kaartsysteem zoodanig in, dat het aan de vooraf te 
stellen eischen voldoet. 

Een systeem is niet bruikbaar als daarnaast op een ouderwet-
sche methode nog dezelfde gegevens of deelen daarvan opnieuw 
moeten worden verwerkt. 

Vernietig nooit een kaart, die haar diensten heeft verricht. 
- Geef ook nooit een kaart, die dienst heeft gedaan uit handen, 
maar bewaar deze zorgvuldig. Het is een archief van bijzonder
heden, waarop meermalen een beroep moet worden gedaan bij het 
beantwoorden van vragen omtrent het daarin verwerkte personen-
en zaken-materieel. 

De Gewestelijke Secretaris, in de meeste gevallen meer 
rechtstreeks belast met den propaganda- en wervingsarbeid, 
heeft in 't bijzonder den arbeid voor de registratie voor 
zijn rekening en tevens ook de financieele aciniinistratie, d.w.z. 
de zorg, dat de comptabele stukken der Gewestelijke Com
missie voldoen aan de eischen, door den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken en door de Algemeene Rekenkamer gesteld. 

Overigens heeft de Gewestelijke Commissie het zelfstandig 
beheer over het haar toekomend deel der rijksgelden, dat haar 
door de Nationale Landstorm Commissie ter goede rekening 
wordt verstrekt. 

Het verdient aanbeveling, dat de Gewestelijke Commissie 
i ) Zie voor de werkzaamheden dezer Commandanten de Hand

leiding voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
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naast den Secretaris nog uit haar midden aanstelt een 
Penningmeester en eveneens een Commissie voor de Financiën. 
Rekening, verantwoording en besteding der gelden dienen door 
de Gewestelijke Commissie geregeld te worden en al zijn, zoo
als bekend is, alle uitgaven aan een drievoudige controle — nl. 
van Nationale Landstorm Commissie, Departement en Alge-
meene Rekenkamer—onderworpen, iedere Gewestelijke Com
missie zal goed doen de besteding der gelden óf zelve te regelen, öf 
te stellen in handen van een DageUjksch Bestuur, samen te stellen 
uit Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. 

Er is geen enkele reden, waarom de vergaderingen der 
Gewestelijke Commissiën niet zouden worden ingericht volgens 
de gebruikelijke manier. Notulen, jaarverslag, financieel 
jaaroverzicht en voorlezing der ingekomen stukken behooren 
niet te ontbreken. 

Voor de Gewestelijke Secretarissen heeft de Nationale 
Landstorm Commissie, ten einde eenheid in de registratie te 
verkrijgen, een instructie vastgesteld, welker naleving waar
borgt, dat de Korpscommandant een deugdelijke korps-
administratie kan inrichten. 

Ter wille van de samenwerking met den Korpscommandant, 
heeft deze qualitate qua zitting in de Gewestelijke Commissie. 
Hetzelfde is het geval met den vertegenwoordigenden officier 
van het Landstormkorps Motordienst, den z.g. districts
commandant van dit korps. 

Deze samenwerking wordt het best bevorderd, indien men 
aan beide zijden zich slechts verantwoordelijkheden oplegt, 
welke uit de eigen taak voortspruiten. 

Eenige begrenzing der wederzijdsche werkzaamheden 
is te vinden in de kennisgeving van den Inspecteur van 
den Vrijwilligen Landstorm, R.No. 217 van 1922, voor
namelijk terzake van de schietoefeningen en de verhouding 
tot de Plaatselijke Leiders.x) 

Voor de samenwerking met het Landstormkorps Motor-
dienst is deze afbakening te vinden in de Instructie voor den 
Districtscommandant.*) 

De Plaatselijke Conimissiën ontvangen jaarlijks van de 
Gewestelijke Commissie een klein bedrag (z.g. kleine kas) 

*) Zie Handleiding voor den B. V. L . 
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voor het doen van geringe betalingen, overigens worden de 
plaatselijke uitgaven, voorzoover de Plaatselijke Commissiën 
niet over eigen fondsen beschikken, bekostigd door de Gewes
telijke Commissie. Uitgaven der Plaatselijke Commissiën, ten 
laste der Gewestelijke Commissie, met uitzondering van die, 
welke uit b.g. kleine kas worden gedaan, behoeven uiteraard 
voorafgaande goedkeuring der Gewestelijke Commissie. 

Het streven der Gewestelijke Commissiën behoort erop 
gericht te zijn, het saamhoorigheidsgevoel onder de vrij
willigers te versterken en bij hen het bewustzijn van de 
noodzakelijkheid, om steeds paraat te zijn, te onderhouden. 
Zij dragen nauwlettend zorg voor het gehalte der vrijwilligers 
en weren revolutionairen en fascisten, alsmede heden met 
moreele defecten. 

Noodig is, dat met de afdeelingen een nauw contact wordt 
gehouden, hetwelk 't best wordt verkregen door een plan
matige afvaardiging van leden der Gewestelijke Commissie 
naar de vergaderingen der plaatselijke afdeelingen. Op den 
voorgrond blijve staan, dat het nationaal karakter van het 
instituut wordt gehandhaafd en dat voorkomen wordt, dat 
minderheden worden veronachtzaamd of gekrenkt. 

Mocht onverhoopt de Bijzondere Vrijwilhge Landstorm 
moeten worden gemobiliseerd, dan zullen de Gewestelijke 
Commissiën verband met de Landstormers bewaren en de 
belangen van hunne gezinnen zooveel mogelijk voorstaan. 

Zouden de omstandigheden meebrengen, dat in dien tijd 
nieuwe vrijwilligers dienden te worden toegelaten — hetgeen 
niet te verwachten is — dan is het aan de Gewestelijke 
Commissiën om te waken tegen het indringen van verkeerde 
elementen. 

Samenvattende de werkzaamheden der Gewestehjke Com
missiën, kan men zeggen, dat deze betrekking hebben op: 

de aanstelling, aanvulling c.q. vervanging van de Plaatse
lijke Commissiën en Plaatselijke Leiders; 

de regeling van de propaganda, werving en consolidatie; 
de registratie der vrijwilligers; 
de zorg voor de nationale samenstelling van het instituut; 
de zorg voor het gehalte der vrijwilligers, hunne saamhoo-

righeid en paraatheid; 
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het bewaren van een hoog peil der te houden bijeenkomsten ; 
samenwerking met den Aangewezen Korpscommandant; 
bevordering van de belangen der „bijzondere korpsen", 

Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst; 
verstrekking van gelden aan de plaatselijke afdeelingen en 

van prijzen voor de wedstrijden; 
het organiseeren van grootere bijeenkomsten als land

dagen, enz.; 
het aanvragen van gemeentelijke subsidiën. 

III. 
DE PLAATSELIJKE LANDSTORM COMMISSIËN. 

De Plaatselijke Conimissiën worden door de Gewestelijke 
Conimissie ingesteld en voeren de propaganda. Zij bewegen de 
dienstplichtigen, hetzij in samenkomsten, hetzij door per
soonlijk bezoek, onder uiteenzetting van de beteekenis van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, tot vrijwillige 
verbintenis. De Conimissiën worden hierin bijgestaan door de 
Plaatsehjke Leiders. 

De leden der Commissiën zijn de vertrouwensmannen der 
vrijwilligers, de intellectueele voorgangers. Dit vertrouwen 
hebben zij niet verkregen door hun lidmaatschap der com
missie, maar hadden zij reeds, doordat zij in min of meer 
ruimen kring leiding gaven aan het godsdienstig, staatkundig 
of maatschappelijk leven. 

Bij de moeilijkheden, waarmede een mstelling als de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm steeds te worstelen heeft, is de 
ruggesteun van mvloedrijke personen niet te ontberen. 

Deze moreele en daadwerkelijke steun heeft de organisatie 
doen bloeien en de instandhouding van het instituut zal 
hiervan afhangen of er ook in de toekomst voldoende levend 
verband zal zijn tusschen de afdeelingen en de Landstorm 
Commissiën. 

Het behoort inzonderheid tot de roeping van de Plaatsehjke 
Commissie (die ook om deze reden uit vooraanstaande per
sonen van diverse richtingen moet zijn samengesteld) om 
nauwlettend toe te zien, dat de vergaderingen harer afdeeling 
geen ander karakter krijgen, dan'bij het instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en bij de geaardheid der 
bevolking in een bepaalde streek passend is, terwijl zij tevens 
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heeft zorg te dragen, dat géén bepaalde partijen of richtingen 
in de afdeeling over de andere gaan heerschen of dat de 
minderheden zouden worden gekrenkt. 

Zij is moreel ook verantwoordehjk voor het gehalte der 
vrijwilligers en voor hunne paraatheid, om als 't noodig is te 
mobiliseeren. 

Is de afdeeling gemobiliseerd, dan bevordert de Plaatsehjke 
Commissie de belangen van de achtergebleven familie. 

I V . 

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

Het Plaatselijke Leiderschap is een vredesfunctie; d.w.z. 
dat de werkzaamheden van den Plaatsehjken Leider vanzelf 
ophouden op het moment, dat de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm voor handhaving of herstel van de openbare orde 
en rust onder de wapenen is gekomen. Op dat moment n l . 
gelden de zuiver niilitaire verhoudingen; de krijgstucht en de 
krijgswetten, en de geheele müitaire hiërarchie. 

Het zal duidelijk zijn, dat de Plaatsehjke Leiders, zoolang 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm niet is gemobiliseerd, 
niet door anderen behooren te worden beschouwd en behan
deld als ondergeschikten ih den militairen zin des woords. 

N a overleg tusschen den Voorzitter der Nationale Land
storm Commissie en den Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm is in de Schietregeling, R . No. 217 van 1922 (zie 
de handleiding voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm), 
het allervoornaamste aangaande de Plaatsehjke Leiders 
opgenomen. 

De Plaatsehjke Leiders worden benoemd en aangesteld — 
evenals dit met de leden der Plaatsehjke Conimissiën het 
geval is — door de Gewestelijke Landstorm Commissiën 
waarvan de Korpscommandant ambtshalve l id is, zoodat de 
aanstelling der Plaatsehjke Leiders vanzelf ook in overleg 
met den Korpscommandant plaats heeft. 

De Plaatselijke Leider behoeft niet beslist een rang te 
bezitten; hij kan als dienstplichtige zelfs gewoon soldaat zijn. 

De Schietregeling 1922 vermeldt, dat de Plaatsehjke 
Leiders door den Korpscommandant worden aangewezen tot 

14 



Baancommandant bij de sctaetoefeningen, tènzij de Korps-
commandant dit in een bepaald geval, ter wille van de veilig
heid niet met zijne verantwoordelijkheid kan overeenbrengen. 

De baancommandant, die voor zijne instructie de vast
gestelde vergoeding geniet, is in deze kwaliteit voor de daaraan 
verbonden werkzaamheden ten volle verantwoordelijk aan 
den Korpscommandant. 

De werkzaamheden, behoorende tot het Plaatselijk Leider
schap, zijn geheel vrijwillig en belangeloos. Het laatste wordt 
in geenen deele teniet gedaan door het feit, dat de Nationale 
Landstorm Commissie telken jare, niet als loon maar als een 
klein blijk van hare waardeering, een som gelds aan de Ge
westelijke Commissiën doet toekomen om den Plaatselijken 
Leiders een bedragje, opwegende tegen den prijs van een 
kistje sigaren, ter hand te stellen. 

Het vrijwillige en belangelooze karakter van den arbeid der 
Plaatsehjke Leiders bepaalt vanzelfsprekend ook de ver
houding van de Gewestelijke en Plaatsehjke Commissiën en 
van de Korpscommandanten tot deze mannen. 

Voor het contact tusschen Plaatselijken Leider en Plaatse
hjke Commissie is gezorgd door de bepaling, dat een Plaatse
hjke Leider qualitate qua, d.w.z. zoolang hij deze functie 
waarneemt, als zoodanig ook zitting heeft in de Plaatsehjke 
Landstorm Commissie. 

Het verleenen van medewerking door de Plaatsehjke 
Leiders bij de aanwerving van nieuwe vrijwilligers is zeer 
belangrijk, doch nog véél belangrijker is het, de reeds 
aangesloten vrijwilligers voor ons instituut te behouden 
door het bijhouden van het hun verstrekte register. Ten 
einde bij alle Plaatsehjke Leiders dezelfde wijze van regi
stratie hunner afdeeling te verkrijgen, heeft de Nationale 
Landstorm Commissie ook voor hen een instructie voor de 
registratie vastgesteld. 

Nieuwe registers zijn te verkrijgen bij den Secretaris der 
Gewestelijke Commissie. 

In de tweede plaats heeft de Plaatsehjke Leider tot taak, 
de propaganda- en huishoudelijke vergaderingen der afdeeling 
voor de Plaatsehjke Commissie voor te bereiden. Hij streve 
naar een hoog peil van de vergaderingen zijner afdeeling. 

De voorbereiding van de propaganda-vergaderingen (waar-
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aan in vele gevallen ook de Secretaris der Gewestelijke 
Commissie zijn medewerking zal verleenen) dient zoo 
mogelijk ook te omvatten de voorbereiding in de pers, en 
wel in de plaatselijke en provinciale pers. 

De Plaatselijke Leider zal ook meestal voorbereiden de 
gezamenlijke reizen naar landdagen, schietwedstrijden, boot
tochten, gewestelijke vergaderingen en dergelijke. 

Hij onderhoude voorts zooveel mogelijk persoonlijk contact 
met de vrijwilligers, ook met hen, die weinig tijd en gelegen
heid hebben voor schieten en vergaderen. 

Hij bevordert de lezing van het Landstormblad als consoli-
datiemiddel en ook als middel om de vrijwilligers, die het 
minst de gelegenheid hebben, met ons instituut mede te 
leven, te bereiken. 

De Plaatselijke Leider verleent zijne medewerking aan 
den Korpscommandant, ten behoeve der voorbereiding van 
een eventueele opkomst der vrijwilligers. 

Aan de keuze van betrouwbare vrijwilligers wijde hij bij
zondere zorg. 

Hij wake tegen de licht opkomende neiging om, ten einde 
maar een groote afdeeling te verkrijgen, rijp en groen aan de 
Plaatsehjke Commissie voor te dragen. Degenen, die zich 
aanmelden, moeten niet alleen op het stuk van het gezags
beginsel, maar ook overigens 18-karaats mannen zijn. In ons 
instituut passen geen mannen met moreele defecten, hoe 
enthousiast zij overigens zijn mogen. 

Alle Plaatsehjke Leiders bezitten het recht van portvrijdom 
voor de convocatie hunner vrijwilligers en voor hun overige 
landstormcorrespondentie; ook voor het gebruik van retour
enveloppen. Zuinigheid vooral ook ten aanzien van het 
gebruik van retourenveloppen worde bij voortduring aan
bevolen. 

Ten slotte verdient het aanbeveling, dat de Plaatsehjke 
Leiders een goede verhouding tot de vrijwilligers van de 
Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en 
Luchtwachtdienst zooveel mogelijk bevorderen. 

Met uitzondering van den Luchtwachtdienst verdient het 
aanbeveling, hen aan de schietoefeningen en -wedstrijden en 
vergaderingen te laten deelnemen, waarvoor het gewenscht 
is, hunne namen achter in het register op te nemen. 
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