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I N L E I D I N G . 

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

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

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

De opkomst van niet-dienstplichtige Bijzondere Vrijwilligers berust 
op de desbetreffende bepalingen van het Landstormbesluit en de Land-
stormibeschikkin g. 

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

De voornaamste gegevens van beide instellingen, de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm en de Vrijwillige Landstorm worden hierbij, zoo
veel mogelijk overzichtelijk samengevoegd, aangeboden. De bepalingen 
omtrent het Vooroefeningsinstituut zijn evenwel achterwege gelaten 

Hetgeen uit de door mij begin van het jaar 1924 samengestelde 
handleiding bruikbaars overgebleven' is, vindt weder een plaats m dezen 
nieuwen druk. welke naar ik hoop, velen als wegwijzer zal kunnen 
dienen. 

DE SAMENSTELLER. 



DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM 

De Samenstelling. 

M I L I T A I R E O R G A N I S A T I E E N B U R G E R L I J K E O R G A N I S A T I E . 

1 Januari 1927. 
A . M i l i t a i r e O r g a n i s a t i e . 

Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm: 
20 Landstorm-Verbanden of -Korpsen, samenvattende: 
1162 Plaatselijke af deelingen van Bijzondere Vrijwilligers . . 48901 

waaronder 1044 Plaatselijke Leiders; 
Het Vri jwil l ig Landstormkorps „Spoorwegdienst" . 
Het Vrijwil l ig Landstormkorps „Vaartuigendienst" . . ' ( 
Het Vrijwil l ig Landstormkorps „Motordienst" . . . . . . ) 
Totaal sterkte der Vrijwilligers, waarin 1381 officieren zijn 

begrepen . . . . . . . . . . . . . 56499 

B. B u r g e r l i j k e O r g a n i s a t i e . 

Nationale Landstorm Commissie 7 i e c j e r i 

22 Gewestelijke Landstorm Commissiën . 297 
960 Plaatselijke Landstorm Commissiën . . . . . . 4230 " 
1 Landstorm Commissie uit „Pro Rege" . . . . . . 3 " 
1 Landstorm Commissie uit den Bond van R .K . Militairen-

Vereenigingen 6 

Totaal aantal burgerlijke bestuurders 4543 leden 

O P R I C H T I N G N A T I O N A L E L A N D S T O R M C O M M I S S I E . 

KENNISGEVING van den Minister van Oorlog van 22 Mei 1919 
He Afd., no. 64 (Legerorder 1919 B, no. 215). 

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 *) vrijwilligers te helpen bevorderen. 

Di t comité, onder Eerevoorzitterschap van den heer H . C o 1 ij n 
L i d van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, bestaat uit de heeren: 
c + . L - £ D u y m a e r v a n T w i s t . L i d van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, Voorzitter. 
• A M r V P j A - D i e p e n h o r S t - Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

•) Later is deze naam veranderd in die van „bijzondere" vrijwilligers. 
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J. R. S n o e c k H enkemans , Lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. . ~ , ^ 

A . G. A . R i d d e r v a n R a p p a r d, Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. , w j c+-,+~„ DT. L. N . D e C k e r S, Lid van de Tweede Kamer der Staten-

eneraa^ en F a b i u g j n s p e c t e U r van den Vrijwilligen Landstorm. 
De militaire autoriteiten worden uitgenoodigd aan voornoemd 

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

SAMENSTELLING DER N A T I O N A L E LANDSTORM COMMISSIE. 
De Nationale Landstorm Commissie bestaat thans uit de navol

gende leden: 
H COLIJN Oud-Minister van Financiën, Eere-Voorzitter. 
L.'F DUYMAER V A N TWIST, Voorzitter. ) 
Mr Dr L. N . DECKERS. ( Leden van de Tweede Kamer 
Mr' A G A. Ridder V A N RAPPARD. ( der Staten-Generaal. 
I R SNÓECK HENKEMANS. ' , . . . . 3 r . / ^ r . r - T /-„-„-„„i M a i „ n r Adiiidant in buitengewonen dienst 

\ , a n H M 'de Koningin. Inspecteur der Infanterie, waarnemend 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm 

F BOULOGNE, Res.-Eerste-Luitenant der Veld-Art., Secretaris. 
van 

G 

NAAMLIJST V A N IN G E V A L V A N MOBILISATIE OP TE 
RICHTEN V E R B A N D E N E N KORPSEN, W A A R I N ZIJN 
GEORGANISEERD DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

1. Friesch Verband. 
2. Verband Groningen. 
3. Drentsch Verband. 
i . Verband Vollenhove. 
3. Twentsch Verband. 
6. Landstormkorps de IJssel. 
7. Veluwsch Verband. 
8. Landstormkorps De Veluwzoom. 
9. Landstormkorps Limburgsche Jagers. 

10. Landstormkorps de Meijerij. 
11. West-Brabantsch Verband. 
12. Zeeuwsch Verband. 
13. Verband Monden van de Maas. • 
14. Verband Dordrecht. 
15. Landstormkorps Rotterdam. 
16. Landstormkorps Zuid-Holland: West. 
17 Landstormkorps Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
18. Landstormkorps Stelling van Amsterdam. 
19. Landstormkorps Kennemerland. 
20. Landstorm Verband Alkmaar. *) 

*) Met ingang van 1 Januari 1927 is het Verband West*Friesland opgeheven 
sn met het Landstorm Verband Alkmaar samengevoegd. 
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ADRESWIJZIGING. 

De Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm is van Koninginne
gracht 50 verplaatst naar Hofweg No. 2, ''s-Gravenhage. 

Het bureel der Nationale Landstorm Commissie is echter gebleven 
op No. 50 Koninginnegracht. 



Lijst der leden van de Gewestelijke Landstorm Commissiën. 

Mr. J. .1. Crolcs, Eere=Voorzitter. 
Mr. P. S. Gcrbrandy, Voorzitter. 
S. Sytsma, 2e Voorzitter. 
L. Heukels Nzn . , Secretaris. 
H . A . Sitsen, Commandant. 
T. Nauta. 
Ds. P. Bootsma. 
H . Elbersen. 
Johs. Pars. 
M r . D . van Weideren Baron Rcngers 

B. W . Okma. 
T h . Overmeer. 
Jhr. H . v. Baerdt v. Sminia. 

Friesch Nationaal Comité (Friesch Verband). *) 
Leeuwarden. 
Sneek. 
Dokkum. 
Veenwouden. 
Leeuwarden. 
Dokkum. 
Zwolle. 
Zorgvlied (Dr.) 
Leeuwarden. 

Woudsend. 
Leeuwarden. 
Oudkerk. 

Raadsheer Gerechtshof. 
L i d van Ged. Staten van Friesland. 
Burgemeester van Oostdongeradeel. 

Kapitein der Infanterie. 
Burgemeester van Dantumadeel. 
Veldprediker. 
PastoorsAalmoezenier. 
Graanhandelaar. 
Res.sKapitein, Districtscommandant 

v.h. Landstormkorps Motordienst. 
L i d van Ged. Staten van Friesland. 
Voorzit ter Burgerwacht. o 

J . Buiskool, Voorzitter. 
D. de Jonge, Secretaris. 
J . E. Snellen van Vollenhoven, Commandant. 
A . Zijlstra. 
M r . E . J . T h . a T h . van der Hoop van Slochteren. 
G . van Barneveld. 
T . K r o l . 
S. Roos jen. 
W . G . Huijgen. 
Mr . C. A . Star Numan. 

*) Dateert reeds van begin November 1918, 

Gewestelijke Commissie Groningen (Groningsch Verband). 
Delfzijl. 
Groningen. 

Slochteren. 
Hoogkerk. 
Uithuizermeeden. 
Groningen. 

Burgemeester. 
Reserve»Kapitein. 
Majoor der Infanterie. 
L id v. d. Tweede Kamer der St.sGen. 
Burgemeester. 
Burgemeester. 
Burgemeester. 
Leeraar Gymnasium. 
Fabrikant. 
ReservcsEerstc=Luitenant, . Districts» 

commandant van het Vri jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Drenthe (Drentsch Verband). 
Mr. J. T h . Linthorst Homan, EeretVoorzitter. 

J. Knoppers, Voorzitter. 
J. de Bruyn, Secretaris. 
H . J. Nolthenius, Commandant. 
P. Douma. 
J. Hadders Rzn. 
T. Heikens. 

J. C. Manssen. 
D . E. Meindersma. 
J . Gorter. 

W . Koelman. 
H . Radijs. 

Ph. Roos Dzn 
B. Schuurman. 

J . Nijmeijer. 
J. H . Baron de Vos van Steenwijk. 
M r . R. H . Baron de Vos van Steenwijk. 
C. J. Korteweg. 
M r . C. A . Star Numan. 

Assen. 

Meppel. 
Klazienaveen. 
A s s e n . 

Emmen. 
Exloo. 

Bcilen. 
Eelde. 

Nieuws Amsterdam. 

Hoogevecn. 

Cocvorden. 
Meppel. 

D e " Wijk. 

Smilde. 
Groningen. 

Ds. G . Hofstede, Voorzitter. 
J. Ph . Backx, 2e Foorzi7rer. 
H . J. Bulten, Secretaris. 
J. H . Sonne, Commandant. 
A . Baron Sloet van Oldruitenborgh. 
A . J. van Gerrevink. 
Joh. T h . J . van den Berg. 

G . W . Stroink. 

Gewestelijke Commissie Overijssel (Verband 
Blokzijl . 
Nieuw Leusen. 
Blokzijl . 
Zwolle. 
StadsVollcnhove. 
Oldcmarkt. 
Gclderingen, gemeente 

Steen wijkerwold. 
Enschedé. 

Commissaris der Koningin in de 
Provincie Drenthe. 

Burgemeester. 
Hoofd der U . L . O. School. 
Kapitein der Infanterie. 

Oud* Wethouder. 
GemeentesOntvanger, L i d van de 

Provinciale Staten. 
Burgemeester. 

L id van de Provinciale Staten, Wet* 
houder der gemeente Emmen. 

GemeentesSecretaris. 
OudsScihoolopziener, L i d van den 

Gemeenteraad. 
Apotheker. 
L i d van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe. 
Rijksambtenaar. 

Reserve«Eerste»Luitcnant, Districts* 
commandant van het Vr i jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

Vollenhove). 
Doopsgezind Predikani. 
Burgemeester. 
Burgemeester. 
Kapitein der Infanterie. 
OudsBurgemeestcr. 
Burgemeester. 

Kapelaan. 
Res.sKapt . , Districtscomm. v.h. Vrijs 

willig Landst.korps „Motordienst" . 



Gewestelijke Commissie Gelderland-Overijssel (Landstormkorps „De IJssel"). 
N . J Lavaleye CommandanUV oorzitter. Arnhem. Reserve»Luitenant=Koloncl. 
J. Balkestein, Vice=V oorzitter. Zwolle. L i d v. d. Prov. Staten en Wethouder. 
J. Krooshof, Secretaris. Deventer. Wethouder 
Prof Felix Ottlen, O. P. Zwolle. Dominicaner. 
H . U J te Loo. Apeldoorn. L i d van de Provinciale Staten. 
F ° e . . N f r o o m - Deventer. Voorzit ter Burgerwacht. 

w e Apeldoorn. L i d van den Gemeenteraad. 
G . W. Stromk. Enschedé. Res.»Kapt„ Districtscomm. v.h. Vrij» 

willig Landst.korps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Overijssel (Twentsch Verband). 
M r . A . E . Baron van Voorst tot Voorst , Eere^V oorzitter. Zwolle. Commissaris der Koningin in de 

Provincie Overijssel. 
.1. W . C. C. Tucker, CommandanUVoorzitter. Dieren. Reserve»Majoor der Infanterie. 
Ludwig van Heek, Vice^Voorzitter. Enschede. Fabrikant. 
L . A . M . Bruggeman, Secretaris. Oldenzaal L i d van den Gemeenteraad. 
M r . M . A . Gewin. Almelo. Advocaat. 
E. Habers. Gramsbergcn. 
Jhr. H . W . J . von Heyden. Haaksbergen. Burgemeester. 
H . Holsbeeke. Oldenzaal. 
A . W . ter Ellen. 
,T. Knottenbelt. Rijsscn. Burgemeester. 
J. H . M . Tolboom. Oldenzaal. Pastoor. 
T . Visser. _ Nijverdal. Hoofd der Chr. School. 
G . W . Stroink. Enschede. Reserve»Kapitein, Distr ietscomman» 

dant van het Vr i jwi l l ig Landstorm» 
korps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Gelderland (Veluwsch Verband). 
Dr. J . G . Scheurer, Voorzitter. Apeldoorn. L i d v. d. Tweede Kamer der St.»Gen. 
J. Wijnne, Secretaris. Elburg. Secretaris Waterschap „Oosterwolde" . 
C. J. C. Janssen, Commandant. Apeldoorn. Reserve»Majoor der Infanterie. 
A . J. C. Vitr inga. Harderwijk. 
W . Wijnaends van Resandt. De Steeg (G.) 
Jhr. H . H . J . M . v. d. Poll. Didam» Burgemeester, Res.»Ritm., Districts» 

commandant v. h. Vr i jw. Land» 
stormkorps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Gelderland (Landstormkorps „Veluwzoom"). 
M r . A . Baron van Hceckeren van Kei l , Voorzitter. De Steeg. Res.»Luit.»Kol. b. h. korps Motord. 
W . van Ingen Schouten, Secretaris'Commandant. Arnhem. Res.«Majoor b. h. 8e Reg. Infanterie. 
W . J . T i j l . Velp . Majoor b. d. 
F. J . Goedhart. Arnhem. Res.»le»Luit. b.h. Reg. Wielrijders. 
Ds. G . Renting. Winterswijk. Geref. Predikant. 
Ds. J . Barbas. ^ Hengelo (O.) Herv. Predikant. 
Mr . A . van der Deure. Bcnnekom. Lector LandbouwsHoogeschool. 
Prof. M r . J. C . Kielstra. Wageningcn. Res.»Kapitein b.h. Reg. Jagers. 
Ds. A . J. Splinter. Leut. Herv. Predikant. 
P. N . van Bavel. Ede. Kapitein bij het 22e Reg. Infanterie. 
F. E . C . van der Hardt Aberson Laag Kcppel. 
N . .T. Schallenberg. Assen. Majoor bij het 9e Reg. Infanterie. 
L A M van Basten Batenburg. Lichtenvoord». ' L i d van de Provinciale Staten. 
Dr . J . W . Wurfbain. Velp (G.) Res. Ie Luit . b.h. korps Motordienst. 
Jhr. H . H . J . M . v. d. Poll . Didam. Burgemeester, Res.»Ritm., Districts» 

commandant v. h. Vr i jw. Land* 
stormkorps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Utrecht (Landstormkorps „Nieuwe Hollandsche Waterlinie"). 
J. H . T h . O. Kettl i tz, Vootzitter. Utrecht. L i d Gedeputeerde Staten. 
M r . J. G . A . van Geldorp Meddens, Secretaris. „ Res.»Eerste»Luitenant der Arti l lerie. 
A . Captijn, Commandant. „ Majoor der Infanterie. 
Jhr. M r . K . J . Schorer. 
H . Houtkooper. Ochten. Burgemeester. 
W . Roessingh. • Veenendaal. Industrieel. 
L . At tema. Hilversum. Directeur van het Chr. Middens 

standsbureau. 
G . C. dAumale Baron van Hardenbroek van Harden» 

broek. Lopikerkapel. Ouddid v. d. Eerste Kamer der St.sG 
M r . J . T. P. C. van Kuyk. Veenendaal. Burgemeester. 
Jhr. C. A . J. Meyer. Baarn. Majoor der Infanterie b. d. 
Chr. M . A . Quack. „ ReservesMajoor der Infanterie. 
Ds. P. C h . van der Vl ie t . Utrecht. Gereformeerd Predikant. 
J. J. Brouwer. Amersfoort. Kapelaan. Directeur R . K . Militairen» 

Vereeniging. 
E. P. J. Geldens. Utrecht. Res.sKapt. voor Speciale Diensten, 

Districtscommandant van het Vrij» 
willig Landst.korps „Motordienst" . 
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Gewestelijke Landstormcommissie Noord-Holland (Landstormkorps „Stelling van Amsterdam"). 

M r . H . Verkouteren, Voorzitter. Amsterdam. L i d van de Eerste Kamer der Staten» 
Generaal, Advocaat en Procureur 

K . L . Schell, Secretaris. „ Reserve»Kapitein der Art i l ler ie . 
C. de Veer, Commandant. „ Reserve»Majoor der Infanterie. 
Dr . I. H . J . Vos . „ Wethouder der Gem. Amsterdam. 
Walrave Boissevain. „ L i d van de Tweede Kamer der Sta» 

ten»Generaal , L i d van den Gemeen» 
teraad. 

Mr . A . Slob. Hoofddorp. Burgemeester van Haarlemmermeer. 
Jhr. M r . C . Dedel. Abcoude»Proostdij . Burgemeester. 
J . Versteeg Jr. Monnikendam. Burgemeester. 
Mr . D . F. Pont. Uithoorn. Burgemeester. 
C. A . Straman Ouderkerk a. d. Amstel . Burgemeester van Ouder Amstel . 
G . J. B. van Hove. Amsterdam. Res.sKapt. voor Speciale Diensten, 

Districtscommandant van het Vrij» 
willig Landst.korps „Motordienst" . 14 

Gewestelijke Commissie Noord-Holland (Verband „Kennemerland"). 

Jhr. M r . E . H . E . Teding van Berkhout, Foorzi'/rer. Bloemendaal. OudsBurgemeester van Haarlemmer» 
liede. 

C. Eldermans, Secretaris. Haarlem. Eerste»Luitenant der Infanterie. 
P. S. Hartogh Heys van Zouteveen, Commandant. „ Reserve»Majoor der Infanterie. 
Jhr. J. P. W . van Doorn Heemstede. Burgemeester. 
Jos. A . de Lobel. Haarlem. Voorzit ter A f d . Haarlem der R . K . 

Vakbeweging. 
J. F. van der Meer. Driehuizen. Pastoor. 
M r . K . J. G . Baron van Hardenbroek. Bennebroek. Burgemeester. 
Jhr. J . C . W . Strick van Linschoten. Beverwijk. Burgemeester. 
H . P. van Roozendaal. Vclsen (Wijkeroog). Res.»Eerste»Luitenant der Infanterie. 
H . F. Heytveldt. Heemskerk. Pastoor. 
S. Prins, Bloemendaal. Res.»Majoor, tijdelijk Districtscomm. 

van het Vri jwi l l ig Landstormkorps 
„Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Noord-Holland (Verband „Alkmaar"). 
P. M . de Wolf, Voorzitter-.Commandant. Alkmaar. Res.»Kapt., tevens Distrietscomman» 

dant van het Vr i jwi l l ig Landstorm» 
D korps „Motordienst" . 
r . J . Oolders, Secretaris. 
J. Kroonenburg. St. Paneras. Burgemeester. 
W van Slooten. Heer Hugowaard. Burgemeester. 
T T x i e r ' Harenkarspel. Burgemeester. 
J . J. Nieuwenhuysen. Limmen. Burgemeester. 
N . Dekker Obdam. Burgemeester. 
A . J . C. Maas Geestcranus. Heiloo. Wethouder. 
Joh. Lutjeharms. Alkmaar. Aannemer. 
i' ^ ^ 2 n £ - Helder. Res.»Eerste»Luitenant der Infanterie. 
E- H . Bos. n Hoofd der Chr. School. 
W - de Geus Bccmstcr. Burgemeester. 
M r . W . C. Wendelaar. Alkmaar. Burgemeester. 
W . Houwing Helder. Burgemeester. 
H Cramwinckel. 1'urmerend. Burgemeester. 
J. A . R. Bosma. . Enkhuizen. Burgemeester. 
P. Schoutsen. Medemblik. B urgemcester. 
S. M . Middelhof. Hoogkarspel. Burgemeester. 
E. J. M . Stumpel. Hoorn. Wethouder. 

Gewestelijke Commissie Zuid-Holland (Landstormkorps „Zuid-Holland: West"). 
J . M . Krijger Jr., Voorzitter. 's»Gravenhage. L id v, d. Tweede Kamer der St.»Gen. 
P. C. Frigge, Vice^Voorzitter. Leiden. Kapelaan 
L . van Pelt, Secretaris. Schiedam. Reserve»Eerste»Luitenant. 
Jhr. C. J. van Adrichem Boogaert, Commandant. Den Haag. . Majoor der Infanterie. 
J. W . van der Bom. Aarlanderveen. Pastoor. 
H . Ie Coultre. Den Haag. OudsBurgemeester van Bodegraven. 
J . H . Crezee. De Lier. Burgemeester. 
H . W . J. J . van Deventer. Den Haag. Reserve»Eerste»Luitenant. 
G . S. Donker. „ Reserve»Majoor b. d. 
J . P. Gouverneur. Sassenheim. Burgemeester. 
J. C . de Haan. Lisse. Gemeente»Secretaris . 
M - H . A . Juta. Oegstgeest. Reserve»Kapitein der Infanterie. 
D J. Karres. Den Haag. Reservelui tenant der Infanterie 
E. G . Komngs. Overschie. Burgemeester. 
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H . J. Lamers. Leiderdorp. Ambtenaar Raad van Arbe id . 
J. van der Meulen. Hazerswoude. Burgemeester. 
Jhr. K . W . L . de Muralt . Oegstgeest. Burgemeester van Ter Aar . 
L . G . Royaards. Den Haag. Reserve*Kapitein. 
Ds. Dr . N . G . Veldhoen. Alphen a. d. Rijn. Herv. Predikant. 
G . E . Velthuyzen van Zanten Hillegom. Bloembollenkweeker. 
H . V r o o m . Oegstgeest. Koopman. 
C. Wildenberg. Den Haag. Redacteur Nieuwe Haagsche Courant. 
J Zandberg. „ Ambtenaar Raad van Arbeid . 
D . H . Reinders. . Wassenaar. 
J P van Hulzen Voorburg. ReservesKapitein, Dristrictscommans 

dant Vr i jwi l l ig Landstormkorps 
„Motordienst" . 
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Gewestelijke Commissie Zuid-Holland (Afdeeling „Gouda"). 

H . N . Valckenier de Greeve, Voorzitter. Gouda. Industrieel. 
J . Dercksen H .Mzn. , Vice=Foorz/frer. „ Industrieel. 
M r J L J . A . van Mechelen, Secretaris. „ Res.«Eerste*Luit, Advocaat en Proc. 
H . C. van Cappelle, Commandant. Rotterdam. Res.*Luitenant*Koionel der Infanterie. 
J. G . Verhoef. „ Kapelaan. 
G J. J. Pot. .» Gemeentesecretaris. 
P . A . Troost. Waddinxveen. Burgemeester. 
C. van Heesen. Boskoop. Gemeentesecretaris. 
L F X. Aders. Oudewater. Kassier. 
J P Mahlstede. Bergambacht. Notaris. 
j Baan. Bleiswijk. Burgemeester. 
j ' Verloop. Capelle a. d. IJssel. Burgemeester. 
M r C Jonker. Gouda. Advocaat én Procureur, ReserveSer* 

geant, Districtscommandant van 
het Vr i jwi l l ig Landstormkorps „Mo* 
tordienst". 

Gewestelijke Commissie Zuid-Holland (Landstormkorps „Rotterdam"). 
M r . D r J. Wytema, £ere=T/oorz!frer. Rotterdam. Burgemeester. 
H . C. van Cappelle, Voorzitter, Commandant. „ Res.*Luitenant=Kolonel der infanterie. 

Directeur H.B.S. 

P. van der Steeg, Secretaris. Rotterdam. Res.*Eerste*Luit. der Mili taire A d m i n . 
Chef de Bureau Haveninspectie. 

T h . H . Ruys, Penningmeester. „ L i d der firma Ruys' Handelsvereen. 
J. Binkhorst. „ Oud*Voorz. Ned . R . K . Volksbond. 
P Doorn. Zwijndrecht. Burgemeester. 
Ds. W . H . H . Dijkman. Rozenburg. Herv. Predikant. 
Pater Jos Klessens. Rotterdam. Directeur R . K . Marinierstehuis. 
Dr . A . F. Kru l l . » Herv Predikant. 
A . C. de Neeve. Res.»Kapt. der Jagers, Redact. N . R . C t . 
Pater N . Perquin" » Directeur St. Josefsgezellen»Vereen. 
Ds. J . C. H . Scholten Herv. Predikant. 
J. Dhont. Schiebroek. Burgemeester, 
Ds. C . Goote Oud»Beijerland. Gereformeerd Predikant. 
G . Walda van der Molen. Klaaswaal. Burgemeester. 
G . Ninaber. Nieuw*Beijerland. Burgemeester. 
W . Troost Jaczn. Zuid»Beijerland. Groothandelaar in K o l . Waren, enz. 
A . J. L . Hoevels. Rotterdam. Reserve*Eerste»Luitenant, Districts* 

commandant van het Vr i jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Zuid-Holland (Verband „Dordrecht"). 
P. L . de Gaay Fortman, Voorzitter. Dordrecht. Burgemeester. 
J . A . J. Jansen, Commandant, le Secretaris. „ Wethouder, L i d v. d. Prov. Staten. 
A . Groenendijk, 2e SecretariS'Penningmeester. Rotterdam. Reserve*Eerste«Luitenant. 
P. Rijsdijk. Sliedrecht. Wethouder, L i d . v. d. Prov. Staten. 
A . Volker L z n . „ Industrieel. 
J. W . van Bockel. „ Notaris . 
M . Kievit . Numansdorp. Directeur Zuivelfabriek. 
J . W . S. de Jong. Nieuw Lekkerland. Particulier. 
J. W . Kle in . ' Ridderkerk. Burgemeester. 
C. Schippers. ., Hoofdcommies ter Secretarie. 
J. W . van A k e n . Hardinxveld. Burgemeester. 
B. Fortuijn. Nieuwpoort c.a. Burgemeester. 
M Verkaik. Alblasserdam. Gemeentesecretaris. 
Dr . A . van Oven. Dordrecht. Wethouder. 
W . Wolff. „ Bankier. 
A . Kokkelkoren. „ Kapelaan, 

to Dr . J . Severijn. „ Herv. Predikant 



A . Bos Pzn. Dordrecht. Industrieel. 
S. Dasberg. Rabbijn. 
Dr . A J. Bossers. 's*GravendeeI, Ar t s . 
Dr . J. A . Rolloos. Papendrecht. Ar t s . 
P. S Overwater. Strijen. Rentmeester. 
Ds. L . J. S. Crousaz. „ Herv. Predikant. 
W A . Laurense Jr. Giessendam. Burgemeester. 
J. P. Piera. Dordrecht Inspecteur voor de Lichamelijke 

Opvoeding. 
J. G . Diepenhorst. Giessen*Nieuwkerk c a . Burgemeester. 
A Houbolt Dordrecht. Reserve*Eerste*Luitenant, Districts* 

commandant van het Vr i jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

I O W F de Kat van Hardinxveld. „ Reserve*Eerste*Luitenant, Comman* 
dant van de Afdeeling „Vaartui* 
gendienst". 
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Gewestelijke Commissie Zuid-Holland (Verband „Monden van de Maas"). 

Ds. C. van den Nieuwenhuizen, Commandant-Secretaris. Hekelingen. Herv. Predikant. Res.*Kap. der Jagers. 

a. Voorne en Putten. 
M r F J. D . C. Egter van Wissekerke, Voorzitter. Brielle. Burgemeester. 
L . Muider. „ Pastoor. 
K . van der Knoop. „ L i d van den Gemeenteraad. 
Ds J. E . Westerhuis. Hellevoetsluis. Geref. Predikant. 
S. 'da Silva. Brielle. _ _ . 
F H G . van Iterson. „ Reserve*Eerste*Lmtenant, Districts* 

commandant van het Vri jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

b. Goeree en Overflakkee. 

L. J . den Hollander. Middelharnis. Burgemeester. 
J. van der Waal . „ Hoofd der Chr. School. 
R. Sterk. Nieuwe Tonge. Burgemeester. 

L C. Brinkman. Den Bommel. Burgemeester. 
H A .T Schouwman. Middelharnis. Eerste*Luitenant dei Infanterie. 
W J. Donkersloot Oo'ltgensplaat. Burgemeester. 
H A . C Denier van der Gon . Middelharnis. Reserve*Eerste*Luitenant, Districts* 

commandant van het Vr i jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

Provinciale Commissie Zeeland (Verband „Zeeland"). 
F H . Umbgrove, Voorzitter. Middelburg. Kolonel b. d. der Art i l ler ie . 
P. G Laernoes, Secretaris. Vlissingen. Wethouder, L i d v. d. Prov. Staten. 
D . J. Gorter, Commandant. Middelburg. Kapitein der Infanterie. 
J. Huizinga. Terneuzen. Burgemeester. 
A . C. van der Vl ie t . Zierikzee. Bankier. 
W . Moelker. Tholen. L i d van den Gemeenteraad, L i d van 

de Provinciale Staten. 
M r . J. J. Heyse. Middelburg. 
B. A . T h . M . Truffino. Hulst. Burgemeester. 
J. G . Persant Snoep. Kapelle. Reserve*Eerste*Luitenant, Districts* 

commandant van het Vri jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

a. Walcheren en Beveland. 
Jhr. P. J. Boogaert. Middelburg. Reserve*Kapitein der Infanterie. 
J . L . Buissing. Vlissingen. 
P. Oosterbaan. Goes. Uitgever. 
M r . A . A . de Veer. Middelburg. L i d v. d. Eerste Kamer der St.*Gen. 
P. Wisse. „ Landstorm Eerste*Luitenant. 

b. Zuid-Beveland. 
J. M . Slegt. Hoedekenskerke. Burgemeester. 
A d r . van der Have. Kapelle. Reserve*Tweede*Luitenant. 
P. Oosterbaan. Goes. 

c. Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. 
J. Huizinga. Terneuzen. Burgemeester. 
L. J. Geelhoedt. „ 
P. J . Rops. Hulst. Deken. 
B. A . T h . M . Truffino. „ Burgemeester. 



d. Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. 
A M i U Oostburg. Notaris. 
£ - V - J p ;* Hervormd Predikant. 
r ? S w ' V a n M i M S Biervliet Burgemeester. P. W . van Maarleveld. p , e { ; „ r O van Genk. Schoondijke. Pastoor. 

e. O oster schelde. 
„ „ T T Ziprikzee Pastoor. 
G . C . J. van Leeuwen. Aieruezee. Bankier. 
A . C . van der Vl ie t . . Rnropineester 
M r . A . J . F. Fokker van Crayestem van Rengerskerke. UdCn de Provinciale Staten. 
J. W . van Oeveren. Duiv'éndnke Burgemeester. 
J. Padmos. T , , ' L i d van den Gemeenteraad, L i d van 
W . Moelker. rnoien. ^ Provinciale Staten. 

Gewestelijke Commissie Noord-Brabant (West-Brabantsch Verband). 
_ i i7 -ii Klundert OudsBurgemeester. 

A . C . van Drimmelen Voorzitter. Achtmaal Pastoor. 
Jos. van Genk, Secretaris. Berden oo Zoom Reserve*Kapitem der Infanterie 
P. W . M . Asselbergs, Commandant. ^ r g e n op z,oom. Advocaat en Procureur. 
M r . J . Houben. Roosendaal. 
P. Pauwels. Waalre Fabrikant. 
A B - M r V ™ S t Dinteloord. Burgemeester. 

V A N A n P Breda Wethouder. 
H . J . M o l l . ü f l „ T i d p r t Burgemeester. 
M r . P. N . Höweler . 7 u „ d e r t Burgemeester. 
J. A . Fr. Mallens. Roosendaal Reserve*Eerste*Luitenant, Districts» 
P. van Gilse. Roosendaal. commandant van het Vri jwi l l ig 

Landstormkorps „Motord iens t ' . 

Gewestelijke Commissie Noord-Brabant (Landstormkorps „De Meijerij"). 
„ , TT R n Y t p l Burgemeester. 

F. W . van Beek Voorzitter. Boxtel. Hervormd Predikant. 
Ds. A Daran VicvVoorzitter. Od'jk Fabrikant 
L . B . M . van Agt , Secrerans. waaire. 
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C . J . J. Kessler, Commandant. Nijmegen. Majoor der Infanterie. 
F. A . P. M . van A g t Geldrop. 
A . H . C. Berkvens Meerveldhoven. 
J . A . A . Glaudemans. Driebergen. 
P. J. van Haaren. Tilburg. 
Fred. H . Hoek. Utrecht. 
D . Jonker. VHertogeribosch. Directeur van de P. N . E . M . 
A l b . van Mackelenbergh. Tilburg. Rector. Kringadv. R . K . Werkliedenb. 
A . van Rijen. „ Wethouder. 
M r . B . J . M . van Spaendonck. 
H . G . M . van Swelm. Oeffelt. Pastoor. 
J. M . Baron van T u y l l van Serooskerke. • Geldrop. Reserve*Eerste*Luitenant, Districts* 

commandant van het Vri jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

Gewestelijke Commissie Limburg (Landstormkorps „Limburgsche Jagers"). 
Mgr. Dr . H . A . Poels, Voorzitter. Heerlen. 
M . Tops.Ondervoorzj'rYer. Roermond. Secretaris Landbouwbond. 
Jhr. J. A . I. H . Graafland, Secretaris. Maastricht. Res.*Eerste*Luit. v. Speciale Diensten. 
L. D . L . M . Coenegracht, Commandant. „ Res.*Luitenant*Kolonel der Infanterie. 
.T. Maenen. Heerlen. Voorzit ter van den Werkliedenbond. 
G . W . Lokven. Venlo. Voorz . v. d. Middenstandsbond. 
M r . Dr . W . F. J . Frowein Eis. Voorzit ter der Di r . v. d. Staatsmijnen. 
C h . Poiis. Maastricht. Reserve*Eerste*Luitenant, Districts* 

commandant van het Vri jwi l l ig 
Landstormkorps „Motordienst" . 

Landstormcommissie uit de Nationale Vereeniging „Pro Rege". 
Ds. T. J. Hagen, Voorzitter. Delft. Gereformeerd Predikant. 
N . A . Schuman, Secretaris. Buitenveldert. Reserve*Eerste*Luitenant. 
B. Geleijnse. Achterveld (U.) Eerste*Luit. der Infanterie, Directeur 

v. d. Stichting Glindhorst. 
Landstormcommissie uit den Bond van R.K. Militairen-Vereenigingen. 

Dr . Ch . van Dam, Voorzitter. Bergen op Zoom. Deken. 
A Hoevenaars, SecretaristPenningmeester. „ Kapelaan. 
J. v. d. Stam. Nijmegen. Rector. 
H . Haenraets. Venlo. Kapelaan. 
J. Brouwer. Amersfoort. „ 
A . J . Boks. Haarlem. „ 
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Toetreding en Werving. 

W E N K E N E N A A N W I J Z I N G E N VOOR DE W E R V I N G V A N 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS B ü D E N LANDSTORM. 

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 velrlofgangeirs te 
bewegen, zich vrijwillig ter beschikking van de Regeering te stellen. 

Zij die zich aldus vrijwillig verbinden, worden ingedeeld bij be
staande afdeelingen, of vereenigd tot nieuw gevormde plaatselijke 
sectiën enz. van den Vrijwilligen Landstorm. Officieren en onderoffi
cieren, tot deze vrijwilligers behoorende, worden belast met het com
mando en ingedeeld als kader dezer afdeelingen en sectiën. 

II. Voordeden. 
De Regeering vertrouwt, dat het bestaan van een sterke en betrouw

bare macht reeds preventief het gevaar voor het uitbreken van 
oproerige bewegingen belangrijk zal verminderen, waardoor de kans 
van oproeping en dienstvervulling bij eigen lichting veel geringer zal 
zijn dan in geval er uitsluitend moet worden gerekend op de oproeping 
der gewone lichtingen. 

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

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

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

Terwijl de Vrijwillige Landstorm zal optreden als de militair geor
ganiseerde en gewapende macht ter beschikking der Regeering ter 
plaatse waar zich behoefte aan hulp voordoet, staan de Plaatselijke 
Burgerwachten als burgerlijke organisatie en bestemd voor de verster
king der plaatselijke politie den Burgemeester, indien noodig, ingevolge 
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oproeping van zijnentwege, ter zijde. Begrijpelijkerwijze zijn dus de 
militair geschoolde burgers allereerst aangewezen voor den Vrijwilligen 
Landstorm, te meer waar deze nog tot militaire dienst-vervulling door 
de dienstplichtwet verbonden, ten allen tijde kunnen worden opgeroe
pen Zij die geen militaire opleiding genoten, doch zich de noodige 
vaardigheid met betrekkelijk geringe oefening kunnen eigen maken, 
kunnen zich dan tot Burgerwachten vormen. 
IV. Standpunt der Regeering. 

Aangezien evenwel verstaan moet worden, dat de Burgerwachten 
moeilijk een militair geschoolde kern en eenig oefeningskader kunnen 
ontberen, heeft de Regeering vastgesteld de beginselen m acht te 
nemen bij de propaganda voor toetreding tot den Vrijwilligen Land
storm of Burgerwacht, voor zooveel het verlofspersoneel of dienst- , 
plichtigen betreft. 

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

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

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

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

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

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

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

Dm leidine te geven aan deze actie is met instemming van de 
Regels! gearmd een NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE, 
bestaande uit de Heeren: 
H COLIJN Oud-Minister van Financiën, Eere-Voorzitter. 
L.'F DUYMAER VAN TWIST, Voorzitter. 1 A „ K ! t m „ 
Mr Dr L. N. DECKERS. ( Leden van de Tweede Kamer 
Mr' A G A. Ridder VAN RAPPARD. I der Staten-Generaal. 
J. R. SNÓECK HENKEMANS. I. 
T H BOREL Generaal Majoor, Adjudant in buitengewonen dienst van 
H.M. de Koningin, Inspecteur der Infanterie, waarnemend Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm. 
G. F. BOULOGNE, Res.-Eerste-Luitenant der Veld-Art., Secretaris. 

De NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE is gevestigdte 
's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. (Telef. Den Haag 14528 en 11880). 

Deze Commissie heeft in alle provinciale, korps- en gewestelijke 
verbanden, waarin het land ten behoeve der organisatie van den V.L.b. 
rverdeeld, 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 beteekems dezer organisatie, tot vrijwillige 
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verbintenis. Deze verbintenis wordt aangegaan door teekening van een 
eenvoudig formulier, dan wel door het geven van een belofte met 
aanteekening op een lijst *). Een namens de plaatselijke commissie getee-
kend legitimatiebewijs wordt den ingeschrevene ter hand gesteld. De 
namen dergenen, die zich beschikbaar stellen, worden met vermelding 
van adres, militairen rang, korps en onderdeel, waartoe zij in gewoon 
dienstverband behooren, alsmede van de lichting, opgezonden aan de 
gewestelijke commissiën, die ze ter hand stellen aan den Commandant 
van het gewestelijk verband. 

Sprekers voor propaganda-vergaderingen, zoo die niet voldoende ter 
plaatse gevonden worden, kunnen aan de Nationale Landstorm Com
missie 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 Verbanden. 

1. Verband Friesland, Commandant 
2. Verband Groningen, enz. 
Gelijk de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm zitting heeft 

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

VII. Beschikking der Regeering. 

De Regeering heeft goedgevonden te bepalen: 

1. Alle dienstplichtigen, die zich krachtens haar ad. IV vermelde 
zienswijze vrijwillig bij den Landstorm verbinden, zullen in geval van 
oproer voorloopig worden vrijgesteld van opkomst, op den voet van 
het bepaalde in de Ministerieele Beschikking vermeld in Legerorder 
1925, No. 461. 

2. Deze verbintenis blijft geheel vrijwillig, behoudt volkomen het 
karakter eener zedelijke verplichting en kan derhalve geenerlei onaan
genaam rechtsgevolg hebben, bij zedelijke gegronde redenen, die na
komen der verplichting zouden verhinderen; na opkomst evenwel onder 
de wapenen, verkrijgt men de rechten hieronder vermeld en aanvaardt 
men tevens de militaire verplichtingen. (Zie ook blz. 45). 

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

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

voor officieren 
voor onderofficieren 
voor korporaals 
voor manschappen • 

ƒ 5,40 
ƒ 3,60 
ƒ 3,60 
ƒ 3,60 

C) Zie voor gewezen dienstplichtigen blz. 45. 
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Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 28 A p r i l 1919, N o . 81, en 
nader geregeld bij K . B. vart 24 Febr. 1927, no. 75 (zie blz. 63). 

Bovendien zullen gezinshoofden en hen, die daarmede gelijkgesteld 
of te stellen zijn, eene verhooging van vorenvermelde toelage ontvan
gen van ƒ 1,80 per dag. Miaisterieele Beschikking van 26 A p r i l 1920, 
Ille A f d . N o . 62 en K . B. 24 Febr. 1927 no. 75: 

5. A a n hen, wier gezinnen door de opkomst de verdienste .van 
den opgeroepene moeten ontberen, wordt de gewone kostwinnersver
goeding uitgekeerd, terwijl bij de vaststelling der kostwinnersvergoe
ding niet gerekend mag worden met de sub 4 genoemde toelage ad 
ƒ 3,60 of ƒ 5,40 voor gezinshoofden of daarmee gelijkgestelden. 

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

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

D E N A T I O N A L E L A N D S T O R M C O M M I S S I E . 

N.B. Bij de algemeene bezuiniging zijn deze toelagen met 10 % verminderd. 
Voordien waren zij resp. ƒ 6 en ƒ 4, c.q. met een verhooging van ƒ 2.—. 

B E K N O P T O V E R Z I C H T V A N D E W E R K Z A A M H E D E N V A N D E 
N A T I O N A L E L A N D S T O R M C O M M I S S I E T E N B E H O E V E 

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

A . De consolidatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

In hoofdzaak wordt deze verkregen door in den zomer de V r i j 
willigers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan schietoefeningen 
en wedstrijden, en door hen in den winter nu en dan in huishoudelijke 
vergaderingen bijeen te brengen, waar de belangrijkste zaken 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-Godsdienstigen voor 
Militairen en Militaire Tehuizen verleende hare medewerking door aan 
de besturen harer Tehuizen (Amersfoort en Harderwijk) volkomen 
vrijheid te geven, om de werving voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm te bevorderen. Door middel van deze Vereenigingen worden 
de dienstplichtigen in de garnizoenen vóór hun vertrek met verlof 
opgewekt zich bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aan te sluiten. 
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Ook in de gemeenten wordt de werving gevoerd. Hier geschiedt 
zij door de Plaatselijke Landstorm Commissiën, welke in de gemeen
ten, waar. afdeelingen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn, 
zijn opgericht. 

De Nationale Landstorm Commissie wordt in haren arbeid bij
gestaan door 22 Gewestelijke en 960 Plaatselijke Landstorm Commis
siën. Het totaal aantal dezer Commissieleden bedraagt 4543. 

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

C. Medewerking aan de uitbreiding en instandhouding van de Vrijw. 
L.S.M.-Korpsen „Motordienst", „Vaartuigendienst" en „Spoorweg
dienst". 
Ook de Vrijwilligers van deze korpsen worden door de Nationale 

Landstorm Commissie in de gelegenheid gesteld aan de bovengenoemde 
schietoefeningen en vergaderingen deel te nemen, terwijl voor de 
propaganda ten behoeve van deze korpsen steun wordt verleend door 
de Gewestelijke en Plaatselijke Landstorm Commissiën. 

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

sluiten van den wapenstilstand een geest van 
oproer en revolutie 

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

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

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

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

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

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

vat, tot andere en betere gedachten waren gekomen, maar alleen, wijl 
zij hadden ingezien, dat de revolutiepoging nu nog niet slagen kon. 
Het plan -werd echter niet opgegeven. Men zou op een betere gelegen
heid wachten. 
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De mogelijkheid bleef dus bestaan! 
Maar daarom ging men met nieuwen moed en nog grootere 

krachtsinspanning aan het werk om de Burgerwachten terdege te 
oefenen en in den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 

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

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

keerde er van inzag, maar dewijl men geen kans van slagen had. 
De mogelijkheid blijft dus bestaan! 

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

Om leiding te geven aan deze actie voor den 
Vrijwilligen Landstorm 

is reeds in 1919 met instemming der Regeering een Nationale Land
storm Commissie gevormd, onder Eere-Voorzitterschap van den heer 
H COLIJN Oud-Minister van Financiën, waarin zitting hebben de 
hëeren L. F. D U Y M A E R V A N TWIST als Voorzitter, Mr. Dr. L. N . 
DECKERS, J. R. SNOECK HENKEMANS, Mr. A . G. A . Ridder V A N 
RAPPARD, Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J. H. 
BOREL Generaal Majoor, Adjudant in buitengewonen dienst van H.M. 
de Koningin, Inspecteur der Infanterie, waarnemend Inspecteur van 
den Vrijwilligen Landstorm, en de Reserve-Eerste*Luitenant Cf, t. 
BOULOGNE als secretaris. . 

Deze Commissie is gevestigd te 's-Gravenhage en heett in alle 
provinciale en gewestelijke verbanden, waarin het land ten behoeve der 
organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is verdeeld, 
Gewestelijke Commissies gesticht. Deze hebben weer Plaatselijke 
Commissies ingesteld, die onder hoofdleiding der Nationale Landstorm 
Commissie de propaganda voeren. Zóó is met instemming en mede
werking van alle rangen en standen een groote betrouwbare gewapende 
macht gevormd, ruim 56.000 man sterk, die rustig thuis blijven, werken 
op het land, in fabriek, werkplaats en op kantoor, maar die op het 
eerste signaal klaar staan, om, als het moet, hun persoon en hun kracht 
tc ÖCVCÏl. 

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

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

Trouw aan het wettig gezag! 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm moet optreden als de militair 

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

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

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

Daarbij zijn thans aangesloten ruim 56000 ordelievenden, grooten-
deels dienstplichtigen met groot verlof. Maar elk jaar vermindert het 
aantal door overlijden, vertrek naar het buitenland, enz. Uit de jongste 
lichtingen moeten dus geregeld de nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, 
waardoor we op sterkte blijven en zelfs kunnen groeien. 

Sluit ge U niet aan bij den Landstorm, dan heeft de Regeering toch 
ten allen tijde het recht de dienstplichtigen op te roepen. 

Sluit ge U wel aan bij den Landstorm, dan wordt ge ook deelachtig 
de groote voordeelen, welke aan den Landstorm zijn verbonden, zoo
wel in het algemeen belang als voor U zelf. 

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

men het groote vertrouwbare leger, dat de revolutie moet bedwingen, 
of liever, zal voorkomen. |®* 

Voorkomen is beter dan genezen, 
zegt het spreekwoord. Dat geldt zeker ook hier. Want al zijn we nog 
zoo overtuigd, en nog zoo goed bij machte om een eenmaal ontstoken 
revolutievuur te blusschen, daarmede is het kwaad, dat zoo'n oplaaiïng 
heeft teweeg gebracht, nog niet verdwenen. Men kan in drie dagen 
meer stuk slaan dan in drie maanden opbouwen. En nu is juist een 
flinke, sterke alleszins betrouwbare troepenmacht over geheel het land 
verspreid, zoo'n prachtig en 

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

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

De diensttijd is belangrijk beperkt, vooral voor de onbereden 
wapens; dank zij het instituut der vooroefeningen. De afschaffing van 
het „blijvend gedeelte" is een feit geworden. 

Willen we die goede regeling behouden, dan moeten we ook een 
„blijvend gedeelte" houden, maar dan thuis, op kantoor, in de fabrie* 
ken en werkplaatsen,, dan op het veld enz. 

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

En tenslotte, wat ge daar dan voor doen moet? 
Ge verplicht U alleen, geheel vrijwillig, om in tijden van beroering. 
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als de Regeering Uwe opkomst noodig acht, bereid te zijn ook werkelijk 
op te komen; deze verbintenis blijft geheel vrijwillig, behoudt het 
karakter eener zedelijke verplichting, 

een man, een man; een woord, een woord! 
en kan derhalve geenerlei onaangenaam rechtsgevolg hebben bij 
redelijk gegronde redenen, die nakoming der verplichting zouden ver
hinderen. (Zie ook blz. 45). 

Men komt dan op, NIET bij zijn vroeger korps of afdeeling, (uit
genomen de cavalerie) maar bij een plaatselijk gevormde compagnie of 
onderdeel. Men blijft dus bij elkaar, mienschen uit één dorp, uit één 
streek, kennissen en vrienden onder elkaar. Worden nadien nog lich
tingen' opgeroepen tot handhaving der binnenlandsche orde, dan blijft 
men voorloopig toch bij den Landstorm dienst doen. 

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

aan officieren f 5.40 
aan alle anderen . . . . ƒ 3.60 

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

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

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

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

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

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

BEGINSELEN IN ACHT TE N E M E N BIJ DE WERVING VOOR 
BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM E N 

BURGERWACHT. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den landstorm van 21 Mei 
1919, L.S.M. No. 1900, aan Commandanten van Korpsen en Verbanden. 

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

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

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

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

den 30-jarigen leetijd. 
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Verlofspersoneel, ongeacht zijn leeftijd, kan dienst doen bij den 
Vrijwilligen Landstorm of Burgerwachten. 

Bij de Burgerwachten kunnen blijven de dienstplichtigen van alle 
lichtingen, die een rang bij de Burgerwachten bekleeden. 

Voor nieuwe kaderleden ter vervanging van degenen, die de Bur
gerwachten verlaten, mogen geen dienstplichtigen beneden den 30-jari
gen leeftijd aangenomen worden. 

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

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

LIDMAATSCHAP BURGERWACHT ONVEREENIGBAAR MET 
DAT V A N D E N BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
R. No. 139, aan Commandanten van Korpsen en Verbanden. 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1922. 

Men vestigt mijn aandacht op het feit, dat leden van burgerwachten 
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 beschikbaar stellen 
en hiervan o.a. aan den Commandant der betrokken Burgerwacht 
kennis te geven. 



FORMULIER V A N TOETREDING VOOR BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 
(die den dienstplichtigen leeftijd nog niet overschreden hebben) 

_ I Steun aan het wettig gezag. 

•w TT ij Ondergeteekende1) 
• • V J j| wonende2) 

..-esÈ 9eb°ren °P 
van beroep 

gediend hebbende als*) biW 
lichting 

^-in bezit van militaire uitrusting, 
verklaart zich bij het uitbreken van revolutionaire woelingen ter beschikking van de Regeering te stellen en zich 
daartoe als Bijzonder Vrijwilliger voor buitengewone rijden bij den Landstorm te verbinden. 

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

19 

~, . n (Handteekening) Uezien0) 

') Naam en voornamen. 
Adres, gemeente, straat en huisnummer. 
Rang. 

4) Korps en onderdeel. 
5) Lid v\d Commissie of vertrouwensman. 



LEGITIMATIEBEWIJS. 

Ieder Bijzondere Vrijwilliger moet in het bezit zijn van het nieuwe legitimatiebewijs. — Dit bewijs is een dubbel
gevouwen kaart. — De buitenzijde is met bruin linnen beplakt. — O p de binnenzijde is het onderstaande afgedrukt. 

s 
WG 

Legitimatiebewijs voor 

ten behoeve van opkomst bij de Afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te 

(handteekening) 

Zij die onder de wapenen komen bij den Vrijwilligen Landstorm, staan onder de militaire wetten; zij 
dragen hunne uniform-kleeding. 
x) Zij genieten bij verblijf onder de wapenen soldij en toelage. 
2) Hunne verwanten hebben aanspraak op kostwinnersvergoeding volgens de bestaande bepalingen. 
s) De regeering treft maatregelen voor uitkeeringen bij invaliditeit of bij overlijden aan Weduwen en Weezen. 

Zij verrichten hunne diensten daar, waar deze zullen worden gevorderd. 

De legitimatiebewijzen zijn op naam gesteld en gewaarmerkt. — Ter hernieuwde controle moeten zij van een 
stempel zijn voorzien. — Niet-gestempelde legitimatiebewijzen zullen niet-geldig worden verklaard. 

Gezien*) 

') KB. 28 April 1919. No. 81. 
') Min. Beschikking 27 Maart 1919 en Min. Aanschr. aan Burg. 30 Oct. 1919. 
3) Bij art. 103 begrooting Binn. Zaken 1922 vastgesteld. 
*) Lid v/d Commissie of vertrouwensman. 



VERKLARING VAN ONTVANGST VAN HET LEGITIMATIEBEWIJS. 

g Steun aan het wettig gezag. 
•» •* y i! Ondergeteekende1) „ 

W(jr : 
susaaatastsa^amttst^ü wonende2) 

geboren op te 
van beroep 
gediend hebbende als3) bij4) 

lichting 
verklaart, dat aan hem een legitimatiebewijs is uitgereikt'als Bijzonder Vrijwilliger bij den Landstorm. 

:. 19. 
Gezien5) (Handteekening) 

Naam en voornamen. 
2) Adres, gemeente, straat en huisnummer. 
3) Rang. 

4) Korps en onderdeel. 
s) Lid vd Commissie of vertrouwensman. 
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A A N N E M I N G V A N NIEUWE VRIJWILLIGERS BIJ OPKOMST 
V A N D E N BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

Schrijven van de Nationale Landstorm Commissie aan de Gewestelijke 
Landstormcommissièn van 1 Augustus 1922, No. 1826. 

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

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

DE FUNCTIE DER PLAATSELIJKE LANDSTORM COMMISSIËN. 
Hier en daar rijst wel eens de vraag, of de Landstorm Commissiën 

wel voldoende reden van bestaan hebben. Het antwoord daarop is, dat 
zonder het twintigtal Gewestelijke en zonder de honderden Plaatselijke 
Landstormcommissiën, de organisatie eenvoudig niet kan bestaan; zij 
zijn het cement, de ruggegraat van het Instituut. 

De leden der Commissiën zijn de vertrouwensmannen der vrijwil
ligers, de intellectueele voorgangers. Dit vertrouwen hebben zij niet 
verkregen door hun lidmaatschap der commissie, maar hadden zij reeds, 
doordat zij in min of meer ruimten kring leiding gaven aan het gods
dienstig, staatkundig of maatschappelijk leven. 

Bij de moeilijkheden, waarmede een jonge instelling als.de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm steeds te worstelen heeft, is de ruggesteun 
van invloedrijke 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 zijni tusschen 
de afdeelingen en de Landstorm Commissiën. 

Doch een voornaam deel van de taak der Commissiën kan pas tot 
gelding komen bij opkomst der vrijwilligers voor handhaving of herstel 
der openbare orde en rust. 

Dan zullen zij zorg moeten hebben voor de achtergebleven familie. 
Dan zal de weduwe, wier kostwinnende zoon is uitgerukt, niets te 

kört mogen komen en moeten weten, waar het adres van haar jongen 
te vinden is. Dan zullen onze mannen moeten hooren, dat hun ver
trouwensmannen, gedragen door de publieke opinie, thuis een goed 
woord zullen spreken en een goed hart toonen. A l was het slechts 
om dat ééne, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm kan de Commissiën 
nimmer missen. 

Landstormblad. 



De Opkomst. 

MINISTERIEELE BESCHIKKING BETREFFENDE DE 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

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

„Bijzondere Vrijwilligers". 

1. Gewone dienstplichtigen, zoomede de dienstplichtigen, bedoeld 
in art. 51, derde lid, tweede volzin, der Dienstplichtwet, en zij, die 
behooren tot het reservepersoneel, kunnen, indien zij, in het genot van 
groot verlof zijn, nadat de Minister van Oorlog daartoe machtiging zal 
hebben verleend, in werkelijken dienst komen bij alsdan te .vormen land
stormformaties of bij een der vrijwillige landstormkorpsen Motordienst 
of Vaartuigendienst, zonder dat zij een verbintenis 1) aangaan bij den 
vrijwilligen landstorm. 

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

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

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

5. De commandanten der landstormformaties en vrijwillige land
stormkorpsen dragen zorg voor de aanteekening op de controlelijst 
van den datum van aanvang en van einde der dienstvervulling van de 
„bijzondere vrijwilligers" en van de overige positieveranderingen, welke 
te hunnen aanzien tijdens die dienstvervulling plaats hebben, zoomede 
voor het opmaken en inzenden van de voor het Departement van 
Oorlog bestemde opgaven van positieveranderingen betreffende de 
dienstvervulling als „bijzondere vrijwilliger". 

6. Bij het einde van het verblijf in werkelijken dienst als „bijzon
dere vrijwilliger" wordt de controlelijst teruggezonden aan den com-

2) N. l . in de beteekenis .volgens het Landstormbesluit. (Zie blz. 75), 
2) Het woord „vergunning" klinkt eenigszins vreemd. Het vindt zijn ver* 

klaring evenwel in den tekst van art. 35 Dienstplichtwet, hetwelk men vermeld 
vindt in de Inleiding van deze Handleiding. 



37 

mandant van het korps van het leger, waartoe belanghebbende als 
gewoon dienstplichtige of als reserveplichtige behoort. 

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

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

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

ARTIKEL 51 DER DIENSTPLICHTWET. 

Krachtens art. 51, 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. 

Het derde lid van dit artikel luidt als volgt: 
Landstormplichtigen. 
3. Zij, die bij het in werking treden van deze wet als dienstplicht 

tige behooren tot den landstorm, worden beschouwd als buitengewone 
dienstplichtigen in den zin van deze wet. Voör zooveel zij, hetzij vóór, 
hetzij na dén aanvang van den landstormplicht, in werkelijken dienst 
zijn geweest, zijn de artikelen 39—42, met uitzondering van het derde 
en het vijfde lid van art. 41, op hen van toepassing. Echter geldt voor 
hen, die bij de zeemacht hebben gediend, het bepaalde in art. 41, eerste 
lid, slechts ten aanzien van uitrustingsgoederen, die zijn uitgereikt of 
aangeschaft na het inwerking treden van deze wet. De minister kan 
groepen van dienstplichtigen aanwijzen, voor wie het bepaalde in den 
tweeden volzin niet geldt. 

IETS OVER D E N DIENSTPLICHT. 

Daarvan zegt artikel 180 van de Grondwet het volgende: 
„Alle Nederlanders daartoe in staat zijn verpligt mede te werken 

tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging 
van zijn grondgebied. 

Ook aan ingezetenen, die geen Nederlanders zijn, kan die pligt 
worden opgelegd". 

Op 4 Februari 1922 kwam de nieuwe Dienstplichtwet tot stand, 
waarbij tevens de oude Militiewet, de Landweerwet en de Landstorm
wet vervielen. 

De nieuwe Dienstplichtwet kent niet meer de onderscheiding in 
miliciens, landweermannen en landstormplichtigen. 
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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 uitgestotenen na, 

nemen thans alle 19-jarigen aan de loting deel en worden ook allen 
ingelijfd bij het leger. 

Te worden ingelijfd wil zeggen, in de registers van het leger te 
worden opgenomlen. 

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 buitengewoon 
dienstplichtige. 

De gewone dienstplichtigen, na afgericht te zijn, blijven gewoon 
dienstplichtige. 

tot hun 40ste jaar, als zij soldaat zijn; 
tot hun 45ste jaar, als zij onderofficier zijn; 
tot hun 50ste jaar, als zij officier zijn. 

Op dezelfde tijdstippen eindigt ook de registratie als buitengewoon 
dienstplichtige, waarbij nog wordt opgemerkt, dat blijkens aanschrij
ving van den Minister van Oorlog d d. 28 October 1924, Afd. Dienst
plicht, No. 347 H., buitengewone dienstplichtigen kunnen geacht wor
den, 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 omstandigheden voordoet. In 
bet algemeen eindigt derhalve voor de buitengewone dienstplichtigen 
de dienstplicht op 1 October van het 40ste jaar. 

In verband met het bovenstaande wordt opgemerkt, dat op vroegere 
Landstormplichtigen, die werkelijken dienst hebben verricht en zijn 
overgegaan naar de categorie der buitengewone dienstplichtigen, slaat 
de bepaling in Legerorder 1925, no. 461, eerste lid *), waar gesproken 
wordt over artikel 51 der Dienstplichtwet. 

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

AANSLUITING BIJ D E N BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM V A N BUITENGEWONE DIENSTPLICHTIGEN. 

Op de buitengewone dienstplichtigen, die te voren gewoon dienst
plichtige waren, is van toepassing de eerste alinea van punt 2 van 
L O 1918 B 366, zooals deze gewijzigd is en thans luidt: 

Dienstplichtigen en zij, die behooren tot het reserve-personeel, 
die in het genot van groot verlof zijn, kunnen met machtiging van den 
Minister van Oorlog onder de wapenen komen bij den vrijwilligen land
storm, zonder daarbij een verbintenis aan te gaan'. 

Alle ten aanzien van de Bijzondere Vrijwilligers gegeven bepalingen, 
— dus mede L.O. 1922 No. 63 — zijn alzoo voor hen geldende. 

*) Zie blz. 36 en 37. 
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Het vrijwillig verblijf onder de wapenen van buitengewone dienst
plichtigen is gegrond op art. 35 der dienstplichtwet. Met betrekking tot 
dat verblijf vallen zij ten aanzien van soldij, pensioenaanspraken en 
geneeskundige verzorging onder dezelfde bepalingen, die voor de ge
wone dienstplichtigen geldén. 

Memorie van Antwoord Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1923. VUIe Hoofdstuk. 

EEN V E R V A L L E N BEPALING OMTRENT MOBILISATIE. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den landstorm van 23 April 
1919, L.S.M., No. 1488, gericht aan de commandanten van provinciale*, 
gewestelijke; en korpsverbanden. 

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

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

N.B. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaande bepaling 
omtrent mobilisatie vervallen is verklaard bij missive van den I. V. L., L.S.M. 
No. 9560 Geheim, dd. 26 September 1922. 

TELEGRAFISCH E N TELEFONISCH VERKEER. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwüligen landstorm 
van 28 Juli 1921, L.S.M. No. 3629; R. No. 114, gericht aan comman> 
danten van korpsen en verbanden. 

Telegrafisch en telefonisch verkeer. 
De Minister van Oorlog bericht mij bij schrijven van 25 Juli 1921, 

He Afd., No. 60, dat met ingang van 1 Augustus 1921 wordt ingetrokken 
de indertijd tijdelijk aan „commandanten van landstormkorpsen en van 
vrijwillige landstormkornsen" verleende vergunning tot verzending van 
regeeringstelegrammen. 

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

Indien het noodzakelijk is, kan van telegraaf of telefoon worden 
gebruik gemaakt tegen betaling, terwijl de kosten aan het Rijk in 
rekening kunnen worden gebracht op uitschottenstaten onder over
legging van de quitanties van de administratie der posterijen en 
telegrafie, terwijl moet blijken waarom en door wien en op welken datum 
van telefoon en telegraaf is gebruik gemaakt. 
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B E S T E M M I N G V A N R E S E R V E - O F F I C I E R E N V A N D E N 
V R I J W I L L I G E N L A N D S T O R M BIJ L E G E R M O B I L I S A T I E . 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 1 Maart 1923, R. No. 37, aan commandanten van korpsen en 
verbanden van den vrijwilligen landstorm. (Beide instituten). 

Aangezien twijfel blijkt te bestaan omtrent de mobilisatie-indeeling 
van reserve»officieren bestemd voor den dienst bij den Vri jw. Land
storm, in geval van legermobilisatie, deel ik U . mede, dat bedoelde 
reserve-officieren bestemd zijn voor de depots, waarheen de vrijwilligers 
van het vooroefenings-instituut uit het betrokken verband worden 
gezonden. 

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

Legerorder 1926, N o . 283. 
MINISTERIEELE BESCHIKKING van 3 September 1926, He Afd., 

No. 53. 
„Bijzondere Vrijwilligers". 

Aan L .O . 1925, N o . 461 *) moet een nieuw lid worden toegevoegd, 
luidende: 

O. Ten aanzien van gewezen verlofsofficieren, aan wie de in het 
eerste lid bedoelde machtiging is verleend, kan de commandant van 
het korps of verband, waarbij belanghebbenden in werkelijken dienst 
zijn gekomen, indien hij hen op dat tijdstip daartoe geschikt oordeelt, 
eenle voordracht tot benoeming in hunnen vorigen, c.q. lageren, rang 
indienen, een en ander overeenkomstig het bepaalde bij art. 47 van 
het sedert gewijzigd Koninklijk besluit van 12 Februari 1923, N o . 25 
(L.O. 1923, N o . 150). 

L.O. 1924, No . 182, wordt bij dezen ingetrokken. 
N . B . Zie ook L.O. 1923, N o . 52, aangevuld bij L .O. 1923 no. 450. 

H E R B E N O E M I N G V A N E E R V O L O N T S L A G E N O F F I C I E R E N 
( V E R L O F S O F F I C I E R E N I N B E G R E P E N ) E N B E N O E M I N G V A N 

R E S E R V E - O F F I C I E R E N V O O R S P E C I A L E D I E N S T E N . 

Belanghebbenden worden verwezen naar de Legerorders 1923, 
N o . 150, 1924 No . 235, 257, 301, 432 en 1926 N o . 154). 

*) Zie blz. 36. 



Verbintenis voor Bijzondere Vrijwilligers 
zonder „militaire positie". 

B I J Z O N D E R E V R I J W I L L I G E R S Z O N D E R „MILITAIRE POSITIE" . 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 9 Februari 1926 No. 8085p25, R. No. 911926, aan de aangewezen 
commandanten van de korpsen en verbanden van het AntbRevolutiet 
Instituut. 

Blijkens mededeeling van den Minister van Oorlog dd. 29 Decem
ber 1925 iïe Afdeeling N o . 99, worden als „bijzondere vrijwilligers" 
slechts aangemerkt dienst- en reserveplichtigen, die zich bereid hebben 
verklaard om in voorkomend geval, in hun positie van dienst- of reserve-
plichtige, vrijwillig in werkelijken dienst te komen ter handhaving of 
tot herstel van de openbare orde of rust. 

De als „bijzondere vrijwilliger" geregistreerde dienstplichtigen en 
reserveplichtigen blijven dus na hun diensteindiging n i e t als zoodanig 
geregistreerd. *) ' ' 

Ik verzoek U — in overleg met de gewestelijke en plaatselijke 
Landstormcommissiën — het vereischte te verrichten, opdat de regi
stratie als „bijzonder vrijwilliger" van gewezen dienst- en reserve
plichtigen vóór 1 Juli 1926 een einde neme, terwijl ook in den vervolge 
de registratie als „bijzondere vrijwilliger" van dienst- en reserveplich
tigen een einde neemt op het tijdstip, waarop de dienst-, onderschei
denlijk reserveplicht van belanghebbende eindigt. 

Met de in het bezit van de bijzondere vrijwilligers, wier registratie 
een einde neemt, zijnde militaire goederen, moet — vóórdat de 
registratie een einde neemt — gehandeld worden als aangegeven in 
§ 11, tweede l id, van L .O . 1925 No . 406, I.V-L. R. 115 dd. 18 N o 
vember 1925. 

Het spreekt van zelf, dat niet volstaan kan worden met een 
mededeeling zonder meer aan de betrokkenen, dat zij niet meer als 
bijzonder vrijwilliger zijn geregistreerd, doch dat zij er op moeten 
worden gewezen, dat zij als gewezen dienstplichtige (c.q. gewezen 
reserveplichtige) geen militair meer zijn, als zoodanig van een militaire 
organisatie geen deel uit kunnen maken en dus eventueel niet onder 
de wapenen kunnen worden geroepen. 

Ik betuig hun mijn dank en waardeering voor de bereidwilligheid, 
waarmede zij zich ter beschikking hebben gesteld en voor de diensten, 
die zij aan de goede zaak hebben bewezen. U gelieve hun zulks over 
te brengen. 

Zoodra een en ander is uitgevoerd, dus uiterlijk 1 Juli 1926, ver
wacht ik hiervan bericht. 

*) Wij merken hierbij onmiddellijk op, dat deze bepaling is herzien en 
verwijzen daartoe naar de volgende bladzijde. 
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T o e l i c h t i n g . 

Toen de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in het leven werd geroe
pen, zijn onmiddellijk van Regeeringswege uitnemende bepalingen 
gemaakt omtrent de positie der vrijwilligers, bij opkomst onder de 
wapenen ter handhaving of herstel van de openbare orde of rust. 

Daarbij is vastgesteld, dat de Bijzondere Vrijwilliger geniet: 
a. tractement; 
b. toelage ad ƒ 3.60 per dag, voor officieren ƒ 5.40 per dag, voor 

gehuwden of daarmede gelijkgestelden verhoogd met ƒ 1.80; 
c. kostwinnersvergoeding, waarbij met tractement noch met de 

toelage wordt rekening gehouden; T'Wl 
e. c.q. pensioen. 
Een en ander geeft een zeer te waardeeren waarborg voor de 

gezinnen van onze mannen. 
Doch hiervoor wordt op grond van de wet geëischt, dat de Bijzon

dere Vrijwilliger „militair" is in den zin der Dienstplichtwet. 
Zoo niet, dan heeft de Regeering g e e n r e c h t de bovenopge-

somde uitkeeringen te doen. 
Het zal dus ieder duidelijk zijn, dat de inhoud van deze kennis

geving wel degelijk een z e e * r e d e l ij k e n grond had, en wel 
moest uitgevaardigd worden, wilde de Regeering eerlijk staan tegen* 
over de mannen, die den dienstplichtigen leeftijd te boven zijn, n i e t 
meer de wettelijk vereischte positie hebben en dus geen aanspraak 
zouden kunnen maken op eenige vergoeding. 

Gelukkig is er, nadat eerst de uitvoering van bovenstaande kennis
geving was opgeschort, een weg gevonden, waardoor ook deze oudere 
vrijwilligers voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm behouden 
kunnen blijven, omdat zij een militaire positie kunnen verkrijgen door 
de totstandkoming van de hieronder staande 

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 17 Januari 1927, He Afd. No. 81 
L.O. No. 26. (Zie ook L.O. 1922 No. 92 op bh. 78). 

Vrijwillige Landstorm-beschikking. (Bijzondere Vrijwilligers). 
In de „Vrijwillige-landstorm-beschikking" (L.O. 1922, N r . 92, blz. 8 

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

plichtigen en gewezen vrijwilligers van land- en zeemacht of van de 
overzeesche weermacht, op wie geen dienstplicht als gewoon dienst
plichtige, krachtens de Dienstplichtwet, rust, kunnen worden toegelaten 
tot een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen landstorm, met 
bestemming voor het verrichten van gewapenden dienst, uitsluitend 
voor handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust. 

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

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

behoeven niet aan oefeningen deel te nemen, doch zijn, voor zoover 
de inspecteur het noodig acht, verplicht elk jaar eenmaal in werkelijken 

*) Uit de bepaling omtrent den 50»jarigen leeftijd blijkt wel, dat niet 
bedoeld is, dat deze regeling ook zal gelden voor officieren. 
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dienst te komen, ten einde te worden onderworpen aan een onderzoek 
over de tot hun uitrusting behoorende en aan hen uitgereikte goederen. 

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

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

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

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

UITVOERINGSBEPALINGEN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van deA vrijwilligen landstorm 
van 25 Februari 1927, No. 483, aan de aangewezen commandanten van 
verbanden en korpsen. 

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

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

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

Andere personen kunnen wel voorloopig aannemen, doch m de ver
bintenis-acte 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 verbintenis-acte moet bij (3) worden ingevuld het jaar, waar
in de vrijwilliger 50 jaar oud wordt. 

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

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

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

De verbintenisacten zullen door mijn zorg worden gedrukt en — 
naar behoefte — aan de Nationale Landstorm Commissie en de aan
gewezen commandanten worden verstrekt. 

De in mijn brief dd. 9 Februari 1926 No. 8085/'25 bedoelde Bijzon
dere Vrijwilligers, die op grond van het daarin bepaalde niet meer 
als zoodanig geregistreerd zouden kunnen blijven, kunnen dus op grond 
van het vorenstaande door het sluiten van de verbintenis bedoeld in 
punt. 6 voor het A. R. I. behouden blijven. 

Zij kunnen — naar verkiezing — de in hun bezit zijnde militaire 
goederen al of niet inleveren. 

Worden die goederen ingeleverd, dan dient daarmede te woruen 
gehandeld, als aangegeven in de M.B. van 3 November 1926 Vlle Afd. 
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N o . 151 O, L .O . 1926, N o . 335, R. N o . 122, dd. 13 November 1926. *) 
Leveren zij die goederen niet in, dan is op hun van toepassing het 

bepaalde omtrent de inspectiën, opgenomen in de verbintenis-acte. 
Mijn brief van 9 Februari 1926 No . 8085/'25 blijft dus alleen van 

kracht ten aanzien van de bijzondere vrijwilligers, die gewezen vrij
williger, gewezen dienst- of reserveplichtige zijnde, geen verbintenis 
als bedoeld in L .O. 1927, No . 26 wenschen te sluiten. 

Ik verzoek U — in overleg met de gewestelijke en plaatselijke 
Commissiën, die vanwege de Nationale Landstorm Commissie ter zake 
zijn of worden ingelicht — zoo spoedig mogelijk het vereischte te 
verrichten. 

In de sterktestaten moeten de Bijzondere Vrijwilligers, verbonden 
ingevolge L .O. 1927 No . 26, afzonderlijk worden vermeld; afzonderlijke 
registratie van deze vrijwilligers is niet noodig, mits zij in de registers 
b.v. door onderstreeping met rood, daarin worden aangegeven; een en 
ander onder toevoeging van de aanduiding „verbonden ingevolge punt 
6 § 6 der Vrijwillige Landstormbeschikking". 

*) Zie blz. 48. 

DE NIEUWE VERBINTENIS ALS BIJZONDER VRIJWILLIGER 
VOOR G E W E Z E N G E W O N E DIENSTPLICHTIGEN, ENZ. 

M O D E L . 
§ 6 Vr i jw. Landst. Beschikking. 

Vrijwillige Landstorm. 

Ondergeteekende (1) 
als bevoegd ingevolge § 2 van de Vrijwillige-Landstorm-beschikking 
om ten aanzien van het ontwerp dezer akte, het Rijk te vertegenwoor
digen, verklaart te hebben aangenomen (2) • •••• - ' -v^-Hv- •> H 1 

om het Rijk uiterlijk tot den lsten October van het jaar (3) - te 
dienen als bijzonder vrijwilliger, met bestemming voor het verrichten 
van gewapenden dienst, uitsluitend voor handhaving of tot herstel van 
de openbare orde of rust, bij (4) --•• ••- ; • 
(2) ..-..v '. '. verklaart 
zich te hebben doen aannemen tot voormeld doeleinde. 

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

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

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

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

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

Elk der contractanten heeft een exemplaar daarvan behouden (7) 
(8) .-.(9)...... : : 
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Bekrachtiging. 

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

's-Gravenhage, 192 . 

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

w.n. Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, 

(5) 

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

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

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

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

T O E L I C H T I N G . 

Wij merken op, dat deze nieuwe verbintenis eenigszins verschilt 
van het bekende toetredingsformuliér *), dat nog voor de dienstplich. 
tigen en reserveplichtigen, alsmede de buitengewone dienstplichigen, 
die te voren in het'leger gediend hebben, (vroegere landstormplichtigen, 
zie art. 51 derde lid Dienstplichtwet), onveranderd is gebleven. 

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

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

*) Blz. 32. 



Bewapening en Uitrusting* 

BEWAPENING MET GEWEREN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den landstorm van 26 Juni 
1919, LS.M., No. 2524. 

Karabijnen. 

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

Of de buitengewone*) vrijwilligers vroeger met de karabijn waren 
bewapend, legt geen gewicht in de schaal. Voor hen, die nimmer met 
geweer of karabijn bewapend waren, kunnen revolvers worden aan
gevraagd. 

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 3 Juli 1922. IVe Afd. Nr. 78 
L.O. 1922 No. 188. (Zie Legerorder 239 van 1924). 

Onderhoud wapenen Vrijwilligen Landstorm. 

De Mrs. Geweermaker in de bijlage vermeld, zullen inspectiën 
houden over en herstellingen verrichten aan de draagbare wapenen en 
mitrailleurs, aanwezig bij den Vrijwilligen Landstorm. Is in het gar
nizoen meer dan een Mr. geweermaker aanwezig, dan belast de Garni-
zoens-Commandant op aanwijzing van den D.A.M. een geweermaker 
met vorenbedoelde werkzaamheden. 

De draagbare wapenen en de mitrailleurs, bestemd voor de „bijzon, 
dere vrijwilligers", welke op de wapenkamers der Korpsen of in Artil
lerie-magazijnen zijn opgelegd, worden door *het personeel van die 
korpsen en magazijnen onderhouden. 

L.O. 1920, No. 540, 1921, No. 334, 359 en 368, 1922, No. 61 en 219 
worden ingetrokken. 

') Hier wordt bedoeld „bijzondere". 
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Lijst van Mr. Geweermakers in de garnizoenen. 

Verbanden en Korpsen waarin 
zijn georganiseerd de 

Bijzondere Vrijwilligers. 

1. Friesch Verband. 
2. Verband Groningen. 
3. Drentsch Verband. 
4. Verband Vollenhove. 
5. Twentsch Verband. 
6. L.S. Korps de IJssel. 
7. Veluwsch Verband. 
8. L.S. Korps de Veluwzoom. 
9. L.S Korps Limburgsche Jagers. 

10. L.S. Korps de Meijerij. 

11. West»Brabantsch Verband. 
12. Zeeuwsch Verband. 
13. Verband Monden van de Maas. 
14. Dordrecht Voetvolk. 
15. „ Wielrijders. 
16. L.S. Korps Rotterdam. 
17. L.S. Korps Zuid*Holland West. 
18. L.S. Korps N. Holl. Waterlinie 
19. L.S. Korps Stelling v. Amsterdam. 
20. L.S. Korps Kennemerland. 
21. L.S. Verband Alkmaar. 
22. WestsFriesch Verband. 

Mr. Geweermaker van het 
(de) Garnizoen(en). 

Leeuwarden. 
Groningen. 
Assen. 
Kampen. 
Deventer. 
Kampen en Deventer. 
Ede en Harderwijk. 
Arnhem. 
Maastricht en Venlo. 
Nijmegen, 's»Hertogenbosch, Tilburg 

en Venlo. 
Bergen op Zoom en Breda. 
Bergen op Zoom en Middelburg. 
Dordrecht en Delft. 
Dordrecht. 

Delft en Dordrecht. 
's»Gravenhage en Leiden. 
Naarden, Utrecht en Amersfoort. 
Amsterdam. 
Haarlem. 
Helder, Haarlem en Amsterdam. 
Helder. 

VERSTREKKING V A N KLEEDING E N UITRUSTING A A N 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

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

Bij brief van 26 dezer No. 4533 brengt de H. I. in herinnering ,',dat 
net met geoorloofd is, zonder machtiging van den Minister van Oorlog 
kleeding en uitrustingstukken ten behoeve van de bijzondere vrijwil
ligers te doen ontvangen en aan hen te doen verstrekken." 

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

OR AN J E -ARMBANDEN. 

Wijziging „Boekwerk Uniformen". 
Ingevolge K. B. van 22 Januari 1925, No. 49, wordt op blz 78/79 

van het „Boekwerk uniformen" de noot *,) aan den voet der bladzijden 
gelezen als volgt: 
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*) Vrijwilligers van den Vrijwilligen Landstorm, die niet in 
uniform worden gekleed, dragen als ken- (onderscheidings-) teeken 
om den linker bovenarm een armband van oranjekatoen, voorzien 
van het in zwart opgedrukte Rijkswapen en zoo noodig van rangs-
onderscheidingsteekenen". 

N B Het is van beteekenis, dat de officieel erkende dragers van wapenen 
ook in burgerkleeding kunnen onderscheiden worden van de daartoe met 
gerechtigden. In de meeste gevallen zijn maatregelen getroffen om de vrij* 
willigers in uniform te kleeden. 

INLEVERING V A N GOEDEREN DOOR DIENSTPLICHTIGE 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS, DIE BIJ HET LEGER N A A R 

DE AANVULLINGSRESERVE ZIJN O V E R G E G A A N . 
Uit Legerorder 1926 no. 335. (Zie L. O. 1925 no. 406). 

§ 1. 
Lichting. 

1 In December 1926 worden de rijksgoederen, verstrekt aan de 
gewone dienstplichtigen der landmacht van de lichting 1911 ingeleverd 
voor zoover de inlevering van deze goederen niet reeds eerder neen 
plaats gehad. 

9 2. 
Bijzondere Vrijwilligers. 

1 Van de in § 1 bedoelde inlevering zijn vrijgesteld de dienst
plichtigen, die als „bijzonder vrijwilliger" zijn geregistreerd. 

2 Dé Inspecteur van den vrijwilligen landstorm verstrekt voor 1 
December a.s. de noodige opgaven betreffende de in het eerste lid be
doeld" personen aan de hiérbij betrokken.b*»*****^ 
danten, onder overlegging van de zakboekjes van die dienstplichtigen. 

§ 3. 
Officier, die goederen in ontvangst neemt 

1 Het in ontvangst nemen van de goederen geschiedt door den 
indeelingsdistrictscommandant, den aan hem toegevoegden officier,, of 
een ander officier, als in het tweede lid bedoeld. 

§ 21. 
De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm draagt zorg, dat de 

aan de in § 2 bedoelde dienstplichtigen verstrekte rijksgoederen - met 
uitzondering van het zakboekje en van het veldzakboekje - overeen-
komstig het bepaalde in § 20, worden ingeleverd en dat van die in-
l e v S g een aanteekening in het zakboekje wordt gesteld zoodra 
de registratie als „Bijzondere vrijwilliger" van deze dienstplichtigen 
een einde neemt, hetzij tengevolge van het bedanken a s zoodanig voor 
het einde van den dienstplicht, dan wel door het eindigen van dan 
dienstplicht van belanghebbenden. 

N B Den in deze L.O. bedoelde Bijzondere Vrijwilligers, die door om* 
standigheden tn de noodzakelijkheid verkeeren, dat zij de «"rusting toch 
gaarne verlangen in te leveren, wordt aangeraden, dit bijtijd, schriftelijk te ver* 
zoeken aan den Verbandscommandant. 
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INLEVERING V A N G O E D E R E N DOOR BIJZONDERE VRIJ
WILLIGERS, DIE UIT DE STERKTE DER V E R B A N D E N E N 

KORPSEN W O R D E N G E V O E R D . 

R. No. 33, dd. 14 Maart 1925. <Y1 
Bij dezen breng ik in herinnering, dat bij aanschrijven van den 

Minister van Oorlog, dd. 14 Juni 1920, Vle Afd. No. 201s> is bepaald, 
dat de kleeding en uitrusting van bijzondere vrijwilligers, die bedanken 
of om een andere reden uit de sterkte worden gevoerd, door den aan
gewezen commandant van het Verband of Korps, waarbij die Vrij
willigers waren ingedeeld, behoort te worden ingenomen. 

Die goederen worden dan door de zorg van dien aangewezen 
commandant ingeleverd in het Centraal Magazijn van Militaire Klee
ding en Uitrusting te Woerden. 

Uit den aard der zaak heeft het bovenstaande alleen betrekking 
op die bijzondere vrijwilligers, welke niet behooren tot de categorie 
der „gewone" dienstplichtigen. 

D R A G E N V A N DE UNIFORM DOOR BIJZONDERE 
VRIJWILLIGE LANDSTORMERS. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 28 April 1921, L.S.M. No. 1804, R. No. 67 aan commandanten 
van Vrijwillige Landstorm Korpsen, Verbanden, enz. 

In verband met een vraag of kan worden toegestaan dat gewone, 
bijzondere en buitengewone *) vrijwilligers aan de schietwedstrijden deel
nemen gekleed in de militaire uniform, bepaal ik, dat tegen het dragen 
van uniform tijdens het bijwonen der schietwedstrijden geen bezwaar 
bestaat, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat aan het dragen van de 
uniform geenerlei recht ontleend kan worden om als onder de wapenen 
te worden beschouwd, noch tot het genieten .van vrij vervoer of mili
tair tarief op de spoor- of tramwegen, noch eenig recht op vergoeding, 
toelage of soldij, terwijl uit het gebruik der uniform voor het Rijk geen 
schade mag voortvloeien. 

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

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 24 Juni 1924, He Afd. No. 82. 
(Zie L. O. 1921, No. 97). 

Dragen van militaire kleeding en uitrustingstukken tijdens groot verlof. 
In L.O. 1921, Nb. 97, worden de volgende wijzigingen aangebracht. 
De 1ste alinea wordt vervolgd met: 
(Zie art. 41 en 42 Dienstplichtwet). 
Van de 3e alinea vervallen de laatste drie regels, daarvoor in de 

plaats te stellen: 
„den Minister van Oorlog". 
De 4e alinea vervalt, daarvoor in de plaats te stellen: 

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

4 
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„Bijzondere vrijwilligers van den Landstorm mogen de uniform 
dragen, wanneer zij deelnemen aan de schietoefeningen, schietwed
strijden voor den Vrijwilligen Landstorm of burgerwachten en wanneer 
zij voor hen georganiseerde landdagen bijwonen. Overigens kan de 
toestemming tot het dragen van de uniform worden verleend door den 
Minister van Oorlog op een daartoe strekkend verzoek". 

BEHOORLIJK TENUE. 

De aandacht wordt gevestigd op het verbod om de platte pet te 
dragen. Zoo ook mag de overjas slechts, öf geheel dichtgeknoopt óf 
over den arm geslagen, worden gedragen. 

Voorts mogen door officieren, welke niet in veldtenue zijn gekleed, 
geen onderdeden van het draagstel, behoorende tot de veldtenue, 
zooals koppel, lijfriem, enz., worden gedragen. (Zie R. 73, 1924). 



Eerewachten en Landdagen. 

A A N V R A G E N TOT HET V O R M E N V A N EEREWACHTEN. 
KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 

van Januari 1924, R. No. 2. aan commandanten Anti Revolutie Instituut. 

De Minister van Oorlog bericht mij, dat het hem ongewenscht voor
komt, dat eerewachten voor H. M. de Koningin, H . M. de Koningin-
Moeder en Leden van het Vorstelijk Huis alsmede voor vreemde Vor
stelijke personen worden betrokken zonder zijn voorkennis en toe* 
stemming, terwijl voorts de Bijzondere Vrijwilliglers groot-verlof
gangers zijn en als zoodanig de uniform niet mogen dragen, zonder zijn 
toestemming. 

Verzoeken om eerewachten te mogen vormen zullen dus voortaan 
door mijne tusschenkomst aan den Minister van Oorlog gericht moeten 
worden. 

VERZOEKEN TOT HET V O R M E N V A N EEREWACHTEN 
M O E T E N TIJDIG WORDEN INGEDIEND. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 28 Mei 1924, No. R. 80, aan commandanten L.S. groepen, verbant 
den en korpsen. (Beide instituten). 

Het is voorgekomen, dat het verzoek, eene eerewacht te mogen 
formeeren bij het bezoek van H. M. de Koningin aan een gemeente 
zóó laat werd gedaan, dat dit verzoek het Departement van Oorlog 
eerst bereikte op den dag vóór dien, waarop het bezoek was vastgesteld. 

Ik roep daarom Uw medewerking in, opdat dergelijke verzoeken 
zoo tijdig worden gedaan, dat de Minister van Oorlog behoorlijk de 
gelegenheid heeft, het welmeenen van H. M . de Koningin ter zake 
te vragen. 

In het algemeen acht ik het gewenscht, dat dergelijke verzoeken 
mij een tiental dagen vóór de eerewacht moet worden betrokken, 
bereiken. 

MEDEWERKING V A N LEGERONDERDEELEN VOOR 
L A N D D A G E N . 

DEPARTEMENT V A N OORLOG. 
He Afd. No. 79. , 

Onderwerp: 
Landdagen voor „Bijzondere Vrijwilligers" 

's-Gravenhage, 14 Mei 1926. 
Het is mij gebleken, dat gewestelijke of plaatselijke z.g. „Land. 

stormcommissiën — vertakkingen van de commissie, bedoeld in L.O. 
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1919 B 215 — ten behoeve van door hen te organiseeren landdagen 
voor' „bijzondere vrijwilligers" (L.O. 1925, N o . 461), zich rechtstreeks 
wenden tot commandanten van korpsen of korpsgedeelten van het 
leger, teneinde de medewerking van legeronderdeelen op die land
dagen te erlangen. .... 

Onder mededeeling dat ik niet kan goedvinden dat dergelijke 
verzoeken door vorenbedoelde commandanten worden afgedaan, ver
leen ik U * ieder voor zooveel zijn dienstkring betreft, de machtiging, 
om daarop in voorkomend geval, rekening houdende met oefenmgs-
en andere dienstbelangen, te beschikken, onder voorbehoud dat aan 
de deelneming geen kosten voor het Departement van Oorlog verbon
den mogert zijn. t t , , 

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

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

A a n 
den Chef van den Generalen Staf, * 
den Commandant van het Veldleger, * 
den Inspecteur der Infanterie, * 
den Inspecteur der Cavalerie, * 
den Inspecteur der Arti l lerie, * 
den Inspecteur der Genie, * 
den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee, * 
den Inspecteur van den Vrijwill igen Landstorm', * 
den inspecteur van* den Geneeskundigen Dienst der Landmacht. * 
den Hoofdintendant, * 
den Chef van den M i l . Veterinairen Dienst, * 
den Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie. * 



Ecnige Historische gegevens. 

KENNISGEVING van den Opperbevelhebber van Land; en Zeemacht 
van 9 Juli 1915, afd. L.S.M. No. 1714, gericht aan militaire autoriteitien. 

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

( U i t t r e k s e l ) . 
Alle in den Veluwezoom opgericht 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 Veluwzoom". 

KENNISGEVING van den Opperbevelhebber van Land; en Zeemacht 
van 11 September 1915, afd. L.S.M., No. 2850, gericht aan militaire 
autoriteiten. 

Landstormorganisatie „Zuid-Holland: West". 

( U i t t r e k s e l ) . 
Alle in de hiervoren genoemde strook *) opgerichte of nog op te 

richten plaatselijke L.S.-afdeelingen, . alsook alle aldaar tot den Land
storm reeds toegetreden of alsnog toetredende vrijwilligers vormen 
één korps, genaamd: het „Landstormkorps Zuid-Holland: West". 

KENNISGEVING van den Opperbevelhebber van Land; en Zeemacht 
van 14 September 1915, afd. L.S.M., No. 2851, gericht' aan militaire 
autoriteiten. 

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

Alle in het hiervoren genoemde gebied opgericht of nog op te 
* Bedoeld wordt de strook van het territoir Holland in het Westen begrensd 

door de Noordzee, in het Noorden door de provinciegrens van ZuidsHolland, 
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 
.tcrritorialén bevelhebber in Holland, enz. 
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richten plaatselijke L.S.-Afdeelingen, alsook alle aldaar tot den Land
storm reeds toegetreden of alsnog toetredende vrijwilligers vormen één 
korps, genaamd: het „Landstormkorps de Meyerij". 

KENNISGEVING van den Opperbevelhebber van Land; en Zeemacht 
van 29 Februari 1916, afd. L.S.M., No. 46114, gericht aan militaire 
autoriteiten. 

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 „Land
stormkorps Stelling van Amsterdam". 

KENNISGEVING van den Opperbevelhebber van Land; en Zeemacht 
van 3 Juni 1916, afd. L.SM., No. 2393, gericht aan militaire autoriteiten. 

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

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

KENNISGEVING van den Opperbevelhebber van Land; en Zeemacht 
van 21 October 1916, afd. L.S.M., No. 4384, gericht aan militaire 
autoriteiten. 

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

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

KENNISGEVING van den Inspecteur van den landstorm van 12 Octo; 
her 1915, afd. L.S.M., No. 3368, gericht aan de commandanten van 
landstormkorpsen, enz. 

Vaandel. 
Bij Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1915, No. 13, heeft H. M . de 

Koningin bepaald, dat aan het Vaandel van het „Landstormkorps Lim-
burgsche Jagers", dezelfde eerbewijzen zullen worden gegeven als die, 
welke ten opzichte van de Vaandels en standaarden van het Leger 
zijn voorgeschreven. 

N.B. Zie voor vaandels der andere korpsen de Legerorders, o.a. ook L.O. 
1925, No. 323. 



Administratieve Bepalingen* 

VERHOUDING TOT DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 15 Juni 1924, No. R. 67, aan de hoofd; en verdere officieren, 
belast met de administratie en de mobilisatievoorbereidingen der 
Korpsen en Verbanden „Bijzondere Vrijwilligers'", d.z. de aangewezen 
commandanten der B.V.L. Verbanden. 

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

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

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

Ingevolge de bevelen van den Minister van Oorlog 
zijt gij belast met de administratie en de mobilisatie-voorbereidingen 
van het tot Uw ressort behoorend, bij mobilisatie op te richten Korps 
(Verband) 
Waar bedoelde korpsen en Verbanden in normale tijden niet bestaan, 
kan uit den aard der zaak evenmin sprake zijn van een Commando 
daarover. 

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

INVULLING VAN BESCHEIDEN. 
KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 

van 19 October 1923, No. 7062 R. No. 133, aan de commandanten van 
groepen, korpsen en verbanden van den vrijwilligen landstorm. (Beide 
Instituten ). 

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

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

REGISTRATIE V A N BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 
KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 

van 30 Juli 1926, Litt. G No. 46, aan commandanten van korpsen 
en verbanden (AntURevolutie4nstiiuut). 

« De aangewezen Commandanten der Korpsen en Verbanden 
(A.R.I.) zullen zorg dragen, dat de registratie der bijzondere vrijwil
ligers onverwijld geschiedt, in een register met bladen van het hierbij 
gevoegd model. 

Voor eiken rang afzonderlijk zullen de noodige bladen bestemd 
worden. 

Bij nieuw aan te nemen vrijwilligers zullen de gegevens der ko
lommen 1, 2, 3, 5, 8 (voor wat kolom 8 betreft 3 en 5) en 9 benevens 
den rang, door de Gewestelijke Commissies worden verstrekt. 

•Inschrijving van den nieuw aangenomen vrijwilliger mag pas ge
schieden als deze gegevens volledig zijn verstrekt. 

Omtrent aannemen van eventueele nieuwe vrijwilligers bedoeld m 
de kolommen 4, 6, 7, 8 (wat kolom 8 betreft 4 en 6) moeten eerst nog 
nadere orders worden afgewacht *) 

Tot controle dier registratie zullen de registers'door mij van tijd 
tot tijd worden opgevraagd. 

KORPS (AiU. ) 
REGISTER DER BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

NAAMLIJST DER (... .rang....) 
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D
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*) Deze zijn intussohen verschenen; zie blz. 41 t/m. 45. 
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B E T A L I N G E N T E N BEHOEVE V A N D E N LANDSTORM. 
KENNISGEVING van den Minister van Oorlog van 3 Maart 1920, 

VUIe Afd., No. 87 (Legerorder 1920 No. 122), gewijzigd bij kennis; 
geving van den Minister van Oorlog van 28 September 1920, VUIe 
Afdn No. 150. (Legerorder 1920, No. 459). 

Betalingsstukken, aangeboden door Commandanten van Land-
stormverbanden, -korpsen en -afdeelingen, kunnen door de administra
teurs van korpsen en onderdeden onverwijld worden betaald, wanneer 
op die stukken een goedkeurend visum van den Inspecteur van den 
Landstorm is gesteld of namens dezen door den op zijn bureel werk
zaam gestelden administrateur. 

VOORSCHOTTEN T E N BEHOEVE V A N DEN LANDSTORM. 
De Inspecteur der Militaire Administratie van 22 Mei 1926, No. 428, aan 

de administrateurs van korpsen en commandanten van zelfstandig ad; 
ministratie voerende detachementen, zoomede de controleurs der milv 
faire administratie. 

Ten vervolge op mijn brief van 8 April j.1. No. 317, deel ik U het 
volgende mede. 

Het daarin bepaalde ten aanzien van het niet meer verstrekken 
van voorschotten aan Verbandscommandanten, moet 'in dien zin worden 
opgevat, dat bedoelde Commandanten niet meer — zooals tot vóór 
1 Mei 1926 het geval was — kunnen worden beschouwd als te zijn 
belast met geldelijk beheer. 

Het spreekt echter van zelf, dat tegen het verleenen van kleine 
voorschotten voor het doen van betalingen, welke in den regel onmid
dellijk moeten worden gedaan, zooals'bijv. voor vrachtkosten en kleine 
uitschotten, geen bezwaren bestaan. 

Deze voorschotten mogen echter een bedrag van ƒ 100.— niet te 
boven gaan. Is het in bijzondere gevallen bij sommige verbanden (waar
onder ook het anti-revolutie-instituut moet worden verstaan) voor het 
gaande houden van den dienst noodzakelijk, dat een grooter voorschot 
wordt verstrekt, dan kan bij gemotiveerd voorstel door den betrokken 
commandant daartoe machtiging worden gevraagd aan den Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm. 

Daarbij wordt er reeds thans de aandacht op gevestigd, dat bijv. 
voor aan werklieden uit te betalen weekloonen het onnoodig wordt 
geacht in het bedrag van een eventueel voorschot het loon van een 
geheele maand op te nemen. In een dusdanig geval kan elke week een 
quitantie worden ingezonden, terwijl eens in de maand op de betalings-
lijst voor het geheele bedrag kan worden geteekend. 

Evenzoo kunnen de gedane voorschotten voor vrachtkosten ge
regeld per week worden verrekend. 

Wordt overeenkomstig het vorenstaande gehandeld, dan kunnen 
de voorschotten tot een minimum blijven beperkt. 

De Administrateurs van het Regiment Vesting-Artillerie, het 12e 
Regiment Infanterie, het 19e Regiment Infanterie en het Korps Rij
dende Artillerie gelieven het vorenstaande te beschouwen als antwoord 
op hunne brieven respectievelijk van: 12 April 1926, No. 50, 13 April 
1926, No. 47, 15 April 1926, No. 43, 15 April 1926 No. 30 en 23 April 
1926. No. 33. 

(R. no. 67 I. V . L., d.d. 26 Mei 1926)) 
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VERVOERBEWIJZEN. 
KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 

van • 8 October 1924, R. No. 131, aan commandanten van groepen, 
verbanden en korpsen van den vrijwilligen landstorm (Beide 
Instituten). 

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

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

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

De bereids ingeleverde vervoerbewijzen zullen worden terug
gezonden. 

DIENSTREIZEN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 23 Februari 1927, R. No. 19, aan de commandanten van de 
L.S.sgroepen en verbanden, beide Instituten, en de bijzondere korpsen. 

De uitbreiding, die in sommige verbanden aan de reizen ten dienste 
van de organisatie wordt gegeven en de groote kosten die hiervan 
het gevolg zijn, terwijl tevens voor naar hun aard gelijke diensten ver
schillend worden betaald, heeft mij aanleiding gegeven de aanschrijving 
van mijn ambstvoorganger van 16 November 1922, R. No. 192, nader 
aan te vullen. 

Vooropstellende dat ik de propaganda voor den dienst bij het 
Vooroefeningsinstituut van zoodanig belang acht, dat het te recht
vaardigen is, dat de diensten hiervoor bewezen op een bijzondere wijze 
worden beloond, blijven de reizen gedaan voor de propaganda, evenals 
de reizen voor het afnemen van examens gerangschikt onder de dienst
reizen. 

Er bestaat echter naar mijne meening geen reden om voor de overige 
diensten bij den vrijwilligen landstorm af te wijken van het beginsel 
in mijn hiervoren aangehaald Rondschrijven, waarin als werkdiensten 
worden beschouwd, alle diensten, welke rechtstreeks voortvloeien uit de 
eigenlijke dienstbestemming. 

Hieruit volgt, dat de reizen voor de organisatie in het algemeen 
zoowel voor het Vooroefeningsinstituut als voor het AntisRevolutie-
Instituut gerangschikt behooren te worden onder de werkdiensten. 

Voor het Anti-Revolutie-Instituut moet deze regel worden toegepast 
voor reizen gedaan door den aangewezen commandant, den admini
strateur en den geweermaker belast met het nazien en herstellen der 
wapens van dit Instituut. 

In verband met het vorenstaande vervalt in mijn R. No. 192 van 
16 November 1922, met ingang van 1 Maart 1927 de laatste alinea 
en wordt na punt e. een nieuwe zin ingelascht, luidende: 

terwijl als dienstreizen worden beschouwd reizen: 
a. tot het afnemen van examens; 

b. voor werving van nieuwe vrijwilligers. 
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Mijn bedoeling is, dat onder b kunnen vallen alle reizen gedaan 
ten doel hebbende de toetreding tot den Landstorm te bevorderen. 

Is echter eenmaal de zekerheid verkregen, dat in een plaats een 
klasse kan worden opgericht, dan vallen alle reizen, die ten doel hebben 
de instructie in die plaatsen te regelen en de verdere voorbereiding 
als het huren van oefenlokalen, bergplaatsen e.d. onder het algemeen 
begrip van organisatie en worden deze reizen beschouwd als werk
diensten. 

REIS- E N V E R B L I J F K O S T E N . 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 29 December 1926, No. 7898/R. 143, aan de aangewezen comman
danten van de korpsen en verbanden van het A.R.I. 

Bij aanschrijving van 23 dezer, V U I e A f d . N o . 79, heeft de Minister 
van Oorlog bepaald, dat de Administrateurs der Korpsen en Verbanden 
van het Anti-Revolutie-Instituut voor de reizen, welke bedoelde 
Administrateurs moeten verrichten en welke niet als werkdiensten zijn 
te beschouwen, kan gedeclareerd worden volgens de bepalingen van 
het Reisbesluit 1916 en naar den maatstaf van den vroeger bekleeden 
rang. 

Deze aanschrijving is te beschouwen als een uitbreiding van het 
bepaalde in mijn R. N o . 28 dd. 18 Februari 1924. 

T O E P A S S I N G R E I S B E S L U I T 1916. 

Kennisgeving van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm van 
18 Febrauri 1924, R. No. 28, aan commandanten van het AntURevolutiet 
Instituut. 

Gevolg gevende aan mijn voorstel teT zake heeft de Minister van 
Oorlog ten aanzien van reizen, te doen door personeel in dienst van 
het A.R.I . bij aanschrijving van 13 Februari 1924, V U I e Afdeeling 
No . 29 het volgende bepaald: 

„ V o o r zoover dezerzijds bekend is, zijn alle administrateurs bij het 
„A.R.I . gewezen militairen. A l s zoodanig kan deze categorie voor een 
„ w e r k d i e n s t v e r g o e d i n g bij reizen buiten de woonplaats in aanmerking 
„ w o r d e n gebracht naar den maatstaf van den vroeger bekleeden rang, 
„terwij l de werklieden bij den V . L . S . ten behoeve van reizen inzake 
„ w e r k d i e n s t e n , vergoeding kunnen ontvangen naar den maatstaf van 
de 5e klasse, Reisbesluit 1916". 

Zoo noodig worden de gebruikelijke voorstellen R. 192 ingewacht. 

P O R T V R I J D O M . 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE 

ZAKEN EN LANDBOUW 
N o . 1448. Afdeeling A . S . C . 

Betreffende verzendingskosten dienststukken. 
's-Gravenhage, 7 December 1923. 

Aan de Nationale Landstorm Commissie, 
Zooals U bekend zal zijn, treedt op 1 Januari a.s. een nieuwe 

regeling in werking voor de verzending van dienststukken volgens de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 5 November 1923 (Staats
blad No. 504). In hoofdzaak zijn de nieuwe voorschriften vervat in de 
artikelen 3 tot en met 5 van dat besluit, luidende: 
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Artikel 3. 
1. Het voor dienststukken verschuldigde port en aanteekenrecht 

wordt voldaan door middel van een jaarlijks aan het Staatsbedrijf van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie te betalen bedrag. 

2. Als grondslagen voor de berekening van het in het vorige lid 
bedoelde bedrag dienen de aantallen dienststukken welke worden ver
zonden gedurende het kalenderjaar, waarop de afrekening betrekking 
heeft, en de bedragen, welke voor de hierbedoelde stukken volgens 
de bepalingen van het Postbesluit (Staatsblad 1919, No. 572) resp. 
Wegens port en wegens recht voor gewone aanteekening zijn ver
schuldigd. • 

3. De nadere regelen voor de berekening en de betaling van de 
jaarlijks verschuldigde bedragen worden vastgesteld door Onzen Mi
nister vai Waterstaat. 

Artikel 4. 
1. De dienststukken moeten bovenaan, ter linkerzijde van het 

adres, zijn voorzien van de aanwijzing „Dienst", gevolgd door den 
naam van het Departement of het College, waarmede de afrekening 
van de frankeerkosten geschiedt. 

2. Alle dienststukken moeten ter linkerzijde van het adres zijn 
gewaarmerkt door de hancfteekening van den afzender, voorafgegaan 
door de vermelding van de hoedanigheid waarin de stukken door hem 
worden verzonden en van het hem door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie toegekende volgnummer. De afzender is be
voegd deze waarmerking te vervangen door een afdruk van een stempel 
of door een gedrukte aanwijzing, welke aangeven de hoedanigheid, 
waarin de stukken door hem worden verzonden. Het vorenbedoelde 
volgnummer moet alsdan mede daarbij worden vermeld. 

Artikel 5. 
De dienststukken, welke niet voldoen aan de bepalingen van dit 

besluit, worden, behandeld op de wijze als voor ongefrankeerde gewone 
stukken is bepaald. 

Alle dienststukken, aangeteekende stukken inbegrepen, kunnen 
derhalve vanaf 1 Januari door U zonder betaling van port worden 
verzonden, mits verpakt in omslagen, die aan de bepalingen van boven
genoemd artikel 4 voldoen. In den linkerbovenhoek moeten worden 
vernield de woorden: 

Dienst. 
Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 

terwijl links beneden de aanduiding bedoeld in art. 4, tweede lid, moet 
worden vermeld. Het U toegekende volgnummer is No. 63. 

Ik vestig er Uwe aandacht op, dat ingevolge artikel X X van de wet 
van 18 Februari 1921 (Staatsblad No. 69) op 1 Januari a.s. worden 
ingetrokken de bepalingen, voorkomende in andere wetten dan de 
Postwet, bij of krachtens welke kosteloos vervoer per post dan wel 
vrijstelling van aanteekenrecht is toegestaan en dat voor alle gevallen, 
waarin bij wettelijk voorschrift adviseering van stukken is voorgeschre
ven, aanteekening van die stukken wordt verplicht gesteld. 

Stukken van particulieren aan ambtenaren of Overheidsinstellingen 
gericht, moeten met ingang van 1 Januari a.s. door de afzenders worden 
gefrankeerd. Hieraan wordt vanwege het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie tijdig de noodige bekendheid gegeven. Indien echter door 
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U aan particulieren inlichtingen of gegevens worden gevraagd, uitslui
tend noodig voor den dienst, kan voor hunne antwoorden gebruik 
worden gemaakt van daartoe door U verstrekte omslagen. Worden U 
ongefrankeerde stukken aangeboden, waarvoor derhalve het verhoogde 
port zou moeten worden betaald, dan zal in het algemeen van de 
bevoegdheid tot weigering gebruik kunnen worden gemaakt. 

Ter bepaling van het jaarlijks aan het Staatsbedrijf van de Poste
rijen, de Telegrafie en de Telefonie door mijn Departement te betalen 
bedrag is een opgaaf noodig van het aantal dienststukken, dat in het 
voorafgaande kalenderjaar ten laste van mijn Departement is verzon
den. Ten einde het voor 1925 daarvoor op de begrooting te brengen 
bedrag te bepalen, moet in 1924 een telling plaats hebben van die stuk
ken, gesplitst in dienstbrieven, dienstbriefkaarten en gedrukte dienst
stukken; voorts van het totaal-aaantal (zonder onderscheiding naar 
soorten) van de in genoemde dienststukken begrepen zendingen, welke 
werden aangeteekend. Met het gewicht der zendingen behoeft geen 
rekening te worden gehouden. Deze telling ware te doen houden gedu
rende de week van 16 tot 22 Maart 1924. Ik verzoek U mij na die week 
zoo spoedig mogelijk het resultaat der telling mede te deelen, gesplitst 
als hierboven aangegeven. 

Ik richt aan het Rijksinkoopbureau nog het verzoek om, voor zoo
veel mogelijk, nog bij de aflevering van bestelde enveloppen rekening 
te houden met de nieuwe voorschriften, voor zoover dat niet mocht 
zijn geschied. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Het bovenstaande heeft betrekking op de dienstcorrespondentie 
van de Nationale Landstorm Commissie en hare organen, n.1. de com
mandanten der Bijzondere Vrijwillige Landstorm Verbanden'), de Ge
westelijke Landstorm Commissiën, ook de leden onderling, de Plaat
selijke Landstorm Commissiën, ook de leden onderling, en de Plaat
selijke Leiders. 

M o d e l . 

DIENST 

Dept. v. Binn. Zaken 
en Landbouw, 

No. 63. 
Nationale Landstorm Commissie. 

Het Lid der Gewestelijke Landstorm-
Commissie ..Gouda". 

*) 

*) Handteekening. 

') In. werkelijkheid zijn de Commandanten evenwel organen van de In» 
speetie van den Vrijwilligen Landstorm. 
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RETOURENVELOPPEN. 

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

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

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

Op een zeer spaarzamelijk gebruik van deze bevoegdheid wordt 
aangedrongen-



Vergoedingen en Pensioenen* 

LEGERORDER 1927. No. 81. 

T O E L A G E N . 

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

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

Bij Koninklijk Besluit van 24 Februari 1927, nr. 75, is Hoofdstuk 
III. M . der R.B.L. 1921 (blz. 106) gewijzigd en opnieuw vastgesteld, 
luidende als volgt: 

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

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

Officieren ƒ 5,40 per dag: 
Onderofficieren en minderen ƒ 3,60 per dag. 

Deze toelagen worden met ƒ 1,80 per dag verhoogd, indien een 
tot de hiervoren vermelde categorien behoorend militair gezinshoofd 
is of hiermede gelijkgesteld kan worden geacht. 

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

Onverminderd de toelagen, hiervoren vermeld, zullen de vrijwil
ligers, met bestemmng voor de vrijwillige landstormkorpsen Motor
dienst en Vaartuigendienst, die in positie beneden den rang van onder» 
officier zijn gesteld, boven hunne soldij eene toelage ontvangen tot 
zoodanig bedrag, dat zij in totaal de aanvangsjaarwedde van den ser
geant, voorkomende in de tweede kolom van bezoldigingsschaal VI, 
behoorende bij het Koninklijk Besluit van 17 December 1925, nr. 25, 
(genieten, een en ander gedurende den tijd, welken zij tot handhaving 
of tot herstel van de openbare orde of rust onder de wapenen zijn. 

Deze toelage vervalt echter gedurende den tijd, welken het leger 
geacht wordt geheel of gedeeltelijk op voet van oorlog te zijn. 
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DEPARTEMENT V A N OORLOG. 
Afdeeling Dienstplicht. 

No. 136 K. 30 October 1919. 
O n d e r w e r p : 

Kostwmnerevergoeding. 
Met afwijking in zooverre van het vermelde in het eerste lid van 

het rondschrijven van 29 Mei 1918, afd. Dienstplicht No. 133 L, moet 
bit de berekening der inkomsten, waarover een gezin beschikt, van 26 
October 1919 af geen rekening meer worden gehouden met: 

4o de 'toelage' vóór' personeel van den Vrijwilligen Landstorm, 
welke wordt toegekend, indien van dien landstorm een rmlitair gebruik 
wordt gemaakt. 8 T T . , ' 

Ik heb den militairen autoriteiten opgedragen, U in den vervolge 
nopens genoemde toelagen geen opgave in verband met kostwinners
vergoeding meer te zenden. ÉOrYl *' „j.„„ 

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 l. 

De Minister van Oorlog, 
Aan de Burgemeesters. w.g. A L T I N G V O N GEUSAU. 

PENSIOENREGELING. 

Wijziging van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1919. 

O n t w e r p van wet. 
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Neder

landen, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz 
Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten. 
Alzoó Wij in overweging genomen hebben,-dat de wenschelijkheid 

gebleken is van eene wijziging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919; L i m w . rt„„,„~„ 

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: 
A r t 85a. Uitkeeringen aan militairen en aan leden van burger

wachten'of aan hun nagelaten betrekkingen ter zake van ongevallen, 
hun overkomen bij de handhaving van de openbare orde ƒ 100.000. 

*) 
Artikel 2. 

Tengevolge van vorenstaande wijziging van het Ve hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 wordt de Vde afdeeling me 
eenhonderd duizend gulden (ƒ 100.000) en het eindcijfer der begrooting 
met gelijk bedrag verhoogd. 

~^Tdkenjare sedert de aanneming van dit wetsontwerp komt een dergelijk 
artikel voor op de begrooting van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Amb
tenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 

Gegeven 
De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

M e m o r i e van T o e l i c h t i n g . 

Indien ter beteugeling van onlusten gebruik gemaakt moet worden 
van de diensten van militairen, de vrijwillige landstorm daaronder 
begrepen, of van burgerwachten, bestaat de mogelijkheid, dat zij die 
het gezag helpen handhaven, het slachtoffer worden van de vervulling 
van hun plicht. Het ligt voor de hand, dat het Rijk dengenen, wien 
aldus een ongeval mocht treffen, de helpende hand toesteekt, hetzij 
door aan een verwonde eene blijvende of tijdelijke tegemoetkoming te 
verstrekken, hetzij door de zorg over te nemen voor de nagelaten 
betrekkingen. 

Wel is waar voorzien de militaire pensioenwetten eenigermate in 
dit geval, maar vooreerst zijn deze niet op leden van burgerwachten 
van toepassing en ten andere is hetgeen den getroffene of zijne nabe
staanden volgens die wetten zou worden toegemeten, al te karig. 

Het is niet meer dan billijk, dat zij die slechts incidenteel of 
krachtens eene vrijwillige, belangelooze verbintenis geroepen worden 
mee te werken tot handhaving van de openbare orde, zooveel doenlijk 
op denzelfden voet worden behandeld als degenen die gerechtigd zijn 
krachtens de Burgerlijke Pensioenwet, de Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren en de wetten ten behoeve hunner weduwen en 
weezen. 

Nochtans is het vrijwel onmogelijk hiervoor algemeene regels te 
stellen, ook omdat men staat tegenover een categorie van personen, 
die niet m publieken dienst zijn, wellicht een zelfstandig beroep uit
oefenen en voor wie de uitkeering zich dus niet als voor ambtenaren 
laat berekenen. 

De aangewezen weg om de noodzakelijke voorzieningen te tref
fen is dus — op het voetspoor van hetgeen indertijd' is gedaan ten 
behoeve van de bezoldigde leden der voormalige schutterij — bij een 
begrootingspost aan de Regeering een crediet verleenen. Zij kan dan, 
mocht uitvoering noodig blijken, deze naar recht en billijkheid doen 
geschieden. 

De raming van het bedrag is natuurlijk een gansch willekeurige. 
Naar vertrouwd mag worden, zal geen behoefte bestaan aan eene 
som van ƒ 100.000.—. Mocht zich echter onverhoopt het geval voor
doen, dat dit bedrag te laag zou blijken, dan zal de Regeering, gelijk 
van zelf spreekt, het noodige doen om tot verhooging te geraken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
w.g. CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

5 



Schietoefeningen en -wedstrijden* 

REGELING SCHIETOEFENINGEN E N WEDSTRIJDEN BIJ DEN 
BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

INSPECTEUR V A N 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. 12 Febr. 1927). 

1. Algemeen. 
Eén der middelen om te komen tot de gewenschte consolidatie van 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is het houden van schietoefe
ningen en wedstrijden, waardoor tevens de schietvaardigheid der 
betrokken dienstplichtigen wordt bevorderd. In overleg met de 
Nationale Landstorm Commissie is daartoe de navolgende regeling 
vastgesteld: 

2. Grondslag, indeeling en regeling. 
De korpsen en verbanden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land

storm worden beschouwd als grondslag voor de indeeling en de regeling, 
waardoor samenwerking mogelijk is van de Commandanten der korpsen 
en verbanden met de betreffende Gewestelijke Landstormcommissiën. 

3. Verdeeling van arbeid. §it/P 
Terwijl zoowel de Gewestelijke als de Plaatselijke Landstormcom

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

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

plaatsen in haar gebied plaatselijke leiders aangesteld, gekozen uit 
afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ter plaatse. Aan
gezien deze plaatselijke leiders meestal een rang in het leger vervullen 
en veelal bij mobilisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
tot handhaving van orde en rust en tot steun van het wettig gezag, 
eene functie als commandant dier afdeeling vervullen, komen zij in de 
eerste plaats in aanmerking om op te treden tevens als instructeur 
bij de schietbijeenkomsten. Alleen wanneer de korps- of verbandcom-
mandant het niet met zijn verantwoordelijkheidsgevoel overeen zou 
kunnen brengen, kan hij een instructeur (baancommandant) aanwijzen 
naast den plaatselijken leider, waartoe hij (binnen de grens van zijn 
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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 ver
plaatsing of vervoer van de eene plaats naar de andere worden toege
staan. Met deze beperking van keuze dient bij het overleg van den 
commandant en de betreffende commissie rekening te worden gehouden. 

5. Taak Commandanten. 

De commandanten van korpsen en verbanden verlelenen hunne 
medewerking tot het beschikbaar stellen van: 

a. banen; ifeife 
b. personeel ter bediening van de schijven; 
c. geweren; 
d. patronen; 
e. schoonmaakgereedschappen; 
f- plakmiddelen en 
g. andere hulpmiddelen. 

i , » i , ^ i j / t e l I e ? ° r d e o p , e e n behoorlijk onderhouden der wapens het 
oetningt e ï w ^ d s t S d e n ! C ° n t r ° l e e r e n *»* h * * * * ^ h e b b e * 

Zij verleenen hun tusschenkomst voor het doen van betalingen 
S t r i j d ? " a a n S a a t t e c h n i s c h e uitvoering der oefeningen en 

6. Taak plaatselijke leiders. 

De plaatselijke leiders zijn belast met-

ligershu^Lnfdedfng;"11 * S™mho™*h^ bijzondere vrijwil-

strijden; ° p w e k k e n t o t d e e I n a m e a a " de schietoefeningen en wed-

c. het aanhouden van een register, waarin zijn opgeteekend de 

staoTm%eTpkatse! S e S C V e n S ^ ^ 
d. het opgeven van mutatiën bij hunne afdeeling aan den Secre 

tans van de betreffende Gewestelijke Landstorm CommTssie 

7. Taak Instructeurs. 

De instructeurs treden tevens op als baancommandant. Zij houden 
S e

p

 e m n g

t

d C v « s c h o t e n P^oncn en van de resultaten b°jhe° 
schieten verkregen. Daartoe worden hun door de korps- (verband) 
commandanten schietlijsten verstrekt. iveroano; 

8. Hulppersoneel. 

bedienen van schijven en het schoonhouden der wapens ge
schiedt zooveel mogelijk door de schutters zelf 8 

bü i ? % ( ï t i , n i M m o f i e b j k (b.v. het te voren plaatsen van vlaggen of 
bij het gebruik van banen, die niet aan het Rijk behooren) dan kan 
personeel te werk worden gesteld tegen de ter plaatse geldende betalhig 

Voor het schieten met maigapationen op plaatsen waar niet met 
scherpe patronen No. 1 kan worden geschoten! is geen hulp van per! 
S n 6 worden^elo^nï" 1 6 ™ en pTro'nen 
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Overleg met de betreffende commissiën kan, in verband met hare 
plaatselijke bekendheid, leiden tot het bekomen van personeel, dat de 
werkzaamheden tegen geene of eene 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 
plfatsen waar de schietoefeningen en wedstrijden worden gehouden. 

10. Bijeenkomsten commissies met plaatselijke leiders. 
De korps- en verbanidcommandanten houden jaarlijks één of zoo 

noodig meerdere bijeenkomsten met de plaatselijke leiders in hun 
onderhebbend verband, teneinde regeling en uitvoering van de schiet
oefeningen en wedstrijden te bespreken. 

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

k a r aD te e ropkoSst' is geheel vrij; uniform is gewenscht doch niet nood-
zakehjk^ h o t e n m e t daarvoor door de commandanten beschik

baar gestelde wapenen, tenzij de deelnemers wapenen onder hunne 
berusting hebben; de schietoefening biedt alsdan een goede gelegenheid 
p p n wakend oog op den toestand der wapenen te houden. 
e C n p e r oeLiSsklasse van gemiddeld 25 schutters wordt hoogstens 
2 uur instructie-toelage per oefeningsdag uitgekeerd. (Het doen 
ihieten van 2 of meer verschillende klassen na elkaar op eenzelfden 

Per Sjaa°r r len f dper klasse van 25 man kunnen ten hoogste v o 0 r 10 
oefeningen en wedstrijden de instructie-toelagen worden toegekend. 

Per deelnemenden schutter kan worden beschikt over een telken 
jare te bepalen aantal patronen per jaar. 

12. Schietwedstrijden. 
Er kunnen plaatselijk, zoowel als verbands- (korps-)gewijze schiet

wedstrijden worden gehouden. 

13. Technische schietwedstrijdcommissie. 
Een door mij samengestelde wedstrijdcommissie zal omtrent de te 

houden Setwedstrijden, voor zooveel noodig, voorlichting ver-
StrClz1jnvormt voorts een commissie van beroep, indien zich verschil 
van meenmg ten opzichte van de schietwedstnjden mocht voordoen. 

14. Prijzen schietwedstrijden. 
De Nationale Landstorm Commissie stelt voor den aankoop van 

prijzen gelden ter beschikking van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie. 

15. Technische leiding van de schietoefeningen en wedstrijden. 
Ie Er wordt geschoten met geweer of karabijn M95, bij gebruik 

van scherpe patronen No, 1 op 100 M. en van margapatronen op 10 M. 
afstand; het geweer zonder, de karabijn met bajonet op, 
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2e. Houding: met geweer en karabijn staande, knielende ot 
liggende; met margageweer of karabijn, staande of knielende; alle 
houdingen uit de vrije hand. 

3e. De deelnemers moeten schieten met het wapen, waarmede zij 
geoefend hebben; margaschutters mogen dus niet met geweer M95, 
schutters M 95 niet met margageweer aan de wedstrijden deelnemen. 

4e. Schijfbeelden: met geweer en karabijn op een verkleinde mili
taire Schoolschijf, zonder zwarte figuur; de kringen 9, 8 en 7 (0.50 M. 
breedte) zwart, met marga op ovale margaschijf; de kringen 9 en 8 
zwart (No. 694 der Boekenlijst bij de K. M. Academie). 
Per vóór. en per namiddag mogen per Daan niet meer dan 2 geweer
schijven worden gebruikt. 

Margaschijven worden verstrekt op karton en in losse vellen: er 
moet naar worden gestreefd om de kartonschijven zoo lang mogelijk 
door overplakken te gebruiken. 

5e. Rangschikking: le. naar het hoogst aantal punten; 2e. bij 
gelijkheid beslist: 

a. de beste serie; 
b. de beste steunserie; 
c. het beste laagste schot, 
d. loting. 
Het al dan niet houden van korps- en verbandwedstrijden behalve 

de plaatselijke wedstrijden en het al dan niet plaatselijk schieten der 
eventueele korps- en verbandwedstrijden wordt overgelaten aan het 
oordeel van de betreffende Gewestelijke Commissiën, na overleg met 
den betrokken commandant, waarbij in het oog gehouden moet wonden, 
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 verband- (korps-)wedstrijden, 'door 
aan een belangrijker wedstrijd niet te doen deelnemen, dan nadat bij 
een vorigen (minder belangrijken) wedstrijd een bepaald aantal punten 
is behaald. 

Dit aantal is te stellen op 32 punten in een serie van $ schoten. 

16. Vrijwillig L.S.K. Motordienst en Vaartuigendienst. 

De vrijwilligers bij de landstormkorpsen Motordienst en Vaar
tuigendienst kunnen deelnemen aan dê  schietoefeningen en wedstrij
den van de afdeeling B.V.L. in hunne woonplaats. 

COMPTABELE E N ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

Algemeen. De verantwoording der kosten, verbonden aan de 
schietoefeningen en wedstrijden van den B.V.L. 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) 

ad 3. Jaarlijks vóór of op 1 Februari wordt door de korps- en 
verbandcommandanten een begrooting van kosten betreffende de te 
houden schietoefeningen en wedstrijden, op het Inspectiebureau van 
den Vrijwilligen Landstorm ingediend, berekend naar het vermoedelijk 
aantal deelnemers en vermeldende: 
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a. het benoodigd aantal patronen; 
b. de kosten voor het personeel; 
c. de kosten voor onderhoud, toezicht en huur van banen, schiet-

plaatsen en schietmiddelen: 
d. overige kosten. 
Wanneer een indruk verkregen is van het totaal der door de 

korps- en verbandcommandanten noodig geachte gelden, wordt aan elk 
der commandanten een maximum-bedrag ter beschikking gesteld, welk 
bedrag in geen geval mag worden overschreden. 

ad 5. De Plaatselijke Leiders ontvangen van de Nationale Land
storm Commissie door tusschenkomst van de betrokken Gewestelijke 
Landstorm Commissie een halfjaarlijksche vergoeding. 

Het spreekt van zelf, dat de arbeid der Plaatselijke Leiders er 
een moet blijven van toewijding. De vergoeding wordt gegeven uit
sluitend als een blijk van waardeering. 

ad 6. De Instructeur wordt beloond op de wijze als dit voor het 
overige instructiepersoneel van den Vrijwilligen Landstorm is voor
geschreven '). 

ad 10. De korps- en verbandcommandanten kunnen voor het 
houden van vergaderingen met de Plaatselijke Leiders beschikken over 
een bedrag van ƒ 5.— per jaar voor elke 100 bijzondere vrijwilligers 
in hun verband (150 en minder te rekenen voor 100; 151 t/m. 199 
voor 200, enz.) 

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

De korps- en verbandcommandanten dienen na afloop dezer ver
gaderingen de quitantiën, die op de gehouden vergadering betrekking 
hebben, in bij de Nationale Landstorm Commissie. Bij accoordbevin-
ding worden de uitgegeven bedragen gerestitueerd. 

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. 

Uiterlijk den 15den December wordt op het Inspectiebureau van 
den Vrijwilligen Landstorm ingewacht een kort verslag der oefeningen 
en wedstrijden, onder opgave van het totaal aantal verschoten patronen 
(No. 1 en N o . 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 Nov. 22). 

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

De Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, 
De Generaal-Majoor, 

J. L. T E N B O S C H . 

i) Zie blz. 71. 
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BELOONING VOOR MILITAIREN, W E R K Z A A M BIJ MILITAIRE 
OEFENINGEN BUITEN HET LEGER. *) 

Officieren onderofficieren en militairen beneden dezen rang die 
werkzaam zijn bij het plaatselijk theoretisch en practisch militair onder
richt, yoorzoover dat onderricht plaats vindt en wordt geregeld van
wege den Minister van Or>rI™j r>f Ai» r,„l„ & JttZl-l^ 

ïran . d f ? . . , V " J W ! l h 8 e n Landstorm of van vereenigingen, bedoeld in het 
Koninklijk Besluit van 12 Maart 1919, Staatsblad 104, genieten naar 
regelen door genoemden Minister te stellen, eene belooning- ' 

a. voor officieren van ten minste ƒ 1.35 tot ten hoogste ƒ 2 70 
per uur met een maximum van ƒ 8.10 per dag; 

b. voor onderofficeren van ten minste ƒ 0.80 tot ten hoogste ƒ 1 80 
per uur met een maximum van ƒ 5.40 per dag; en 

• * ™o r militairen beneden den rang van onderofficier van ten 
minste 1 0.54 tot ten hoogste ƒ 1.— per uur met een maximum van 
J 4.05 per dag. 

Neemt een officier of een onderofficier deel aan het onderricht of 
de oefening in een plaats (burgerlijke gemeente of het bij name bekend 
Krui?-,. S g f n d o n d e , r d e e l eener gemeente), gelegen op meer dan 
5 K.M. buiten de woonplaats van den betrokkene, dan bedraagt het 
uur-minimum resp. ƒ 1.62 en ƒ 1.08. 

(Zie kennisgeving I.V.L. R. No. 69 dd. 8 Mei 1924). 

TVT L?M TJ^-N T b o v e n staande belooning vermeldt het R .B .L . 1921 punt JN. blz. 10/ nog het volgende: ' 
De belooning, als in dit punt bedoeld, wordt toegekend aan-

. officieren, die op non-activiteit zijn gesteld ingevolge het 
bepaalde bij de punten 3, 4 of 6 van artikel 70 der Bevorderingswet 
voor de Landmacht 1902; 

2e. officieren en onderofficieren, die op wachtgeld zijn gesteld, en 
ie. verlofspersoneel, dat niet in werkeliiken dienst is fd,,s n i m m ~ . 

aan beroepspersoneel). 
Het personeel onder le. vermeld, mag in geen geval aan non-acti-

viteitsbezoldiging en belooningen méér genieten dan het bedrag der 
bezoldiging (c.q. verhoogd met de kindertoelage), welke de belang
hebbenden zoudfen hebben genoten, indien zij in actieven dienst waren 
gebleven. 
u J ^ T 1 ! d e berekening en vaststelling van de belooning hiervoren 
bedoeld komen uitsluitend in aanmerking de werkelijk genoten of te 
genieten inkomsten uit de werkzaamheden bij den vrijwilligen land
storm gedurende een vol kalenderjaar of dat gedeelte daarvan gedu 
rende hetwelk de nonactiviteit duurt. 

Geenerlei aanspraak bestaat op vergoeding van verblijfkosten, 
terwijl voor de reizen per midde! van versneld vervoer vervoerbewijzen 
kunnen worden verstrekt öf indien de reis per eigen rijwiel wordt 
gedaan, — in stede van het gebruik maken van een vervoerbewijs» — 
eene vergoeding van ƒ 0,03 per afgelegden kilometer, een en ander 
met inachtneming van het bepaalde in de derde alinea van artikel 11 
van het Reisbesluit 1916. 

De Inspecteur der Infanterie dan wel de Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm stelt de belooning voor ieder geval vast, waarbij 
per maand het aantal les- en diensturen na vermeerdering' van het 
aantal uren tijdverlies voor den gang naar en van de oefeningsplaats 

*) Deze regeling geldt ook voor de schietoefeningen van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 
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moet worden berekend naar reden van f 1.35, ƒ (X80 en ƒ 0.54 per rol 
uur in de woonplaats, en naar reden van ƒ 1.62, ƒ 1.08, en ƒ 0.54 per 
vol uur buiten de woonplaats, al naar gelang de betrokken militair 
officier, onderofficier of militair beneden dezen laatstgenoemden rang 
is Het aldus verkregen geldelijk bedrag moet daarna worden gedeeld 
door het werkelijk aantal les- en diensturen, terwijl het aldus verkregen 
uurbedrag de vastgestelde maxima niet mag overschrijden. 

A A N V R A A G O M SCHIJVEN. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 15 Juli 1925, R. No: 72 aan de aangewezen commandanten vrijw. 
L.S. korpsen en verbanden. (AntURevolutietlnstituut). 

Onder intrekking van het gestelde in punt 15, ad 42, 2e alinea le 
zin van mijn rondschrijven No. 217, van 29 December 1922, bepaal 
ik dat in den vervolge de schijven, enz., aan de K. M . A , door mijne 
russchenkomst, middels aanvragen in tweevoud moeten wordlen aan* 
2 6 V r D e ? verstrekking van kogelgatenpleisters — evenals van schietlijsten 
— zal door dezerzijdsche zorg blijven geschieden. Voor de juiste be
namingen van de aan te vragen schijven, wordt Uw aandacht gevestigd 
op de Boekenlijst No. 79 en de 2e opgave van wijzigingen in de 
Boekenlijst No. 79. 

GENEESKUNDIGE HULP. 

KENNISGEVING van den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 
van 10 Mei 1923, R. No. 69, aan groepst en verbandscommandanten 
van den vrijwilligen landstorm (beide instituten). 

' Hoewel bij een goede leiding op de schietbanen ongelukken bijna 
niet kunnen voorkomen, en het bevelen van de noodige maatregelen 
met het oog op de veiligheid tot de bevoegdheid van de Verbands-
(Groeps)-Commandanten behoort, acht ik het toch gewenscht ter zake 
eenige aanwijzingen te geven. 

Daar waar de schietbanen, waarop door personeel van den Vrijwil
ligen Landstorm geschoten wordt, in of in de nabijheid van garnizoens
plaatsen, waar een militaire ziekenlinTichting gevestigd is, zijn gelegen 
kunnen de verantwoordelijke commandanten in overleg treden met 
den Chef van den Geneeskundigen Dienst ter plaatse, opdat een hospi
taal-soldaat met verbandtasch. beschikbaar wordt gesteld om bij de 
schietoefeningen aanwezig te zijn. 

Waar dit niet mogelijk is, drage men zorg, dat de adressen van 
in de nabijheid van de schietbanen wonende geneesheeren bij ieder, 
die met de leiding van de schietoefeningen kan worden belast bekend 
zijn opdat bij eventueel voorkomende ongevallen, geneeskundige hulp 
binnen den kortst mogelijken tijd kan worden ingeroepen 

Wellicht is eene opgave dier adressen — aangebracht b.v aan den 
binnenkant van de deksels der patroonkisten — doeltreffend. 
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SCHIETBANEN. 
Van Rijkswege kan aan gemeentebesturen en vereenigingen een 

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

Aan het verlöenen van een dergelijke bijdrage worden de volgende 
voorwaarden verbonden: 

A. wanneer het betreft een bijdrage voor aanleg, herstel of ver
betering: 

lo. dat de schietbanen gedurende ten minste 10 achtereenvolgende 
jaren in goeden staat moeten worden gehouden; 

2o. dat de baan kosteloos ter beschikking wordt gesteld van alle 
door den Minister van Oorlog wenschelijk geachte schietoefeningen; 

B. wanneer het betreft een bijdrage voor onderhoud: 
dat de baan kosteloos ter beschikking' wordt gesteld als hierboven 

sub A 2o, bedoeld. 
De aanvragen moeten door tusschenkomst van den Directeur der 

Normaafl Schietschool te 's-Gravenhage en van den I. V. L. tot den 
Minister van Oorlog worden gericht. 

Sub A. Bij de aanvrage om een bijdrage in de kosten voor aanleg, 
herstel of verbetering, moeten — zoo het geldt een vereeniging — wor
den overgelegd: 

lo. een gespecificeerde opgave van de te verrichten werkzaam
heden, van de te verwerken materialen, alsmede van de geraamde 
kosten; 

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 minstens 10 
jaar in huur, erfpacht of gebruik heeft. 

Is het terrein geen eigendom van de aanvraagster, dan behoort 
tevens te blijken, dat de eigenaar bereid is het terrein bij ontbinding 
of opheffing der vereeniging, of ontbinding der huurovereenkomst 
binnen bedoelden termijn van 10 jaren, onder dezelfde voorwaarden 
voor het resteerend gedeelte daarvan in huur, erfpacht of gebruik te 
geven aan een door den Minister van Oorlog nader aan te wijzen 
gemeentebestuur, vereeniging, koTps, 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 jaai 
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 
vereeniging-aanvraagster, die in het verstreken kalenderjaar de baan 
hebben gebruikt met vermelding van het aantal malen en het aantal 
deelnemers. 

Zoo de aanvrage geldt een gemeentebestuur, moeten worden over
gelegd de verklaringen hierboven bedoeld onder lo, 4o en 7o, benevens 
een verklaring ingericht volgens model IIc. 
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Vereenigingen of gemeenten, aan wie ter zake van het oprichten, 
verbeteren of herstellen van een schietbaan een geldelijke tegemoet
koming van Rijkswege is toegekend, moeten, alvorens die tegemoet
koming te kunnen ontvangen, door tusschenkomst van den Directeur 
der Normaal Schietschool aan het Departement van Oorlog een ver
klaring 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 onder
houd, moeten — zoo het geldt een vereeniging — worden overgelegd: 

lo. een gespecificeerde opgave van de kosten van het onderhoud 
over het afgeloopen kalenderjaar; 

2o. een kasoverzicht over het afgeloopen kalenderjaar, alsmede 
een begrooting van ontvangsten en uitgaven over het loopende jaar; 

3o. de verklaring (model Ha en Ilb) voor den aanleg van schiet
banen vereischt; 

4o. een opgave van het aantal leden dat in het afgeloopen jaar 
van de baan gebruik heeft gemaakt en van het totaal aantal door hen 
verschoten patronen; 

5o. een opgave van de vereenigingen, korpsen, enz., buiten de 
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, alsmede 
een verklaring, ingericht volgens model IIc. 

Uit het Weerbaarheidsvoorschrift 1921. 



De Vrijwillige Landstorm» 

HET LANDSTORMBESLUIT. 

KONINKLIJK BESLUIT van 28 Februari 1922 (Staatsblad No. 92).. 
zooals dit besluit is gewijzigd bij dat van 13 Augustus 1925 (Staats* 
blad No. 356), van 16 Sept. 1925 (Staatsblad No. 388), van 4 Maart 
1926 (Staatsblad No. 40) en van 15 Maart 1926 (Staatsblad No. 43). 

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Oorlog van 25 Februari 
1922, He Afd. No. 214: 

Gezien art. 54, tweede lid, der Dienstplichtwet; 
Overwegende, dat een regeling voor den vrijwilligen landstorm 

moet worden vastgesteld' 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

ATtikel 1. 
In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder „minister" minister van oorlog; 
b. onder „vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den vrij

willigen landstorm heeft gesloten; 
c. onder „verbintenis" een verbintenis bij den vrijwilligen land

storm; 
d. onder „landmacht", „zeemacht" en „overzeesche weermacht" 

hetzelfde als onder deze uitdrukkingen wordt verstaan in artikel 1 
eerste lid, onder b, c en d der Dienstplichtwet. 

Artikel 2. 
1. De vrijwillige landstorm omvat: 

A. het vooroefeningsinstituut: I I. het bewijs van voorgeoefend-
bestaande uit een aantal landstorm- ) heid, als bedoeld in art. 1 eerste lid 
verbanden, waarin de oefeningen ) onder j van de Dienstplichtwet, 
plaats hebben voor: ( II. de kaderopleiding. 

B. door Ons aan te wijzen korpsen met een bijzondere bestemming. 

C. de vrijwilligers die zich verbinden met een bestemming voor 
door den minister te bepalen diensten. 

2. De organisatie van den vrijwilligen landstorm wordt door Ons 
bij afzonderlijk besluit nader vastgesteld. 

Artikel 3. 
1. Tot verbintenis als vrijwilliger kunnen worden toegelaten: 
a. met bestemming voor de in artikel 2, onder A bedoelde land-

stormverbanden: mannelijke personen, die voldoen aan — voor zoo
veel noodig door den minister te stellen — eischen, krachtens de 
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Dienstplichtwet geen dienstplicht op zich hebben rusten als gewoon 
dienstplichtige en niet als vrijwilliger behooren tot de landmacht, de 
zeemacht of de overzeesche weermacht: 

b. met bestemming voor de korpsen, bedoeld in artikel 2, onder 
B: de onder a vermelde personen en, voor zoover de minister dit 
noodig acht, gewone dienstplichtigen, alsmede vrouwelijke personen, 
die voldoen aan door den minister, voor zooveel noodig, vast te stellen 
eischen; 

c. met bestemming als bedoeld in art. 2, onder C: de onder a ver
melde personen, alsmede vrouwelijke personen, die voldoen aan door 
den minister, voor zooveel noodig, vast te stellen eischen. 

2. De toelating tot een verbintenis geschiedt niet vóór het 16e 
levensjaar is volbracht. 

3. De minderjarige, die een verbintenis, als in het eerste lid ver
meld, wenscht aan te gaan, legt over een schriftelijk bewijs van toe
stemming tot het aangaan der verbintenis, afgegeven door hem of haar, 
die de ouderlijke macht of de voogdij over hem uitoefent. De minister 
kan bepalen, dat het bewijs van toestemming gelegaliseerd moet zijn. 

4. Tot een verbintenis, als in het eerste lid bedoeld, wordt niet 
toegelaten: 

a. hij, die overeenkomsting daartoe door Ons te stellen regelen 
blijkt ongeschikt te zijn voor den dienst wegens ziekten of gebreken, 
door Ons aan te wijzen; 

b. hij, die verkeert in een der gevallen, omschreven in artikel 23, 
eerste lid, der Dienstplichtwet, waarbij van toepassing is het gestelde 
in het tweede en derde lid van genoemd artikel; 

c. hij, die noch Nederlander, noch in den zin der Dienstplichtwet 
ingezetene is; 

d. hij, die als officier anders dan eervol is ontslagen . 
5. Bij het verzoek om toelating tot een verbintenis, als in het 

eerste lid bedoeld, moet de adspirant-vrijwilliger een bewijs van goed 
gedrag overleggen. * 

Artikel 4. 

1. Voor den vrijwilliger, die bestemd is tot het verrichten van 
gewapenden dienst, wordt de geschiktheid of ongeschiktheid voor den 
dienst in verband met lichaamslengte of met ziektlen en gebreken be
oordeeld naar de regelen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, der Dienst
plichtwet. 

2. Voor den vrijwilliger, die uitsluitend bestemd is tot het ver
richten van ongewapenden dienst, stelt de Inspecteur van den genees
kundigen dienst der landmacht de eischen van lichamelijke geschiktheid 
vast, daarbij rekening houdende met diens bestemming. 

3. In gevallen, waarin het wenschelijk wordt geacht, kan op ver
zoek van den adspirant-vrijwilliger er mede worden volstaan, het irt 
het vierde lid van artikel 3 bedoelde onderzoek omtrent de lichamelijke 
geschiktheid van hen, die tot een verbintenis wenschen te worden 
toegelaten, slechts te gronden op uiterlijke waarneming bij hun aan
melding voor de toelating. De in den vorigen volzin bedoelde personen 
worden zoo spoedig mogelijk na opkomst in werkelijken dienst nader 
aan een militair geneeskundig onderzoek ter beoordeeling van hunne 
lichamelijke geschiktheid voor den dienst onderworpen. Gebreken, 
welke bij dit geneeskundig 'onderzoek bij de onderzochte personen 
worden vastgesteld, worden beschouwd als ontstaan vóór hun opkomst 



77 

in werkelijken dienst indien zij niet het bewijs van het tegendeel 
leveren. 

Artikel 5. 

1. De minister stelt vast wie bevoegd zijn tot het voorloopig aan-
nemen van vrijwilligers. 

2. De onderteekening van de akte van verbintenis bij de voorloo-
pige aanneming verbindt den adspirant-vrijwilliger aanstonds. Voor het 
Rijk vloeien uit de voorloopige aanneming geenerlei verplichtingen 
voort, indien zij niet is bekrachtigd. 

3. De bekrachtiging geschiedt door een door den minister aan 
te wijzen autoriteit. 

Artikel 6. 

1. De verbintenis wordt gesloten voor den duur, welke door den 
minister wordt bepaald. 

2. Van de verbintenis wordt een akte in tweevoud opgemaakt 
volgens het model, dat daarvoor door den minister wordt vastgesteld 
• J - 3 ' P e v e r b i n t e n i s wordt door of vanwege den minister verbroken^ 
indien de vrijwilliger op grond van artikel 3, vierde lid niet tot de 
verbintenis had mogen worden toegelaten of sedert het sluiten der 
verbintenis is komen te verkeeren in een der toestanden, in genoemd 
lid bedoeld. 

Voorts kan de verbintenis worden verbroken, indien zulks in 
bet belang van den dienst of van den betrokkene wordt geacht. 

Artikel 7. 

1. Gewapende dienst bestaat uit het in militair verband verrichten 
van dienst, waarbij voor het vervullen daarvan het gebruik van wapens 
Jcan worden gevorderd. 
• u?' ° n S e w a P e n d e dienst bestaat uit het in militair verband ver

richten van werkzaamheden en van diensten, waarbij voor het vervullen 
daarvan het gebruik van wapens niet kan worden gevorderd. 

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

4. Mannelijke vrijwilligers kunnen zich verbinden tot het verrich
ten zoowel van gewapenden als van ongewapenden dienst, voor zoover 
de minister niet anders bepaalt. 

5. In de akte, bedoeld in artikel 6, wordt vermeld of de verbin
tenis wordt aangegaan tot het verrichten van gewapenden of van onge* 
wapenden dienst. 6 

Artikel 8. 

1. De vrijwilliger is verplicht tot werkelijken dienst, indien hij 
daartoe wordt opgeroepen: 

a. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, voor zooveel de door hem aangegane verbintenis dit 
oplegt; 

b. tot het ondergaan van een krijgstuchtelijke straf; 
u i . ? - T . T o o r h e t o nderzoek omtrent een strafbaar feit of een krijgs-
tuchtehjk vergrijp, waarvan hij verdacht of beklaagd wordt. 

2. Overigens is hij verplicht tot werkelijken dienst, voor zooveel 
de door hem aangegane verbintenis dit oplegt. 
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3. De oproeping voor den werkelijken dienst geschiedt door of 
vanwege den minister op de door dezen te bepalen wijze. 

4. De vrijwilliger is verplicht te zorgen, dat zijn adres .steeds 
bekend is bij zijn verbands- of korpscommandant, of, indien hij niet 
tot een verband of korps behoort, bij den Inspecteur, bij gebreke waar
van voor een oproeping het adres zijner laatst bekende woonplaats zal 
gelden. 

Ar t ike l 9. 

1. De vrijwilliger is verplicht om volgens door den minister te 
stellen regelen deel te nemen aan oefeningen, tot een maximum van 
300 oefeningsuren per jaar, dan wel andere daarvoor in de plaats tre
dende diensten te verrichten. Een etmaal wordt berekend voor 8 
oefenimgsuren. . 

2. De vrijwilliger bij een rijwielafdeeling is verplicht voor deel
neming aan oefeningen en het verrichten van werkelijken dienst een in 
goeden staat verkeerend rijwiel mede te brengen. • 

De wijziging van 200 in 300 oefeningsuren is op 1 Januari 1926 in 
werking getreden. Het aantal van 200 oefeningsuren blijft van kracht 
voor hen, die zich vóór dien datum bij den vrijwilligen landstorm 
hebben verbonden. 

Ar t ike l 10. 

De vrijwilliger, die gedurende 24 uren of langer verplicht of na 
verkregen machtiging onafgebroken werkelijken dienst verricht, heeft 
in dat tijdvak aanspraak op militaire inkomsten. 

Ar t ike l 11. 

1. De vrijwilliger, die tot officier wordt benoemd, gaat bij zijn 
benoeming als zoodanig over naar het reservepersoneel van de land
macht. . . . . 

2. Bevordering van personeel beneden den rang van officier ge
schiedt naar regelen, door den minister vast te stellen. 

3. De ouderdom in iederen rang wordt voor het personeel van den 
vrijwilligen landstorm op gelijke wijze bepaald, als in de wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 voor laatstbedoeld personeel ï S 
aangegeven. 

Art ikel 12. 

1. De vrijwilliger is verplicht in uniform gekleed te zijn, dan wel 
het voorgeschreven kenteeken te dragen, wanneer hij in werkelijken 
dienst is, tenzij de minister daaromtrent anders bepaalt. 

2. Door of vanwege den minister wordt vastgesteld; in hoeverre 
de vrijwilliger buiten dienst in uniform gekleed mag zijn. 

Ar t ike l 13. 
1. De vrijwilliger wordt geacht in werkelijken dienst te zijn: 
a. van het oogenblik, waarop hij, tot werkelijken dienst opgeroe

pen, ter plaatse zijner bestemming is aangekomen, totdat hij weder 
huiswaarts wordt gezonden; 

b. zoolang hij dienst verricht; 
c. wanneer hij militair onderricht ontvangt; 
d. wanneer hij in uniform gekleed is. . 
2. Zoolang de vrijwilliger niet in werkelijken dienst is, noch in 

werkelijken dienst behoeft te zijn, geniet hij groot verlof. 



79 

Artikel 14. 

1. De vrijwilliger, behoorende tot het vooroefeningsinstituut, die 
dient in een miltairen rang en bij beëindiging van zijn verbintenis ge
woon dienstplichtige der landmacht is of wordt, komt te behooren tot 
het wapen of wapengedeelte, waarvoor hij is opgeleid. 

2. De vrijwilliger, bedoeld in het eerste lid, vervult zijn werkelijken 
dienst in den verkregen rang, indien de opkomst voor eerste oefening 
onmiddellijk aansluit aan het beëindigen van de verbintenis. 

3. De minister bepaalt, in hoeverre de vrijwilliger, die bij een 
der landstormkorpsen in een militairen rang is aangesteld en bij bê  
eindiging van zijn verbintenis gewoon dienstplichtige der landmacht 
is of wordt, alsdan den bij den vrijwilligen landstorm verkregen rang 
behoudt. 

Artikel 15. 
Dit besluit kan worden aangehaald als „Vrijwillig Landstorm-

Besluit". 

Artikel 16. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 Maart 1922. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 28sten Februari 1922. 

„ „ W I L H E L M I N A . 
De Minister van Oorlog, 

V A N DIJK. 
Uitgegeven den eersten Maart 1922. 

De Minister van Justitie, 
HEEMSKERK. 

DE LANDSTORM-BESCHIKKING. 

§ 1. 

Ministerieele beschikking van 1 Maart 1922, He Afd., Nr. 173. 

In deze beschikking wordt verstaan: 
a. onder „inspecteur" de inspecteur van den vrijwilligen landstorm; 
b. onder „vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den vrijwil

ligen landstorm heeft gesloten; 
c. onder „verbintenis" een verbintenis bij den vrijwilligen land

storm ; 
d. onder „landmacht", „zeemacht" en „overzeesche weermacht" 

hetzelfde, als onder deze uitdrukkingen worden verstaan in artikel 1, 
eerste lid, onder b, c en d, der Dienstplichtwet. 

§ 2. 
1. Tot het voorloopig aannemen van vrijwilligers zijn bevoegd 

alle officieren en onderofficieren, voor zoover zij daartoe door of na
mens den inspecteur gemachtigd zijn. 

2. De bekrachtiging van de verbintenissen geschiedt door den 
inspecteur of door de verbands-(korps-)commandanten. 
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§ 3. 

1. De akte der verbintenis word ingericht overeenkomstig het 
bij deze beschikking behoorende model A . 

2. De verbintenissen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het 
Vrijwillige-Landstorm-Besluit, kunnen voor geen langer tijdvak dan 
van vier jaren worden gesloten, doch worden geacht daarna telkens 
voor één jaar te zijn verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk een maand 
voor het einde der loopende verbintenis, den wensch te kennen geeft 
om deze te verbreken, met dien verstande, dat de inspecteur in het 
belang van den dienst de verbreking kan opschorten. 

3. De verbintenissen van vrijwilligers, die bestemd zijn tot ge
woon dienstplichtige, eindigen op den dag voorafgaande aan het voor 
hen bestemde inlijvingstijdvak, met dien verstande, dat ren aanzien 
van hen, voor wie de eerste-oefening eerst later aanvangt — en voor 
wat betreft de vrijwilligers bij de landstormverbanden, mits zij hel 
bewijs van voorgeoefendheid hebben verworven — de verbintenis kan 
worden bestendigd tot den dag, voorafgaande aan dien, waarop voor 
hen de eerste-oefening aanvangt, terwijl de verbintenissen van hen, 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 
eindigen op den dag, voorafgaande aan dien, waarop zij naar het 
reserve-personeel overgaan. . 

4 Verbintenissen, die zouden eindigen in een tijdvak, waarin de 
vrijwillige landstorm geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst verricht 
in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden, eindigen niet vóór het einde van dit tijdvak. 

5 De inspecteur is bevoegd legalisatie te eischen van het bewijs 
van toestemming, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Vmjwillige-
Landstorm-Besluit. 

§ 4. 
1 De inspecteur of de door dezen aan te wijzen commandant, 

geeft onverminderd de in art. 2 van het Dienstplichtbesluit voorge
schreven opgaaf, kennis van de door een dienstplichtige gesloten ver
bintenis en zoo deze afloopt voor het einde van zijn dienstplicht, ooK 
van het eindigen der verbintenis, aan den commandant van het korps, 
waartoe de vrijwilliger behoorde op het tijdstip, waarop de verbintenis 
werd gesloten, of aan dien van het korps, waarbij het onderdeel, waar
toe hij behoorde, ingevolge de reorganisatie in 1922, is overgegaan. 

2 Voor zooveel de vrijwilliger niet behoort tot een landstorm
korps, waarbij hij bij oproeping uit hoofde van oorlog, oorlogsgevaar, 
of andere buitengewone omstandigheden in werkelijken dienst komt, 
moet bovendien kennis woren gegeven van de mutatien die na het 
sluiten der verbintenis met den dienstplichtige plaats hebben uitge
zonderd die betreffende de verlenging der verbintenis. E>e mutatien ten 
aanzien van den vrijwilliger, in den vorigen volzin bedoeld, wOT«ten 
opgegeven aan den commandant van het korps, waarbij de vrijwilliger 
als gewoon dienstplichtige in registratie is. 

§ 5. 
Ten aanzien van hem, die een verbintenis aangaat en vroeger 

een rang beneden dien van officier heeft bekleed bij de landmacht, de 
zeemacht of bij de overzeesche weermacht, bepaalt de inspecteur of 
hij bij den vrijwilligen landstorm in dien rang zal worden aangesteld. 
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§ 6. 

1. Gewone dienstplichtigen mogen worden toegelaten tot een 
verbintenis bij de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaar
tuigendienst en Spoorwegdienst, wanneer zij hun eerste-oefening heb
ben volbracht en zich niet in verplichten werkelijken dienst bevinden. 

2. Gewone dienstplichtigen, behoorende tot de schoolcompagnie 
van den motordienst, of behoorende tot de artillerie en bij dat wapen 
opgeleid tot chauffeur of motorrijder, worden, zoolang zij hun ver
plichte herhalingsoefeningen niet hebben volbracht, niet tot een ver
bintenis bij het vrijwillig landstormkorps Motordienst toegelaten. 

3. Tot een verbintenis bij de vrijwillige landstormkorpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst, worden alleen zij toege
laten, die voldoen aan door den inspecteur, in verband met den dienst 
bij die korpsen, te stellen eischen. 

4. Tot het reserve-personeel behoorenden worden niet tot een 
verbintenis bij den vrijwilligen landstorm toegelaten, doch kunnen, in
dien zij den rang van sergeant (of sergeant-titulair) of dien van wacht
meester (of wachtmeester-titulair) hebben bereikt, door de daartoe 
bevoegde autoriteiten bij de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst 
of Vaartuigendienst worden gedetacheerd met mobilisatiebestemming. 
Belanghebbenden worden voor de herhalingsoefeningen, waartoe zij 
krachtens de Wet voor het reserve-personeel der landmacht zijn ver
plicht, opgeroepen deor den commandant van het korps waarbij zij zijn 
gedetacheerd. Deze commandant kan, na ter zake met de er bij betrok
ken autoriteiten het noodige overleg te hebben gepleegd, bepalen, dat 
deze herhalingsoefeningen zullen worden volbracht bij een onderdeel 
van het leger. 

5. Tot een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen land
storm, met bestemming om onderricht te geven bij het Vooroefenings
instituut, kunnen worden toegelaten gewezen beroeps-onderofficieren 
van de landmacht, die krachtens de Dienstplichtwet geen dienstplicht 
op zich hebben rusten als gewoon dienstplichtige en niet als vrijwilliger 
behooren tot de landmacht, de zeemacht of de overzeesche weermacht. 

6. Gewezen gewone dienstplichtigen, zoomede gewezen reserve* 
plichtigen en gewezen vrijwilligers van land_ en zeemacht of van de 
overzeesche weermacht, op wie geen dienstplicht als gewoon dienst
plichtige krachtens de Dienstplichtwet, rust, kunnen! worden toegelaten 
tot een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen landstorm, met 
bestemming voor het verrichten van gewapenden dienst, uitsluitend 
voor handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust. 

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

§7. 
Vrouwelijke personen mogen worden toegelaten tot een verbin

tenis bij de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigen
dienst, Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst. 

' ' § 8. 
1. De vrijwilligers, voor zooveel niet uitsluitend bestemd tot het 

verrichten van ongewapenden dienst, zijn verplicht deel te nemen aan 
oefeningen, volgens door den inspecteur te stellen regelen tot de 
volgende maxima per jaar; 

6 



82 

a. voor hen, die nog niet het bewijs, bedoeld in § 9, hebben ver
worven. 300 oefeningsuren; 

b. voor hen, die het onder a bedoelde bewijs hebben verworven, 
alsmede voor de dienstplichtigen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 
b van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 50 oefeningsuren. 

2. Zij, die uitsluitend bestemd zijn tot het verrichten van onge-
wapenderi dienst, zijn verplicht deel te nemen aan oefeningen gedurende 
ten hoogste 200 oefeningsuren per jaar of andere daarvoor in de plaats 
tredende diensten te verrichten, een en ander voor zooveel de inspec
teur zulks noodig acht. 

3. De vrouwelijke vrijwilligers zijn verplicht deel te nemen aan 
oefeningen gedurende ten hoogste 50 oefeningsuren per jaar of andere 
daarvoor in de plaats tredende diensten te verrichten, een en ander 
voor zooveel de inspecteur zulks noodig' acht.; 

4. De vrijwilligers van het vrijwillig landstormkorps Spoorweg
dienst behoeven niet aan oefeningen deel te nemen. 

5. De vrijwilligers van het vrijwillig landstormkorps Luchtwacht
dienst zijn verplicht deel te nemen aan oefeningen, gedurende ten 
hoogste 20 oefeningsuren per jaar. 

6. De in het vijfde en zesde lid van § 6 bedoelde vrijwilligers 
behoeven niet aan oefeningen deel te nemen, doch zijn, voor zoover de 
inspecteur het noodig acht, verplicht elk jaar eenmaal in werkelijken 
dienst te komen, teneinde te worden onderworpen aan een onderzoek 
over de tot hun uitrusting behoorende en aan hen uitgereikte 
goederen. 

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

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

§ 9. 
1. De vrijwilliger, die voldoet aan de eischen van voorgeoefend

heid, 'bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j der Dienstplichtwet, als
mede hij, die, hoewel niet bij den landstorm geoefend zijnde, tot het 
onderzoek wordt toegelaten en daarbij aan de eischen van voorge-
oefendhedd voldoet, ontvangen hiervoor naar door den inspecteur vast 
te stellen regelen een door den betrokken verbandscommandant ge-
teekend schriftelijk bewijs, hetwelk is ingericht overeenkomstig het bij 
deze beschikking behoorende model B. 

2. De verbandscommandant houdt een lijst aan, waarin de num
mers'der door hem afgegeven bewijzen van voorgeoefendheid worden 
aangeteekend onder bijvoeging van naam, voornamen en geboorte
datum van den voorgeoefende, alsmede van de datums van uitreiking 
van het bewijs en van eventueel verbreking der verbintenis bij den 
vrijwilligen landstorm. Deze lijst moet gedurende 9 jaren bewaard 
blijven. 

3. Elke verbands- of korpscommandant zendt vóór 15 September 
aan den er bij betrokken indeelingsdistricts-commandant een — over
eenkomstig het bij deze beschikking behoorende model C ingerichte — 

1 opgaaf van de vrijwilligers, die het volgende jaar 20 jaar oud worden. 
Ten aanzien van den vrijwillger, niet behoorende tot hen, bedoeld in de 
kolommen 10 t/m. 13, die op grond van de in de indeelingsbeschikking 
«estelde eischen van algemeene ontwikkeling, in aanmerking komt om 
re worden aangewezen voor de officiers- of de onderofficiersopleiding, 



83 

•doch die naar het oordeel van den verbands- of korpscommaadant, uit 
anderen hoofde ongeschikt of minder geschikt is om voor een rang 
te worden opgeleid, stelt genoemde commandant een desbetreffende 
aanteekening met toelichting in kolom 21. 

4. Na invulling van kolom 18 zendt de indeelingsdistricts-com-
mandant de opgaaf aan eerstbedoelden commandant terug. 

5. De verbands- of korpscommandant zendt de opgaaf — voor 
zooveel noodig aangevuld en gewijzigd in verband met veranderingen, 
welke ten aanzien van de in de opgaaf vermelde personen sedert den 
datum van afzending ter invulling van kolom 18 mochten hebben 
plaats gevonden — vóór 10 October opnieuw aan den indeelingsdis-
trictscommandant, ter invulling van de kolommen 19 en 20 betref
fende hen, die tot gewone dienstplichtige zijn bestemd. 

6. Na de kolommen 19 en 20 voor zooveel noodig te hebben inge
vuld, zendt de indeelingsdistrictscommandant de opgaaf .weder terug. 

7. in het tijdvak tusschen den datum van toezending ter invul
ling van de kolommen 19 en 20 en dien van inlijving van den in de op
gaaf vermelden, tot gewoon dienstplichtige bestemden, vrijwilliger, 
zendt de verbands- of korpscommandant telkens ten spoedigste een 
aanvullingsopgave aan den indeelingsdistrictscommandant wien het 
aangaat, wanneer veranderingen met een vrijwilliger als bovenbedoeld 
plaats vinden, welke van invloed kunnen zijn bij de bepaling van diens 
inlijvingstijdvak of van den duur van diens eerste-oefening (verwerven 
van het bewijs van voortgeoefendheid, aanstelling in den rang van 
sergeant (sergeant-titulair) of van vaandrig, vervallen van rang en/of 
van het bewijs van voorgeoefendheid, b.v. in verband met het ver
breken van de verbintenis). 

8. Ten aanzien van de vrijwilligers die, hoewel reeds als gewoon 
dienstplichtige ingelijfd, hun eerste-oefening nog niet hebben aangevan
gen, zendt de verbands- of korpscommandant een opgaaf aan den 
commandant van het korps, waartoe de vrijwilliger als gewoon dienst
plichtige behoort, wanneer veranderingen met een vrijwilliger als boven
bedoeld plaats vinden, welke van invloed kunnen zijn op het tijdvak 
van aanvang of op den duur van diens eerste-oefening (aanstelling in 
den rang van sergeant (sergeantstitulair) of van vaandrig, vervallen van 
rang en/of van het bewijs van voorgeoefendheid, b.v. in verband met 
verbreken van de verbintenis). 

§ 10. 

1. De kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut is bij afzon
derlijke beschikking geregeld (L. O. 1926, No. 112). 

2. De vrijwilliger, die behoort tot den staf van den vrijwilligen 
landstorm, of tot een der landstormkorpsen en aan de daarvoor ge
stelde eischen voldoet, kan tot de verschillende rangen beneden dien 
van officier (uitgezonderd dien van vaandrig), worden aangesteld. 

3. De eischen voor aanstelling en bevordering tot een rang van 
vrijwilligers, behoorende tot den staf van den vrijwilligen landstorm, 
worden door den inspecteur vastgesteld. 

4. Bij de landstormkorpsen kunnen tot de in het tweede lid be
doelde rangen worden aangesteld degenen, die, op grond van hun 
werkkring en positie in de burgermaatschappij, hun algemeene ont
wikkeling en c.q. hun optreden bij oefeningen, door den er bij betrok
ken korpscommandant geschikt worden geacht voor de door hen in 
de desbetreffende rangen te vervullen betrekkingen. 
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5 De vrijwilliger, bedoeld in het tweede lid, wordt als regel niet 
aangesteld tot korporaal en sergeant, alvorens hij onderscheidenlijk den 
17- en 18-jarigen leeftijd heeft bereikt. ' - ' 

6 De vrijwilliger, bedoeld in het tweede lid, die bij den vrijwil
ligen'landstorm in een rang is aangesteld en bij beëindiging van zijn 
verbintenis gewoon dienstplichtige der landmacht is of wordt, wordt 
bij het onderdeel van het leger, waarvan hij afkomstig is of waartoe mj 
komt te behooren, teruggeplaatst in den rang, die hij bekleedde op het 
tijdstip, waarop hij zijn verbintenis sloot. 

§ 11. 
1 De vrijwilliger komt, voor zooveel hij de verplichting daartoe 

bij het sluiten van zijn verbintenis heeft aanvaard, tot het verrichten 
van werkelijken dienst in geval van opkomst ter handhaving of tot her
stel van de openbare orde of rust — welke reden van opkomst even
tueel uit de oproeping zal blijken — op bij het korps waartoe hij be
hoort of volgt, voor wat betreft den vrijwilliger, bedoeld in het zesde 
l id van § 6, de door den inspecteur te bepalen bestemming bij een der 
in het eerste l id van L .O. 1925, N o .461, bedoelde formaties 

2 Bij oproeping uit hoofde van alle andere — niet in het eerste 
l id genoemde — buitengewone omstandigheden, volgt de vrijwilliger, 
die tevens gewoon dienstplichtige is en aan wien geen vrijstelling ot 
voorloopige vrijstelling van opkomst is verleend, zijn mobilisatiebe-
stemming bij het leger, zooals die wordt bepaald door den commandant 
van het onderdeel van het leger waartoe hij als gewoon dienstplichtige 
behoort, tenzij hij zijne verbintenis heeft gesloten bij een der vrijwillige 
landstormkorpsen Motordienst of Vaartuigendienst, m welk geval hij 
bij dat korps in werkelijken dienst komt. 

De overige vrijwilligers komen — voor zooveel zij de verplichting 
daartoe bij het sluiten hunner verbintenis hebben aanvaard, — op bij 
het landstormkorps, waartoe zij behooren o L indien zij niet tot een 
korps behooren, bij een dier in het Mob. V . L . aan te wijzen depots van 
het leger met dien verstande, dat de vrijwilligers, die den leeftijd van 
18 jaar nog niet hebben bereikt, voorloopig buiten oproeping blijven. _ 

3 De vrouwelijke vrijwilligers volgen in de gevallen, vermeld in 
de beide vorige leden, de door den inspecteur aan te geven bestemming 

4 Het oproepen in werkelijken dienst van een vrijwilliger tot 
het óndergaan van een krijgstuchtelijke straf of een onderzoek, als 
bedoeld in artikel 8, eerste l id, van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 
geschiedt door den inspecteur. t * • A MA 

5 De vrijwilliger wordt in het geval, bedoeld in het vierde lid, 
in onderhoud opgenomen bij een onderdeel van het leger. 

6 De in het vijfde lid bedoelde vrijwilliger staat voor den duur 
van zijn verblijf in werkelijken dienst onder de bevelen van den com
mandant van het legeronderdeel, waarbij hij in onderhoud is gesteld. 

7 Indien de vrijwilliger tijdens het in het vierde lid bedoelde ver
blijf 'in werkelijken dienst krijgstuchtelijk wordt gestraft of van een 
tijdens dat verblijf gepleegd strafbaar feit of .kr^stuchtehjk vergnjp 
wordt verdacht of beklaagd, eindigt diens verblijf in werkelijken dienst 
zooveel later als noodig is voor het ondergaan der opgelegde knjgs-
tuchteliike straf of voor het onderzoek van het strafbaar feit ot krijgs
tuchtelijk vergrijp, waarvan hij wordt verdacht ot beklaagd. 

•.: !''.. § 12.' 
1 Ten aanzien van dengene, die bij het einde van zijn verbin

tenis 'nog gewoon dienstplichtige is, doet de inspecteur of de door 
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hem aangewezen, onder hem ressorteerende, commandant, onvermirt. 
derd de in art. 12 van het Dienstplichtbesluit voorgeschreven opgaaf, 
nopens het eindigen der verbintenis opgaaf aan den commandeerende 
officier van het korps, waartoe hij laatstelijk als dienstplichtige be
hoorde. 

2. In de in het vorig lid bedoelde opgaaf moeten o.a. worden ver
meld de geslachtsnamen en de voornamen van den betrokken persoon, 
de lichting, waartoe hij behoort en zijn adres. 

3. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op of 
zoodra mogelijk na den dag, waarop de verbintenis is geëindigd. 

§ 13. 
De beëediging van de officieren geschiedt door den verbands-

(korps)-commandant. 
§ 14. 

Het dragen van uniformkleeding, anders dan voor het verrichten 
van werkelijken dienst of het ontvangen van militair onderricht, is den 
vrijwilliger niet geoorloofd zonder toestemming van den inspecteur. 

§ 15. 
1. De verbintenissen van hen, die zich bij het inwerking treden 

van deze beschikking reeds bij den landstorm als gewoon of als 
vrouwelijk vrijwilliger hebben verbonden, worden, tenzij deze personen 
aan hun verbands-(korps)-commandant een verzoek indienen om de 
loopende verbintenis te verbreken, gehandhaafd tot en met den datum, 
genoemd in (3) van de akte, welke werd opgemaakt overeenkomstig 
de bijlage van de Vrijwillige-landstorm-beschikking, vastgesteld bij 
L. O. 1920, No. 468. Na het verstrijken van vermelden datum geldt 
uitsluitend de verbintenis, welke wordt opgemaakt volgens de dan 
geldende Vrijwillige-landstorm-beschikking. 

2. De verbintenissen van hen, die zich bij het inwerking treden 
van deze beschikking reeds bij den landstorm als buitengewoon vrij
williger hebben verbonden, worden verbroken. Ten aanzien van hem, 
voor wien op grond van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit en de Vrij-
willige-landstorm-beschikking het aangaan van een nieuwe verbintenis 
niet mogelijk is, dient de inspecteur met betrekking tot het behoud 
zijner aanspraken, uit de vorige verbintenis voortvloeiende, een voor
stel in aan den Minister van Oorlog, onder overlegging van de akte 
der te verbreken verbintenis. 

§ 16. 
Deze beschikking kan worden aangehaald als „Vrijwillige-land-

storm-beschikking". 
§ 17. 

1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 Maart 1922. 
2. Op dien datum vervalt de VrijwiUige-landstorm-beschikking, 

vastgesteld bij L. O. 1920, No. 468. 
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VERBINTENISFORMULIER T E N BEHOEVE V A N DE VOOR
OEFENINGEN E N DE BIJZONDERE KORPSEN. 

Model A . 

(§ 3 Vrijwillige-landstorm-beschikking). 

VRIJWILLIGE LANDSTORM. 

; (1) l r ; r V ï 
aïs bevoegd ingevolge § 2 van de Vrijwillige-landstorm-beschikking om, 
ten aanzien van het onderwerp dezer akte, het Rijk te vertegenwoor
digen, verklaart te hebben aangenomen 
of1 zooveel langer als noodig zal zijn overeenkomstig het gestelde m 
§ 3 vierde lid van genoemde beschikking te dienen als vrijwilliger Dij 
den' vrijwilligen landstorm, bestemd tot het verrichten van 

(4) . 
onder dc bepalingen, vastgesteld bij het Vrijwillige-Landstorm-Besluit, 
alsmede bij de tot uitvoering daarvan gegeven voorschriften. 

(2) 
verklaart zich door • ' V* ' 
te hebben doen aannemen tot vermeld doeleinde. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 
dat de inspecteur van den vrijwilligen landstorm bevoegd is de 

loopende verbintenis zonder formaliteit te ontbinden ingeval hij dit 
om eenige reden in het belang van den dienst of van de(n) vrijwilliger 
noodig of wenschelijk oordeelt; 
dat de v r i j w i l l i g e r ^ ^ ^ ^ i n werkelijken dienst te 
komen ter handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust. 

(5) 
Hiervan is te W - , u " c C A V\C A „ 

voud opgemaakt en door beide contractanten onderteekend. Elk der 
contractanten heeft een exemplaar daarvan behouden. 

(7) , (8> 

1) Geslachtsnaam en voornamen, rang en dienstbetrekking. 
2) Geslachtsnaam en voornamen van de(n) aangenomen persoon 
3) Datum, waarop de verbintenis onder de normale omstandigheden zal 

6 1 ̂ Gewapenden of ongewapenden dienst", voor zooveel toepasselijk gevolgd 
door "„bij het V. L. Korps (naam van het korps)". 

5) Eventueel nog te stellen bijzondere voorwaarden. 
6) Plaats en datum. 
7) en 8) Handteekeningen der contractanten. 
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BEPALINGEN VAN DEN INSPECTEUR VAN DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM*). 

R. No. 100. 
's Gravenhage, 30 September 1926. 

Bepalingen van den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, mede 
op grond van het Koninklijk Besluit van 28 Februari 1922 (Staatsblad 
no. 92), de Ministerieele Beschikking van 1 Maart 1922, Hde Afd. no, 173 
(L. O. 7922, no. 92) en de Ministerieele Beschikking van 7 April 1926, 
Ude Afd. no. 28 (L. O. 1926, no. 112). 

(Waar in de bepalingen gesproken wordt van „Inspecteur", wordt 
bedoeld de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm). 

A . ORGANISATIE. 

Artikel 1. 
Indeeling, grenzen en benaming. 

Zie hiervoor het bepaalde in het Boekwerk Vredesorganisatie I. 
B. BEVELVOERING. 

Art. 3. 

Bevelvoering, Groepen en Verbanden. 

Zie hiervoor het bepaalde in het Boekwerk Vredesorganisatie I. 
Artikel 4. 

Bevelvoering Bijz. Korpsen. 

De Korpsen Motor-, Vaartuigen, en Luchtwachtdienst staan onder 
commando van deazelfden Hoofdofficier; het Korps Spoorwegdienst 
staat onder een door den Chef van den Generalen Staf aan te wijzen 
Hoofdofficier. 

Artikel 5. 

Taak Groepse en Verbandscommandanten. 

De Commandanten van de Bijzondere Korpsen en de Groeps
commandanten oefenen het gezag van Korpscommandant uit. 

De Afdeelingscommandanten van de Bijz. Korpsen en de Ver-
bandscommandanten oefenen het gezag van CC. uit. 

C. VAN HET AANNEMEN VAN VRIJWILLIGERS. 
Artikel 6. 

Wie bevoegd zijn tot het aannemen van vrijwilligers. 

Alle officieren en onderofficieren (of met die rangen gelijk gestel
den) zijn gemachtigd tot het voorloopig aannemen van vrijwilligers. 

Artikel 7. 
Leeftijdsgrenzen voor aanneming. 

Alleen zij, die het 16e levensjaar volbracht en het 55e nog niet vol
bracht hebben, kunnen tot een vrijwillige verbintenis bij den landstorm 
worden toegelaten. 

Echter moet voor het aannemen van hen, die het 50ste levensjaar 
volbracht hebben, te voren toestemming van den Inspecteur worden 
gevraagd. 

*) Hetgeen op de vooroefeningen betrekking heeft, is weggelaten. 
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A r t i k e l 12. 

Bijzondere eischen voor aanneming. 

Bi j de K o r p s e n M o t o r d i e n s t , V a a r t u i g e n d i e n s t en Spoorwegdiens t 
zu l l en a l leen zij als v r i j w i l l i g e r w o r d e n aangenomen, die v o l d o e n aan v o o r 
deze b i jzondere d iens ten door de c o m m a n d a n t e n dier k o r p s e n te s te l 
len e ischen v a n prac t i sche b r u i k b a a r h e i d . 

A r t i k e l 13. 

Aanneming bij den Luchtwachtdienst. 

B i j het k o r p s L u c h t w a c h t d i e n s t mogen als v r i j w i l l i g e r a l leen w o r d e n 
aangenomen bu i tengewone d iens tp l ich t igen , die n ie t meer v o o r i n l i j v ing 
als g e w o o n d iens tp l ich t ige i n a a n m e r k i n g k o m e n , benevens z i j , die den 
d iens tp l i ch t igen leeft i jd (zie art. 43, punt 1 der D i e n s t p l i c h t w e t ) hebben 
overschreden . 

D . V A N H E T S L U I T E N V A N V E R B I N T E N I S S E N . 

Ar t i ke l 17. 

Over te leggen bescheiden. 

B i j iedere ve rb in ten i s moe ten w o r d e n overgelegd: 
a. een bewijs v a n N e d e r l a n d e r s c h a p of v a n te z i jn ingezetene in 

den z i n v a n art . 1, ad. g, v a n de D i e n s t p l i c h t w e t ; 
b. een bewijs v a n goed gedrag v a n het 10e levensjaar af, afgegeven 

door den Burgemees ter der gemeente, waar de aangenomene laats te l i jk 
gevest igd was ; . 

c een geneeskundige v e r k l a r i n g , afgegeven door een off ic ier v a n 
gezondhe id , of door een geneesheer, d ie daar toe gemach t igd is door 
den Inspecteur v a n den G e n e e s k u n d i g e n D i e n s t der L a n d m a c h t , o m 
t rent de l i chamel i jke gesch ik the id : ( Z i e o o k art . 44). 

d. een stuk, waaru i t de leeft i jd b l i j k t ; 
e. een bewijs v a n toes temming , afgegeven door h e m of haar, d ie de 

ouder l i jke mach t o f voogdi j ui toefent , i n d i e n de ve rb in ten i s door een 
minde r j a r ige w o r d t gesloten. , 

Ar t ike l 18. 

Over te leggen bescheiden door dienstplichtigen. 

G e w o n e d iens tp l i ch t igen behoeven de s t u k k e n genoemd onder a e n 
d i n het v o r i g a r t i k e l n ie t over te leggen. Z i j , d ie vroeger ged iend heb
ben, behoeven het s tuk genoemd onder d nie t over te leggen. D a a r e n 
tegen behoor t ten aanz ien v a n hen, die gewoon d iens tp l ich t ige zi jn ot 
die vroeger ged iend hebben, te w o r d e n overge legd: 

f. een u i t t r ekse l u i t het s tamboek; 
g. een afschrif t v a n de strafl i js t nopens den vo r igen dienst ; en, m -

i n d i e n hij vroeger als off icier gediend heeft: 
h. een bewijs , dat hij den dienst op eervol le wi jze heeft ver la ten . 

Ar t i ke l 19. 

Tusschenkomst tot het verkrijgen van bescheiden. 

D e ve rbands - (ko rps - ) commandan t ver leent , waar nood ig , z i jn tus
schenkomst tot het ve rk r i j gen der vere ischte bescheiden. 
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Artikel 20. 
Bestemming der verb. formulieren. 

Na bekrachtiging der in tweevoud op te maken verbintenis-formu
lieren, wordt één exemplaar aan den belanghebbende uitgereikt, en 
het andere opgelegd in het archief van den verbands-(korps-)com-
mandant. 

Artikel 21. 

Bekrachtiging van verbintenissen. 

De Commandanten der Bijz. Korpsen zijn gemachtigd de verbinte
nisakten van nieuw aan te nemen vrijwilligers namens mij te bekrach
tigen. 

Artikel 23. 
Overzicht bekrachtigde verbintenissen. 

Wanneer een Groeps-(Korps-)commandant dooi den Inspecteur 
gemachtigd wordt namens hem de verbintenissen te bekrachtigen, 
zendt hij op den eersten dag van iedere maand een nominatieve opgave 
aan den Inspecteur van hen, wier verbintenis in den loop der vorige 
maand door hem zijn bekrachtigd. 

Artikel 24. 
Duur der verbintenis. 

De duur der verbintenis van een vrijwilliger bij een der bijzondere 
korpsen kan één, twee, drie of vier jaar bedragen. 

Artikel 25. 
Aanstelling in een vroeger bekleeden rang. 

Wanneer iemand, die in een vorig dienstverband een rang beneden 
dien van officier bekleed heeft en dat dienstverband op eervolle wijze 
heeft verlaten, een verbintenis sluit als vrijwilliger bij den Landstorm, 
doet de betrokken Groeps-(Korps-)Commandant voorstellen aan den 
Inspecteur om dien vrijwilliger in zijn vorigen rang aan te stellen, 
rekening houdende met art. 66. 

Artikel 27. 
Toevoeging verb. form. Motor* of Vaartuigendienst. 

Aan het verbintenisformulier van den vrijwilliger bij één der korp
sen Motordienst of Vaartuigendienst moet de bepaling worden toe
gevoegd: 

„dat de. aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden ge
roepen bij staking bij de spoorwegen, de posterijen of de telegrafie". 

Is de adspirant-vrijwilliger op het tijdstip van het sluiten der ver
bintenis gewoon dienstplichtige, dan moet de bepaling worden toege
voegd: 

„dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden opge
roepen voor ten hoogste acht werkdagen per drie jaar tot het deel
nemen aan legeroefeningen". 
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Behoort hii op dat tijdstip tot de categorie personen, bedoeld in art. 
3, eerste lid onder a van het Vrijwillige Landstorm Besluit dan moet de 
bepaling worden toegevoegd: . 

..dat de aangenomene tot ten hoogste éen dag oefenen per jaar ver-
P l l°ïn bijzondere gevallen kan aan het formulier voor niet dienstplich
tigen op hun verzoek worden toegevoegd: 

dat de vrijwilliger op grond van deze verbintenis buiten oproeping 
zal worden gelaten in het geval van punt a van art. 8 van het K B. van 
28 Februari 1922 (Staatsblad no. 92), tenzij hij uit anderen hoofde tot 
zoodanige opkomst zou verplicht zijn of worden; 

dat de verbintenis op zijn verzoek zal wordea verbroken indien ter 
beoordeeling van den Inspecteur, werkelijken dienst ter handhaving ot 
tot herstel van de openbare orde of rust niet langer noodzakelijk geacht 
W O T In'bijzondere gevallen kan aan het formulier van den vrijwilliger 
bii den Vaartuigendienst en eigenaar van vaartuigen, benevens in die 
van hunne zoons werkzaam op de vaartuigen van hunnen vader, de 
clausule worden toegevoegd, dat zij alleen met hun vaartuig in werke
lijken dienst geroepen kunnen worden. 

Artikel 28. 
Toevoeging verb. form. Spoorwegdienst. 

Aan het verbintenisformulier van den vrijwilliger bij het korps 
Spoorwegdienst moet de bepaling worden toegevoegd: • 

dat de aangenomene verplicht is om. indien hij daartoe door ot 
vanwege den Minister van Oorlog wordt opgeroepen, tot nader order 
werkelijken dienst te vervullen, ten einde in militair verband dienst te 
verrichten bij de spoorwegen, in een werkkring waartoe hij door de 
spoorwegautoriteiten bekwaam wordt geacht, en welke hem door die 
autoriteiten zal worden bevolen". . . . . . i. U 

In bijzondere gevallen kan aan het formulier voor niet dienstplich
tigen op hun verzoek worden toegevoegd: 

dat de vrijwilliger op grond van deze verbintenis buiten oproeping 
zal worden gelaten in het geval van punt a van art. 8 van het K B. van 
28 Februari 1922 (Staatsblad no. 92) tenzij hij uit anderen hoofde tot 
zoodanige opkomst zou verplicht zijn of worden; 

dat de verbintenis op zijn verzoek zal worden verbroken indien, 
ter beoordeeling van den Inspecteur, werkelijken dienst ter handhaving 
of tot herstel van de openbare orde of rust niet langer noodzakelijk 

, geacht wordt". 
Artikel 29. 

Toevoeging verb. form. andere bijz. korpsen. 

Aan het verbintenisformulier van den vrijwilliger bestemd voor 
een bijzonder korps *), anders dan de Motordienst, Vaartuigendienst en 
Spoorwegdienst, moet de bepaling worden toegevoegd: 

dat de aangenomene verplicht is om, indien hij daartoe door ot 
vanwege den Minister van Oorlog wordt opgeroepen, tot nader order 

*) Hieruit blijkt, dat ook de oprichting van nieuwe Bijzondere Korpsen 
zou kunnen geschieden, b.v. een Landstormkorps Vliegdienst, een Landstorm» 
korps Radiodienst, enz. 
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werkelijken dienst te verrichten bij in een 
werkkring, waartoe hij bekwaam geacht wordt", 

en voorts: 
„dat de aangenomene tot ten hoogste 20 uren oefenen per jaar 

verplicht is". 

Artikel 30. 

Verbintenissen bij de korpsen Motordienst en Vaartuigendienst 
worden door gewone dienstplichtigen en door hen, die eene militaire 
opleiding genoten hebben, in het algemeen aangegaan voor den gewa
penden, door alle andere personen voor den ongewapenden dienst. 

die bij de korpsen Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst voor den on
gewapenden dienst. 

Artikel 31. 

Kennisgeving van verb. van gewone dienstplichtigen. 

De kennisgevingen, bedoeld in § 4 van de Vrijwillige Landstorm 
Beschikking zullen worden afgegeven door den betrokken Verbands-
(Korps-)commandant. 

E. HET VERBREKEN V A N VERBINTENISSEN. 

Artikel 32. 
Verbreken van verbintenissen door den Inspecteur. 

Het verbreken van verbintenissen geschiedt door den Inspecteur, 
op voordracht van den Verbands-(Korps-)commandant, d/t van den 
Groepscommandant. 

De voordrachten tot verbreking van verbintenissen worden als regel 
den 5den van eiken maand ingediend, in staatvorm, bevattende de vol
gende kolommen: volgens bijlage 3. 

Indien een vrijwilliger op grond van art. 3, vierde lid, van het Vrij
willige Landstorm Besluit niet tot de verbintenis had mogen worden 
toegelaten, of sedert het sluiten der verbintenis is komen te verkeeren 
in een der toestanden, in genoemd lid bedoeld, wordt door den betrok
ken commandant onverwijld een voordracht tot verbreking der ver
bintenis ingediend. 

Artikel 34. 
Opschorting der verbreking. 

Geen verbintenis wordt verbroken dan nadat door den betrokkene alle 
Rijkseigindommen, aan hem in bruikleen verstrekt, in goeden staat zijn inge> 
leverd of het ontbrekende is vergoed. 

Artikel 35. 

Eindigen verbintenis. 

Van verbintenissen, die zullen afloopen en niet worden vernieuwd, 
wordt de voordracht tot verbreking minstens één maand voor den 
datum van diensteindiging ingewacht. 

De betrokkenen moeten worden opgenomen in den staat bedoeld 
in de 4de zinsnede van artikel 32. 
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A r t i k e l 36. 

Opgave van eindigen verbintenissen. 
D e opgaven, b e d o e l d i n § 12 v a n de V r i j w i l l i g e L a n d s t o r m B e s c h i k 

k i n g , zu l l en gedaan w o r d e n door den b e t r o k k e n V e r b a n d s - ( K o r p s - ) 

commandan t . 

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

A r t i k e l 40. 

Verplichting tot opkomst ter handhaving of tot herstel der 
openbare orde of rust-

A l l e e n de v r i jwi l l ige r s , behoorende to t de k o r p s e n M o t o r d i e n s t , 
V a a r t u i g e n d i e n s t en Spoorwegd iens t z i jn v e r p l i c h t n a o p r o e p i n g i n 
w e r k e l i j k e n dienst te k o m e n ter h a n d h a v i n g of to t hers te l v a n de 
openbare o rde en rust . 

Zulks moet uit hun verbintenisformulier blijken. 
In het ve rb in ten i s fo rmul i e r v a n de over ige v r i jw i l l i ge r s is daa rvan 

geen sprake en z i jn zij dus nie t ve rp l i ch t i n di t geva l i n w e r k e l i j k e n 
dienst t e k o m e n . 

A r t i k e l 41. 

iSÉ*iï! Verplichtingen bij mobilisatie. 

D e V e r b a n d s - ( K o r p s - ) c o m m a n d a n t draagt zo rg , dat ieder v r i j w i l 
l iger b e k e n d is met zijne ve rp l i ch t ingen , i n d i e n hij u i t h o ö f d e v a n 
oor log , oorlogsgevaar of andere bui tengewone omstand igheden m wer 
ke l i j ken dienst w o r d t geroepen. 

A r t i k e l 44. 
U i t s t e l v a n de keu r ing . 

H e t bepaalde i n a r t i k e l 4, derde l i d , v a n het V r i j w i l l i g e L a n d s t o r m -
bes lu i t k a n al leen toegepast w o r d e n op hen, d ie een ve rb in ten i s w i l l e n 
s l u i t e n bij een der k o r p s e n M o t o r d i e n s t , Vaa r tu igend i ens t , S p o o r w e g 
dienst en L u c h t w a c h t d i e n s t . 

O p het ve rb in ten i s fo rmul ie r w o r d t aangeteekend: „ a r t i k e l 4, derde 
l i d , V r i j w i l l i g e L a n d s t o r m b e s l u i t toegepast". 

A r t i k e l 47. 

Herkeuring. 

Personee l , behoorende to t den V r i j w i l l i g e n L a n d s t o r m , dat op 
goede g ronden het ve r l angen te k e n n e n geeft, te w o r d e n he rkeu rd , 
w o r d t daar toe eveneens aan den Inspecteur voorgedragen . D e z e v o o r 
d rach ten behooren ve rgeze ld te gaan v a n een v e r k l a r i n g v a n den be-
han de lenden geneesheer. 

A r t i k e l 61. 

Vrijstelling van oefeningen. 

In b i jzondere geval len k a n de Inspecteur v r i j s te l l ing v a n het v o l 
b rengen v a n het voorgeschreven aanta l oefeningsuren ver leenen . 

•De v r i jw i l l i ge r s v a n het k o r p s Spoorwegdiens t z i jn vr i jges te ld v a n 
oefenen. wsb. 
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K. B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N . 

Ar t ike l 64. 

Beëediging officieren. 

Van de beëediging van officieren bij den V . L . S. wordt proces
verbaal in duplo opgemaakt. 

Een exemplaar wordt den Inspecteur toegezonden. 

Ar t ike l 65. 
Dragen van uniform. 

De toestemming, bedoeld in § 14 van de Vrijwillige Landstorm Be
schikking wordt verleend aan de vaandrigs, de adjudant-onderofficie
ren en aan hen, die in positie gelijk gesteld zijn met een officiersrang. 

Ar t ike l 66. 

Aanstelling tot een rang. 

Adjudant-onderofficieren en sergeant-majoors worden aangesteld 
door den Inspecteur, sergeanten en korporaals door den Groeps-
(Korps-)commandant, na verkregen machtiging van den Inspecteur. 

Vaandrigs worden aangesteld door den Minister van Oorlog, 'aan 
wien door de betrokken commandanten de desbetreffende voordrach
ten, aangevuld met de vereischte bescheiden, door tusschenkomst van 
den Inspecteur, moeten worden aangeboden. 

Effectieve rangen beneden dien van vaandrig worden slechts ver
leend aan korporaals en aan sergeanten, die niet voor eerste-oefening 
in werkelijken dienst behoeven te komen. 

Ar t ike l 67. 

Verantwoordelijkheid voor Rijksgoederen. 

Al le vrijwilligers, aan wie Rijksgoederen in bruikleen zijn verstrekt, 
zijn zonder eenig voorbehoud geldelijk aansprakelijk voor het onder
houd, het bewaren en het in stand houden van die Rijksgoederen, ook 
buiten de oefeningsuren. 

Ar t ike l 76. 

O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . 

Het Rondschrijven I .V.L.R. No- 75 van 24 A p r i l 1922 wordt bij 
dezen ingetrokken. 

Tegelijkertijd worden geacht te zijn vervallen alle bepalingen, 
welke met den inhoud van het Vrijwillige Landstorm Besluit, de V r i j 
willige Landstorm Beschikking-en met deze bepalingen in strijd zijn. 
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B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E N 
V R I J W I L L I G E N L A N D S T O R M , V A S T G E S T E L D BIJ 

M I N I S T E R I E E L E B E S C H I K K I N G . 

L E G E R O R D E R 1926. No . 61. 
Ministerieele beschikking van 12 Februari 1926, llde Afd., nr. 39. 

Wijziging V r e d e s o r g a n i s a t i ë n I. 
(31ste opgave van wijzigingen). 

§ 4. De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm stelt, in overleg 
met den Chef van den Generalen Staf, het aantal afdeelingen vast, 
waaruit de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst en Vaartuigen
dienst bestaan, zoomede het aantal luchtwachtgroepen, waaruit het vrij
willig landstormkorps Luchtwachtdienst bestaat. 

§ 5. Gewone dienstplichtigen m ó g e n tot een verbintenis bij den 
vrijwilligen landstorm worden toegelaten, met bestemming voor de 
vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoor
wegdienst; vrouwelijke personen mogen tot een verbintenis worden 
toegelaten bij de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigen
dienst, Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst. 

§ 6. Het aantal reserve-officieren voor speciale diensten bij het 
vrijwillig landstormkorps Motordient wordt naar behoefte geregeld. 
Het aantal majoors en kapiteins zal, als regeld niet meer dan 4, onder
scheidenlijk 12 bedragen. Met bestemming voor dit korps kunnen ten 
hoogste 2500 gewone dienstplichtigen een vrijwillige verbintenis aan
gaan, als bedoeld in § 5. . 

§ 7. De sterkte van het vrijwillig landstormkorps Vaartuigen
dienst wordt, voor wat de reserve-officieren voor speciale diensten be
treft, vastgesteld op 2 majoors en 45 kapiteins of luitenants, waarvan 
ten hoogste 15 kapitein kunnen zijn. Met bestemming voor dit korps 
kunnen ten hoogste 250 gewone dienstplichtigen een vrijwillige ver
bintenis aangaan, als bedoeld in § 5. 

§ 8. De sterkte van het vrijwillig landstormkorps Luchtwacht
dienst bedraagt ten hoogste 55 officieren en 3360 vrijwilligers, waarvan 
20 % onderofficier of korporaal kan zijn. 

De aandacht wordt gevestigd op 2 gevallen van opkomst, n.1. 
Ie. Opkomst in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 

omstandigheden; 
2e. Opkomst ter handhaving of tot herstel der openbare orde en rust. 

I E T S O M T R E N T D E V O O R O E F E N E N D E N . 

De vooroefenenden worden onderscheiden in gewonen Vrijwilligen 
Landstorm en Kader Landstorm. 

De eerste categorie oefent ter verkrijging van het getuigschritt 
van Geoefend Man, dat recht geeft op verkorting van den diensttijd 
met 4 maanden. , . . ' . 

r-i„ v„A^~ T ̂ ^ c W m wr>rr1<- nn.öf>lerd voor een rans en verkrijgt 
eveneens na het afleggen van het daartoe ingestelde examen het getuig
schrift en de daaraan verbonden korting. Beide c a t e g o r i e ë n behooren 

,niet bij het instituut tot steun aan het Wettig Gezag, den Bijzonderen 
Vnjwillligen Landstorm. 
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De vooroefeningen (de Kaderopleiding daaronder begrepen) vor
men dus het algemeen militair voorbereidend onderricht, recht gevende 
op verkorting van den diensttijd na een met voldoenden uitslag afge
legd examen. 

Zooals ook allen volgens de dienstplichtwet tot den krijgsdienst 
verplicht zijn, onverschillig welke overtuiging men is toegedaan, zoo 
wordt ook ieder tot de vporoefeningen toegelaten zonder onderscheid. 
Er is dus evenmin reden om de vooroefeningen te beschouwen als tot 
ons instituut te behooren als b.v. het reservekader. 

Daarentegen is er alle reden de vooroefenenden niet meer met den 
naam „Landstorm" té bestempelen. Het geeft slechts verwarring. 

Uit een en ander volgt vanzelf, dat de voorgeoefenden niet kunnen 
toetreden als Bijzonder Vrijwilliger van den Landstorm, uitgezonderd 
degenen, die als gewoon dienstplichtige werkelijken dienst hebben 
verricht. 

Indien zij overigens aan de gestelde eischen voldoen, kunnen voor
geoefenden een verbintenis sluiten bij een der Bijzondere Korpsen. 



Bijzondere Korpsen* 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 27 Januari 1920, 
He Afd., no. 88. (Legerorder 1920 no. 58). 

Oprichting van het 
Vrijwillig Landstormkorps Motordienst. 

(Uittreksel). t l x . j. ,. t,. Er wordt opgericht het „Vrijwillig Landstormkorps Motordienst . 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 13 Februari 1920, 
He afd. no. 210. (Legerorder 1920 no. 92). 

Oprichting van het 
Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst. 

(Uittreksel). \ , T 7 £ . ,.. .„ 
Er is opgericht het „Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst . 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 12 Juli 1920, He 
afd. Litt. B. 75 (Legerorder 1920 no. 349). 
(Zooals deze gewijzigd is bij L. O. no. 412). 

Oprichting van het < :1 
Vrijwillig Landstormkorps „Spoorwegdienst . 

(Uittreksel).' , _ .. .„ 
Er is opgericht „het Vrijwillig Landstormkorps Spoorwegdienst . 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 9 Maart 1921, 
He afd., no. 185. (Legerorder 1921, no. 133). 

Vrijwillig Landstormkorps „Luchtwachtdienst". • 

Er 1 w'ord^opgericht een Vrijwillig Landstormkorps Luchtwacht
dienst. 

TOELICHTING OMTRENT HET VRIJWILLIG LANDSTORM
KORPS MOTORDIENST E N VAARTUIGENDIENST. 

Onder de bijzondere korpsen van den Vrijwilligen Landstorm nemen 
de beide korpsen Motordienst en Vaartuigendienst een belangrijke 
plaats in. 
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De taak die voor deze is weggelegd is tweeledig. Aan de eene zijde 
zijn zij bestemd om in geval van stakingen e.d., wanneer de regeering 
besluit van hunne diensten gebruik te maken, de door de regeering 
noodig geachte transporten uit te voeren, opdat de economische toe
standen 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 uitgebreid arbeidsveld open. 

Immers het leger beschikt slechts over een kleine afdeeling van den 
Motordienst als kern, zijnde de Schoolcompagnie van den Motordienst 
te Haarlem. 

Waar bij mobilsatie een zeer groot aantal automobielen en motor
rijwielen voor de verschillende staven, korpsen en afdeelingen noodig 
zijn, zal van de krachten die in het Vrijw. Landstormkórps Motordienst 

• bijeen zijn een dankbaar gebruik worden gemaakt. Velen zijn dan ook 
thans reeds voor verschillende functies ingedeeld en met hun be
stemming in kennis gesteld. 

Het.ligt voor de hand, dat in ons land, zoo rijk aan vaarten en ka
nalen, ook de Vaartuigendienst een belangrijke rol moet spelen. 

De voordeden van het vervoer te water zijn vele. Een van de voor
naamste daarbij is de enorme hoeveelheid, die in vergelijking met het 
vervoer per auto in eens vervoerd kan worden. Laadt een auto gemid
deld bijv. slechts 3 ton, een motorlichter van zeer bescheiden afmetin
gen laadt in eenmaal 40 a 60 ton. 

Heeft men een vervoer te regelen, van bijv. 60 ton, waarvoor dus 
minstens 20 auto's met 20 chauffeurs en 20 hulpchauffeurs noodig zijn, 
dan kan men bij vervoer te water volstaan met één motordrijver en één 
dekknecht en één geleider. De voordeden van veel eenvoudiger vervoer, 
en de veel geringer kosten,die deze wijze van-transport medebrengt, 
springen dadelijk in het oog, zoodat, waar mogelijk door aanwezige ver
bindingen te. water, van vervoer te water gebruik zal worden gemaakt. 

De beide korpsen vullen elkaar dus aan, want uiteraard is het niet 
altijd mogelijk van vervoer te water gebruik te maken. 

Het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst is verdeeld in 6 afdee
lingen, m.n. de afd. Overijssel, omvattende de provinciën Friesland, 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland; de afd. N.-Holland, 
omvattende 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, prov. Limburg. 

Het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst is verdeeld in 63 
afdeelingen, in de voornaamste scheepscentra gevestigd. Waar het be
roep van schipper over 't algemeen een voortdurende verplaatsing, voor 
dikwijls langen tijd medebrengt, ligt het voor de hand, dat van te voren 
aanwijzen van schippers met hun vaartuig voor bepaalde 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 zoo'n 
geval juist in een geheel andere provincie varende zijn, zoodat wanneer 
wij op hem rekenden, voor de vervulling van een bepaalde opdracht, hij 
daarvoor niet beschikbaar is. 

Waar echter in ons land een enorm aantal vaartuigen aanwezig is, 
zal het voor de afd. commandanten in de verschillende scheepscentra 

7 
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geen moeilijkheden opleveren om ter plaatse voor bepaalde opdrachten 
de noodige schepen te verkrijgen. 

De beide korpsen staan onder commando van een commandant, 
den Commandant van de Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst 
en Vaartuigendienst, wiens bureau zich bevindt te 's-Gravenhage, 
Koninginnegracht 19. (Landstormblad). 

TOELICHTING OMTRENT HET VRIJWILLIG LANDSTORM
KORPS LUCHTWACHTDIENST. 

Het Vrijwillig Landstormkorps „Luchtwachtdienst" dient voorna
melijk ten behoeve van de bescherming van personen en van belang
rijke objecten tegen aanvallen uit de lucht, en maakt dus een onderdeel 
uit der luchtverdediging. 

De luchtwacht moet zoo snel mogelijk waarschuwen, wanneer aan* 
vallen uit de lucht kunnen worden verwacht, zoodat alsdan het tijdig 
in werking treden van de actieve luchtafweermiddelen, (vliegtuigen en 
luchtafweergeschut), alsmede van de veiligheids- en dekkingsmaatrege
len voor de burgerlijke bevolking, de militaire inrichtingen, fabrieken, 
opslagplaatsen, haveninrichtingen enz., wordt gewaarborgd. 

Hieruit volgt dus, dat samenwerking der militaire en marine lucht-
vaartafdeelingen, de luchtafweer-artillerie, de zoeklichten-afdeelingen 
der Genie enz met den luchtwachtdienst noodzakelijk is, terwijl de 
telefonische verbinding met deze genoemde lichamen, zoomede ver
schillende autoriteiten en daarvoor in aanmerking komende burgerlijke 
elementen (gemeentebesturen, fabrieken, haveninrichtingen enz.), reeds 
in vredestijd moet zijn georganiseerd. 

De voorbereiding der maatregelen voor de waarneming en waar
schuwing van en tegen vijandelijke vliegtuigen is opgedragen aan het 
Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst. 

Dit bijzonder Landstormkorps maakt, in tegenstelling met de 
andere bijzondere landstormkorpsen, geen deel uit van het anti-reyo-
lutie-instituut, doch is uitsluitend bestemd om bij oorlog of oorlogsge
vaar diensten ten bate der luchtverdediging te verrichten en daarvoor 
in vredestijd de goede functionneering voor te bereiden. 

Men rangschikt dit Korps echter onder de landstormkorpsen, om
dat het personeel (met uitzondering van een^aantal reserve-officieren, 
die den Luchtwachtdienst als mobilisatiebestemming hebben), uitslui
tend bestaat uit hen, die zich, met inachtneming der daaromtrent ge
geven voorschriften, daartoe vrijwillig hebben beschikbaar gesteld. Kun. 
nen miliciens met groot verlof zich verbinden bij den bijzonderen land
storm bij het Korps Luchtwachtdienst kan dit niet, omdat dit Korps 
alleen' in functie treedt bij mobilisatie. Alsdan moeten alle dienstplich
tigen bij hun eigen Korps opkomen en is voor hen het dienst doen bij 
de luchtwacht onmogelijk. . ï lê^Um 

Volgens art 13 van de bepalingen I. V . L. (op grond van het Ko
ninklijk Besluit van 28 Februari 1922 Stbl. No. 92 en Ministerieele Be
schikking van 1 Maart 1922 He afd. No. 173) mogen dan ook by het 
Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst als vrijwilliger worden aan
genomen buitengewone dienstplichtigen, die niet meer voor inlijving als 
gewoon dienstplichtige in aanmerking komen, benevens zij, die den 
dienstplichtigen leeftijd hebben overschreden. 

De volgende bescheiden moeten voor het sluiten der verbintenis 
worden overgelegd: 
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a. Een bewijs van Nederlanderschap of te zijn ingezetene in den 
zin van art. 6, la Dienstplichtwet; 

b. Een bewijs van goed gedrag vanaf het 10e levensjaar afge
geven door den burgemeester der gemeeente, waar de aangenomene het 
laatst heeft gewoond; 

c. voor hem, de heeft gediend een stuk, waaruit de leeftijd blijkt; 
d. voor hem, die heeft gediend een uittreksel stamboek en een 

uittreksel uit straflijst nopens zijn vorigen dienst; 
e. voor een minderjarige een bewijs van toestemming, afgegeven 

door hem of haar, die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent; 
f. voor hem, die als officier heeft gediend een bewijs, dat hij eervol 

ontslagen is. 
Er worden opgemaakt verbintenis-formulieren in twee-voud, waar

van één aan den belanghebbende wordt uitgereikt en het andere wordt 
opgelegd in het archief van den Korpscommandant. 

De verbintenis wordt aangegaan voor minstens één jaar, doch voor 
ten hoogste vier jaren en wordt geacht telkens stilzwijgend met een 
jaar verlengd te zijn, tenzij de vrijwilliger uiterlijk één maand voor 
het einde der loopende verbintenis den wensch te kennen geeft om deze 
te verbreken, met dien verstande, dat de Inspecteur van den Vrijwil
ligen Landstorm in het belang van den dienst de verbreking kan op
schorten. 

Verbintenissen, die zouden, eindigen in een tijdvak, waarin de Vrij . 
willige Landstorm geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst verricht in 
verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden eindigen niet voor het einde van dit tijdvak. 

Wanneer iemand, die in een vorig dienstverband een rang beneden 
dien van officier heeft bekleed, en dat dienstverband op eervolle wijze 
heeft verlaten, eene verbintenis sluit, kan de Korps-commandant voor
stellen aan den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm om dien vrij
williger in zijn vorigen rang aan te stellen. 

Keuring heeft zooveel mogelijk plaats bij het sluiten der verbintenis. 

INDEELING V A N HET KORPS LUCHTWACHTDIENST. 

De Luchtwachtdienst bestaat uit: 
lo. een aantal luchtwachtposten over het geheele land verspreid, 

(terwijl de kustwachtposten voor luchtwachtmeldingen ook optreden als 
luchtwachtposten). 

De commandant van een luchtwachtpost heeft den rang van sergeant. 
Slechts zij, die uit hóófde van vorigen dienst een hoogeren rang 

hebben bekleed beneden dien van officier, kunnen in dien rang wordfen 
hersteld. 

2o. een aantal luchtwachtbureaux, waaronder een Centraal Lucht-
wachtbureau en 2 Hoofdluchtwachtbureaux. 

De commandant heeft den rang van kapitein of luitenant. 
Een aantal luchtwachtposten wordt vereenigd tot luchtwachtgrcepen. 
De commandanten van sommige luchtwachtgroepen zijn tevens 

commandant van gelijknamige luchtwachtbureaux. 
De vereeniging van luchtwachtposten tot luchtwachtgroepen ge

schiedt voornamelijk uit een administratief, en krijgstuchteiijk oogpunt, 
dus voor de technische bevelvoering, krijgstuchteiijk gezag, aanvulling 
van personeel en materieel, administratie enz. 

Bij mobilisatie wordt aan eiken commandant van een luchtwacht-
groep een administratief onderofficier van het leger toegevoegd. 
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Bij elk luchtwachtbureau worden een aantal res. officieren ingedeeld 
benevens de noodige helpers en telefonisten. 

UNIFORMEN. 

KONINKLIJK BESLUIT van 3 September 1921, No. 36 (Legerorder 
1921, No. 425). 

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Oorlog van 29 Augus
tus 1921, Vle afd., no. 84; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
zulks met wijziging in zoover van het bepaalde in Bijlage B, behoo

rende bij het Koninklijk Besluit van 7 September 1912, no. 41, zooals die 
Bijlage sedert herhaaldelijk is gewijzigd en aangevuld: 

I. dat door de hierna te noemen militairen de volglende ondèr-
scheidingsteekenen zullen worden gedragen: 

a. ••• • 
b. ter weerszijden van den kraag van de veldjas, door de militaL 

ren behoorende tot het Landstormkorps: 
lo. Vaartuigendienst: een onklaar anker; 
2o. Spoorwegdienst: een gevleugeld rad; en 
3o. Luchtwachtdienst: een kijker; 

voor officieren en adjudant-onderofficieren geborduurd in gouddraad, 
voor onderofficieren, beneden den raag van adjudant-onderofficier en 
minderen van geel metaal. 

A A N W I J Z I N G E N VOOR HET SLUITEN V A N 
VERBINTENISSEN. 

Korpsen M° t o r ( l ienst en Vaartuigendienst. 

1. Bij het aannemen van vrijwilligers voor de Korpsen Motordienst en 
Vaartuigendienst moet er rekening mee gehoudlen worden, dat de 
korpsen een taak hebben te vervullen: 
a. ingeval van oorlog of oorlogsgevaar; 
b. wanneer de vrijwillige landstorm opgeroepen wordt tot hand

having of herstel van de inwendige orde en rust; 
c. bij spoorwegstaking of staking bij de Posterijen en (of) Tele

grafie. 
2. Bij de korpsen zijn drie 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 (zoogenaamde verlofsmilitairen), die 
schriftelijk beloofd hebben in geval sub lb (c.q. ook sub 1c) op 
te komen; 

c. „vrouwelijke vrijwilligers" (artsen of voor ziekenverpleging op
geleiden). Deze worden eerst na de toestemming van den In
specteur van den Vrijwilligen Landstorm en onder overlegging 
van de vereischte bewijzen van bekwaamheid en geschiktheid 
verbonden. 
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3. „Vrijwilligers" (2a) kunnen zijn: 
a. burgers, vrij van militaire plichten. 

1 Zijn zij gewezen onderofficier of'korporaal, dan kunnen zii 
door den Inspecteur dadelijk weer in hun vroeger*» rang worden aan
gesteld, mdien het dienstverband op eervolle wijze werd verlaten 

Normaal verbinden de burgers en gewezen militairen zich' voor 
alle sub 1 genoemde gevallen. 
Indien zij bezwaar hebben om zich voor la te verbinden dan 
kunnen zij alleen voor de gevallen sub lb en lc worden aange
nomen. ). B 

b. gewone dienstplichtigen beneden den rang van officier die 
hun eerste oefening hebben volbracht, behalve dienstplichtigen 
van de Schoolcompagnie van den Motordienst en de chauffeurs 
ot motorrijders bij de Artillerie, zoolang zij hunne herhalings
oefeningen nog niet hebben volbracht. 
Zij verbinden zich voor alle sub 1 genoemde gevallen 
Dienstplichtigen bij de marine mogen niet worden aangenomen 
ook niet voor bijzonder vrijwilliger. 

4. Niet in werkelijken dienst zijnd reserve-personeel beneden den 
rang van officier, kan na het volbrengen van de eerste oefening 
bij den Motor- en Vaartuigendienst worden gedetacheerd Zi j 
doen daartoe het verzoek aan hun Korps-Commandant ('des-
gewenscht door mijne tusschenkomst), en verbinden zich in
dien dat verzoek wordt toegestaan, voor alle sub 1 genoemde 
gevallen. 

. (N.B. De eerste oefening van reserve-personeel bedraagt 240 
dagen; onderofficieren van het reserve-eskader moeten boven
dien voldaan hebben aan de verplichting om, binnen 1% jaar 
na den datum van bevordering zoowel tot reserve-sergeant als 
tot vaandrig, 6 weken onafgebroken in den nieuwen rang te 
240ndagen) t e r m i j n e n o n d e r d e e l e n zijn van vorenbedoelde 

5. A l s vrijwilliger" of „bijzonder vrijwilliger" kunnen toetreden n o 
bij motor- of vaartuigendienst: ' ' ' 

a. Eigenaars, directeuren of leiders van binnenscheepvaart of 
autotransport-ondernemingen; 

b. Deskundigen op gebied van scheepsbouw, scheepsmachines, 
a u t o s o t motorrijwielen (technische opzichters)-

d. Chauffeurs, motorrijders, schippers, dek-, machinekamer en 
ander scheepspersonelel; 

e. Eigenaars of directeuren van werven of reparatie-inrichtingen, 
die hun werf of inrichting geheel of gedeeltelijk beschikbaar 
willen stellen zoomede werkbazen en personeel van dergelijke 
werven en inrichtingen: 

f. Expediteurs, laad. en lospersoneel. 

*) In de verbintenis wordt alsdan de clausule opgenomen: „dat de vrijwil* 
a p v l l ^ f ° n

 f T v e r b i n t e ™ buiten oproeping zal worden gelaten in het 
IZ N Q 9 W a r t l k e l 8 V 3 n h e t K - B - v a n 2 8 Februari 1922 (Staats* 
blad No. 92), tenzij hij uit anderen hoofde tot zoodanige opkomst zou verplicht 
zijn oi worden . 

R e , ! , ! " V e ilU^ e" j k i ng ^ f ' d a t P u n t A ^ n artikel 8 van het Koninklijk 
t o 5 - 1 9 2 2 <Slaatsblad

 N o - 9 2) «Preekt van de verplichting 
eewoT/ n m * H rf » l n SevaI van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten, 
gewone omsrtandigheden . 
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N.B. Voorshands wordea in het algemeen bij den motordienst 
geen gewone dienstplichtigen als „vrijwilliger" sub 2a aangeno
men, tenzij zij goed chauffeur of monteur zijn. Zij die aan 
dezen eisch niet beantwoorden, maar b.v. motorrijder zijn, kun
nen echter wel „bijzonder vrijwilliger" sub 2b bij den Motor
dienst worden. 

6 De vrijwilligers verbinden zich voor den „gewapenden dienst", dan 
wel „ongewapenden dienst", naar mate zij al dan niet een mili
taire opleiding hebben genoten. 
Beide categoriën moeten echter voldoen aan de voor do ver
bintenis vastgestelde eischen van vakbekwaamheid. 
(Om een voorbeeld te noemen zal een voor den gewapenden 
dienst bestemde vrijwilliger kunnen worden aangewezen als 

W> „gewapend geleide" op een auto en tevens bestemd zijn om 
zoo noodig den chauffeur te vervangen). 

7 Op de verbintenis-formulieren voor alle vrijwilligers, genoemd on
der 3a en 3b., moeten voorkomen de clausules: 
dat de vrijwilliger verplicht is „na oproeping in werkelijken 
„dienst te komen, ter handhaving of tot herstel van de open
bare orde of rust; 
dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden 

.[geroepen bij staking bij de Spoorwegen, de Posterijen ot de 
„Telegrafie; , , . , sM3 
dat de verbreking der verbintenis niet zal geschieden, zoolang 

"de in bruikleen gegeven rijkseigendommen niet in behoor-
"lijken staat zijn ingeleverd of — bij in gebreke blijven daar-
„van — zoolang de vergoeding dezer goederen niet is geschied . 
Bovendien bij de vrijwilligers sub 3a: 
„dat de aangenomene tot ten hoogste één dag oefenen per jaar 
verplicht is"; en 
bij de vrijwilligers sub 3b: 
dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden 

'.'.geroepen voor ten hoogste acht werkdagen per drie jaar tot 
"het deelnemen aan legeroefeningen". 

8 De vrijwilligers" sub 2a. die gewone dienstplichtigen zijn (3b) gaan 
"geheel over bij het Korps Motordienst of Vaartuigendienst; zij 
komen dus evenals de „gedetacheerden" (punt 4) niet bij hun 
vroeger Korps voor herhalingsoefeningen onder de wapens. 
Zoowel voor oefeningen als bij nfobilisatie komen zij alleen op 
bij het Korps Motordienst of Vaartuigendienst waarbij zij ver
bonden of gedetacheerd zijn. 
Gedetacheerden bij het korps Motordienst vervullen hunne 
herhalingsoefeningen bij de Schoolcompagnie van den Motor
dienst. 

9. Alle dienstdoenden bij den Landstorm Motor- of Vaartuigendienst 
genieten bij opkomst in werkelijken dienst in geval sub lb ot lc 
de militaire inkomsten, verbonden aan hun rang bij het ver
lofspersoneel, tot een minimum van de jaarwedde van sergeant 
bij dat personeel en bovendien een toelage van ƒ 3,60 (voor 
officieren ƒ 5,40) per dag en kostwinners-vergoeding, benevens 
ƒ 1,80 indien zij gezinshoofd zijn. 
Bovendien wordt elk jaar een crediet aangevraagd om de re
geering in staat te stellen tot het desgewenscht verleenei,i van 
steun aan degenen, die behulpzaam .waren bij de handhaving 
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van het gezag en daarbij een ongeluk kregen, of aan hunne na
gelaten betrekkingen (afgescheiden van eventueele pensioen
aanspraken). (Zie blz. 63 t/m. 65). 

10. De adspirant-vrijwilligers moeten op de hoogte gesteld worden met 
hunne verplichtingen. Voor zoover zij beneden den dienst
plichtigen leeftijd zijn, moeten zij er op gewezen worden, dat 
bij het Korps geen „Bewijs van voorgeoefendheid" verkrijgbaar 
is, dat recht geeft op verkorten diensttijd bij het Leger. Wel 
geeft de Vrijwillige verbintenis bij den Motordienst eenige 
voorkeur om op desbetreffend verzoek ingedeeld te worden 
voor eerste oefening als dienstplichtige bij de Schoolcompagnie 
van den Motordienst. J) 

11. Alleen officieren en onderofficieren mogen het Rijk vertegenwoor
digen bij het sluiten van verbintenissen. Andere personen kun
nen wel voorloopig aannemen, doch mogen niet in de verbin-
tenisacte genoemd worden. 

12. De verbintenisacte wordt in duplo opgemaakt voor één, twse, drie 
of vier jaren. Indien de vrijwilliger uiterlijk één maand voor 
het einde der loopende verbintenis niet dea wensch te kennen 
geeft om deze te verbreken, wordt de verbintenis geacht tel
kens voor één jaar te zijn verlengd. 

13. De aangenomene is onmiddellijk verbonden, nadat de acte door 
hem is onderteekend; het Rijk eerst na de bekrachtiging door 
den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 

14. Alle verbintenissen worden aan den Korps-commandant gezonden, 
bij den Motordienst door tusschenkomst van den betrokken 
Afdeelings-commandant. s) 
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 mededee
ling nopens de bekwaamheid van den adspirant-vrijwilliger op 
motor- of scheepvaartgebied (zie punt 4) met toevoeging van 

*) Daartoe moet onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving betref* 
fende hun bestemming tot gewoon*dienstplichtige, door de betrokkenen een 
schriftelijk verzoek aan den Commandant der Schoolcompagnie van den 
Motordienst te Haarlem worden ingediend. Zij behooren daarbij op te geven 
hun geslachts* en voornamen, den datum van geboorte, voorts de gemeente, 
waar zij voor de militie zijn ingeschreven, hun lotingsnummer, het genoten 
onderwijs en indien zij daarvoor in de termen vallen, of zij al dan niet genegen 
zijn aan de officiersopleiding deel te nemen. Het is noodig dat zij bij hun 
schrijven verklaringen overleggen, waaruit hun bekwaamheid in het chauffeurs* 
vak of als motorrijder of monteur blijkt. Een rijbewijs kan niet als zulk een 
verklaring worden aangemerkt. 

Dienstplichtigen, die in het bezit zijn van het bewijs van voorgeoefend* 
heid, komen niet voor zoodanige detacheering in aanmerking. 

Jaarlijks worden 102 gewone dienstplichtigen bestemd voor opleiding bij 
de Schoolcompagnie van den Motordienst, onder wie ten minste 9 geschikt 
worden geacht voor opleiding tot officier, en ten minste 3, die geschikt worden 
geacht voor opleiding tot officier*technisch*opzichter. Zij worden ingelijfd bij 
het 4e R. I., gelijkelijk verdeeld over de ploegen hunner lichting, met dien 
verstande, dat zij, die in de termen vallen voor eten opleiding tot officier of 
offirier*technisch*opzichter worden bestemd voor de le ploeg, en na een ver* 
blijf in werkelijken dienst van 1 maand door den Chef van den Generalen Staf 
gedetacheerd bij de Schoolcompagnie van den Motordienst. 

s) De zes afdeelingen van. den Motordienst zijn thans: 
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de schriftelijke bewijzen of met aangifte van de gronden, waar
op de mededeeling steunt. 
Bovendien wordt verzocht op de verbintenis met potlood het 
nauwkeurig adres van den aangenomene te vermelden. 
Het verder in orde brengen en toevoegen van de bescheiden, 
genoemd op de achterzijde van het verbintenisformulier, ge
schiedt voor den Motordienst op de afdeelingsbureau's en voor 
den Vaartuigendienst op het Korpsbureau. 

15. Namen, voornamen, geboortedata, enz. moeten in de verbintenis
acten en de daarbij overgelegde stukken nauwkeurig met el
kander overeenstemmen; 
Data en jaartallen moeten in de verbintenisacten met schrijf-
letters en voluit worden ingevuld; 
Doorhalingen in de verbintenisacten moeten worden geconsta
teerd door een kantschrift luidende b.v.: „doorhalingen van. een 
woord en de bijschrijving van twee woorden goedgekeurd". Di t 
kantschrift moet door beide contractanten worden ondertee. 
kend of geparafeerd. 

16. De leeftijd der aangeworvenen mag niet onder de 16 en niet boven 
de 50 jaren zijn. Personen van 50-755 jaren kunnen zich echter 
als vrijwilliger verbinden, indien de Inspecteur zulks te voren 
goedkeurt. 

17. 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 

f'"** den Inspecteur aangewezen burger-geneesheer. 
Echter kan op verzoek van den adspirant-vrijwilliger, de keu
ring uitgesteld worden tot na de opkomst in werkelijken dienst. 
De alsdan bij keuring blijkende gebreken worden aangenomen 
buiten dienst te zijn verkregen, tenzij de betrokken vrijwilliger 
het tegendeel kan bewijzen. Indien overeenkomstig zijn wensch 
een adspirant-vrijwilliger niet dadelijk gekeurd wordt, moet op 
het verbintenisformulier worden aangeteekend: „art. 4, derde 
lid, Vrijwillige Landstorm-Besluit toegepast". 

18. Uitgesloten van de verbintenis zijn zij: 
die bij onherroepelijk geworden vonnis veroordeeld zijn tot 
meer dan 6 maanden gevangenisstraf; 

1. Afdeeling Overijssel, omvat de provinciën Overijssel, Gelderland, 
Drenthe, Friesland en Groningen. Commandant: Res Luit. Kol. Mr. A. Baron 
van Hèeckeren van Keil, bureau Willemskazerne, Arnhem. 

2. Afdeeling Limburg, omvat de provincie Limburg. Commandant: Res.» 
Ie Luitenant Ch. Polis, adres Breedestraat 7, Maastricht. 

3. Afdeeling NoordsBrabanit, omvat de provincie Noord*Brabant. Com* 
mandant: Reserveluitenant F. J. M. Smits van Oyen, bureau „Hooghuis" 
te Eindhoven. „ 

4. Afdeeling Zeeland, omvat de provincie Zeeland Commandant: Reserve* 
le Luitenant J. C. Persant Snoep, adres Huize „Pomona", Biezelingschestraat 
Kapelle bij Goes. 

5. Afdeeling Zuid*Holland, omvat de provincie Zuid=Holland. Comman* 
dant Reserve*Kapitein G. H . Bruggeman, bureau Raamweg lb, 's*Gravenhage. 

6 Afdeeling Noord*Holland, omvat de provinciën Noord»Holland en 
Utrecht. Commandant: Reserve*Majoor S. PRINS, bureau Infanterie*kazerne, 
Haarlem. 
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die ontslagen zijn uit den militairen dienst met of zonder ont
zegging van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te 
dienen: ; 
die ontzet of van den militairen stand of van de betrekking van 
militair geëmployeerde vervallen verklaard zijn, dan wel bij 
wijze van krijgstuchtelijke maatregel uit den dienst bij den 
Land. of Zeemacht of bij de Overzeesche Weermacht wegge
zonden. 
Blijkt of wordt deze bepaling op een vrijwilliger van toepassing, 
of verliest hij zijn Nederlanderschap, of houdt hij op ingezetene 
te zijn, dan moet een voorstel ingediend worden tot verbreking 
zijner verbintenis. 

19. Het bestuur van de Rijksverzekeringbank verleent geen toestem
ming aan ziin ambtenaren om zich te verbinden als „vrijwilliger" 
van de Korpsen. 

20. Het is voorgekomen, dat personen eene verbintenis als vrijwilliger 
bij het Korps hebben gesloten, nadat zij reeds te voren een der
gelijke verbintenis hadden aangegaan bij een ander Landstorm
korps of verband. 
Dat het niet mogelijk is om bij twee verschillende landstorm, 
korpsen of Verbanden dienstén te vervullen, is duidelijk.. 
Ter voorkoming van deze onregelmatigheid wordt aanbevolen 
om, vóór het aannemen van een persoon voor het Korps, dezen 
steeds de vraag te stellen of hij niet reeds bij een ander Korps 
(Verband) verbonden is. 
Indien een reeds bij een ander Korps (Verband) verbonden 
vrijwilliger zich liever voor den Motor- of Vaartuigendienst 
verbindt, dan kan hem geraden worden een verzoek om over
plaatsing naar dat Korps te richten tot den Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm.. Dit verzoek moet worden ingediend 
bij den Commandant van het Korps (Verband), waartoe hij 
behoort. 

Leden van een burgerwacht kunnen zich alleen verbinden, nadat 
zij voor het lidmaatschap van de burgerwacht hebben bedankt. 

21. Niet bij de korpsen Motor, of Vaartuigendienst ingedeelde Verlofs
officieren kunnen zich alleen verbinden als „bijzonder vrij
williger". 
Zij kunnen in bijzondere gevallen worden overgeplaatst bij de 
Schoolcompagnie van den Motordienst, en richten daartoe 
langs hun Korpscommandant het verzoek schriftelijk tot den 
Chef van den Generalen Staf. 
Overplaatsing van verlofsofficieren bij het korps Motordienst 
is tot dusver niet toegestaan geworden. 

A A N W I J Z I N G VOOR H E T W E R V E N 
V A N VRIJWILLIGERS. 

Vaartuigendienst. 

Wanneer zich bij de afdeelingscommandanten personen aanmelden, 
die verklaren een verbintenis te willen aangaan b.h. Vrijwillig L. S. K. 
Vaartuigendienst, dan wel wanfteer de afd. Ct. in de gelegenheid is per
sonen aan te zoeken voor het sluiten van een verbintenis, worden de 
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afdeelingscommandanten verzocht door die personen een vragenlijst 
te doen invullen en 2 verbintenisformulieren alleen te doen teekenen 
op de 2e bladzijde bij 8) en die lijst met die verbintenisformulieren aan 
den korpscommandant toe te zenden. 

Ten bureele van den korpscommandant worden die verbintenis
formulieren verder ingevuld en worden de benoodigde bescheiden 
aangevraagd. 

Ter toelichting welk personeel een verbintenis kan aangaan diene 
het volgende: 

Dienstplichtigen, die hun eerste oefening volbracht hebben, kunnen 
door het sluiten van een verbintenis voor den tijd van een jaar of langer 
bij het Vrijw. L. S. K. Vaartuigendienst overgaan. Zij zijn gedurende 
dien tijd vrijgesteld van de herhalingsoefeningen, waartoe zij bij hun 
korps verplicht zijn. In hun verbintenisformulier wordt hier opgenomen: 
„dat de aangenomene ook in werkelijken dienst kan worden geroepen 
,,voor ten hoogste 8 dagen per 3 jaar tot het deelnemen aan leger-
oefeningen". 

Reserve-kader. Zij -die tot het reserve-kader behooren kunnen 
geen verbintenis aangaan, doch kunnen, na het volbrengen van hun 
eerste oefening van 240 dagen, een verzoek indienen bij hun korpscom
mandant om gedetacheerd te worden bij het Vrijw. Landstormkorps 
Vaartuigendienst. Zij worden dan, bij inwilliging van het verzoek, met 
mobilisatiebestemming gedetacheerd en zijn gedurende de detachee
ring ontheven van de herhalingsoefeningen, waartoe zij bij hun korps 
verplicht waren. 

In de plaats van de herhalingsoefeningen van de dienstplichtigen en 
van de leden van het Reservekader treden de oefeningen en voor
drachten die bij het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst een 
enkele maal per jaar worden gehouden. ,. 

Dienstplichtigen, die hun eerste oefening hebben volbracht, ten leden 
van het Reservekader, die hun eerste oefening van 240 dagen vol
bracht hebben en die zich alleen voor verkeersmoeilijkheden beschik
baar wenschen te stellen, doch niet voor mobilisatie, kunnen een ver
bintenis aangaan als Bijzonder Vrijwilliger, welke verbintenis meer het 
karakter draagt van een belofte en op ieder gewenscht oogenblik kan 
worden verbroken. 

Voor deze personen behoeft alleen een vragenlijst te worden inge
vuld, terwijl bij de toezending daarvan aan mij wordt vermeld, dat zij 
zich'als bijzonder Vrijwilliger wenschen te verbinden. Het overige wordt 
hier verricht. . 

Niet-dienstplichtigen, die den leeftijd van 50 jaar nog niet hebben 
bereikt, kunnen een verbintenis sluiten voor den tijd van 1 tot 4 jaar, 
waarin, zoo zij zulks verlangen, kan worden opgenomen, dat zij zich 
niet voor mobilisatie beschikbaar stellen. 

In hun verbintenisformulier wordt opgenomen: „dat de aange
nomene tot ten hoogste één dag oefenen per jaar verplicht is". 

Dienstplichtig personeel van de Kon. Ned. Marine kan niet worden 
aangenomen voor het sluiten van eenige verbintenis. 
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KENNISGEVING van den Commandant van het Vrijwillig Land* 

stormkorps „Vaartuigendienst", No. 1978. 

's-Gravenhage, 31 Juli 1923. 

Verbintenis van schippers-eigenaars. 

Ik breng te Uwer kennis, dat de Minister van Oorlog mij heeft 
gemachtigd, in de verbintenisformulieren van schippers eigenaars van 
vaartuigen, benevens in die van hun zoons, werkzaam op het vaartuig 
van hun vader, de bepaling op te nemen, dat zij ingeval van een ver-
keersstaking alleen met hun vaartuig in werkelijken dienst kunnen 
worden geroepen. 



ADRESLIJST DER COMMANDANTEN} 
INSPECTEUR VAN DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM 

HOFWEG 2, 's-GRAVENHAGE. TELEFOON 11880. 

LANDSTORMVERBAND C O M M A N D A N T BUREAU PLAATS ~ ] T e l e f ° ° n S 

OF «KORPS. nummer 

Friesch Landstormverband Kapitein H. A. A . Sitsen Nieuwe Kade 3, Infant. Leeuwarden 
kazerne 

Landstormverband Groningen Majoor J. E. Snellen van Kazerne, Bovengang, Groningen 3298 
Vollenhoven Kamer 16 A 

Landstormverband Drenthe Kapitein H. J. Nolthenius Barak achter de Wilhel* Assen 
minakazerne 

Landstormverband Vollenhove Kapitein J. H. Sonne Voormalige Synagoge, Zwolle 
achter de Broeren 

Landstormkorps „De IJssel" Res.*Luit.*Kol. N . J. Lavaleije Bouwelandlaan 1 Apeldoorn 
Veluwsch Landstormverband Res.*Majoor C. J. C. Janssen Bouwelandlaan 1 Apeldoorn 
Twentsch Landstormverband Res.sMaj. J. W. C. C. Tücker Uzendoornkazerne Zutfen 
Landst.korps „De Veluwzoom" Res.*Maj. W. v. Ingen Schouten Willemskazerne Arnhem 114 
Landstormkorps „Limburgsche Res.*Luit.*Kolonel L. D. L. M. Groote Looierstraat 17 Maastricht 

Jagers" Coenegracht 
Landstormkorps „De Meijerij" Majoor C. J. J. Kessler . Inf. Kazerne 11 R. L, Ka* Nijmegen 2130 

mers 97*98, Kazerne II toestel 12 
WestsBrab. Landstormverband Res.*Kapitein P. Asselbergs Rijksgebouw Vleeschhal Bergen op Zoom 

23 boven 
Zeeuwsch Landstormverband Kapitein D. J. Gorter Voormalig Mil. Hospitaal Middelburg 

Houttuinen 
Landstormverband „Monden der Res.*Kapt. D. v. d. Nieuwen* No. 42 Hekelingen 

Maas" huizen 
Landstormkorps „Rotterdam" Res.*Luit.*Kolonel H. C. van Beukelsdijk 128 B Rotterdam 34415 

Cappelle 
Landstormverb. „Dordrecht" Res.*le*Luit. J. A. J. Jansen Rozenhof 31 Dordrecht 1288 
Landstormkorps „Zuid*Holland Maj. Jhr. C. J. van Adrichem Javastraat 4 's»Gravenhage 13714 

West" Boogaert 
Landstonnkorps „Nieuwe Hol* Majoor A. Captijn Kazerne Vesting*Artill. Utrecht 14546 

landsche Waterlinie" 
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L A N D S T O R M V E R B A N D I . I 
O F -KORPS C O M M A N D A N T B U R E A U P L A A T S Telefoon-

— — — — — — — nummer 

U a d ^ & r ^ a a i R e S - ' M a j O 0 r C ' ^ O r a n j e k a z e r n e Amsterdam 3^T 
Landst.korps „Kennemerland" « ^ « ^ S . Hartog H c f l . Inf .SïnfKoudenhorn2 Haarlem 

Landstormverband „Alkmaar" Res,Kapi te in P. M . de Wolf Cadettenschool Alkmaar 2 

B I J Z O N D E R E K O R P S E N . 

Vri jw. Landstormkorps „Motors/ 
dienst" t 

V t u r g e n L d i ï t t " r m k ° r P S " V a a " L u i t a K ° l H - W « n a e n d t s Koninginnegracht 19 ^Gravenhage ,1880 
Vri jw. Landstormkorps „Lucht*/ 

wachtdienst" \ 
Vr i jw Landstormkorps „Spoor* I Majoor H . A . F. G van Ermel Plein 5a . n u , , „ o wegdienst" | Scherer van crmei n e i n aa s*Gravenhage 11880 



G E W E S T E L I J K E L A N D S T O R M - C O M M I S S I Ë N . 
C O R R E S P O N D E N T I E - A D R E S S E N . 

• Telefoon- Postrekening 
NAAM DER COMMISSIE A D R E S S E N n u m m e r No. 

Friesch Nationaal Comité Secretaris L, Heukels Nzn Gro^meen6" Wassenberghstraat 28a 3298 kantoor 4004 
Groningen u - a e J o n g e 5 1619 huis 

v , . 42 29614 
Drenthe H ^ X e n I M ^ SkzT Wijk II | 18074 
VoMenhove - L. A ^ Bruggérnan . Oldenzaal Beukstraat 4 • 107 34473 
Twente - V K ^ n s h n f Deventer Smedenstraat 13 
D= * - »„i*™i« F. SS"0'.::::::::::: A ^ . . , a ™ 3 « « 

SSEU;-:::::::: s'":!a"° V ^ 8 e » ^ ; „ - : : : : A „ £ "gg-g-
Nieuwe H„.. . W„„,.„i« ., M . J . G A . v.„ Geld„p gj, 

tab, , „ ,. K. yjjL A — g « ï . t t e ™ S 
Kennemerland p T Oolders Alkmaar Stationsstraat 73, Bureau 
Alkmaar .. J- U 0 1 Q e r s

 v m Cadettenschool 2 9219 
^ . J U 1 . , w . T v a n Pelt Schiedam Langehaven 90 56073 
Zuid*Holland: West jj j L J. A. v .Mechelen Gouda Markt 58 403 

gSÜ^-:::::::::::: : g&g...............^Sr f „ « S SS 
— •SÖÜ.» ' K 
Monde» de, M . . . S«cr,<.r,S D , C. v > A N i« -enh .«en Hekelen ffl ^ 

ïi •• •• T B M van Aot Waalre Stationsstraat " 
DeMeuenj Jhr J A I H Graafland.. Maastricht Bogaardestraat 43 897 67535 
Limburg J I l r - J- "•• I 
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HET „LANDSTORMBLAD". 
Maandblad ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

Instituut tot Steun aan het Wettig Gezag 

ABONNEMENTSPRIJS PER J A A R G A N G 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 Landstormcommissiën. 

D E LANDSTORMFILM. 

Aanvragen tot vertooning te richtten tot de Gewestelijke Landstorm 
. Commissiën. 
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