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De tweede jaargang.
Dij het begin van den tweeden jaargang
hebben wij, zonder in uitvoerige beschouwingen te treden, wel iets tot onze lezer~
en lezeressen te zeggen.
Voorop sta de erkenning, dat wij overtuigd zijn, beneden menige verwachting te
Z\jn gebleven.
In verschillende opzichten ook beneden
eigen verwachting.
Wij hebben van onzen arbeid de overtuiging, dat deze alleen terwille van den
Bijzonderen Landstorm recht op eenige
waardeering heeft gehad. Voor hem, wien
deze instelling koud liet, had ook de stof,
welke het Landstormblad maandelijks bood,
uit 1eraard weinig beteekenis of waarde.
Ook daarom willen wij streven naar verbetering, naar uitbouw, naar verdieping.
Daarbij zullen wij steeds voor oogen
houden den eisch, dat de inhoud van ons
orgaan zal. begrensd worden door hetgeen
~e. ver~chil_lende richtingen op het gebied
van de veiligstelling van Vorstenhuis en
Yolk vereenigt.
Opdat evenals de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm, ook ons Landstormblad werkelijk nationaal zij en blijYe.
Tot heil van het Volk, dat ons lief is.
RED.

De redactie heeft zich voor het nummer van
heden tot eenige vooraanstaande vaderlanders
gewend, met het verzoek om van hunne hand
een bijdrage te mogen ontvangen. Het gedeelte van den oogst ,dat binnengehaald is, bieden
wij, dankbaar voor de aan ons blad bewezen
eere, als inzet voor den nieuwen jaarkring,
hieronder den lezers aan.
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.

RED.

"'

Wie geroepen is om gezag uit te oefenen,
moet ook de macht bezitten, om onwilligen
met den sterken arm te nopen, zich in de
rechtsorde te schikken.
,vij zijn de slaven der wet - zei eens een
beroemd rechtsgeleerde - om vrij te kunnen wezen. Klinkt dit eenigszins paradoxaal, als men tot den kern der zaak doordringt, bevat de uitspraal.: een diepe waarheid.
Alleen dan kan de Staat zijn roepi,ng
vervullen, kan de rechtszekerheid der burgers meer zijn dan een ijdel woord, wanneer
zoo noodig dwang toegepast en aan wat
sommigen zich meenen te mogen veroorloven, krachtdadig paal en perk gesteld
wordt.
In normale gevallen beschikt dan ook
het gezag over de noodige organen, om de
ware vrijheid der goedgezinde staatsburgers
te verzekeren.
Intusschen, de vreemdsoortige omstandig11eden, onder welke het tegenwoordi ggeslacht leeft, hebben versterking dier organen noodig gemaakt. Het was daarom een
voortreffelijke gedachte, die tot oprichting
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm leidde.

■
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Dank zij de uitnemende leiding, telt dit
keurkorps een groot aantal kloeke jonge
mannen, die vast besloten zijn om, het koste
wat het wil, steun te verleenen aan het
wettig gezag, indien de behoefte daaraan
zich mocht doen gevoelen. Regelmatige
oefeningen waarborgen de paraatheid en
de kameraadschap en indien de nood eens
aan den man kwam, zou deze Gideonsbende ongetwijfeld blijken een vaste burcht
te zijn.
Een Regeering, die weet dat een dergelijke lijfwacht haar omringt, behoeft niet
bevreesd te zijn, dat in bange tijden haar
cle straffende arm der gerechtigheid zal
ontzinken. Het zwaard, dat God haar in
de hand drukte, kan zij hanteeren. Moge
het, dank zij de preventieve kracht die van
den Bijzondreen Vrijwilligen Landstorm
uitgaat, in de scheede bl,jven !
RUYS DE BEERENBROUCK.
's-Gravenhage, Januari 1925.

** *
Bij het verschijnen van den tweeden
Jaargang van het "Landstormblad'' mag
een gelukwensch niet worden onthouden
aan hen, die zich niet hebben laten teruhhouden door tal van moeilijkheden en de
uitgave van dit orgaan hebben aangevangen en voortgezet. Zij kunnen met voldoening op hun arbeid ten behoeve van den
eersten jaargang terugzien en de overtuiging meedragen, dat zij met dien arbeid 0p
hachtige wijze de belangen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm hebben
gediend. Het doel is de inspanning waard!
Het is een schoone en nuttige taak op deze
wijze allen ta bereiken, die in het verband
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zich ten doel hebben gesteld het wettig gezag te steunen, wanneer daarnaar de
schendende hand mocht worden uitgastrekt. Het gevoel van saamhoorigheid zal
daardoor worden opgewekt en versterkt;
het bewustzijn, dat men deel uitmaakt van
een levende organisatie, zal steeds hachtiger spreken; de liefde tot Vaderland en
Vorstenhuis zal steeds meer worden gevoeld als de band, die allen samenbindt.
Moge alzoo ook voor de toekomst h'1t
,,Landstormblad" een bindend en opwelrkend element vormen voor alle landstormers; moge het daardoor medewerken om
de preventieve werking van een 's lands
instellingen beveiligend instituut steeds
meer te verzekeren.
VAN DIJK,
Minister van Oorlog.

***
i\Ien kent het spreekwoord:
,,Goede wijn behoeft geen krans."
Dit woord kwam mij te binnen bij het
gevolg geven aan het verzoek van de
redactie van het "Landstormblad", om
een bijdrage te leveren voor het eerste
nummer van den 2en jaargang.
Deze bijdrage behoeft dan ook geen aanbeveling in te houden, om het ,,Landstorm-
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blad" t~ steunen of van zijn inhoud kennis
te nemen.
Daarvoor heeft hot orgaan bijna gedurende een jaar voor zich zelf propaganda
gemaakt, in welke propaganda het uitnemend is geslaagd.
\Vat echter wel op den weg van den
Yoorzitter van de National~ Landstormcommissi.e ligt, is om bij de eerste mijlpaal
welke het "Landstormblad" heeft bereikt,
zich rekenschap te geven van hetgeen het
,,Landstormblad'' bijzonderlijk ten behoeve van het Instituut van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm heeft gepresteerd.
En dan kan niet anders dan met grooten
dank getuigd worden, dat èn propaganda
èn consolidatie van de instelling van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met
de oprichting van "Het Landstormblad"
grootelijks zijn gebaat geworden.
Vanuit alle deelen des lands kan men
het dagelijks vernemèn, dat wat "Het
Landstormblad'.' maandelijks geeft, op
hoogen prijs wordt gesteld.
Dit behoeft niet te verwonderen.
Zij, die zoo af en toe het genoegen mogen
hebben, den arbeid gade te slaan van al de
personen, die een leidende functie bij "Het
Landstormblad" bekleeden., moeten steeds
weer onder den indruk komen van de toewijding, waarmede de zaak van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm door hen
wordt gediend.
En dat alles, zonder dat er eenige kosten
voor het Rijk mede zijn gemoeid.
Nogmaals, de Nationale Landstormcommissie is erkentelijk voor al den arbeid, wélke door Redactie, Administratie,
Directie en medewerkers van "Het Landstormblad'' ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wordt verricht.
Moge de goede verstandhouding tusschen
deze lichamen en de ~ationale Landstormcommissie ook in 1925 niet te wenschen
overlaten.
L. F. DUYMAER VAN TWIST.
Voorzitter der Nationale
Landstorm-Corrunissie.

***

Vóór ons de Koningin.
Allen weldenkenden in den lande, in het
bijzonder hun, die· van dichtbij gekend hebben het gevoel van onbehaaglijkheid, toen
bij het revolutie-geclreig in November 1918
ook elementen van onrust in het Leger van
zich deden spreken; die zich hun opluchting
herinneren, toen de roode greep naar het
Gezag wera' beantwoord met een toestrooming van honderden en nog eens honderden
regeeringsgetrouwen naar de Residentie,
moet het tot dankbaarheid stemmen, dat het
getal der Bijzondere Vrijwilligers van den
Landstorm, die zich hebben verbonden om
in de toekomst een dergelijk gevaar te
keeren, is aangegroeid tot verscheidene
tienduizenden.

En die in 1918 getuigen waren v11n <1e
geestdrift, welke den verdedigers van het
Gezag bezielde, die de harten kennen van
onze Vrijwilligers uit Noord en 7:uid, uit
Oost en West, van onze Friezen en Zeeuw0U:
en alle andere Nederlanders, die zullen 0r
zeker van zijn, dat deze mannen stra':s, als
het moet, van geen aarzeling zullen weten,
maar ook, dat hun Vrouwen en Moeders
hen zullen aansporen met een

,,Voor ons de Koninqin".
G. W. FRIS.
'Generaal-Ma;joor.
Inspecteur van den Vl'ijwilligm
Landstorm.
's-Gravenhage, 2 Januari 1920.

IIet is niet gemakkelijk, een artilwl mor
het Landstormblad te schrijven. Teclmi,;ch
aangelegd ben ik niet en mijn indruk is,
dat al het geschrevene telkens weer op
hetzelfde neerkomt: A1s het moet.
Mijn opleiding en mijn werkkri:ng; lirC'llgen met zich mede, dat ik afkeerig hen
van ruw geweld, à fortioro van den oorlog,
die veel jonge levens noodeloos weRrukt
en voor sommige volken zelfs noodlot tig
kan worden door de vernietiging v:m
kiemplasma, dat voor de instandhouding
van het volksorganisme niet gemist kan
worden. Wij geneeskundigen trachten Ie
conserveer-en, niet te vernieti~en.
En toch, als 't moet, dan ... moet011 ook:
wij bereid zijn. De verklaringt Zij is }li01·•
boven gegeven.
\Vij zijn afkeerig van ruw geweld, hetzij
dit komt van den kant van gewetenJoozo
politici en diplomaten, die <'le ramprn
van den oorlog, over volken uitgestort, nirt
tellen; hetzij dit geïntroduceerd wordt onder het mom eener moderne democratie,
die daarmede evenwel alleen den naam gemeen heeft. Democratie beteekent de mog-cUjkheid te scheppen, dat een zoo groot
mogelijk deel van het volk, zoo mogelijk
heel het volk, kan beslissen over alles writ
het leven van dat volk raakt. Doch met
parlementaire middelen, door de macht -va 1
het recht, op regelmatige wijze tot rtit
drukking gebracht. De macht, geschnpcm
door het recht en niet het recht, geschapen
door de macht 1
• Nederland zocht nimmer den 001·1og !
Het zal zich evenmin met ruw geweld ern
z.g. nieuwe rechtsorde laten opdring-cm,
die niet de uitdrukking is van den wil c10t•
meerderheid.
Als 't moet,. beschermen wij, wat ons
recht en onze plicht is, de basis van ons
volksbestaan en den grondslag onzer cr,:1tuur, door voorgeslachten moeizaam opg'.:•
bouwd en door OllZ8 genexatio geconser1

veerd als het fundament, waarop het
Ik had het genoegen van nabij de werkNederland der toekomst zijn vrije cultuur, zaamheden van Hoofdredacteur en Diree,,
zijn eigen kunst en w~tenschap zal moeten teuren te kunnen gadeslaan en verheugde
opbouwen.
mij steeds in :hunne prettige en toewijdende
Onder het Vorstenhuis, dat in het hart samenwerking, die aan inhoud en organider meerderheid van het volk leeft.
satie een hoog cachet geven.
Alleen : als 't moet !
· Kómen, zien en overwinnen is niet aan
Dr. I. H. J. VOS. iedereen gegeven. Ons driemanschap vttrstond deze kunst en ik acht het mijn plicht,
•*•
na de gedane ondervinding, namens Comlhissarissen een welverdiend woord van
!
Ja, die raad moet eens gegeven worden ! H ul<le neer te schrijven, met de verzekel'ing
Want honderden zijn er, die het oog het onzerzijds van het groote vertrouwen <lat
liefst richten op wat er naars en onaange- wij in hun gestadigen en nuttigen arbeià
hebben.
naams is in hun omgeving. De een or
De Voorzitter van den Raad van
andére zaak loopt niet zooals zij het gaa1•ne
Commissarissen :
zouden zien en het gezeur begint. Gezeur
VALCKENIER DE GREEVE.
en... critiek natuurlijk. Niet de gezonde
critiek, die tot het beslist noodige wordt
•••
beperkt en geen ander doel heeft dan ver'C' w Redactie verzoekt mij enkele regelen
betering te brengen, maar de echte zeurin
het éerste blad van den 2en Jaargang
critiek, de critiek zonder einde en - wat
nog erger is - zonder de minste wel- te willen plaatsen. Gaarne voldoe ik aan
dit vereerend verzoek.
willendheid.
U, mljne mede-lezers, te wijzen op het
l-Ioe vele flinke mannen zijn reeds uit
groote
nu_t van den Bijzonderen. Vrijwilmooie, nuttige werken weg-gezeurd, hoe
ligen
Landstorm
zoude slechts zijn een b
vele goede en ernstige leiders heeft men
herhaling
treden
van wat ong()twijfèld
naar huis gecritiseerd !
Laten wij er toch aan denken, dat niet door 'bevoegdere en meer vooraanstaande
alleen in beroep en bed1·\jf, maar ook in mannen geschreven is of zal geschreven
worden.
·
het vereenigingsleven de bl·ijmoedigheid
Ik wil d~n ook aannemen, dat het alge_ niet kan worden gemist. Zwartkijkers zijn
meen
principe van ons Instituut aan allen
doodkljkers. Slechts zij, die in opgewektbekend
· en sympathiek is.
heid en met frisschen moed zich willen
Doch
gaarne wil ik een oogenblik st,il.
wijden aan een goede zaak, kunnen
staan bij een onderdeel n.l. den Motorvruchtdragend werk leveren.
Zwartgallig gezeur en matelooze, bittere dienst in zijn qualiteit van Anti-Revolutie.
critiek l~iden zoo gemakkelijk ook , tot Instituut.
Ten gevolge van ver:schillende gegevens,
Yerwarring van personen en zaken en van
ik het voorrecht had in den loop
welke
Verschillende zaken onderling.
an
mijn
werkzaamheden bij dit korps te
v_
Is het niet al te dwaas, soms te moeten
Jiooren, dat iemand voor den Bijzonderen verzamelen, is het mij bekend, hoe in
Vrij willigen Landstorm wil bedanken, om- andere lanc;len een dergelijke qienst
dat de een of andere Overheidsmaatregel repressief en actief heeft medegewerkt, ja,
hem niet bevalt, of omdat hij met een der heeft bewerkt, dat aan revolutionaire aanleden van het plaatselijk comité niet over slagen de kop werd ingedrukt.
Waar zulks in andere landen het geval
weg kan 'l Toch komen zulke domme dinis
geweest, daa~ .ben ik er van overtttig~,
gen van tijd tot tijd voor!
Wellin, 1.aá.t het llit z.ij11 •n:ièt dit alles! dat dit ook- hier te" lànde liet gevàl 7..lll
De lichtpunten opgezocht en het goe<lê kunnen ·zijn, mits ... Gij iedétr" van cleu
gewaardeerd. Niet om redenen, die bui.ten Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, lie. den Landstorm liggen, worden de gelede- zitter ,,an eon motorvoertuig (vrachtauto
.1·en verlaten. Het Vaderland heeft de of personenauto), chauffeur of monteur,
diensten d~r Landstormers noodig. Met niet aarzelt om U reeds nu aan te sluiten
blijden Eiu en kloeken moed worde voor- hij het Korps Motordienst.
Zoo dikwijls overkwam het mij Mj
waarts ~eschreden. Een nieuw jaar wacht
ons! Wat het brenge, wij kennen onze1\ propagandavoering, dat mij toegevoegd
plicht en zullen hem, onder Godes Zegen, werd : ,, \Vanneer de nood aan den man
komt, kunt gij op mij rekenen, maar VOl•f:vervullen. Vervullen ten volle!
Weg met alle gezeur! Weg met hatelijke loopig verbind ik mij niet".
Waarde mede-lezer, hoe goed ook . becritiek I Leve de blijmoedigheid l
In opgewektheid en trouw blijven de doeld, een dergelijke belofte is slechts half
werk•.
. Landstormers op hun post.
Dr. L. DECKERS.
Mits men tevoren een dienst goed kan
oi:ganiseeren, zoowel wat betreft personeel
als materieel, mag men verwachten, dat
Een gevoel van rechtmatigen trots mag de 1·egeering eventueel daadwerkelijk zal
:.eker den Hoofdredacteur met zijn staf '\"an geholpen zijn.
medewerkers en ook niet minder Directie
Wel.nu, mogen dan dew regelen in dit
en Administratie vervullen bij het afsluiten blad medewerken om ons onderdeeL van
van den eersten jaargang van ons Land- den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm,
den 1\Iotordienst, te consolideeren en een
atormblad.
Hoe dikwijls worden nieuwe zaken met sterk wapen te doen worden in de hand
groote energie en goede voorbereiding he- van Vaderland en R~geering om ons te
golllieil, ma~r ook hoe dikwijls blijkt het, verdedigèn tegen aanvallen van hen, die
dat de personen die aan het hoofd staan in voor Vor~tin en Vaderland niets meer
de pl'actijk niet aan de van hen gekoes- voelen.
A. v. HEEOKEREN v. KELL,
terde verwachtingen kunnen beantwoot•
Res. Majoor, Afd. Commt. Motorà.
de111 en nog minder blijvende belangstellin.;
De Steeg, 5 Januari 1925.
kunnen kweeken Y

Geen gezeur

•••

Fabriek te koop.
Te Schiedam aan groot vaarwater te koop
FABRIEK, voor elk bedrijf geschikt, groot
900 M2 en 600 M. zolderruimte, voorzien van
Electrisch Licht en Kracht Vele Electromotoren
en drijfwerk voorhanden
Brieven franco onder letter B aan de Adminiatratie
van dit blad,

Het Vrijwillig Landstormkorps
Vaartuigendienst.
Onder de bijzondere korpsen neemt in ons
land, dat zoo 1·ijk is aa.n kanalen en rlvier~n,
het Vrijwillige Landstormkorps Voertuigen•
dienst een belangrijke plaats in. Dat aan een
dergelijke organisatie behoefste bestond heeft
de mobilisatietijd, die in 1924 een aanvang
nam geleerd. Bestond toenmaals op dit gebied
niets en was men dus aangewezen op improvisatie met alle daaraan verbonden nadeeleu
en kosten, welke laatste niet gering geweèst
zijn, door den langen duur der mobilisatie
vormde zich allens-s' een landstormorganisatid;
waaruit o.m. het thans bestaande Vrijwilli~
Landstonnkorps Vaartuigendienst is overgeble>ven.
De taak van dit korps 'is tweeledig.
Dient het, evenals de andere bijzondere
korpsen, in de eerste plaáts om steun te verleenen aan het wettig gezag, -wanneer dit
voor moeilijkheden komt te staan, daarnaast
is voor het korps ook bij mobilisatie een taak
weggelegd, die uit den aard der zaak zeer
omvangrijk zal zijn.'
·
·
Bij de eerstgenoemde taak, het steunen van
het wettig gezag, zal o.a. hl!t uitvoeren van
regeeringstransporten, noodig om het oeconomische leven zooveel mogelijk ongestoord te
doen verloopen, een belangrijke plaats innemen.
Dat de voertuigendienst daàrvoor bij uit•
stek ~igend is, behoeft haast wel geeu
nadere toelichting.
De groote l1oeveelheden, die door een schip
verveerd kunnen worden in vergelijking met
die, vervoerd door automobielen en andere
'Vervoermiddelèn te land, make~, dat me~ met
weinig pel'soneel en materieel kan volstaan,
waardoor de kosten · st~rk· worden beperkt en
het geheele transport belangrijk vereenvoudigd.
Stel bijvoorbeeld dat een transport va,1
levensmiddelen van 300 ton noodzakelijk js
van den Haag naar Amsterdam. Wil men dit
doen uitvoel'en met vracht · automobielen clan
zouden daarvoor noodig zijn omstreeks
100 vrachtauto's van 3 ton, en ·_bij gebruik van
auto's met geringer draagvermogèn nog veel
meer. Die a,tto's vereischen elk een bestuurder en hulpbe::,tuurder, de ·laatste tevens voi;,r
de beveili~ing, het~een dus 200 man personeel
zou vergen in het eerstgestelde voorbeeld.
Nemen wij daartegenovei: nu eens de uitvoe,
ring van dit transport pet vaartuig en rekenen wij daa,i.,-v.001: op bijv. motorlichters van >30
à 100 ton, hetgeen zeer normate en veel voorkom~<_le., typ.e,n zijn, dan..z:ijn ..noodi.g 4. à,.-8 van
dergelijke motorbooten.
De bemanning dier booten zal bestaan uit
den schipper en een dekknecht en bijv. 2 man
Per boot voor beveiliging en hulp bij 't lossen. 4an personeel ia! dus noodig zijn 4 X 4
16 m\ln voor 4 v~artuigen. ·
Het verschil Sl:)rlntt duidelijk in 't oog terwijl ook de snelheid van'. het transport niet be. langrijk kleiner is. lmmers zoodra de 4 booten, die omstreeks 10 K,.M. pei·. uur zullen afleggen, zijn aangekÓnien, is de geheele voor1
raad voor den Wlll, De autómobietcolonne, di1!
weU!cht een snelheid ván 15 K.M. per uur al~
gemiddelde zal malien, rijdt er wel korter tijd
over, doch het beladen van de vele wagens fln
't lossen daarvan zal veel meer t!Jd vorderen
dan bij een boot waar men op dit werk volkomen is ingeschoten en beschikt over de hulpmiddelen (lier), dE1a,rvQOr noodig.
Voor kleinere transporten en voor die naar
plaatsen, die te water niet te bereiken zijn,
zal het vervoer per auto de aangewezen weg
zijn.
Heeft tijdens de mobilisatie het vervoer te
water reei;ls groote afmetingen aangenomen,
vooral ook daarom omdat de benzinevoorrllden
gespaard moesten worden, hoeveel omvangrijker zou dit nog- niet geweest zijn, wanneer
wij in den wereldoorlog betrokken wal'en geworden.
·
·
.'
·
De enorme ' hoeveelheden van ~Uerlei aard,
als munitie, oorlogstuig, levenstnlddèlen, de
afvoer van zieken en gewonden en wat niet al,
zouden den voertui~ndien11t enorme elschen
hebben gesteld.
Stipten wij zooeven aan, dat tijdens de
mobllisatie uit een oogpunt van benzine besparing aan het vervoer te water een grootere
plaats werd ingeruimd, wij willen aan de hand
van het zooeven genoemde voorbeeld hierop
nog even de aandacht vestigen.
De 100 auto's om daar nu maar eens even
bij te blijven zullen uit den aard der zaak een
veel grooter hoeveelheid brandstof verwerken
dan de 4 booten die '1i zelfde vervoer kunnen
verrichten. Daarbij komt nog, dat de booten
met petroleum Qf xuwe Qlie worden gestoolrt
terwijl de auto's alleen met benzine tevreden
te stellen zijn.
·
'
·
De enorme hoeveelheden motorbooten en
andere vaartuigen dl• in ona lJnd worden aangetroffen ver.cekeren de mog41.ijkheid tot µit;..
VQerin.M: van alle Qij mol;liliiatie no0di1e tran~-
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WIE ZINGT DAAR? i
-------..JJellCJPEJI.,.;,

'-'• tie New Ediaon speelt, hoort men
De LevencJ• Stern en de
t,ezoeke• wraaar ffu~terenda

,.WIE ZlNG"f DAAR?"

Wij noodl&eo U uit Col een bezoek

Kunstzaal Edison
Lange Poten 15, Den Haag
8B Witte de Withstraat 88. Rotterdam

porten ten volle, voor zoover deze te water
kunnen geschieden.
Door de eigenaardigheid van het schippers•
bedl'ijf, dat medebrengt dat de schipper met
zijn vaartuig als 't ware geen vaste standplaats heeft, en zic·h nu hier dan daar in ons
land en dikwijls nog daarbuiten ophoudt, zou
het een verkeerd beginsel zijn, bepaalde voertuigen door te voren bekende, bij mobilisatie
uit te voeren, transporten aan te wrjzen.
Irp.mers op 't moment, dat het vaartuig noodig
zal zijn heeft men niet de minste zekerheid,
dat het in de buurt aanwezig is. Beter kon men
daarom t. z. t. de vaartuigen, die men noodig
heeft vorderen of huren, uit de alsdan ter
plaat~e aanwezige schepen.
Alleen de voertuigen die in vaste diensten
varen en dus aan elk der eindpunten steeds
weder aankomen. Kan men met voldoende
waarschijnlijkheid rekenen de beschikking te
kunnen verkrijgen. Teneinde te allen tijde op
verschillende voor de scheepvaart belangrijke
punten, vaartuigentransporten te kunnen formeeren, heeft het Vrijw. L. S. K. Vaartuig-enclienst · ,. een gi:o-qt aantal af dee~ingscommandanten, die daarbij de behulpzame hand kunnen
biedenden aan wie elk een bepaald r.ayort als
gebied aangewezén is. De vrijwilligers, die in
dat: ravon wonen worden bij die afdeelin.gen
ingede;ld. Zij maken eenmaal per jaar met
hun kleeding en uitrusting inspectie biJ den
afdeelingseommandant, welke inspectie door
hen in de plaats treedt van die voor de overige
dienstplichtigen bij den indeelings distl'ictcommandant.
De Vrijwilligers van den vaartuigendienst,
die uit den aard der zaak uitsluitend uit het
schippersbedrijf en aanverwante va~~en gekozen worden, zijn, voor zoover ZIJ t~t- do
diemitplichtigen behooren, vrij van h~_rhal,mgsoefenil).gen bij het korps, waartoe z1J b~noor-

)

den.
1
Verschillende oefeningen, waa1·bij zoovee
mogelijk samenwerking wordt gezocht met
andere korpsen als de compagnie Torpedi11ten,
het Vrijw. L. S. K. Motordienst, infanterl"' en
artillerie van het leger, de s<;hoo!c0mp. van
den motordienst enz., bieden gelegenheid om de
geoefendheid in de richting waarin die noo~ig
is te ontwikkelen, terwijl de samenwerking
met andere korpsen, die bij mobilisatie een
voortdu1·end voorkomend verschijnsel zal zijn,
er veel toe bijdraagt om elkander wederzijds
te leeren ·}{ennen en waardeeren.
P. DONK,
Luitenant-Kolonel Commandant der
V. L. S. Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Luchtwachtdienflt.
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"Als iemand verre reizen doet
Dan kan -meii veel verhalen",
en er zijn mensehcn, diè zelden· buiten hun
woonplaats komen, maar als dat eens ge.
. gebeu1·t, oon boek zouden kunnen sclil'i;jven
.. van .alles; wat hen overkomen is,
:. 'k Kan op zulke roenschen soms jaloerseh
·worden.
. Hoc veel ik ook reis, in.ij ove1·komt zeldçn
iets, dat 't ve1·tellen waard is . .·
' Heel vroeger al beweerde mijn vader,
. <lat 't me ging als de kat, die naar Parijs
.geweest was en ,toen ze terug kwfimi niet
. anders zei dan "miaauw ! ''
:\Jaar i:oo 'n heel enkele keer komt het
. toch wel voor, dat ik van een reis iets te
; vei-tellen over hou.
,
· Zoo gebeurde· het me, ongeveer een jaar
: ~el eden, dat · ik .in · Zevenaar in den trein
st&,pte.
Op ni'n jas bevond zich m'n insigne,
blauw email met de zilveren letters B.V.L.
Tegenovei· me zat een Duitseher.
't Duurde niet lang, of hti tuurde naar
m'n insigne en vroeg, wat die letten$ beteekenden,
Ik vertelde hem, de,t dit de eerst~ letters
waren van de woorden: Bijzondere Vi•ii•
willige Landstorm.
,,Dat is dan zeker een organisatie nit den
laatsten tijd, Vóór 1914 kwam ik dikwijls
in Holland ma.ar hoorde er nooit van,i,
,,Ja, mijnheer! deze organi1Satie dag.
toekent van Novembei· 1918. ''
Even dacht hti na.
En toen: ,,Ah! die R~volutic,)n. ! Zooa1s
die in Rt~land is gekomen &n bij ons iJ'J

En 't ~rt schre.e-uwt -niet.
Berkkout.
])faal·, ais 't moot, dl'ingt het tot Mden, moet good i1l het oog ievat word-en, of tle
Geïnstalleerd als nietiw lid is -de l~
eîgenHjke bedoeling van den Bjjzonde~ml
A..ls 't moet,
W. Dyserinçk, Ros. Kap. v. d. MQfo1·•
Vrijwi11igen Lan&torm wel bes~t in het
't Zoekt de gelegenheid niet.
Zoo gaat het in ons dB.gelijk~h leven.
vormen van een landeUjken bon.d van Dienst te llan.rlem, (WHh~lminapa.l'k 131).
In o~n omgang niet onze n~te ~ schietclubs, met geen ander gevolg, dan dat
tei vijl de heer v. IJ.zen.dijk !)eda-nkt h.eeft

trekkingen komt gewoop.lijk n~t uit wat
ons sameI).bjnd!.
We leven naa1Jt elkander voort als naast
ieder ander.
Maar ;il~ ramp oi leed, ziekte of ongeluk,
of ook wel .g i;wte. vreugde over iemand
komt1 dan wordt het e,.n.ders.
Dan leeft heel de familie mee!
Dan gaat de $tem van het bloed spreken.
Zóó gaat het ook in~t !'tUS volk.
In gewone tijden blijkt van onze liefde
voor 01.·.anje nfot Z<:l-0 bW veel.
· Maar als Oranje wordt hèdreigd als in
Nov. '181 dan zijn de besten uit -0ns ,volk be.
J.'eid offons t~ bre»gen, zieh zelf te geven
voor Raar!
En al6 ons volk, of ee.n deel ervan, door
rampen wordt bezoeht, <lttn is Oranje
v09raan mn te deelen in het leed, ~n den
geweest.''
nood te lenigen.
Nederland en Oraitje éé11 !
"En die hier voor blijft staan", vµlde
:ik aan, op de letters wijzende.
Zij blijvl'tn éin, ZQOÜtllg het drievoudig
zei m'n medereiûgel', daaraan snoe1-• niet wordt verbroken: ,,God, Neder1 ,Ja",
hèeft Nederland veel te ~nken. W,ij wa1'en land en 01•.anje !"
F. JALINK.
,i,i!)t voorbereid."
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wel IS .' procent. •

·1

a~

A. Zijlstra, Goningen, Lid v. d. Twc~de
Gewe~teJjjke Co.mmissiën ( voor de
Kamer
der Staten-Generaal.
Verbanden en Korpsen) en de Plaatselijke
Dr. W. G. van den Berg, Groningen,
Commissiën (voor de plaatselijk~ afdeelin• Wethouder.
·
gen).
Mr. E. J. Th. à Th. van der Hoop van
Nu is men in enk;ele plaatselijke afdce. Sloehteren 1 Sappemeer, Burgen,e~ter.
G. van Bar11eveldt, Hoogkerk, Burge•
lingen overgegaan tQt de oprfohting Yan
meester.
eon Vereenjging,
F. Kr-01, Uithuizel.'meeden, Burgemeester.
In het st.elool van de organi1Sa,tie is dit
S. Roosjen, Groningen, Leeraa1• Gymbe.slist foutief. Het geeft een vereenigin; nasium.
in ~en vereeniging en leidt op den duur
W. G. Huygen, Groningen, Fabrikant.
tot groote verwarring tmsehen de Vereeniging en de Pla.atse1~1~e Áf<l-oofü1g, de
Plaatselijke ComIDissie en den Pla,atsebjk
GEWESTELIJKE OOI'OU$SIB
Leider, enz. Het is onmog.elijk de verhouKENNEMERLAND.
ding
yan
de
V
ercenigingen
t<>t
de
verschil'
We konden l1et wel wat mMr doen, al
In de vergadering van opgemelde Com~evoelen we aan dat lawaaierig optreden lende bestaande lichamen in den Bijzondegeen behoefte.
missie op 24 NoY. is gekozen tot Vo0r.zitu)r:
ren Vi-ijwillig,m L.andst-orm te bepalen.
De liefde voor Oranje zit in 'o!Ul hart.
de heer Jhr. Mr. Z. ll. E. Teding v•
.Alvorens verder de.zen W(Jg op t<i ga'ln,

Dan zouden we -méér wa.ardeering
vinden!
)
Ma.at m'n reisgenoot in 't tweede geval
leed zêér sterk aan oversehatting van de
krachten van eigen partij, aan owrsehtting voor de Oranjelîefde van ons volk.
Nu ge>'en we toe, dat daarvoor aan.
leiding is.
Van revolutionaire zijde grijpt men elke
gelegenheid aan om door dem.onatraties,
meetings en dergelijke, met veel vertoon van
vlaggen, vaandels en ba.nieren, doeken met
klaterende opschriften en wat 1noor
dienen kan, de groote ·massa te trekken.
En wat dan meelnopt, aangelokt door
uite,:lijk vertoon, wordt mee.geteld.
Wij uiten onr~ zoo niet••.

D
,

e._. · ~e~~g.

gron,~--•~fl,-.

1 "

die Bijzondere Vrîjwllli.ge Landstormers,
welke weinig tijd en gelegenheid hebben oni
aan de schietsport te doen - en dat zijn
ei· in dezen m.alai~tijd velen - langzamer,
J1a,nd geheel buiteii de organisatie komen te
staan. Zij moeten als Landstormer on~
even !la aan het hart liggen.
Met het oprichten v~ Vel'ienlging~n
binnen de Plaatselijke Afdeefü1gen, wordt
de Bîjmndere VJ:îjwillige Landstorm vun.
.zelf een organisatie van sportliefhebbers.
Te-rwi-jl het allereerst aankomt op tr:n.1.w
aan ·v or1,,tin e1i Vadeda.nd.

.

VltIJWILLIG LAND-S"ORMKORPS
MOTORDIENST.

Afdeeling Zeeland.
Op 12 December 1924 had in het "Schuttershof'' te ~ een g,eiellige bijeenkomftlt
,P}a,a.t:i van .de .Afdee;ling Zeeland van liet

als lid der Commissie.

BERICHT,
Op de Nieuwjaarsreceptie ten !love
werd ('foor de officiereh, die
Hare Ma
;
jesteit de Koni!lgin en Ha.:a.r Huis hwine
g·elukweJ11>chen gingen aanbied.en, o.a. doqr.
de Generwa-1s Snijders en van -T.e_rwisp,
het Mobilisatiekruis gedragen,

~n

Omtrent de mogelijkheid, dat dt l$.4en
4e.r afdeellng~u. va,n den ;&.ijz,:Q.d~J"en
Vrijwilligen Landsto:r,n het r.f,c,biliS.Atf~•
kruis gezamenlijk ontva,ngen. door beJJ1.id•
,d eling van het Landstormb-ii.reel te •~.ora
venhage, zal in het volgend n.u-mmer va.n
<>nti blad een nadere mededeeling nr.•
schijnen.
• . ,. 11 't

11
r.~ .. .1.
,,
,,. •
, ,
, ,
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• Vrijw. Lanwito!•lfl.korp.s ,,l\loto1:di.enst •
11
Mobilisatiekruis 1914-1918
Nog een reishet'irri:~'eiifi.~. ,.,. --· •
, r;. • 'Elk; ~l)oow, imoet g,eve$~ •wö11d~it lop
O.ngt-veei~ >-90 ~ê!.e.n met· lru~~ dttJ:nes
De ]dobilii;atiekruisen zullen ver}{oopbaat.
' 't Was in de eerste dagen van September. een deugdelijken grondslag.
waien aanwezig, toen de Commaildantr de
worden
gesteld in vele plaatsen van Nederland
· Öp den 8.stei1 zou R.U, de Koningin een
Ook ons Landswrmbla.d dient QP een 2e Luit, Persant Snoop, te 8 uur de ve1'-

e

bezoek brel1gen aan Zutphen eµ omligg~nde
plaatsen en een tweetal handelsreîziiers
(we zaten inet z'n viere1i in de coupé) be,.
spraken, dat ze die11 dag niet naar Zutph.e11
behoefden te gaan, want dan vielen er geen
zaken te doen maar zou de bevolking feest
vieren.
"Ja'', vond de eeue, ,,ons volk is nog we1
Oranjegezjnd, Als de Koiüngir,. ergens
komt, is 't er fee;;t. ''
"Och," meende de ander, ,,dat is geep_
gevolg van liefde voo1· Oranje, maar meer
omdat men blij is met een gelegenheid om
fäest te vieren.''
, Dat is wal zoo'' gaf de eerste ¼e,
1
"maar toch is nog wel 15 procent va)'.l on1
Yolk Oranjegezind.
'k Had, in m '11 hoekje rustig lezen.d, dat
gésprek gevolgd. en vond het toen tijd, el'
ccm woordje tusschen te gooien.
.
. 11 1\!aar
mijnheei· ! U zegt 15 procent,
maai· 50 procent komt toeh eerst 1''
· Toen ik dîe 50 proeeut noemde, wist ik
zekèr. dat ik niet overdreef.
'k Zou haast zeggen,
indien één, dan ben
~
ik, door m'n bijna zes-jiirigen arbeid vo.or
de 11 B' V. L.. 111 OverlJ··ssel en r''el.d""
~
=. •land,
staat te beoor·deele11 J, 0 e men in da.ze
l·n
·
·,
· ·' •
·
"'
;:f· '•n,, rl':'11 kt o,·er onr.e Koningin.
·J, !"". ,,t ,., , - 50 1)1•0 "., 611 t
El", ik
1i;eet, a-,t
,
"' 1 • u-, 1,. 11
no~ héé1 erg aan dçn Iaiei1 kant wa.s. 75
1u·ocent :r,ou nog een te lage schatting zijn.
i·
d I
d
· d
M
J aar .d e vier e re z1ger · ac 1t er an er!l
e
ov r.
Die viel u.i t: ,,i\Iijnlieer ! waar kolllt U
"a11daan
~.. \ue"t
,
,v " IJ zo'o' wei111'g va11 wat· el'
in ons land onrn:nat, <lat U 1ueent, dat nog
wel 50 % van 011:'l yo]k Oranjegezind
W e~s irn wijzer ! Met 15 % is U er heulle'h
Q

t~?

wel ! ••

De Conclusie.

'

Er bestaat verband tu~s~hen beide voor,
Yalle1i.
·
Het zien wm m'n insigne bra<?ht ~n
Duitscher tot de keimi& vaii pet bestain va,n
onzer organisatie on dattrmee tot het inzicht, dat Nederland, anders do,,n :zijn
Vaderland in November 1018, wel voo1•bnreid it::,
W o moesten ons meer leeren ken.nep..

stevjg1: basis re rustei1.
gadecing met een J1artelijk wclko~twoord bij Juweliers e.d., bij wien de gelegenheid
wordt opengesteiq mn een 1,ijdrage te geven
Deze wordt gevc:m<!@ in tU 1wor,ift
r>wge- onende.
9
tot lenigint; van rlen nood der vele mo);)ilisttie•
+Ujke opvoering van het aa1itat Landst-0rVoor de pau;ze wer-èJen tw~ tabliau,'$: ä~chtoffers en om tot de Vereel}J~nr 4 I ~
11').ei·s, die ja;a,dijks çen kleine gij}dtlijke Vivant opge1/oord, getiteld: ,,IIet. Zeeuw{i..;h Moomsatiekruis 1914-l918 toe te tr~den.
Bij de verkoopkantoren zal men de na-rol,.
bijfü·a~e afstap,n. Hi~r §taan 1000 bij<lra,g~n JvI.otorkoi-ps" en "Aan de grens", welke
gende circulaires vinden.
ad f 1 niet gejij~ :met één van f 1000. bijz<m<ler in de smaak der aan.wczi 5en
om dat b..IJ d.re e~ne
•1.
b'·d
lJ ra8'e, ont breekt
. viele.n.
,,MOBlLISATI.EKRUIS 1914,......lfl:8.
de daadwerkelijj.{e b~7angstelljng en de
1\fejuffwuw De F-0uw, begelflid door
Gereçhtigden tot h,e t dragen van het eereteeu•
waardeei:ing ivan 999 Lan<lsto-rmers. Die mejuffrr,uw Mannaart, gaf eenige liedel·en
,,MOBILISATIE 1914-1918"
belangstelling moot aHerwege · geprikkeld ten gelioore, waarvoor zij niet ftlleen een
worden.
daiikbaa.r applaus had te ooustep, doch geclenkt vele van Uwe me~wapenJ.1.oedtJ'IJIJ
Over den1
d
b
J
•
h.
~
{ . e groote · etee mms 1ei·v~n wailrvoor baar teve""··
h:ier ter plaat.se ot elders die in ~o kOfll.met:vAttt.
•..,, ""'.me"'s
,.,,,,. ·• h_et ...v...,,~r".ls,
i·
en han.del hiemaar bij elke gelegenheid, dfo bloerrien werden ila:ngeboden. Na de pa"UJ.ie rmistandigheden de11 winter tegemQet pan.
Steunt deze M.obtlisatiesle.chtoffer•·
zich voordoet.
kregen .zan~eres en pi~niste wederom bloe,.
en wekt ook hen op die niet a:emobili~rd
En vrwgMt op de afdeéliugsvergaderfogen men van een.ige onbekende aanwezigen.
geweest zijn,
nimmer, dat honderd kwal'tjes rijker vrucht
Van de pauze werd gehi-U.ik iremaakt
leder~ gif!; is welkoml
f
è
d
b kj
··f
g
a werp n. . an een an· e van VJJ en · voor l_Jet ui. treiken van foto's, uem.."akt 4 er
P
"
~
De Voor.zitter v/h. Nati.on~J Co_naitf
twintig.
gele{fenheid van de im1_p ectie van H. M. de
HerdenkiJ18 Mobilisati~ 1914.
..
_
K<>nipgfo. ÜQk liet uitbetalen der henzin~W. H, VAN TERWISG..L
gelden rnnd plaats, de meeste bedragen
,.
werden eehter afgestaan t-0t drkkjn~ <lcr
PI,AA'l'SEI.,IJKE VEREENI&.ING
onkosten van dezen arond.
,,Als ergens drie Nedirianders bij elkaar
,,HET MOBILISATIEKRUIS 191!-tnt•,
Hierna werden nog twee tableaux OI) 0"C·
zijn, dan richtetl zij oen vereet1igîng op".
Hun die instemmen niet het denkbeeld •m
voerd, n.l.: ,,Voor den dokter" en "HdDit geiegde typee1,i wet de eigena_ardlg_e 1an d se1re "tu
. . ,,, terw)J.. verschillende op te richten eene
Hater1l-nl~
1
iucht tot or~anis~erim, welke ons volk h.cc:ren ee11,ige YQQl'<h'achten tèn be.ste ga.vl!n.
kenmerkt. Men kan echter van het goede te
"Vereenjibtg van dragen van het
De le hiit. Van Zwed~n .sloot de vel'ga,<leveel k1•ijiei1. Ooj{ bij den Bij7.0n<let"cn
'.\fobllisatte~rui~ 1914-1918"
ring t)1et een woord van dank V-Oor atfon,
Vrijwilligen Landstorm.
die aan het welslagen hadden medegewerkt. en van die vereeniging lid weni;c}\€n tt wor<le11,
Wij verntimen va11 de oprichting van
D. cze bu1tengewoon
·
goe d geslaagde bijet!n- wordt verzocht hieronder duidelijk naam en
e111rnle Vpr01;nigifl.gen Vflll Bljwndere Vrij- 1>0mst
1.
1.
f
nee t, naar ieders overtuiging, den :adres te vet-melden.
willi~ers bij den Landitol'lll,
band, c;Iic dç leden on~rling verbindt, naii- gen en bevimJ~ren 4e goede hmer.aadscliap 4ie
en bevorderen de g.oede kameraadschap die
Dit is toeh wel ~et!r vè-r gaànd,
w~r aanieh1rnlJ.
gedqfende
d~ mobj)îsatiejaren zich g.et.oonci
Het InsUtuut v1111 den Bijzon.deren Vt·ijheeft en zullen de leden steeds zooveel mogelijk
willigen Landstorm i~, één gl'opte organiE'lkanders belangen kunnen behartigen.
f'latie., welke over het feheeJe land is ~erGEW)1STILIJK!: LAND~i'.O~M.
Pe Voc,u!tter v/h, Nat, Com.
flpreid,
Herd. Mob. 1914,
COMMISSIE GRONINGEN. .
De meer @n l0OO plaa~eltike· afi!~lin,,
W. H. VAN TERWISGA.
g<Jt1 zijn samengevoegd tot iVcrba11de11- en
Dooi· langd-migc ongcsteldh-0id is dQ heer
Korpsen en geschoeid op den militairen tlr. W. G. van den Berg als voorzitter
leest VQll Regimel1tep., Bataljons, Comp 11s~ afgeü·eden.
Aan de Plaattselijke Leiders.
De r;iamcm,tclling der commissie is thai1s:
11ië11, terwijl de burg~;dijke orianisatic
J. Buiskool, Voorzitter, Delfzijl, Burgewordt gev.cmde11 in:
Zendt spoedig Uwe aanvragen om patro.
,neester.
de Nationale L1111<htQr1n~omrnissi.e (voor
D.. ~ Jonge, Se<lretariH, Groningtn, Res. 11en enz. in bij den. Commandant van Uw
1':11,p1te1J1.
het gehee~ land).
Verband of Kor:ps.

Van het .goede •e veel.

Limb. Jagers, de leden der afd. motor- en
spoorwegcorps en alle verlofgangers, die eenig
belang stellen in het doel en wezen der ve,·eeniging.
Deze vergadering werd gehouden tot hech•
tere organisatie van het korps.

eenigszins feestelijk karakter gegeven. De leiding berustte bij den Eere-Voorzitter, den
Edelachtbaren heer P. Colijn. Onder de aanwezigen werden o.m. opgemerkt de heer H,
Valckenier de Greeve, voorzitter van de Gewestelijke Commissie, de heer G. Boulogne,

hoopte op de medewerking van onzen ZeerEenv.
Heer Pastoor Roes. Een volgende keer hopen
wij dat de Heeren Geestelijken van Deume en
Zeilbergen ook tegenwoordig zijn, doch ook
zeker de heer van Agt, de man van den La.ml•
storm. Ten slotte dankte de Burgemeester
nogmaals voor de trouwe opkomst en sloot -tle
vergadering met een "Lang leve de Koningin",
welke wensch met een luid hoera! werd bea~woord.

niét
weder
oefeni

De
zelllg
zooals
onder

Ontvangen Drukwerken.
Wij ontvingen:

's-HERTOGENBOSOH.

ALS 'T MOET, samenspraak voor 8 personen, ten dienste van Vrijwilligen LandRtorm en Burgerwachten door Landstnrmer, uitgave J. van Deventer, 's-Gravenzande.
Een aardige samenspraak, die zich gemakkelijk naar omstandigheden laat aanvullen of wijzigen.
,,EEN LIED VAN DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM". door R. A. Maas
te Alkmaar, maakt een prettigen indruk.
In keurige uitvoering werd ons nog toegezonden een "Blue Band" KERSTNUl\1:.mm en KALENDER.

0. M. J. TISMEER.

De afdeeling Groesbeek van den Bijzonderen Vrijwil!igen Landstorm in 1924.

BEMELEN.

t

Op Zatérdag 13 December hield de afdeefü1g
van den Bijz. Vrijw. Landst. alhier haar jau:lijkschen feestavond met uitreiking van de ,gedenkplaten. Om half zeven waren nagen,1eg
alle Landstormers aanwezig in de prachtzaal
van den heer Geurten.
De We!Ecl. Gestrenge heer jhr. Graafland
stak bij gelegenheid van de uitreiking der platen een speech af en zette nogmaals doel en
reden van bestaan van den Bijz. Vrijw. Landst
uiteen. Een oprecht woord van dank kan
hem dan ook hiervoor niet onthouden worde>1.
Tot laat in àen avond bleef er een gezel!ige
stemming onder de leden. Het mag geen
twijfel of een ieder ging, na afloop der er:ht
Zuid-Limburgsche •vergadering, vol plezier en
welgedaan huiswaarts.

Hoevelen, thans landstormmannen, zullen opschlikken en terugdenken aan de mobilisatie
l!J14, toen kapitein Tismeer het commando
overnam der le Compagnie van het 48e Bataljon L. W. S. te Maastricht.
Hij was een officier van groote kennis en
steeds bereid zijn manschappen met raad en
daad bij te staan. Waar nood was in de gezinnen van de toen onder zijn bevelen staande
manschappen, daar was kapitein Tismeer om
cleze te lenigen.
Na eenigen tijd het commando te hebben gei1oerd over de le Compie werd hij benoemd
tot Bataljonsadjudant in welke functie, die hij
lang bekleedde, niet neer te schl'ijven is, wat
aan hem te danken.
Zijn doodsbericht heeft te Maastricht, waar
hij gedurende een groot deel der mobilisatie5aren in garnizoen lag, diepen indruk gemaakt.
Met name de officieren van hnt toenmalige
vrijw. landstormcorps Limb. Jagers zullen zijn
schitterende cursuslessen over oorlogtechniek
en tactiek, waarmee hij hen voor hun eventueele taak hielp bekwamen, în dan1<bare herinnering houden.
H. v. Th.

De Secr. der Pl. Afdeeling·:
P. A. J. MUIJTERS.

. HEEMSKERK. · ·

secretaris van de Nationale Landstorm Co111missie, kapelaan J. Verhoef en de heer P. A.
Troost, beiden leden van de Gewestelijke
Commissie en de heer J. v. Mechelen, secretaris van de Gewestelijke Commissie. Nadat de
Christelijke Muziekvereeniging, die de geheele
bijeenkomst zeer verdiènstelijk opluisterde, het
Wilhelmus ten gehoore had gebracht, opende
de heer Colijn de vergadering-.
Na de verschillende sprekers welkom te hel;>ben geheeten en nog eens in het bijzonder <le
aandacht te hebben gevestigd op het groote
nut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, gaf hij het woord aan den heer H.
Valckenier de Greeve. Deze memoreerde in het
kort de voornaamste feiten uit het landstormverband Gouda, speciaal van de afcleeling Boskoop en reikte daarna met een toepassel\jk
woord de gedenkplaten uit.
Verder werd het woord nog gevoerd door de
heeren Verhoef, Troost en ·van Mechelen. Den
heer Boulogne, die een serie lichtbeelden vertoonde, betrekking hebbende op ons Instituut,
viel bij het einde een dankbaar applaus ten
deel. Het geheel had, dank zij de uitstekende
leiding, een vlot en aangenaam v.er{oop. Tenslotte is hier een woord van warmen dank aan
de Plaatselijke Commissie, die ook in l1à·ar geheel aanwezig was en ons dezen avond bezorgde, zeer zeker niet misplaatst. Met het
volste vertrouwen mag clan ook deze Commissie, die reeds zooveel heeft weten te bereiken,
de verdere ontwikkeling van hare afdeeling te
gemoet zien. Een woord van dank ook aan de
vrijwilligers, die in zoo'n groote getale zijn
opgekomen en daardoor wederom getoond hebben niet alleen op papier maar ook daadwerkelijk lid te zijn van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.
v. M.

1''eestvergacfe1in~ van. clE':.n" VrijwÜ!igep. J;,and1~topn, afd. Ueemswk OJt: 20 Deç, ,a-924_ Q,n
8" uur opende 'ae Tieer-n. t~~ntje~,• pla"'atselijk
leider van den vrijwilligen landstormc. alhier
met een hartelijk woord van welkom. Daarna
werden de prijzen uitgedeeld, waarbij de heer
TERNAARD.
Hartogh Heijs van Zouteveen het woord voerde.
De prijzen werden behaald door de navolDe Bijzondere Vrijwil!lige Landstorm van gende personen.
cle gemeente Westdongera,deel hield alhier een
No. 1 H. Gilissen, 2 A. Putker, 3 J. Duin,
algemeene ledenvergadering in het gebouw der
4 A. Dam, 5 P. Welp, 6 C. Duin, 7 J. Denneman,
Chr. Jongelingsvereeniging. 80 personen woon8 H. Sinnige, 9 P. Hoogewerf, 10 Jac. de Boer,
den de vergadering bij.
11 J. Rijs, 12 G. Verduin, 13 G. de Ruijter,
Nadat de Voorzitter, de heer J. L. Ooster14 J. P. Baltus, 15 J. de Boer, 16 C. de Wit,
hoff, burgemeester dezer gemeente, een inlei17 A. R. de Ruijter, 18 P. Beentjes, 19 J. de
dend woord had gesprokien ,gaf deze het woord
Ruijter, 20 0. de Wit, 21 Th. de Goede, 22 J.
aan den spreker ds. J. Floekstra alhier, die een
Beentjes Pz., 23 J. van Lieshout, 24 J. Vendel,
RIJSWIJK (N. B.)
opwekkende rede hield.
25 J. van Tunen, 26 P. de Wit, 27 P. Duin,
Daarna gaf de heer Heukels van VeenwouDe uitslag van den onlangs g~houden schiet28 J. N. Heesterbeek, 29 N. Hoogewerf, 30 Jac.
den, propagandist van den Vrijwilligen Landwedstrijd van den Bijz. Vrijw. Landstorm van
Pekel, 31 J. Beentjes, .32 W. Beentjes J z,, 33 R.
onze afdeeling is als volgt: lste prijs T. Liestorm een nadere bese,houwing over het doel
Boon, 34 C. Dam, 35 P. Zonneveld, 36 Jac.
en de werking hiervan. Naar aanleiding hiervan
vaart; 2e prijs P. Smits; 3e prijs T. J. v.
Tuijn, 37 G. Bakker, 38 J. van Duivenvoorde,
Heukelom; 4e prijs G. Kant; 5-e prijs A. v.
werden enkele vragen gesteld, die door den
39 A. Schuijt, 40 N. Meiland, 41 P. Adrichem,
Vugt; 6e prijs G. Kant Joh.z.; 7e prijs R.
spr. werden be:->Jtwoor•d. Aan 't einde der ver42 A. Beentjes Cz., 44 C. Molenaar, 45 A.
Schmidt; Se prijs J, Nieuwenhuizen.
gadering i:prak de Co1nmandant van de afdeeDiemeer, 46 C. Beentjes Dz., 47 G. Kunnen,
P. SMITS,
ling, de heer A. Holwerda, te Nes, eenige
48 C. Bekker, 49 J. de Ruijter, 50 D., Bruins,
Plaatselijk Leider.
, '.lrden naar aanleidir ~ van de uitreiking van
51 P. Beentjes Cz., 52 H. Heesterbeek, 53 J.
de g, 'enkplaten, in verband met het 25-jarig
Duin Cz., 54 J. de Wit, 55 J. Jansen, 56 G.
jubileum van H. M. de Koningin. Ieder lid, ter Bakkum, 57 A. Duivenvoorde, 58 A. BleijenDEURNE.
vergadering aanwezig, kon een exemplaar in
daal, 5~ C. Schouws, 68 J. Schouws, 61 W. Smit,
ontvangst nemen. Het is een aangename en 62 C. Brouwer, IJ. Wittebrood en J. van Tunen
17 Dec. hield onze Bijz. Vrijw. Landstorm
leerzame avond geweest en allen keerden zeer 63 en 64.
een vergadering in de zaal van den Boerenvoldaan huiswaarts.
bond. Tot onze groote spijt was de heer Van
Agt, die als sprek:er zou optreden, door bijzondere redenen verhinderd dezen avond te komen.
BOSKOOP.
Daar evenwel de zaal flink bezet was, en de
SCHINVELD.
Onde1· groote belangstelling had op 17
Ed. achtb. Heer J. C. van Beek, burgemeester
28 Dec. hield de afdeeling Schinnen van het December in hotel Klaassen de uitdeeling der en de Zeer Eerw. Heer pastoor Meeuwsen uit
Landstormcorps Limburgscl1e Jagers - in gedenkplaten plaats. De Plaatselijke Commissie
de St. J,ozef parochie ook aanwezig waren,
café Kohnen alhier, een vergadering, waa1·op onder leiding van haar actieven voorzitter, den
trachtten deze heeren het onze mannen en
uitgenoodigd waren: alle vrijwilligers der heer C. van Heesen, had aan dezen avond een
jongens zoo aangenaam mogelijk te maken. De
burgemeester trad als spreker naar voren en
wenschte allen een hartelijk welkom. Hoewel
~
spreker er niet op voorbereid was, wist deze
toch een korte maar krachtige redevoP.ring over
den Landstorm te geven. Hierna werden de
prachtige herinneringsplaten uitgedeeld, en de
ZONNENOOTJES Il( ca. 20/30 . • • . • • • , f 3.75 G .
gelegenheid gegeven een sigaar op te steken.
ZONNEN OOTJ:ts I en II ca. 50/80 30 50. • . , f 4,05 1 ruis• en
In een oogenblik tijds was de zaal zoo vol
ZONNENOOTJES IV ca. 10/20, gruisvrij . . . , f 2,50 J Steen vrij.
rook, dat men deze wel snijden kon. Er werden
Franco huis à CONTANT DEN HAAG etc.
nog eens echte "militaire" rookwolken uitgeUitsluitend in zakken voorzien van ons ha n de Is merk en s I uit I o o d,
blazen.
SUNRISE beteekent GARANTIE voor Kwaliteit, Maat en Gewicht,
Niettemin trad onze Burgemeester nog even
Altijd v u u r h o u d e n d bij zacht weer; bij strenge koude, ielle hitte.
naar voren en sprak nog een enkel woord over
Amsterdam • SUNRISE-KOLENMIJ... Haarlem
't geen hem ter oore was gekomen, n.l. dat
onze Landstorm een tehuis zou krijgen in het
Den Haag: PLETTERIJKADE 48a = Tel. 72577
bijna voltooide Patronaat en Z.Ed. dus ook
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Zaterdagavond 20 December had in de Achterzaal van Plaats Royal een vergadering
plaats van bovenvermelde afdeeling van den
Bijz. Vrijw. Landstorm.
De commandant der afdeeling de reserve ie
luit. A. B. Rabou opende de vergadering,
heette met een kort doch zakelijk woord de
aanwezigen hartelijk welkom, bijzonder dèn
heer J. van Genabeek, die in plaats van den
heer L. van Agt, secreta1·is der gew. Land•
stormcommissie het woord zou voeren, aangezien deze door ziekte verhinderd was. De leider
der afdeeling sprak zijn leedwezen uit over de
afwezigheid van den volijverigen heer van
Agt, de hoop uitsprekende, dat hij spoedig her•
steld zou zijn.
Alsdan gaf hij het woord aan den heer :[.
van Genabeek, die aan de hand van gegeverts
omtrent de bolsjewistische propaganda aan•
toonde, dat het voortbestaan van het Landstorminstituut noodzakelijk was. 't Applaus der
vergadering bewees dat zijn woorden waren in·
geslagen. De leider der vergadering dankte
den geachten spreker voor zijn leerzaam betoog. Dan kwam de prijsuitdeeling.
Alvorens hiertoe over te gaan sprak cle
leider der vergadering een oprecht woord van
dank aan het gemeentebestuur, dat als le prijs
een verguld zilveren medaille beschikbaar had
gesteld. De prijswinners waren de volgende:
le prijs W. L. Venroy; 2e prijs A. J. Dirks;
3e prijs H. Goossens; 4.e prijs F. Beunen;
6e prijs H. Dalmeijer;
. 5e prijs Dumouge;
7e prijs M. van Rooij; Se prijs W. Steenhof;
9e prijs J. van Dinther; lOe prijs C. Smies.
De plaatselijke leider feliciteerde de prijs•
winners met 't bcha~lde succes de hoop uitsprekende, dat dit succes voor hen alsmede voor
anderen een prikkel zou zijn trouw lid der
afcleeling te blijven.
Nadat de herdenkingsplaat was uitgereikt
aan alle aanwezigen, werden eenige kwesties
op zeer aangename :wijze besproken.
Van de 1·ondvrru.g maakte de rese1·ve le luit.
N. v. Rooij als oudste aanwezig lid gebruik
om den plaatselijken leider A. B. Rabou 'n
woord van hulde te brengen voor de moeite
welke hij zich tot 't herleven der afdeeling had
gegeven en nog gaf. Spreker hoopte den h:er
Rabou nog lang aan het hoofcl der afdeelmg
te zien.
De Bossche afdeeling kan met genoegen
terugzien op deze pretti~e en geanimeerde vergadering. Uit propagandistisch oogpunt is ze
een succes geweest.
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OOSTERHOUT.
Maandag 22 December 1.1., vergaderde bovenvermelde afdeeling in het café "Stad Parijs"
ten einde de prijzen voor de Plaatselijke Wedten einde de prijzen voor den Plaatselijken
Wedstrijd uit te reiken.
De vergadering werd geopend door den :.1eer
C. van Rooy, voorzitter der Plaatselijke Land•
storm Commissie, deze dankte met, weluitgekozen woorden de aanwezigen voor de trouwe opkomst benevens voor de opkomst bij het lè\fgeloopen' schietseizoen en sprak den wensch uit
dat 't volgende jaar weder met dezelfde quantiteit de oefeningen zullen ,:orden bijgewoond;
daarna sprak Z.Er. de teleurste!ling uit over
de verhouding der qua!iteit van de prijzen,
vergeleken met die van het vorige jaar, doch
moest hieraan toevoegen dat inplaats van de
grootte der prijzen, welke anders aanzien hadden, thans den leden wordt aangeboden "en
prachtige gedenkplaat, ter herinnerinP," aan het
huldeblijk voor Hare Majesteit de Koningin,
welke gedenkplaat is eene blijvende herinnering aan de toen door ons wederom gedane belofte van aanhankelijkheid jegens het WPttig •
Gezag, waarna de voorzitter het woord gaf 11an
den res.
le luit. Van Oirschot, Plaatselijk
Leider, die den leden bekend maakte dat voor
den wedstrijd voor het "Verbanrl" dit jaar p-e!'n
prijzen zu!len worden beschikbaar gesteld,
zulks in verband met den gehouden Landdag
te Oudenbosch.
Hierna werden een vijftigtal prijzen aan de
respectievelijke winnaars ter hand gesteld.
Bijzonder lof moet worden gebracht aan de
Plaatselijke Commissie, die gezorgd had, dat
alle deelnemers een prijs hadden.
Na de prijsuitreiking werden met nog eenige
welgemeende woorden de leden toegesproken,
omtrent de prettige en gezellige samenwerking in de afdeeling Oosterhout en werden zij

meter
Ier n
lend
plaat.
Ac
111 fo
herei
gcclr

naar
niet
stee<.i
ook
Ac
Indis
doch
gehn
t•.>ld.

Ve
al me
Di
doçh
opgcl
Nu
ken
hetw

YOOr

1·ech

aange11poord, vooral tijdens het winterseizoen
het L1mdstormblad te lezen, opdat de geest
niét zou verzwakken, om dan volgend jaar
weder met deze!fde quantiteit bij de schietoefeningen en bijeenkomsten aanwezig te zijn.
De vergadering bleef nog geruimen tijd gezellig bijeen, om nog een napraatje te houden,
zooals dat een oud-militair placht te doen,
onder het genot van een pittig glaasje bier of
sigaar.
Oosterhout, 23 December 1924,
VAN BAVEL.

NAALDWIJK.
De schietoefeningen voor de Bijz. vrijwilligers en voor de leden van den Motordienst
zijn voor de afd. Naaldwijk-Maasdijk weder
aangevangen. De oefeningen hebben nu
weder plaats op Dinsdag 20 Januari en 10
Februari des avonds van 7 tot 9½ uur m
Café ,,Westlandia". Laat nu geen vTijwilliger thuis blijven, de vorige maal was de
opkomst te klein.
De Plaatselijk Leider
J. M. VAN DER POEL.

MEPPEL.
Op den 16en December werd alhier een
feestvergadering gehouden, die in alle opzichten als geslaagd mag worden aangemerkt.
Aanwezig waren, behalve de Voorzitter der
Pjaatselijke Commissie de heer Struben, de
Burgemeester van Meppel, de heer Knoppers,
de Secretaris der Gew. Landst. Commissie, de
he, :Ie Bruijn, terwijl meerdere vertegenwoorC:igers van de omliggende plaatsen waren opgekomen.
De· gezelligheid werd verhoogd door medewerking van de dames Romijn en de Bruijn,
die èenige zangnummers ten beste gaven,
welke zeer op prijs werden gesteld. Ook de
hoeren Kreuzen en Loos hadden met hunne

FEUILLETON.
Zonder toestemming overnemen verboden.

Verloren Geluk.
door
J. D. A.V.
INDELIJK, eindelijk
•
zou hij zijn land
- ~·
dan weder terugzien. Nog enke1'3
,
oogenblikken, en
f\ _
de Nederlandsche
grens zou zijn be'
reikt.
In
Yliegende
Yaart verslond i:13
zware locomotief
kilometeT na kilometer, doch 't was hem te langzaam, sneller moest het gaan, sneller moest het rollen~ geYaarte hem brengen in zijn geboorh'plaats.
Achttien lange jaren had hij geploeterd
5n Indië, zich alle genoegens ontzegd om te
hereiken het doel, waarvan hij steeds 1-.ad
gcdi;oomd. Ging een ander met vacantic
naar de bergen, hij zwoegde door, dacht
niet aan vrijnemen. ,,Time is money" was
stee<.i& ziin lijfspreuk en daarnaar had hij
ook alti_;.] grhandeld.
Achttien lange jaren had de gloeiende
Indische zon hem beschenen, hem gekweld,
doch h~i had er niet om gegrven in zijn
gehaaste jacht naar geld, steeds meer
g,.>ld.

Veel had hij er voor opgeofferd. 't Bego-a
al met zijn vertrek uit Holland.
Diep Ïn z'n hart was de liefde ontYlamt,
doch hti had aan hare stem het zwijgell
opgelegd. Eerst l'ijkdom !
Nu was hij er "bovenop'', was zijn werken bekroond door een aardig kapitaaît_je.
hetwelk hem meni•g zweetdruppeltje en ook
zijn jeugd had gekost.
Jong was hij niet meer, doch wr,t hinc1erde dat; hij had geld, veel geld en dnarYoor w:)s alles te koop. Nu pas zou hij ,~erst
l'echt van het leven gaan genieten. Ni"t z-c,o

aardige voordrachten veel bijval,
Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt, om de prijzen. van drie verschillende
schietwedstrijden uit te reiken.
Burgemeester Knoppers riep de hulp in van
al!e aanwezigen, en in het bijzonder van de
dames, om gelden in te zamelen voor een
komenden Landdag in 1925. Zijn kernachtige
rede werd door luid applaus beantwoord.
Daarna werden lichtbeelden vertoond van
verschillende Eerewachten en Landdagen van
den Bijz. Vrijw. Landst., welke werden toegelicht door den ·heer Verkruissen uit den Haag.
De heer de Bruijn hield een gloedvolle rede,
die de aanwezigen ten zeerste boeide en een
langdurig applaus ontlokte,
Hulde werd gebracht aan den Sergt. v. d.
Molen, den Plaatselijk Leider te Meppel, die
een zeer actief persoon. is, en zijn beste krachten aan het Instituut van den Bijz. Vrijw.
Landstorm besteedt. ·
Daarna werd de ,avond verder afgewisseld
mei voordrachten en lichtbeelden. Er waren er
Nu volgde nog de uitdeeling van de jubileumplaten, alsmede van de prijzen, wat om
des t~ids wille, met een kort toepasselijk WOJ.td
van den voorzitter geschiedde, waarna deze,
na een woord· van dank aan de verschillende.
sprekers gebracht te hebben, de bij uitnemenrJheid goed geslaagde, zeer gezellige vergarlering sloot. Zulk een perzik smaakt naar meer.
Vermeld dient nog dat voor "Het Landstormblad" bijdragen werden ingezameld.

OOLTGENSPLAAT.
Op 27 Dec. 1924 hield deze afdeeling van den
Bijz. Vrijw. Landst. een schietwedstrijd. Door
particulieren werden gaven bijeengebracht
door middel van de !_ijst, waarmede het lid
Lijdens rondging. Nàtuurlijk teekenden velen
niet, hetzij door onkunde, hetzij door vijand;
schap. Niettegenstaande dat mogen de resultaten bevredigend genoemd worden, temeer
daar het plan zeer onverwacht opgekomen was.
De burgemeester verleende zijn volle medewerking, en toonde zijn sympathie met het
doel, door zijn inteekening bovenaan te stellen,
aldus der burgerij een voorbeeld gevende. De
prij zen bestonden uit gebruiksvoorwerpen ( dus
geen geldprijzen of etenswaren; we 1: een nest
schalen, portemonnaie, tabakspijp met doos,
inktstel, wollen das, vulpotlood, schep, enz.)
Zij werden alleen betrokken bij leveranciers,
die op de lijst ingeteekend hadden, en onder
voorwaarde, dat ze eventueel tegen andere
voorwerpeu va.n dezelfde waarde omgeruild
zouden kunnen worden. Op 2 Januari 1925
kwamen de leden samen, en nadat de res. 2e

Luitenant De Lange een kort woord gesproken
had, deelde de plaatselijke leider Kreeft de
'Prijzen en de herdenkingsplaten uit. Ieder lid
kreeg een prijs. Het gemiddelde van het aantal
geschoten punten correspondeerde met het
gemiddelde van de som, die per lid beschikbaar
was, De schutters met hoog trefcijfer kregen
grootere waarde, de andere lagere. Na het
staande zingen van het eerste couplet van het
"Wilhelmus", keerden allen (voor zoover wij
weten: voldaan) huiswaarts. Een volgende
keer vroeger beginnen te werken, en het
publiek mede uit 'te noodigen bij de prijsuitdeelingen, ligt in onz~ bedo~ling. VerbliJdend
·was het ook, dat dri eleden der "Vooroefening''
uit belangstelling ter ' vergadering aanwezig
waren als gast. Wij melden dit al!es zoo uitvoerig om anderen op te wekken ons voorbeeld
zoo nootlig eenigszins omgewerkt, te volgen.

propaganda te maken, èn tot het werven van
nieuwe leden, èn om meer lezers te winne-:t
voor het, door ons allen zoo zeer gewaardeed~
,,Landstormblad".
In gelijken geest werd ook nog gesproke·n
door den hèer Versluis.
Er zijn in onze gemeente nog vele personen,
die lid konden zijn, en die tot dusver nog n'et
zijn toegetreden.
Door den heer Versluis werden we nog vc:·gast op een stukje, getiteld: ,,Een Zeeroovershistorie". Hieruit bleek dat ook onze Voerouders soms een overmacht, hetzij door list of
dapperheid, met Gods hulp op de vlucht wi&ten te jagen. Laten wij hun voorbeeld volgen,
wanneer het noodig mocht zijn.
Nadat de heer Versluis allen, inzonderheid
den heer Laernoes, had gedankt voor hun
bijdrage tot het welslagen van deze samenkomst, behoorde deze avD'lld, die onder het genot van een sigaar en een kopje chocolade, zoo
ras was voorbijgesneld, weer tot het verleden.
Nog werd door de leden besloten om jaa1·-.
lijks iets bij te dragen tot het vormen van een:
kleine kas, en daaruit de kosten van een evi:n•
tueele vergadering te bestrijden en ook enkele
prijzen beschikbaar te stellen bij de te houden:
schietoefeningen, om zoodoende ook de anic10
daarvoor te bevorderen.

SEROOSKERKE (W.)
Donderdagavond 8 Januari hield de afd.
van den B. V. L. S. alhier haar jaarlijksche
bijeenkomst.
Een 16-tal leden waren tegenwoordig. De
heer H. J. Versluis, Hoofd der ChT. School ~n
tevens lid der Plaatselijke Commissie, presideerde de vergadering. Hij riep allen het walkom toe, in 't bijzonder den heer P. G. Laarnoes, die uit Vlissingen was overgekomen om
ons samenzijn bij te wonen en gezellig te
maken, zooals alleen hij dat kan. Deze wijst
nogeens met klem op het nut van den B.V.L.
S. Ook op de onverschilligheid en lakschheid,
die zich van velen onder ons volk schijnt
meester te maken. Men ziet het nut niet in
van ons Instituut. Men acht het overbodig en
staat er zeer sceptisch tegenover, Dat is een
gevaarlijk teeken. Zulke menschen kunnen o:c.s
soms meer kwaad doen clan besliste tegenstanders.
Door verschillende leden werden opmerkfo
gen gemaakt, of vragen gesteld, die alle op
duidelijke en aangename wijze door den heer
Laernoes werden beantwoord. Ieder lid werd
in het bezit gesteld van een Jaarboekje, en na
een toepasselijk woord van den heer Laemoès
werd door hem aan ieder der aanwezige leden
een Jubileumplaat uitgereikt.
Hij wees ook nog op de noodzakelijkheid 0111

',

KLAZIENAVEEN.
22 December. Hedenavond kwamen de leden
van cleu Bijzonderen Vrijw. Landstorm in een
gezellige vergadering bijeen, van de afd.
Klazienaveen, Zwartemeer, Barger-Compas•
cuum en Barger-Oosterveld.
In grooten getale waren de leden opgekomen,
zoodat deze vergadering als zeer schitterend
gei;laagd mag worden genoemd. De voorz. van
de Plaatselijke Commissie, H. Dippel, sprak
zijn groote voldoening uit over de trouwe orkomst en leidde daarna op voortreffelijke ·wijze
de vergadering.
Het was een bijzondere avond, waarnaar
vele leden met verlangen hadden uitgezien.
Niet alleen zouden de prijzen worden uit,gedeeld, behaald bij de schietwedstrijden, doch het
voornaamste punt van het programma was
wel: de uitreiking van een gouden medaille aan
het lid der afd. Klazienaveen: Warner Rink,
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als velen, die in enkele jaren het gro'Jtste bewonderen, de vrouw van zijn broer, de
gèdrr,Jte van hun vermogen er door J,ecn vrouw, die de zijne had kunnen zijn.
jagen, neen, hij zou g·enieten, op ern
,,Je bent er niet jonger op geworden"
kalme, bezadigde manier, zooals het altijd merkte zijn broer lachend op en hij wist
in zijn bedoeling had gelegen.
dat dit waarheid was. De jaren van vrijwillig opgelegde ontbering hadden hun sporen
Gelukkig waren de douane-moeilijkheden
spoedig achter den rug en voort spoedde
de trein zich door uitgesterkte heidevelden.
Sneller moest het. "\Yas hij niet te Genua
a~:i wal gegaan om vlugger in Holland te
zijn. 't Ging hem te langzaam, zooals alles
hem steeds te langzaam was gegaan. Jachten, om zijn doel te bereiken, daarop w;:,.s
heel zijn leven gebaseerd geweest, was de
eenige hartstocht die hij kende.
Reeds spoedde de dag ten einde, toen, als
een brullend monster, de trein het station
binnenijlde.
l\let zijn handbagage naast zich, stond hij
een oogenblik als versuft te kijken naar de
drin 6 ende menschenmenigte die zich naar
den uitgang bewoog.
Toen, vanuit die golvende menschenmassa zag hij zijn broer naderen, die hem
met uitges_token handen tegemoet kwam.
Hartelijk was de begroeting, hoewel zij,
tijdens zijn verblijf in Indië, zeer weimg
van elkander hadden vernomen. Nu werden alle kwesties op zijde gezet want zij
waren broers en ,, 't bloed kruipt toch,
waai· het niet gaan kan''.
Met een auto waren zij spoedig tehuis en
daar ontmoette hij haar, de eenigste vrouw,
die indruk op hem had gemaakt, jaren ge- zichtbaar achter gelaten en reeds begon zijn
leden. Neen, niemand wist er iets van, ook haar bij de slapen te grijzen.
zij zelf niet. In koele berekening had hij
Toen werden de twee kinderen binnengezich voorgenomen nimmer iets van. zijn bradlt, "\Vim en Elly. Bewonderend zagen
zwakheid te laten blijken, 't zou al zijn zij naar hun Indischen oom op, naar den
denkbeelden, zijn toekomstdroomen in dui- man met het ernstige, met rimpels doorgen hebben doen vallen.
ploegde gelaat en spoedig zat Elly op zijn
.Nu zag hij haar weer na achttien jaren. knie en stond Wim tegen hem aangeleund,
Het jonge r:eisje, hetwelk J1ij verlaten had, hem vertellend van hun jong leventje, Yan
was een vrouw geworden, in de bloei van de vele genoegens die zij hadden, doch ook
haar lcnm. Schooner was zij geworden en van de kleine zorgen die huisdier en speelhaar optreden getuigde van zelfbewustzijn goed hun soms al gaven.
gepaard met eenvoud en tact. OngekunMet een verwezen glimlach hoorde 11ij
steld was de 01itvangst, die zij hem had hen aan. 't "\Vas alsof J1ij in een andere
bereid en oprechte hartel\jkheid sprat;: wereld "·as gekomen, in een ,rerckl w·1 ar
uit den geest, die hcrrschte in het intieme men geen jacht naar geld kende, waar men
hnisgrzin.
niet had te zorgen ,oor een toekomst.
Ongemerkt bleef hij haar aan::itaren en
"Kom kinderen, je moet het oom niet zoo
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lastig maken", vermaande hun vader, doch
hij weerde hem af en zeide dat hun gesnap
hem niets hinderde, doch dat hij het dol
vermakelijk vond.
De avond vloog om en 't was voor het
eerst in zijn leven dat de tijd hem te snel
ging. Onophoudelijk blikte hij naar de twee
kinderen en hun moeder en in hem ontstond een gevoel van leegte, hetwelk h:ij no~
nimmer gekend had.
Toen werden de kinderen door hun mo"4
der naar bed gebracht, terwijl hij met zij!I
broer zijn toekomstplannen besprak.
Even kwam zijn schoonzuster om de dotrf
hem roepen om de kinderen in hUllllfJ
bedjes te zien liggen en nog eens goede11
nacht te zeggen.
In de slaapkamer stond hij' aan limr
bedjes en boog zich over hen heen. Eell
onuitsprekelijk verlangen kwam in hem oP,
om hen te omarmen, doch een gevoel van
verlegenheid belette hem dit.
Opgetogen greep de moede1• zijn ann ëtt
fluisterde hem toe:
,,Vindt je ze niet lief?''Van haar stralend gelaat bllkte h\j naar
de kinderen. Een ongekend gevoel propte
zich op in zijn keel en alsof hij met stomheid was geslagen, kon hjj hen alleen maal'
toeknikken.
Heel vroeg zocht hij zijn kamer op, voorgevende dat de lange treinreis hem vermoeid had.
Daar in de eenzaamheid zonk hij op een
stoel neder en drong het tot hem door, dat
hij bij al zijn rijkdom nog arm, stro:tatarm
was.
De zucht naar fortuin had het veri,1,ngen
naar echt menschelijk geluk verdror:ger,.
Geld had hij, maar huiselijk geluk zou hij
nimmer kennen .
Nu begon hij de leegte te gevoelen, die
steeds in en om hem was geweest. Nu besefte hij, dat het geluk, hetwelk hij zoo pal'l
aanschouwde, ook het zijne had lrnnnr>n
wezen, doch hij had het van zich gestoote'l
in zijn brandend verlangen naar rijkc!om.
Zwaar schokten zijn schouders en YOO'I'
net ccTst na. vele jaren, ontvielen ~ •·,,nen
zijn ongcn.
Hij weende om zijn weggeworpen geluk.

Het was een plechtig moment, toen de voorzitter met een toepasselijk woord het versiersel
op de borst van den schutter hechtte. Spontaan zong men hierop het "Wilhelmus".
Nu was het woord aan den heer H. Velsink,
leider van de afd. Klazienaveen. In een kernachtig betoog besprak bij het belang van den
Bijz. Vrijw. Landstorm en wees er op, dat
vusthouden aan Oranje en Nederland, een bin11.enland.sche politiek verzekert, die voor het
gezag buigt en · gerechtigheid betracht. Amleren zulten we opwekken, lid te worden van het
Landst. Instituut. Onder daverend applau>l
w~rd zijn voorstel aangenomen, een telegram
te zenden aan onze geëerbiedigde Koninglr..
Het lui~de aldus;
De leden van den Bijzonderen V1·ijw. Landstorn1, afd. Klazienaveen, Zwa1'temeer, Barter~
Compascuum en Barger-Oosterveld, in fee,:tve,gadedng bi1een, betuigen -Opnieuw hun
aaphankelijl{h~id en trouw jegens U en Uw
Huis.
H. DIPPEL, Voorzitter.
H. VELSINK, Pl. Lei<le:.-,
' Hiei:op werd het volgende telegram terngcmkang~n:
·
f{are Majesteit de Koningin betuigt leden
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm oprechten
dank voor gevoelens van ~nhanke!ijkheid m
trouw.
VOS VAN STEENWIJK,
Adjudant.

's-GRAVENDEEJ;,.
l>e ~ew,o M jaar)ljk~he .s.cbietoef~ningen van

cl(l l!-fd. '1>-Graven4eel werden besloten met een
wedstrijd, waaraan h~t g:rootste dee} der leden
deelriam. De 12 beschikbaar gestelde p1·ijzen
viele~ ten deel aan de vqlgende deelnemers :
1, L, P. Nll!lktgeboren.

2. J. Seip,
3.
4.
5.
.6,
'l.
8.
9.
10.

tolker met sue<ea voor dezen avond bewerkt.
De zangnummers, op het programma vermeld,
werde1;1 uitgevoerd door mejuffr. B. Sluij~r, zij
gaf ten beste Ave Verum, Schäfer's •Sónntagslied, Das Veilehen en De Gefopte Vogelaar. Een
welverdiend applaus viel haar ten deel, wij
hopen dan -0ok dat zij bij een volgenden feestavond bij de medewerkenden niet zal ontbreken.
',
Een pantomime "Bij den photograaJ;'', en een
eenacter, vielen zeer in den smaak bij de aanwezigen.
Vervolgens had de vrijsuitreiking plaats.
Majoor de Veer réikte .onder een.ige toepasselijke woorden de prijzen aan de schutters uit.
De uitslag was als volgt:
Klai,se A.
1st.e pr. H. Kaskens met 85 punten; 2de pr.
L. Smeenk 85 p.; 3de prij. F. Cocu 84 p.; 4de
pr. Jhr. D. Bicker 82 p.; 5de pr. P. J. Glas
81 p.; 6de pr, J. Zaal 78 p.; 7de pr. G. J.
Verduin 75 p.
Klasse B.
1.ste pr. J. N. de Hart 83 p.; 2de pr. H. J.
Wolvetang 82 p.; 3de pr. H. Magrijn 78 p.;
4de pr. C. Pereboom Jr.; 5de pr. H. Groenendaal 74 p.; 6de pr. W. G. Brouwer '70 p.;
7de pr. A. J. L. Olifiers 66 p.; 8ste pr. E. J.
Schouten 65 p.
Na de pauze werden de s y m b o 1 en v a n
den B. V. L. door tableaux voorgesteld en wel
de voorstellingen "A I s 't m o e t" en de
"L an d s t or m e r ge 1 au w e r d d o o r d e
N e d e r l a n d s e h e M a a g d.1' Bij het
laatstgenoemde werd achter de coulissen het
Wilhelmus gezongen, Het tooneel was door
palmen, vlaggedoek, lichteffecten, enz. in een
sprookjesland als het ware herschapen. Het
arrangement van de tableaux was in handen
van den heer P. J. ter Beek, die een exti·a,
woo1·d van lof voor zijn bereidwilligheid aan
den Landstorm bewezen ten volle Yerdient. Het
pubfüik was enthousiast en een donderend
appau1;1 steeg uit db zaal op.
Tot -slot werden nog eenige voordrachten
gegeven, waarna de leider mede<lee1de, dat de
nie1.1we gedenkplaten in het voorjaar 1921;i zullen worden uitgereikt en met woorden van dank
:-.an de medewe1·kenden den goed geslaagden
feestavond sloot.
Jhr. D. BlCKER,
Res. 2de Luitenant,

P. Mol.
G. pen Boer.
B. föiaktgeborén.
A, Benders.
C, de Haan.
A, de Heer.
A, va;n Twist,
P. C. Reedijk.
11, H. B. Kleinendorst.
T, Liefaard.
Voor het uitfei~n .qer priJ~n had 4,e PI.
00$TERWIE~UM en BOZUM. .
C1nmnii,$ie een gezelti~en a,vond 1:"Mrg.anisee1·d,
Ufo"tév13rts dienst moest. dgep fl.Ui pr<1?.a~~'1&-18 Dec, '24, Uedenavopd kwameri de leden
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.
m11ll.kte zich. dien.. •avond
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.. .
.. . verdiepsteli)k,
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i
t af ~an al
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zetten. Dàt zifn woord jnsloeg, bewees
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1st, e eer . IJ s11ra, 1e ons weer m
wel ~et feit, dat _zich ~taand_~ de vergade~tng l;:ernachtig en soms niet van humor ontbloot
bet oog seh'ld
.J.
de st a b'l't
·t v·an den '1JJ"Z .
10. meuwe leden heten mschnJven, Met volaoe,
lf erµe
1 1 e1
mng ma~ op dii;,ien prop:3-ga nd a-avo nd wo rden Vrijw. Landstol'm, Hoe Troelstra terugdeinsde
teruggezien: de ond:rlmge bal}d werd ver- voor de mannen van Oranje en zelfs door
de vaderland.shefde
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en eigen
.
~··
•·t werd . Revoltiti·e
ster}i.t,
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.
par~JJmannen
gewrna..
het aafltal vergroot van hen, die kalm ~n moeten wij haten. Ziet eens naar Rusland, hoe
tegenover
even- (1aar dmzenc
. . . 1en mensch en ZIJ•·n ter doo,1,; geb•·acht
e1·nstig Wénschen
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• d u Id geen Godsdienst
en
tueele revolut1ona1re woellngen.
De sov j et -regeerm~
.
De plaatselijke Leider:
wanneer eenmaal deze zal uitgeroeid zijn, dan
E, J. v, d, BERG.
zal het vrede op aarqe zijn met de ... duivelen.
Daarna spriik de pastoor W. v. Qostveen, die
begi11t te zegggp, dat hij een beetje huiverig
is, na zoo'n spreker te hebben gehoord. IntusDIEMEN.
schen zij opgeme1•kt, dat alle aanwe:i;igen len
'Op Dinsdag 25 November j.1, had alhier in Pastoor dankba1J.r waren voor zijn be:iielend
de zaal van café "de Jiejgel'" de officieele prijs- woord, WiJ ~il')deren, aldus spl'.1 der 20e ce'.lw
\!Jtrej}cing plaats van <le gehouden sehjetwed- leven il} een geweldigen tijd. De menschen
l!trijde11 op 13 en 20 Novtlm'ber. Wij mochten schijnen Qok ~eweldig, ,ze hebben geen ee::-bied
ens op de schietwedstrijtjen verheugen PP een voor God den Sc}rnnper van het heelal. ·-ret
zeer groote c:ipkomst der leden, hetgeen zeer spreekwoord: wat grooter geest wat groo~er
zeker te danken is aan de nieuwe schi~trege!ing beest, wordt à/kwijl:, bewaarheid, Spr. qringt
claar voor }let eerst gesahoten wel'd in kJasf!en. er dan ook met alle klem op aan tot versterDall,r eenige leden en daffitls en heeren hunne king van den Bijz. Vrijw. Landst. en tot 11antoezegging hadden gegeven dezen avo11d op te sluiting als lid daarvan. Zijn onze mannen
luisteren door muiiEi'k, zang en voordr11cht, kon somtijds nog te laksch, dan moeten de vrouwen
de Plaatselijke Commisfo een programma tot aansluiting aandringen.
Eamen stellen van vee11 tien nummers,
Den Commandant r,1. Salverda werd verzocht
Om acht uur was de zaal geheel gevuld met d~ gede11kplaten uit te reiken. Alvorens dit te
belangstellenden, be&taa.nde uit de plaatselijke doen wel'd de gelegenheid gegeven zich op te
commissie en leden met hunne dames ep vel.'der geven 11,ls lid, qiet het resultaat dat zich 11
intrpducee's en genoodigr.len, waaronder majoor nieuwe leden aansloten als lid.
C. de Veer, commandant van li, S, K. Stellü1g
Met een zeer toepasselijk woord werden de
platen uitgei·eikt, waai'lla gelegenheid werd
.v:m Amsterda.m, ;met mçvro\tw De , Veer, ,
De heer F. Cocu, plaatselijk leider, heette gegeven tot pauzeeren.
Ds. Burger, die om des tijde wi!le de verg.
de aa:qwezigen h1J.rtelijk welkom en hield vervolgen:, een inleidend woord, waarbij hij het meest verlaten, sprak een kort woord tot de
doel van den Landstorm in goedgekori:en woors vergadering, zijn voldoening uitsprekende ovel'
den goeden geest, die allen be7;ieide en nreef;
den uiteen zette,
•
J{iema ~af het muziekçlubje "Onder On~" de voorz. voor diens leiding.
De administrateur besprak daarna de proeen mar~ch. ten gehoQre, welke onmiddellijk
gevolgd werd door de voordracht "Hoa mijn paganda voor het Landstormblad in een kort
Tantje Betje de l)iemei-scoui-ant leflst". De oor- en zakelijk betoog met het gevolg dat 11, II e
~prong van deze voordracht was door den ver- a a n w e z 1 g e I e d e n z i c h opgave P.

n

~ft

a l s a b o nn é. Aan de leden die niet aan•
wezig waren zal dit nog worden gevraagd.
Aangezien het intusschen te laat was ge~
morden, sloot de voorz. deze recht gezellige
vergade1·ing, nadat aa:q de verschillende woordvoerders dank was gebracht voor het gesprokene.
Als slot werd gezongen: Mijn schild en mijn
betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer.

WIJKE~OOG.
Maandag 15 Dec. was door b.g. afd. der
B. V. L, een vergadering belegd ter uitreiking
der prijzen welke behaald zijn in dèn wedstrijd
met marga; kortelings -kehouden: Door afweûgheid van den voorzitter werd de vergadering
geopend door den pl. leider; · den heer van
Boozendaal, welke allen harte1~1c welkom
heette, in het bijzonder luitenant Eldermans,
secr. v. d, Gew. L;mdst. Çommissie "Kennemerlaml" en ons trouw lid, den heer J. Barnhom, in verband met hun herstel na ondergane
r ware operatie,
Spreker memoreerde even de gehouden
schietoefeningen en wekte allen nog eens op,
om propaganda te maken voor den B. V. L.
vooral onder de jongeren die pas den dienst
weer verlaten hebben.
Spr. verzocht daarna luitenant Eldermans,
over te gaan tot het uitreiken der prijzen.
De uitslag was als volgt:
le pr. D. Groot, 95 p.; 2e pr. L. Beentjes,
94 p.; 3e pr. A. Welp, 94 p.; 4e pr. H. v.
Roozendaal, 92 p.; óe pr. N. v. Hesselingen,
89 p.; 6e pr. J. Mooij, 89 p.; 7e pr. H. J. v.d.
Ham, 87 p.; 8e pr. J. v. d. Pol, 85 l).; 9e pr.
J. Rijke, 84 p.; 10e pr. J. Schoorl, 84 p.
Na de uitreiki)'lg der prijzen werd de vergadering door den pl. leider gesloten, doch
bleven allen nog een uurtje genoegelij!t bij
fllkaar.

SCHIEDAM.
De Vereeniging van Bijzondere Vrijwilligers
bij den Land!liorm te Schiedam hield Donderdag j.l. in het Gebouw "De Doele" een schietwedstrijd voor Marga en buks. Misschien zal
het enkele lezers 'opvallen, dat ik spreek van
vereeniging en dat is dan ook juist. Bovengenoemde vereeniging telt op heden 60 leden,
waarvan er Donderdagsavonds zeker 50 present
zijn, welke groep dan ook wel de kern van
den Schiedamschen Landstorm genoemd kan
w,:irden. Iedere bijzondere vrijwilliger kan van
deze vereeniging lid worden en _p~t&f{lt (l;l!n ee11
vrijwillige contributie, wall.rvan dan verschillende dingen betaald kunnen worden als
buk;;,(en), p~tronen, prijzen, e.a.
Zao waren we dan OQk nu weer in .stall.t ~n
wedstrijd te houden. Beschikb;i.ar waren 11
prijzen voor Marga, 12 prijzeq voor buJc,s; en
voor elli; wapen een troostprijs, wel)(e gedeeltelijk gekregen en gec!eeltelijk door de vereel')i•
ging gekocht waren.
Deze prij zen vielen. ter. deel YQQr Marga ;urn:
1. J. J. Vis (49 p.); 2, J , Sonneveld (48 p.);
3. H. D. Mak ( 48 p,); 4. W. J. v. d. Hejjdep
(4~ p.); 5. N. Zuidgeei,t (47 p.); 6, G. F.
Meijer (47 p.); 7. W. v. Schie' ( 47 p.); B, P.
Mak (47 p.); 9. C. Spruijt (47 p.); 10. J, in
't Hol (47 p,)i 11. N. Krommenhoek (47 p.)
Buks.
le klas: C. Spruîjt, 35 p.; J. Sonneveld, 35 p,;
W. J. v. d. Heijden, 34, p.; M. Krommenhoek,
32 p.
2e klas: W. v. Oossanen, 35 p.; Th, Weenipg,
34 p.; A. P. v. Pelt, 32 p.; J. J. Vis, 31 p.
3e klas: H. v. d, Lee, 31 p.; H. Tafü 30 p.;
F. v. Harting~veld, 30 P·i C, L. Wijzenbroek,
26 p.
Troostprijs: Marga P. P. v. d. He!jden; Buks
W. Krommenhoek,
Alvorens de lei<;le,·, tevens voovzitter der
veree!'liging, de heer P, Miik, tot uitreiking d~r
prijzep overging, dankte hij alle_ aanwezigen
voor de opkomst, verzocht hen, die zulks nog
niet g-ed~an hadde!} zich al~nog te abonneèrep
op ons Landstormbll!,q. Voorts dat vai1 '11 firm3
een aanbieding Wil-Il ingekomen voor een lijst
tim een g·edenkplaat, waarvan bijna allen ge.br1,1ik w~nschten te ma,ken. Dat eer.stdaag,; het
mobilisatie-kruis verkrijgbaar zou zijn en dat
op Donderdag, 8 J;;inuari, begonnen zal wo):'deri
met een wedstrijd van 6 serie's, verdeeld oYer
tien avonden.
Nadat )1ierna een ieder zijn prij~ had ont•
vangen en het all.n sigaren, boterletters,
speculaas en chocolademelk niet had ontvroken,
~fagen allen te ruim elf uur
huiswaarts,
tevreden gestemd 9ver de;en avopd,
De Secretaris,
W. VAN SCHIE.

BLI,rA.

Daarna gaf de Voor zitter gelegenheid aan
den commandant der Afd. om de prijzen •rit
te reiken aan de prijswinnaars, van de ·onderlinge schietwedstrijd die dezen zomer door de
leclt:-n gehouden WllS.
De WelEd. heer Heukels van . Veenwouden,
propagandist voor den Vrijw. Landstorm, hield
een opwekkende rede, waarin spreker .ons ie
gevaren schetste die land en volk nog altijd
bedreigen door <Ie rustelooze en nil:lts ontziende
actie der revolutionaire groepen, waarom on
v"!nuoeide propaganda voor den Vrijw, Land
storm nog steeds een gebiedende eisch is.
Deze keurige rede werd met aandacht ge
volg(), waarna spontaan werd gézóngen: .. Zij
zullen het niet hebben" ~ }let "Wilhelnrns·'
Daarna volgde nog de uit<leeling der por
tretten en geden'lçplaten, die door alJen zeer PP
prijs gesteld werden. Vijf nieuwe leden _trade1
tot de afd. toe.
Na nog enkele huishoudelijke mededeelingen
en nadat de voorzitter allen dank betu,igd had
\ 7oor hunne opkomst en medewerking -tot liet
slagen van deze vergadering en in het bijzon
der den h.eer He11'kels, werd de uitstek~nd g-e
slaagde bijeenkomst, waar bijna alle leden
tegenwoordig wa1·en, door ds. Sybran,dy ge
sloten.
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ALPHEN a/ d. RIJN.
Zeer belangrijke mededeelingen ! ··
De herden!dng van het 5-jarig bestaan der
(l.fcleeling Alphen a. d. Rijn vindt plaats op
Maandag 23 Febl'. en DinS<lag 24 Febr. a.s in
het Nutsgebouw. Beide avonden h~t~lfde ·pro
gral}'lma. Toega11g uitsluitend op bewijs van
toegang voor aUe Bij11, Vrijw., de vrijw. van
den Motot·dienst, de vrw. van den Vaartuigen
dienst en de Vrijw. vat1 den Spoorwegdienst,
alsmede vQor hunne echtgenoote pf verfoofde.
Afhalen be\vjjz;en van toegang, consumptie,
bon~ en progrnmma'$ op Zaterdag 7 Febr., van
5....,..7, in het bureau Burgerwaeht in de l3ruggestraat. Wie persoonlij'k verhin<lerd is tot af•
halen, kan zulks aan een 'nder OJ?dragen, dpch
client dan een schriftelijke mecledeelit'lg <11ta1·0Yer mee te geven. Wie ook van deze w1jzè van
afhalen geen gebruik maakt~ kan een el) ander
per b:rief of briefkaart aan-vrtJ.gen, met opguaf
wellre avond s-ewensaht is.
Er zal :i:ooveel ,noge!ijk rekening gehouden
worden met de aan te vrag,m avonden,
Lartdstormers uit Alphe;i; · ~mtrek, die een
dezer avond.err wenschen bij te wonen, ~unrien
inlichting-en verkrijgen ~ voorzoowir de:iJe ,nog
nîet gegeven mochten zijn - bij den pla;i.t~elijken leider, wijl door den secretaris rle1: La,ndstorm Commissie ~ Alphen alle leiden: l~J den
orntrek reeds in Dec. '24 om medewerking in
deien ûjn ver,,;ocht.
Zegt Mt voort!!!
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Het spreekt vanzelf

d

lo
dat Redactie CIJ. Administratie allen
le;iers en lezeressen veel heil en zegen i.n het
Nieuwe Jaar toewenschcn,

V

g

~
dat icdt1r, die tot het gemobiliseerd+} legèr
heeft behoord, gerechtigd is tot ,het dragell
van het mobilisatiekruis, dus QOk dè Vi:ü·
willige Landstormers uit de jaren 'l4 tot
'18,
'

b'
t
li

dat het kruis, 11u het ook in uniform
mag worden gedrage11, in de eerste plaats
in politiek rnag worden gedragen,

g

~

z

dat het aa11tal dergcnen, die zich door
htJt ongerMhtigd drll,gen van het kruis, de
vel'a,chting van hun omgeving QP den hiils
willen halen, wel uitep;t gering wl zijn,

tl

k
l

a

})

g
dat ieder die daartoe in staat is, en die
nog geep. g;ldclijke bi,jdrage voor ons Landsümnhlad ht,eft afgedi•agen, indien dit niet
wordt verholpen 1 mede oorzaak zal ziju, als
de Ie jaargang van het Landstormblad met
een tekort moet sluiten.
.

w

d,1it van tekorten niemand een blad in
$ta11cl kan houden.
··

~
dat liefde voor het Vaderland en Vor•
stenhuis ook onderstelt liefde voor dDll
Bijzondere~ ·vrijwilligen Lundstortn en

Hl December l.l. hield de afd. van den Bijz.
~
Vrijwi!llgen Landstonn alhier een eenigszins
dat liefde voor den 'B\izonder(l1i Vrijwilfeestelijke bijeenkomst.
De Voorzitter opende deze vergadering en ligcn LtP' ~.,torm onderstelt li<ifd~ voor het
orgaan, dat Ol'J,S allen ve1een!gt.
r1ep den leden een :\'/oord van we.lkon;i tta.

t

d
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Luchtwachtdienst. '
In een vorig artikel is gewezen op het
_g;eoote belang der verduistering bij
dreigende luchtaanvallen.
Hier mogen nog eenige opmerkingen vol. gen omtrent de maatregelen, die te treffen
zijn voor de veiligheid der burge1·ij.
Tot deze maatregelen lJehooren in de
eerste plaats het nagaan waar bomvrije
dekkingen bestaan of met geringe hulpmiddelen spoedig kunnen worden ingericht o.a.
k~lders met gewelven waarboven ± 4 verdiepingen. Deze kunnen door rails en beton
of zandzakken spoedig bomvrij worden
gemaakt.
Bij deze schuilplaatsen moeten duidelijk
worden aangegeven de ingang (blauwe
l&ntaarn en 't aantal personen waaraan
'dekking moet worden verleend, terwijl een
bepaald persoon moet zijn aangewezen voor
het handhaven der orde, reiniging enz.
In gewone huizen is geen bomvrijheid te
ki·ûgèn, wel eenige scherfvrijheid door opstelling achter de muren c.q. door zandzakken daar achter op te stapelen en eventueel door zolders of vloeren van verdiepingen, welke zich daartoe leenen met een
laag zand van + 30 c.M. of een laag zandzakken te bedekken.
·
Opstellingen onder of nabij trappenhuizen z\jn het meest gevaarlijk te achten,
benedenverdiepingen zijn veiliger dan
bovenverdiepingen, niet volkomèn veilige
kelders zijn gevaarlijk.
Indien voldoende tijd tot waarschuwen
.bestaat kan hit publiek worden toegestaan
zich bij duisternis op straat te bewegen,
kl,lnr).en vergaderingen doorgaan, schouwb\1risen enz. open blijven e.d.
Naarmate het luchtgevaar dreigen<lor
wordt moeten in do eerste plaats groote
Yoll.:~bijeenkomsten (vergaderingen, bioscopen enz.) worden verboden. Gro0te
fabrieken worden zooveel mogelijk gesloten.
ln verband met de landsverdediging en
de voedselvoorziening lran doorwerken ge.
~vcnscht zijn. In dit geval moeten de
fabrieken <loor alaxmseinen worden gewaarS(lhuwd om ontruimd to worden, Voor
oenig achterblij,•end personeel, machinist
enz. die tot het laatste oogenblik blijven,
moeten bomvrije onderkomens worden gemaakt.
Aan de h11rge1·ij moet zoo noodig slechts
één waarschuwing worden gegeven en wel
een alarm:,ein. Op dit signaal verwijdert
ieder burger zich van de _straat en worden
de bovenverdiepingen der huizen ontruimd.
·Ten eiüde een en ander Ylot te doen ver]oopen is het gewenscht bij de groote bom•
. vrije onderkomens een waehter te plaatsen.
De buitendeuren der huizen mogen il1
geYal vn:1 luchtalarm niet op slot zijn, opdat
irder zich op straat bevindend burger een
·-veilig onderkomen kan zoeken.
fa het door omstandigheden niet mogelijk
bij f)en luchtaanval een bomvrij onderkomen
te bereiken dan gaat men plat op den grond
lig·gen.
De \vaarschuwing dat luchtgevaar dreig.and is geschi<;idt door de telefoon, door
tlgenten per rijwit'l enz. Bij vool'keur geen
klokgelui of sh•encn bij nacht, vermits afgezette motoren in de vliógmachines het
lawa,ai doen opvangen en dus orienteering
wordt bevorderd. Een. goed middel tot
alarmèering is h.v. ook om rnn allerlei
P\tnten gegtntionnoerde auto's te doen uitgaan, welke op het alarmsein een bepaalde
l'Ol'lte afrijden en een bepaald signaal of
trompetgeschal doen hooren. Het signaal
dat alles veilig is kan natuurlijk op ecnvo11c'\iger wijze worden gegeven.

Het verditmt aanbeveling tijdens een
luchtaanval de ramen in de huizen open te
zetten met het oog op het gevaar van binnenshuis ontwikkelende gassen.
Van niet gesprongen granaten of onderdeel en moeten onbevoegden afblijven (gevaar voor ontploffing enz.) Zoo mogelijk
moet de politie met spoed worden gewaar- reikt, en tevens de inning plaats hebben
van bijdragen voor het Landstormblad
schuwd.
1925, terwijl door de firma Begeer een aai1LAB·REE,
tal mobilisatie-krl!izen tegen kostprijs zulMajoor b;11. Vrijwillig
len verkrijgbaar gesteld worden.
Landstorm.korps Luchtwachtdienst.
De ~ecretaris der Gew. Commissie:

Mr. J. G. A. VAN GELDORP
MEDDENS.

Convocatiën.

VERBAND ALKMAAR.

LANDSTORMVERBAND GOUDA.
Uitreiking Gedenkplaten.
14 Januari. Lekkerkerk. In café C. B.
v.d. Wouden om 7.30 uur.
15 Januari. Waarde1· en Barwoidswaai'der. In café G. Nap te Barwoutswaarder,
om 7 uur.
16 Januari. Oitdewater. In het Patronaatsgebouw om 7.30 uur.
19 Januari. Gouderak. · In de Openba,l'e
Lagere School om 7 uur.
21 Januari. Gouda. In café de Harmonie
op de Markt om 7.30 uur.
26 Januari. Nie1iwe,·kerk a.d. IJssel. In
café Joh. Bq_erop om 7 uur.
27 Januari. Moercapelle. In het Gemeentehuis om 7 uur.
29 Januari. 01tde1·ke1·k a.d. IJssel. In
café de Harmonie om 7 uur.
30 Januari. BergambacJit. In café van
Soest om 7.30 uur.
·
2 Februari. Bleisiuijk. In het Gemeentehuis om 7 uur.
4 Februari. Haastrecht, Stein en Vl"st.
In het Patronaatsgebouw te Haastrecht Gm
7 111,11'.
1
5 Februari. Hekendol'p en L. R. Wefrît.
In café Leeflang te Hekendorp om 7 unr.
9 ]'ebruari. l'rloordrecht. In café r-et
Posthuis (Geleeds) om 7 uur.
10 Febrliari. Schoonhoven. In hrt Stationskoffiehuis om 7 uur.
12 Februari. Berkenwoude. In het Gemeentehuis om 7.30 uur.
13 Feb1·uari. Capelle o.d. IJssel. In ca~é
IL de Wit om 7.30 uur.
14 Februari. Reeuwijk. In café voorheèn
v. Leeuwen om 7 uur.
16 ll'ebruari. Sfólwi'jk. In de Bijzondei·e
School om 7 uur.
19 Febrl1ari. Waddinxveen. In hotel
Visbach om 7.30 uur.
20 Februari. Benthnirzen. In de Opcnbar'e Lagere School om 7 uur.
24 1,l'ebruat·i. Zeven1111ize11. In hotel Vos
om 7 nul'.

NIEUWE HOLLANDSCHE
WATERLINIE.

2 Febr. '25 te Harenkarspel (Waarland)
bij Wed. v. Ophem 's avonds 7½ uur.
4 Febr. '25 te Anna Paulowna bij J.
Wiggers 8 uur.
6 Febr. '25 te Limmen, Café Groot 7 uur.
9 Febr. '25 te Helder, Hotel "den Burg"
8 uur.
11 Febr. '25 te Sche1·me.t'horn, J. Koster,
S uur.
13 Febr. '25 te Hai·enkarspel (West),
Patronaat, 7 uur.
17 Febr. '25 te Obdam, Café Wed.
Wester, 7 uur.
18 Febr. '25 te Piirmerend, Café J. Baltus, 8 uur.
20 Febr. '25 te Oasti-icmn, Café van
Benthem 7.30 uur.
23 Febr. '25 te 0. Niedorp, Café C. Jong,
7 uur.
26 Febr. '25 te De Rijp, Café J. Blokdijk,
7 uur.

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.
Bij Kon. Besluit zijn met ingang van 1 Jan.
1925, benoemd en aangesteld: bij het res.-personeel der landmacht, bij den vrijwilligen
landstorm, bij het vrijwillig· !andstormkorps
Motordienst, tot reserve-eerste-luitenant voor
speciale diensten, de heeren J. A. Dekker en
J. Boelstra.
Benoemd is bij het vrijwillig landstormkorps LuchtwachtcHenst to.t . re&. ' lste luit.
voor speciale diensten G. Keij.

Koninkliike Onder~cheidinir.

uitkwamen met het volgende totaal-aantal
punten (max. 500) :
JI. W. Weitkamp. 400.
J. Stegeman 44ï.
A. de Haas 465.
G. Bakker 453.
G. J. Schrnitz 448.
Zulke cijfers doen zien, <lat onze Twentsche leden op elken schietwedstrijd kurmen
uitkomen en daar een goed figuur maken.

J.

HAREN (Gr.).
Donderdag 27 Nov. had een bijeenkomst
plaats van de Afd. Haren van den B. V. L.
Deze verg. werd geopend en geleid door den
heer kapt. De Jonge van Groningen.
Van de Plaatselijke Commissie was aanwezig
c!e We!Ed. Heer Bos. De WelEd. Heer v. d.
Meer uit Onnen was door omstandigheden verhinderd deze verg. bij te wonen.
Nadat kapt. De Jonge een kort welkomstwoord had gesproken tot allen en speciaal den
WelEd. Heer Bos, die als niet-militair toch
veel voor den B. V. L. gevoelt èn zoo welwillend was ons met zijn bezoek te vereeren.
Hierna werden de prijzen uitgereikt van den
laatstgehouden schietwedstrijd. De prijswinnaars waren le pr. J. Eisses, 2e pr. J. v.
Steenwijk, 3e pr. Js. v. d. Es, 4e pi'. J. Wierenga, 5e pr. J. v. Dalen.
De gedenkplaten werden thani" uitgereikt
met een korte verklaring van kapt. De Jonge.
Deze sprak de wensch uit dat deze keurige
platen een eervolle plaats in onze woningen
mogen innemen.
Ter afwisseling gaf de We!Ed. Heer Bos
een lezing over "Schijnbare tegenstelling en
toch geen tegenstelling." Op keurige en duidelijke wijze zette spreker zijn onderwerp uiteen.
Na deze lezing werden de landstorO?t:!l'S
t.itgenoodigd om een kleine bijdrage te geven
voor ons "Landstormblad" ('t is bij geen kleine
gebleven). Met voldoening hebben de landstormers van Haren getoond, nog veel te ge•
voelen voor instandhouding van ons Landstorm.
blad.
Degenen die niet op deze vergadering· aanwezig waren worden als 110g uitgenoodigd om
iets te geven voor ons Landstormblacl, wat bij
e,nderget. kan geschieden.
Na nog enkele huishoudelijke iaken be•
sproken te hebben werd deze verg. met wooxden
van cl.ank aan allen, doe\} inzonclerhei(l aan den
spreker, door den kapt. De Jonge gesloten.
De plaatselijke leider,

Het heeft H. M. de Koningin behaagd, Jhr.
E. von Bose, secretaris van de Vereeniging

J. WIERENGA.

Volksweerbaarheid, te benoemen tot Officier
in de Orde van Oranje N~ssau.

ADUARD.
Vrijdagavond 19 December 1924 vergaderde
alhier cle B. V. L. in het hotel Blomsma. Bijna
alle leden waren aanwezig, alsmede waren
Do schutte1 s, die aan den Yerbands- tegenwoordig Kapitein cle Jong·e, secretaris
·wadstrijd op 6 December te Enschede Yan het Groningsch Verbaml; de Edelachtbare
deelnamen, lwbben getoond, met h0t ge- Heer van Barneveld, Burgemeeste1 ~!hier en
Voor::itter der Plaatselijke Commhssle, alsmede
w0er te 1nmnen omgaan.
twee leden dezel' Commissie.
De Heeren IL '\V. '\\Teitka.mp en J. StegeDe Commandant der A,fdeellng sprak een
man van Ambt-Hardenberg, behaalden elk woord van welkom tot alle aanwezigen, waar-93 (max. 100) p1mten en moesten dus nog na door de ve1·gadering het "Wi111clmus" lltaan•
kampen om den lo en 2en p1•ijs.
de gezongen werd. De Commqnd11nt spi·ak een
De uitslag Yan dezen tweekamp \Yas, inleidend woord, waarin hij wees op ve1•schil~
dat de Heer ,Veitkamp met 97 punt 0,1 lende gebeurtenissen uit de historie, daarbij de
eenheid v.i,n ons volk sterk naar voren drong
aanspraak maakte op den 0ersten, d0 en sprak de wensch uit, <lat ook in de toekom~t
heer Stegeman m0t 91 pnnten op den twee- die eenheid moge blijven. Verder gaf hiJ fie
den prijs.
leiding over aan Kapitei!l de Jonge, die in
De derde prijs was Yoor de1i. hc01• A. d0 1 herinnering bracht de groote hulde, dit1 H. M.,
Haas van Enschede met 91 punten.
C1nze Koningin, 't vorig j&in• was gcbrucht,
, r
• •• ,
.• •
.
,vaarna de gedenkplaat werd uitge1 elkt. ~~11
\ oor
1 uit de vrJi'wil •
. dcü , 1c1 den pr:us 1, wamen lil aan- bes t uur wenI gekozcn, bes t aance
merkmg, elk met 90 punten, de heercn G. Jïgers R. Smit, P. Hehnholt en J. Nieuwhof. In
Bakker f:111 G. ,T. ScJnnitz van Rijssen.
de Plaatselijke Commissie namen nis leden nog
De prijs werd bij loting toegewezen aan zitting de l1eeren A. Kleima Ezn., Wethouder
{'Tl I. S. Oosterhoff, particuli€l'.
den hee1• G. J. Schmitz.
Het abonnementsgeld van "onze courant"
En dat de hooge cijfers, in dezen wedkwam binnen.
strijd behaald, niet te danken waren :urn
Nadat rle te behandelen zaken waren vei·rlcht
een "gelukkige dag", blijkt wel liicl'uit, r]eef men nog eenige oogenblikken gezellig
dat zij met de 50 patronen in de oefenin- hijeen en besloot men 28 Januari a.s. wedsr
gen -van 1924 verschoten (Taba-wedstrijd) eene vergadering te houden.

TWENTSCH VERBAND.
1

In de maanden Januari en Februari zijn
voorloopig do volgende vergad()ringen ter
bespreking der te houden schietoefening,m
in het jaar 1925 en andere aangelegenheden, den B. V. L. betreffende, definitief
vastgesteld:
17ijk bij Dml1'stede:

Donderdag 22 Januari des n.m. 8 uur in
Gebouw "De Botermarkt' 1,
Utrecht:

i\faandag 26 Januari n.m. 8 uur in het
Gebouw "Bellevuc" Drift, Zaal I.
lllontfoort:

Donderdag 29 Januari des n.m. 8 uur m
de Kolfbaan van den heer V un Tiossum.
Lopik:

Zuterdag 31 Januari des n.m. 8 um.
II erwijnen:

Dinsdf;¼g 3 Februari in café
des J'!,m. half negen.

,;waalzicht"

Bunschoten:
Vrijdag 27 F€bruari drs n.m. 8 uur in

gebouw 1,Volksbelang".
Op bovenstaande vergaderingen zul:en
de Jubileum-gedenkplaten worden uitçr-

1

Jaarboekje ten dienste van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm

1925
Verkrijgba0,r door tusschcnkomst van de GEWESTELIJK~ LANDS'l,ORMOOMMISSIEN en de LEIDERS VAN DE PLAATSELIJKE
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Heeft U voor Uw Drukwerk wel eens prq" s

Landstormcommissie, Gewestelijke Landstormcommissie .,Rotter- aangevraagd bij
dam", Plaatselijke Landstormeommissiën v/h Gewest R'dam
Vrijwilligers van het Landstorm'
•
corps Rotterdam. Commandant,
GOUWE 110
.Ä
GOUDA?
Officieren en Onderofficieren van
de Landstormgroep Rotterdam
zoo neen, doe het nog h e d e n.

DrukkerIJ·· A JongeJ·an

Mijne beste wenschen voor 1925.

_.

U zult hiermede zeker bezuinigen.

"l"UINKNECHT

WIE HELPT
Res. Officier, door mil. dienst
zonder betr. aan werkkring, on•
verschillig w. aard, eventueel
tegen belooning.
H.B.S. opl., kennis Fransch,
Eng., en R. C. boekh., volkomen
vertr. met Holl. en Duitsche
corresp. typen en steno. Leeft. 22j.
Brieven onder No. L. bur. van
dit blad.

in eenvoudig gezin te 's-Gravenhage. Brieven onder letter K aan
de administratie van dit blad.

Wie wil

LEVENSVERZEKERING=MAATSCHAPPIJ

Toezending franco na ontvangst
vau postwissel.
J. VEENElU.N,

Ankelaarsche weg 23 • Apeldoorn
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Prijzen:
4' t,
Buitenbandèn
..L~~
kwaliteit A f 9. .L._~
kwaliteit B f 8.~~
Binnenbanden f 2,80

Opgericht 1855
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en verder alle rubber-artikelen
op Technisch Gebied

L

v·

Directie: A. H. MAATBUIS.
C

Correspondenten gevraagd.

d
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Broekema's Koffie en Thee
Groningen
fijnste kwaliteiten

Accountantskantoor J. van 't Land
Groningen
Parklaan No. 30
Telefoon No. 2837

Banketbakkerij DU CHATEAU. • Gouda
Burgemeester Martessingel 125 •

T"lefoon 139

Specialiteit in Goudsche Sprits en Siroopwafelen
-

Verzending door het geheele land

-

Uitgaaf van 0. BLOMMENDAAL, te 's-Gra.venhage:

De Burgerlijke Stand
in vragen en antwoorden

s

Honderd malen
per dag hebt ge
ze noodig
De drukste zakenmenschen
noemen het Evershilrp potlood het grootste zaken-potlood. Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor de
Wahl Vulpen, de eerste in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken. Ze kan niet
barsten ot breken Eversharp
potlood en Wahl Vulpen behooren beiden op uw Jesse•
naar voor gebruik aanwêzig
te zijn.
Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de
Importeurs:
BLIKMAN ~ SARTORIUS

AMSTERDAM

Alom in den Boekhandel te bekomen, en, tegen
inzending van het bedrag, ook bij den Uitgever.

ANTON WEWER - SCHOONHOVEN

11
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in gouden en zilveren werken.

MEDAILLES " KRANSEN. BEKERS, enz.
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Bij de Administratie van "Het Landstorm•
blad" verkrijgbaar tegen inzending van
postwissel van f 2,- ingebonden volledige
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Eerste Jaargang van
,,Het Landstormblad"
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L. de Vries Hzn.
Brugstraat 7

GRONINGEN

TWEEDE DRUK

Prijs ingenaaid • , • f 2,25

Blauw email INSIGNE met
Zilver rand en letters B. V. L,
flinke Jasspeld en te dragen op
roset in Nationale kleuren.
Dit werkje is in hoofdzaak geschreven voor degenen,
Prijs: Per stuk 40 et.
die studeeren voor de akte van bekwaamheid in de
2 tot en met 5 stuks 35 et. p. st. gemeente-administratie.
6 ., " " 10 "
32½ " " ,,
11 en meer 30 et. per stuk.
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gevestigd te Veendam

door eer. korte maar krachttge
actie een flink bedrag aan
provisie verdienen?
Hij .vrage voorwaarden aan
door J. 0. BAUMANN,
ondergeteekende.
·
Onder cle medewerkers wordt
Burgemeester en Secretaris van Woubrugge,
een wedstrijd met hooge prijzen
gehouden.en W. B. VAN DE WATER,
Il. J. KRUIJ,
Lammerweg 15 Apeldoorn Secreta1·is ·van Oi•crschie en Leeraar Staatsinrichting M. O.

Insigne B.V. L.

v.h. Bakker & Zoon

,r

VOOR BILLIJKEN PRIJS

1 gebruikte PIA.NINO ruim 61/.
octaaf, zeer mooi van kast en toon
en een HARMONIUM, Worcester
Organ•registers, Diapason Forte,
Aeolusharp 2, Viola 4, Diapason
8, Dulcet 8, Basscoupler, Vox hu
mana, Treble Coupler, echo 8.
Melodia 8, Fox cel es te 8, Principal
forte. in zeer mooie kast, bijna als
nieuw. Desgewenscht op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Br. franco letter DB. aan dit blad.

Yllrle:&elcl cloor cle

VEENKOLONIALE

Gevraagd voor direct of 1
Februari e.k.

DIINSTBODB

CAFÉ-RESTAURANT

Ridderkerk

VAN DER STEEG
Gew. Secr. L.S. C. Rotterdam LANDSTORMERS ! Sluit Uw Levensverzekering bij de
Biedt zich aan een Tuinknecht,
voor Villa of Buitenplaats, Ook
genegen huiswerk te ver, ichten.
N.H. adres W. J. v. d. Leeden
Looschewel? 85 Apeldoorn.

HOTEL "DE ZALM" N.V. NEDERL. CAOUTCHOUC= EN
~
MARKT GOUDA
GUTTA"PERCHAFABRIEK
~~
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Heeren" en
J ongeheerenkleeding.

FATUM

Piet Heinplein 6

.J"

's-Gravenhage

Telefoon 33940
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Ongevallenverzekering
H. A. MAURITS

Uniformen
Rijb~oeken

Adverteert
in dit blad

Dames•
en Heerenkleermakerij,
ook Militaire Kleeding.
Zuid 6rouwerstraat 40,

HAARLEM.

No. 2. FEBRUARI

Verschijnt den

1925

15den

van elke maand in 60.000 ex.

2e JAARGANG
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Hfl LAND5TORMBLAD
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND.5TORM

INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINISTRATIE EN REDACTIE: KONINGINNEGRACHT 50 'S·GRAVENHAGE.
A90NNEMENTSPRIJS
F. 1.50 PER JAAR_

DE, SAMENKOMST TE UTRECHT.
Op 5 Februari zijn een vijftigtal vertegenwoordigers uit alle Landstorm-Verbonden saamgekomen te Utrecht, om daar
gemeenschappelijk na te gaan, op welke
wijze de arbeid van en voor ons blad het
best kan worden behartigd.
, Er waren hooge gasten uit de Landstormbeweging. Wij noemen Generaal-1\fajoor
Fris, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, het lid der Eerste Kamer, l\'Ir. Verkouteren, en de overste Lavaleye.
·wij zagen ei· vele nienden uit alle
deelen van ons land, o.a. den bekenden
luitenant Archibald en den man van den
landdag te Oudenbosch, Pastoor Jos. van
Genk.
De besprekingen stonden onder leiding
van den heer Valckenier de Greeve, die in
de oprichting van ons blad zulk een belangrijk aandeel had en gelukkig nog niet
van plan is zijn schouders er onder uit te
trekken,
Jammer kon de Voorzitter dee Nationale
Landstorm Commissie, de heer Duymaer
van Twist, niet aanwezig zijn.
Vv ant er waren in de besprekingen wel
eens momenten, dat wij gaarne de hulp hadden gehad van diens vijf-en-twintigjarige
parlementaire ervaring.
Intusschen, de klippen werden alle
spoedig voorbijgezeild en het overleg is
naar ieders overtuiging zeer vruchtbaar
geweest.
Alle Landstorrnvertegenwoordigers hebben mogen zien, hoe de toestand in "de
keuken'' van ons blad is.
Zij hebben in alle kasten en pannen
mogen kijken.
Zij hebben hunne meening over den
kok. - dat is onze Administratie - en
oyer den menagemeester, - dat is de
Redactie - hardop in hunne ooren gezegd.
Dat hadden die wel eens noodig.
Maar. deze maakten van de gelegenheid
gebruik n ook het hunne te zeggen.
Er werd van weerskanten klare wijn
~eschonken.
Administratie en Redactie ondervonden,
dat er veel vertrouwen in hun arbeid werd
gesteld en ze gaan vol goeden moed voort.
De Landstormvertegenwoorcligcrs - het
,~as nu eenmaal niet mogelijk alle Landstormcrs tot een bezoek uit te noodigen waren algemeeu voldaan.
Zij zagen het werk, zij zagen, dat het
niet gemakkelijk is om een orgaan voor onze
machtige Landstormbeweging met hare
meer dan duizend afdcelingen te leiden en
te verzorgen.
En zij ztin naar hunne haardsteden
teruggekeerd met de belofte, om de Landstormbeweging mobiel te maken voor ons
blad.
Een vredelievende mobilisatie dus!
.'.\Taar <lie voor onze ol'ganisatie en voor
de kracht, welke van haar moet uitgaan,
van groote beteekenis zal zijn.

• ■

LOSSE NUMMERS
15 CENT.
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Landdag Veendam 1924.
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Donderdag 22 Jànuari j.l. hield het Uitvoerend Comité van den Landdag v. d. Bijz.
Vrijw. Landstorm te Veendam, welk Comité
het vorig jaar Juli in die gemeente een propagandadag organiseerde, hare laatste algemeene vergadering in de Societeit "Veenlust".
Mededeeling we1'd geclaan van verschillende ingekomen stukken, o.a. van diverse
autoriteiten, waaronder een persoonlijk
schrijven van den Minister van Oorlog,
waarin groote waardeering werd uitgesproken voor de organisatie, de hartelijke ontvangst en de genoten gastvrijheid.
De rekening en verantwoording van den
secretaris-penningmeester van het Comité,
de heer A. K. Noorduyn, werd accoord bevonden en onder dankzegging décharge
verleend Hierbij bleek, dat van particuliere
zijde een belangr\jke gift was ingekomen,
terwijl mede door steun van de Nationale
Landstormcommissie te 's Rage, het Comité
in staat werd gesteld, aan de inteckenaren
op het garantiefonds 113 deel van het gestorte bedrag terug te betalen.
De propagandist voor de Noordelijke
Provinciën, res. kapt. D. de Jonge, van den
Vrijw. Landstorm, deelde bij de rondvraag
nog mede
dat, dank zij den Veendammer
Landdag; het aantal leden, speciaal van het
Landstorm Korps Motordienst, belangrijk
was toegenomen.
De voorzitter van het Comité, de heer J.
Duintjer Mzn., ontbond daarop met een
toepasselijk woord het comité, na aan allen
dank te hebben gebracht voor hunne medewerking, speciaal nog kapitein De Jonge"
aan wien als souvenir een chronometer
(stopwateh) werd aangeboden.
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Niet laten liggen
V crbliJ d@d is de groote medewerking
van vele afdeelingcn voor het Landstormblad.
Van alle kanten komen de berichten in,
dat men niet stilzit, doch b_egrijpt dat door
aller medewerking ons orgaan moet worden
;~eschraagd.
Men wil de grootc onderneming niet in
den steek laten en in vele plaatsen is reeds
een bedrag ingezameld.
Als is het nog zoo gering, men late het
niet liggen, docb. zeude het onmiddellijk op
naar het adres der Gewestelijke Comnussie.
Zoolang het blijft liggen, doet het geen nut!
Vele kleintjes ......
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"
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16
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17
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19

23
26

"

1925 te N. Scharwoude, te 7 uur,
Hotel den Burg.
1925 te de Goorne, te 7, uur, Café
J. Bontje.
1925 te Alkmaar, te 8 uur, Hotel
,,Gulden Vlies" v. W, Mooij,
1925 te Schagen, te 7¾ uur Patronaatsgebouw.
1925 te Oudorp, te 7 uur, Café
C. Morsch.
1925 te Spierdiik, te 7½ uur
. Café Th. Koopman.
1925 te Ui·sem, te 7¾ uur Café
J. Mu!der.
1925 te Heiloo te 7¾ uur Café
Sluijter.

Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
Voorloopig vastgestelde vergaderingen:
23 Februari Hilversum, in Ulken 8 uur.
27 Februari Bunschoten er. Spakenburg.
28 Februari Vinkeveen.
Tusschen 2 en 7 Maart Bussum.
7 Maart Kedichem.
13 Maart Buren.
21 Maart Baarn.

Landstormkorp$ ,,KENNEMERLAND".
Uitreiking Jubileumgedenkplaten.

De Jubileumgedenkplaten zullen aan de
Vrijwilligers der Afdeelingen Haarlem,
Bloemendaal en Schoten worden uitgereikt
op Woensdag 18 Februari a.s., in het gebouw van de Haarl. Kegelbond, Tempelierstraat te Haarlem. Aanvang 8 uur.

Leger= en Vlootfilm
In gemeenten, waar men de
beschikking heeft over een film.
installatie, kan voor de Land.
stormafdeeling de L e g e r= e n
V 1 o o t f i 1 m worden vertoond.
Aanvrage daartoe moet worden
gericht aan de Gewestelijke
Landstorm Commissiën.

Landstormkorps "Kennemerland"
(Korpsschietwedstrijden)

De op 21, 24 en 28 Januari j.1. in het gebouw "Geko" te Schoten bij Haarlem
gehouden Korpsschietweàstrijd, waaraan

tevens pcrsoneele wedstrijd verbonden was
voor de deelnemers, had tot resultaat den
volgenden nitslag:
A. Korpswedstrijd ( deelgenomen door
10 afd. met vijftallen beste schutters der
afdeelingen). l\Iaximum 250 punten.
le Prijs, afd. Haarlem, 240 punten.
2e Prijs, a fel. Zandvoort, 231 punten.
3e Prijs afd. Schoten, 225 punten.
Hoogste Ko1·psschutter: F. Fransen, 50
punten; L. Sprangci·s 49 punten; C. J.
Boerssce, A. IJ, F. den Baas, J. Molenaar,
J, J. Verstcege. ieclrr 4S punten (loten).
B. Personeel. 1\Iaximum ïO punten.
Landstormverband ALKMAAR.
J. C. ~aeijs, /1. A. van Riet, D. J. van
2 Maart 1D25 te fü·oek op LcmgendiJk te Rijn, A. H. F. den Baas, ieder 68 punten
7½ uur Gemeentehuis.
(loten); C. J. Bocrssee, A. Weln, ;J. van
1925 te 't Zanà te 7% uur Café
5
[,ieflancl, ieder 67 punten (loten) ; J. J.
G. A. de Wit.
te St. Pancras, te 7 uur. Lokaal van der Linden. J. P. J. Dcrgman, D.
6
"
Chr. School.
Groot, ieder 66 punten (loten) laagste

Convocatiën.

schot 9; M. H. B. Stubenitskij, ,T. Hoogzaad, ieder 66 punten (loten), laagste schot
8 punten; G. de Wilde, J. J. V crsteegc, G.
Vleeschhouwer, A. Kuilman, J. Dekker, K.
Gaikhorst, J. J. van der Linden, P. ·w.
van den Berg, ieder 65 punten, laagste
schot 8; C. Kok, 65 punten, laags1 c schot 7.
F. Vermeijs, 64 punten, laagste schot S; IJ.
Beentjes, J. Verzijlberg, J. C. Aardenbe_.·g,
ieder 64 punten (loten); laagste .schot
2 X 8; K. Schoon, 64 punten, laagste schot
7; J. Molenaar. l\f. Kramer, ieder 64 punten, laagste schot 8 en 7 (loten) ; W. Oorthuizen, J. J. Vossen, H. Gillissen, J. Duin,
ieder 63 punten (loten) laagste schot 8.
De wedstrijd, die dank zij de goede morbereiding van den Secret:nis den 1c11 luit.
C.Eldermans, alsmede de hceren C..J. Boe 1-s
see, ,A. A. van Riet, C. J. S;ë{j{'s, .,\, Hooge.
boom en D.
van Rijn, die zoo welwillcud
waren de behulpzame hand te bieden als ·
baancommissaris, een 'vlot verloop had en
een aangenaam karakter droeg, werd door
verschillende leden der Gewestelijke Commissie bezocht, terwijl ook de plaatselijke
pers een vertegenwoordiger gezonden had.
Wat betreft de Korpswedstrijd komt een
woord van hulde toe aan het vijftal schutters der afd. Haarlem, de Heeren C. J.
Boerssee, A. H. F. den Baas, D. ,T. van
Rijn, F. Fransen, M. H. B. Stubenitskij, die
zich met de zeer fraaie prestatie van 2-10
punten van de 250 als No. 1 wisten te
plaatsen.
De uitreiking der prijzen aan de winnaars zal plaats hebben op Woensdag 18
Februari a.s. ,in het gebouw van de Haarl.
Kegelbond, Tempeliersstraat te Ha:u·lPm
( eindpunt el. tram, Haarlem-Zandvoort),
op welken avond tegelijkertijd de juhileumgedenkplaten aan de Vrijwilligers cler
l
afd. Haarlem, Bloemendaal en Schoten zu len worden uitgereikt.
,
:.,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Vergadering
Gewestelijke Landstorm _'Commissie
Stelling van AmsterdaDlDe Gewestelijke Landstorm Conupissie
Stelling van Amsterdam hield Zaterdagmiddag, 24 Januari, in Hotel Krasnapo~sky
te Amsterdam een vergadering ' met
den Commandant, leiders en vertrouwensmannen.
Behalve den voorzitter van de Gew. Commissie, mr. H. Verkouteren, die deze vergadering presideerde, waren van de Gew.
Commissie aanwezig de secretaris Rcs,-Kapitein K. L. Schell en de leden ::\T r. A.
Slob en Il'fajoor C. de Veer.
Voorts waren vertcgenwoordigcl de nfdeeli.ngen uit de gemeenten Aalsmee1·, .Abcoude, Baambrugge, Amstc;:Jam, Assendelft, Broek in Waterland, Diemeu, Haar-

lemmerliede e.a., Haarlemmermeer, Monnikendam en Katwoude, Marken, Nederhorst
den Berg, Ouder-Amstel, Nieuwer-Amstel,
Uithoorn,

Weesp, Weesperkarspel, West-

zaan, Wormer, Zaandam, Zaandijk en Koog
a. d. Zaan. ·
Verschillende reserve-officieren van het

Korps en de schietcommissie der .Amsterdamsche afdeelingen woonden deze vergadering mede bij.
Na bespreking van de propagandaresultaten over het afgeloopen jaar, werd het
ontwerp V'oor een nieuwe schietregeling behandeld.
Vele afdeelingen gaven hunne instemming met het ontwerp te kennen, welk ontwerp aan vele bezwaren, tot dusverre
ondervonden, tegemoet komt.
Met algemeene stemmen werd besloten éie
nieuwe regeling in alle afdeelingen in 1925
toe te passen.
Hierna werden lichtbeelden vertoond, betrekking hebbend op den gehouden Landoag te Hoofddorp in Mei 1924.
De · Voorzitter vond daa1·bij gelegenheid
nog enkele vriendelijke woorden te richten tot de heeren :Mr. A. Slob en Res.Kapitein K. L. Schell, voor het vele werk,
ëlat door hen voor dezen Landdag werd
verricht, welke waardeerende woorden door
-een krachtig applaus uit de ,>ergadering
werden onderstreept.
Bij den rondvraag spraken enkele afdeelingen er hun leedwezen over uit, dat door
gebrek aan geldmiddelen de najaarspropaganda aanmerkelijk moest worden jngekrompen.
De Gewestelijke Commissie erkende, dat
'de haar toegewezen middelen l1aar niet
veroorloofden de propaganda zoo intensief
te voeren, als zij wel zou wenschen, doch ook
zij heeft aan de algemeene bezuinigjng
offers te b1•etigen.
Te ongeveer vijf uur werd deze goed bezochte en goed geslaagde vergadering door
den Voorzitter gesloten.

OUDDORP.
Het was ··Dinsdag 3' Februa:ei voor de afd.
,.Ouddorp'' van den B. V. L. een goede dag.
's Avonds om 5 uur zoµden de prijzen uitgedeeld worden, behaald op den wedstrijd van
19 December. De Voorz. der Nat. Comm. Z. R.
E. G. Duy1naer van Twist wilde daa1·bij tegenw.oordig zijn. Om even 5 uur kw'.',m de auto
voor 't Raadhuis en stàpte Z. H. E. G. uit, vergezeld van den Secr. der Nat. Comm., den le
luit, Boulogne en den ve1·bandscomm. kap. v.
cl. Nieuwenhuijzen. Door den voorz. der plaats.
comm., den Ei;l.Achtb. Heer Gobius du Sart
en den voorz. der Gew. Comm., den heer v.
d. Velde, we1·d het gezelschap in de burge.
zneesterskamer verwelkomd en voorgesteld aan
de heeren der plaats. Comtn, T. Tanis en Kl.
Westhoeve;- mede aanwezig was als gast, de
2e luit. De Lange uit Ooltgensplaat. Toen toog
men naar boven, n~ar de ~aadzaal, waar de
leden in prachtige orde het hooge gezelischap
ont\'ingen. De heer G. du Sart opende de vergadering en gaf het woord aan den heer D.
van Twist. Deze stelde de vxaag, wáárom toch
wel zooveel duizenden jonge mannen in ons
land zich zoo één voelen in het instituut van
den Bijz. Vrijw. Landstorm'!
Het antwoord kan alleen zijn, dat diep in
't hart van het volk leeft de d1·an;1 naar vrijheid, godsdienstzin en liefde voor het door
G<>d ons gegeven Oranjehuis.
Geschetst werden de dagen van Nov. 1918
en de wederkeerige achting van H. M. tot
den Bijz. Vr. L.,s., meer door het sl!hoone
geschenk, dat aan de me~e leden reeds is
uitgereikt, Een hartelijk woord van dank werd
gebracht aan den heer Burgmeester voor het
afstaan van zoo'n heerlijke vergaderplaats, aan
dt, heeren Wèsthoeve en Tanis en aan den
plaatselijken leider G. R. Tahis. Een driewerf
hoera, ingesteld op voorstel van kap. v. d.
NS.euwenhuljzen, bewees hoe de woorden van
den heer D. van Twist in den smaak waren
gevallen.
Daaro_p uitte de heer v. cl. V. zijn vreugde
over de aanwez$gheid van den Voorz. der Nat.
Commissie en reikte aan Joh. van 't Geloof,
die jaren geleden de eerste was geweest om
zich als lid aan te geven, een tabaksdoos met
pijp over. Hierop volgde een daverend applaus.
Vervolgens had de prij:::uitdeeling plaats.
Onderwijl waren ~ kopjes gevuld met heerlijke melk en rooli.-te men dapper er op los
van f'Jjne sigaren.
Toen nam de kap. v. d. Nieuwenhuijzen het
woal'd, vo~ftUlblelijk om hulde te betuigen aan

Na de pauze werden de eereprijzan - 5 in
getal - bestaande uit een geëmailleerd zilveren
kruis van den voorzitter der Gewestelijke
Commissie, een zilver dito van de Plaatselijke
Commissie, een verguld zilveren en een bronzen
medai\le, resp. van den seretaris der Gewestelijke Commissie, den Plaatselijk Leider Noord,
Res. len Luit. Kok, en den Plaatselijk Leider
"Zuid" (propagandist), sergeant Heijstek, voor
elke groep schutters één, door den Majoor van
Cappelle, resp. aan den sergeant W. J. C.
Antes, A. J. van Maren, C. Weeda, C. J. Saarloos en F. P. Roozenbeek, uitg·ereikt en de
andere prijzen door den Plaatselijk l;eider der
Schietoefeningen, Res. le Luitenant Kok, aan
de rechthebbenden ter hand gesteld.
Daarna bleef men nog eenigen tijd gezellig
bijeen onder genot van muziek en .zang, totdat
de voorzitter woorden v.aa darlk uitbracht aan
allen, die tot het welslagen van den avond
hadden- medegewerkt.
Het was een waardige ··avond, welke een
genot was voor de aanwezigen en .de saamhoorigheid bovenal zeer ten goede zal komen.
Het zij hier de plaats een woord van grooten
ROTTERDAM.
dank te betuigen aan de leden, die mij terzijde
Voor de afdeeling Rotterdam had de uit- hebben gestaan, van wië in het bijzonder de
reiking van de prijzen voor den j.l. gehouden :ges. le Luitenant Kok en de sèrgéànt lieijstek
schietwedstrijd plaats op 18 December l.i. in zich veel moeite hebben getroost.
de bovenzaal van Café "Tivoli", bij welke
VAN DER STEEG. ·
gelegenheid tevens de Gedenkplaten van het
Secretaris Gew. L, S. Commissie R'dam.
Huldeblijk :;i.an H. M. de Koningin werden
Rotterdam, 30 Dece~be1· 19~4. ,
uitgereikt.
De zaal, welke belangeloos door het lid.
NA,AR SOE~TERBiR<¼,
vrijwilliger .A. G1·oenteman, met planten was
versierd, liep na 7.30 reeds spoedig stampvol.
Woensdag 21 Jan. werd onder leiding vaT1
Het was voor ons eene groote verrassing, Commandant Cie. Barnevelc\ door een 80 vrijtoen we spoedig den spil van den Bij zonderen willigers der C. Nijkerk en Bar~eveld een
Vrijwilligen Landstorm in ons midden zagen bezoek gebracht aan het vliegkamp Soesverschijnen, hetwelk wij, gelet op zijne drukke terberg.
bezigheden, welke hem nu hier dan weer daar
,,Om kwart voor 2 in Soesterberg present"
roepen, dan ook op zeer hoogen prijs stelden. was geschreven, en ze waren er ook, Domselaar
Nadat het Rott. Inspecteurs Muziek met de Nijkerkers, Daatselaar met Achterveld
Ensemble het Wilhelmus had gespeeld, werd en Glind (waar Jan Willem tot aller verwondede bijeenkomst door den Voorzitter der Gewes- ring mankeerde), de Barneveldsche vrijwiili•
telijk.., Landstormcommissie, Majoor H. C. van gers onder Jan van de Mheen; één "bus" ,.,ol
Cappelle, geopend, die achtereenvolgens den Hoevelakers, een ]mee auto met gemened
vertegenwoordiger der Nationale Landstorm- publiek; alles richting Luchtvaartafdeeling.
commissie, Res. len Luitenant Boulogne, den
Vriendelijk en gastvrij was de ontvang:;t..
Commandant der Landstormgroep, G. Ie Poole Pas had de leider zijn opwachting gemaakt bij
en diens adjudant, len Luitenant W. L. J. Ct. L. V. A. of daar kwam. ook d,; opel met de
Pothast, en den vrijwilligers met hunne ver- rest van de Glind aansnoi-ren: Vlug d; troep in
wanten een woord van welkom toeriep.
tweeën gesplitst en ohder leiding van 2 offiVervolgens bracht hij den vrijwilligers in cieren aan den tippel.
herinnering, dat het 31 Juli j.l. 10 jaar geleden
We zagen ze nu eens behoorlijk van nabij,
was, dat het Landstormkorps Rotterdam werd allerlei typen, jagers, verkenners, bombardeergevormd uit het korps Koninklijke Scherp- vliegtuigen (thans voor weerkundige waar,eschutters, onder commando van den toenmaligen mingen gebruikt), hoo.r den van veel bijzonde:, ·
Co111mandant Luit,-Kol. A. N, C. S. van Buren, heden en interessante dingen.
en dit korps o.a. in de bekende Novemberdagen
Al wandelend van ' hangar tot han~ar
van 1918 paraat was, om het zijne bij te kwamen we, mede door het geronk der vele
dragen voor de bewaking der orde, bij welke "lestoestellen", die in de lucht waren, onder
gelegenheid het korps toen belangrijke punten den indruk van die machtige I-Iollan<lsche
der stad ter bewaking wer<len toevertrouwd.
instelling, die heel de wereld 1·eeds meermalen
Hoe ten gevolge van de destijds heerschende toonde, dat in Holland nog leven mannen, die
omstandigheden de Nationale Landstorm- dt1rven aanpakken; met moed en energie; ef.11
commü,sie werd gevormd, welke de dienstplich• indruk welke nog versterkt wenl door <le v,ile
tigen als Bijz. vrijwilligers in grooten getale afdeelingen der reparatiefabriek, waar de voze:
vereenigde om het Wettig Gezag te steunen als verjongd weer uit te voorschijn komt.
en onze geëerbiedigde Koningin en Haar Huis
In bijzonderheden treden zou hier niet gaan,
te beschermen en hierdoor traden alhier ook maar we kregen dezen middag een duidelijk
een aantal Bijz. vrijwillige1·s toe.
beeld van onte L. V. A. en - de uitgestrekt•
Door omstandigheden hadden verschillende heid Yan het kamp. Zeer tei-echt was de opmerveranderingen in het korps plaats, evenwel king van een onzer: ,,Ik heb er straks niet vio
bleef het zijn naam behouden.
op gelet, maar 'k heb nou net een gevoel in
Voorts riep hij den vrijwilligers toe de saäm- de beenen, of ik met m'n vrouw gewinkelrl
hoo1·igheid te behouden en nieuwe vrijwilligers heb."
te doen aanwerven. Dat het instituut nog
N.idat Ct. Barneveld den heeren Mackay en
noodig was, moge blijken uit het feit, dat zich Brocard had dank gebracht voor hun duidelijke
kort geleden te Reval weer rampzalige gebeur- uitleg en betoonde welwillendheid en zijn be~te
tenissen hebben afgespeeld, in welk verband wenschen had uitgesproken voor de L. V.•\.
spr. er nog op wees, dat de pest van het en haar kranige vliegers, werd verzameld in
bolsjewisme nog overal nieuwe besmettings- Huis ten Halve om een uurtje na te praten,
h:iarden vormt.
alvorens naar huis te gaan.
Bij besloot zijn 1·ede met: ,,Schaa1·t U allen
Hier werd een kopje thee aangeboden, bt"·
als één man rond den Troon van onze sprak de heer Jalink enkele zaken betreffende
het komende seizoen, gaf de Achterveldsche
Koningin!"
Daarna trad de secreta1is der Nationale pianovittuoos (nadat z'n honger gestild we.;:)
Commissie, de heer Boulogne op het podium, enkele nummertjes ten beste en verklaal'de
die dank bracht voor de woorden, door den 01111:e onmisbare Rosm:m "dat het toch feitelijk
Majoor Van Cappelle tot de Nationale Com- niet voor de ganzen gebrouwen .was."
missie gericht. Spr. sprak z_ijne voldoening uit
Tot slot een Wilhelmus, een driewerf hoera
over de groote opkomst dien avond, eene voor onze Koning-in, en een leuke middag was
opkomst, welke getuigt, <lat in Rotterdam, voorbij. ,,Nou het beste hoor, en ... tot den
waar de Handel, Nijverheid, Scheepvaart enz. Landdag!!"
hoofdzuak is en de gedachten en werkkrachten
SANDERS.
opeischt, toch ook evenals in andere oorden
van ons Xederland nog ee'n groot percentage
mannen aanwezig is, dat' als het moet bereid
WOLFHEZE.
is, het Wettig Gezag te steunen. Op bezielende
wijze bracht hij zijn aandachtig gehoor onder
De Afd. van den B. V. L. te Wolfheze hie'.t!
het oog, dat het dringend noodig is, de Natio- 20 Januari l.i. een propaganda vergaderi1:g.
nale Gedachte hoog te houden.
Het kerkgebouw, daartoe welwillend afgesta~:r.
De rede werd met een dankbaar applaus was goed bezocht door leden en vrienden va11
beloond.
den B. V. L. De heeren leden van de Pl. CcniDaarna werd met muziek en zang voortge- missie waren ook beide aanwezig, evenals •ie
gaan, waarbij zoowel het R. I. M. E. als de Propagandist de heer F. Jalink.
Ds. H. D. Drenth, opende de v·e rgaderiug
dames J. van Wouw-Vermeulen (viool),
Pini van Urk (piano) en het Chr. Dubbel- met gebed, las voor Exodus 17 : 1-13 en sprak
mannenkwartet "Octavio" veel succes hadden. daarna een welkomstwoord. Nadat er e~nir,-PHièrna was het pauze, waarin de Gedenk• voordrachten ten beste waren gegeven, gaf de
platen werden uitgereikt door sergeant Heij- voorzitter het woord aan den leider van den
s~k, bijiestaan door nog eenige kameraden. B.V.L. afd. W., den heer J. Janse, die een inleiden h~er v .d. V., dien hij de ziel noemde van
de beweging op het eiland, inzonderheid hier
te Ouddorp, waar zoo'n schitterende afdeeling
is. De heer v. d. V. verstaat ten volle de beteekenis van het woord "dienen". Spr. hoopte,
dat v. d. V., na zijn vertrek naar Goeree, met
innige banden aan de afd. Ouddorp verbonden
zal blijven.
Toen sprak de heer D. van Twist een hartelijk woord van afscheid, men zong twee
coupletten van ons eenig Wilhelmus, liet een
driewerf "Leve de Koningin" hooren en het
hooge gezelschap, uitgeleid door onzen Bur•
gemeester, vertrok te kwart voor zeven.
De vergadering duurde nog een uur voort.
Met algemeene ' stemmen werd de heer v. d.
V. tot eerelid der plaats. comm. te Ouddorp
benoemd.
Luitenant de Lange wenscht eens te komen
spr.?ken over leger en ontwapenin, . Prachtig
hebben onze jongens zich gehouden. Hulde
aa~ de jongemannen, die als devies hebben
,,Als 't moet!"

ding hield over het "Doel, streven en ontstaan
van den B. V. L." Op deze inleiding volgde
eenige discussie. Ter afwisseling werden thee en
koekjes rondgediend. Na een korte pauze dec\en
nog "enige leden een voordracht en een same11•
spraak en hield de Adj. Leider een inleiding over
,,Vaderlandsliefde". Ds. H. D. Drenth einçig<it;:
door te laten zingen Ps. 68 : 2, nadat de heer
F. Jalink een slotwoord gesproken had J~en
lijst die circuleerde voor den B. V. L. bracht bij
den eersten rondgang op de som van ! 25.
W.
v.d. G.
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Maandag 26 Januari !.l. had de in het vorig
Lapdstonnblad
aangekondigde vergadering
plaats. Op het vastgestelde tijdstip opende de
Plaatselijke Leider deze vergadering, welke
matig was bezocht, riep alleen een 1-iartelijk
welkom toe en sprak den wensch uit dat <te
B. V. L. in 1925 buiten oproeping ·moge blijven.
Hie1·na werd het woord gegeven aan den secretaris van de Gewestelijke Landstormcommisste
voor het uitreiken der Jubileumplat-en en jaarboekjes, terwijl het Landstormblad in de aandacht van de leden werd aanbevolen en dee!de
deze in dit verband mede dat het blad, alsook
het jaarboekje, geen rijksuitgave is, doçh van
de Nationale Landstormcommissie, en ah, zoodanig door deze moet worden betaald, waarom
werè verzocht evenals vorig jaar op eene bijdrage te mogen rekenen.
Vervolgens werd het schieten met patronen
scherp no. 1 in 1925 besproken en besloten het.
schieten op dezelfde wijze als vorig jaar te
houden, uitgebreid echter met Revolvet'schieten
voor de Revolverdragenden. Den Plaatselijk
Leider werd opgedragen zich met den Commandant hiervoor in verbinding te stellen. Na
nog enke!e huishoudelijke zaken besp1·oken te
hebben, werd deze vergadering met een woord
van dank voor de opkomst door gemelden
secretaris gesloten.
Degenen, die niet op de vel·gaderin~· aanwezig waren, worden alsnog uitgenoodigd ten
hui?:e van den Plaatselijk Leider de platen in
ontvangst te komen nemen en hun bijdrage
voor het Landstormblad af te dragen.
Verder vel'zoek ik, naar aanleiding van het
gestelde in punt 8 van de aanschrijving van
den Inspecteur Vrijwilligen Landstórm, v:m'
29 December 1922 no. K. 219, hen die bereid
mochten :djn, mij, geheel belangeloos, ter zijde
te staan, om tijdens de schietoefeningen oc
schijven te bedienen en geweren schoon te
maken, mij hiervan mededeeling te doen vóór
1 Maart a.s.
De Plaatse!ijke Leider,
P. FL0RE.
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BUNSCHOTEN-SPAKENBURG.
He! een nieuwelirtg op het appel, zoo ,mi
me:n zich afvi-agen, nog niet van gelezen in Let
,,Landstormblad".
Bunschoten-Spakenbur~.
waar is dat, waar ligt het ergens, ja ik kan
me voc;>rstellen, dat er zoo gedacht wordt, wanneer men dit leest, maar toch is het zoo, er is
een afdeeling van onzen B. V. L. in dit Zuide1·zeedorpje gevestigd, en het is op het oogenblik
een afdeeling die er wezen mag. Het wilde
eerst niet erg opschieten, want na de oprichting (ik meen in 1919) is er niet veel meer ;an
gehoord, de zaak is spaak geloopen. Maar gelukkig is het nu anders, de Landstorm is we,;,r
in goede banen in Bunschoten. Waren er
slechts 20 leden ingeschreven, thans bedra.ii;t
het aantal reeds 78, en het wordt in 1925 no~
meer, een prachtige groei in enkele weken
tijds.
En niet minder hebben daar aan meegedragen onze geachte secretaris der Nationaie
Landstormcommisie, de j:ieer BoJJlogne, en de
secretaris der Gewestelijke Landstormcomm1ssie Nieuwe Hollandsche Waterlinie, 1m. Van
Geido1·p Meddens; we brengen onzen hartelijken dank aan hen op deze p!aats, hun ,verl<
is niet vruchteloos geweest, dat ze verricht
hebben op onze propaganda vergadetmg; op
onze laatste vergadering, waar ook de heer
Van Geldorp Meddêns tegenwoordig was, wer..'.
den dP portretten van H. M. uitgereikt, ' en·
tevens huishoudelijke zaken behandeld.
'
De heer R. Wagter werd benoemd tot commandant, en ondergeteekende tot plaatselijk
leider, de plaatselijke commissie is nog ni~t
voor elkander, maar zal wel spoedig haar beslag krijgen.
Landstormers v.in Bunschoten blijft paraat.
en laten we elkander helpen onze Afdeeling
nog grooter te doen worden.
B. HART0G,
Plaatselijk Leider.
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VAN 15 FEBRUARI 1925.
TWEEDE BLAD.

Welke soldaten zijn de beste?
Die vraag werd eens OlJ St. Helena aan
J\apoleon gesteld. Ilij antwoordJe, dat een
absoluut antwoord hiee niet mogelijk was.
\' ele rnlken ha<l<len op hun beurt glansperioden geha<l, waarin zi.i, militair, het
hoogst stondrn. De Perzen waren de beste

soldaten ge~~-ees: in de Jagen

Yall
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den Groote en de Engelscheu in de dagen
Yan Cromwell. Hij geloofde cYenwcl v:ist
rn zeker, dat de Franscltman liet gemaldrnlijkst tot een goed soldaat was te , ·ormi>n.
In het algemeen is dat antwoord juist,

WIE ZINGT DAAR?.
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Ala de New Edison speelt, boort meh
De Levende Slem en de
bezoeker vraagl Oulalerend1

t.

,.WIE ZtNGl DAAR?"

g

.

Wii 1\oodigeo U uil tot een bezoek

Kunstzaal Edison
Lange Poten 15, Den Haag
88 Wille de Wllhstraat 88, Rotterdam

c

leder. in overw€ging deze oefeningen mede
te maken.
Bijgevoegde kaart zal ik gaarne vóór 21
:B'eliruari a.s. duidelijk ingevuld terug ontvangen.
De .Af<leelings-Commandant,
De Rcserve-le Luitenant,
J. C. PERRANT SNOEP.
J{apellc, Februari 1925.

Mobi) j s a tj e k r U Î S

Te Biggekerke vergaderde de B. V. L. De
voorzitter, burgemeester L. Simonse, sprak een
openingswoord, waarna de heer A. Janse het
leven van Robespierre behandelde.

<l<:l Macedomers m de dagen rnn .Alexander 1

wa11uec1· wij het laatste zinnetje met eemge
reserve aanvaarden. In de dagen Yall Condé
en Turennc zijn de Frans<1hen voortrefte]ijl-e soldaten geweest•. Dij Roeroy (164)1)
ging de zon der Spanjaarden onder rn die
Yan de I1'ranschen op, maar de Nederlandsche troepen Yan onzen "Willem III hebben
die prachtige Fransche troepen meermalen,
glansrijk, verslagen. Voor onze Hollandsche
waterlinie ston-lcn de beste Fransche veldheeren radeloos en in den Spaanschen
Successie-oorlog waren onze troepen tegen
de beste van de wereld opgewassen. Onze
Hollandsche gardes konden het opnemen
tegen de beroemde mousquetaires van Lodewijk XIV en mel'kwaardig is het, dat wij
vrijwel in diezelfde dagen van Willem III
ook ter zee ons hoogste punt hebben bereikt.
Volken, die ter zee uitmunten, zooals de
Carthagers vroeger en de Engelschen nu,
presteeren gewoonlijk niet zoo heel veel te
land. Aan :Napoleon is het nooit gelukt te
gelijk groot te zijn te land en ter zee. De
Duitsehers konden dat evenmin in den
oorlog van 1914, maar wij hebben een tijd
lang ,tegelijk, te land en ter zee, het beste
geleverd, wat er te leveren was.
,vij heeten een niet-militair volk, maal'
reeds in den tachtigjarigen oorlog was het
leger Yan onze Oranje-vorsten de school,
waarin tal van groote veldheeren als
Turenne, Baner, Saxen-Weimar en de
Groote Keurvorst zijn gevormd. Niet alleen
huurlingen, maar ook zuiver Nederlandsehe
troepen hebben toen voor ons gestreden. De
strijd ter zee kwam toen nagenoeg geheel
op de echte Nederlanders neer en de schitterondE: verdedigmg van Haarlem, Alkmaar
en Leiden was het werk der Nederlandsche
burgérijen. Ook in de dagen van Napoleon
hebben onze soldaten prachtig werk geleverd en ons leger van den Tiendaagschen
Veldtocht, dat een jaar lang in het kamp
van Ryèn was voorbereid, voordat het uittrok, was toen het beste, hoewel niet het
sterkste, van heel Europa.
Ook de krijgsgeschiedenis van het Nederlandschc element in ons Indische leger is

00·

schitterenJ. vVij behoeven ons dus niet te
schamen. De Nederlander is nooit strijdlustig-, maar wel strijdvaardig en als de
militaire gee.;1t uiet stelselmatig bij hem
wordt uitge<loofd, zooals in de dagen van .
den Oostenrijksehen Successieoorlog, clan is
hij een prac11tig soldaat, <lie zich met elk
ander kan meten. Zoo was het reeds :n de
dagen der Batavieren en in de Middeleeuwen en ,zoo is liet nu nog.
:'.\Ir. H. VERKOUTEH.EN.

Î

Afdeelingen, welke GEZAMEN"
LIJK het mobilisatiekruis wen"
schen aan te schaffen, kunnen
zich daartoe, ONDER GELIJK.
TIJDIGE OPZENDING VAN DE
VOOR AANKOOP BENOODJG.
DE GELDEN, wenden tot het
bureau der N.L. C. Koninginnegracht 50 's"Gravenhage.
Bestellingen van minder dan 5
stuks tegelijk kunnen niet in
behandeling worden genomen.
Bestellingen zonder gelijktijdige
opzending der gelden, worden
terzijde gelegd.
Kruis met lint kost f 0.56 per stuk
Klein formaat . . . f 1.25 per stuk
BEVORDERINGEN.
Het ingang van 1 Februari is bevorderd
bij de infanterie tot luit-kolonel bij den Staf
va" het wapen de majoor P. Donk, commandant
van de Vrijwillige Landstormkorpsen.

Ontvangen Boeken, enz.
Kunstkalender 1925, ons toegezonden door
den Importeur van "Eigen Edison," geeft op
een keurig uitgevoerd schild een prachtzg
pcrtrét van den grooten uitvinder Thomas A.
Edison.

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.
Afdeeling "ZEELAND."
De Afdeeling "Zeeland" van het Vrijwillig Landstormkorps "111otordienst'' zal op
27 Februari a.s. een ééndaagsche oefening
op Zuid-Beverland houden. De Korpsleden
moeten allen gekleed zijn in uniform. Degenen, die niet in het bezit zijn van een auto
of motor, kunnen wellicht, als immer, door
besp'.l•ekihg I'nét eén medelid uit hunne omgeving, als duopassagier of in diens wagen
mederijden. Doch om de oefening goed te
doen slagen, zal het mij aangenaam zijn,
dat ieder zooveel mogelijk met materieel opkomt. Voor de manschappen uit ZeeuwsehVlaanderen, Schouwen en Noord-Beveland
zal vrij vervoer op de Provinciale booten
met hun materiaal worden gegeven. Voor
dien dag zal te Kapelle worden verstrekt:
broodjes met kaas, voor de motorrijders uit
Zuid-Bevcrland 5 L. benzine, voor de auto's
uit Zuid-Bev. 10 L. benzine en 1 L. olie,
voor de auto's van buiten Zuid-Beverland
25 L. benzine en 2 L. olie, voor motoren
van buiten Zuid-Bevcrland 10 L. benzine
en 1 L. olie. Aantreden te Kapelle om 8.30
voorm. Do afdeeling zal in den voorm. geïnspecteerd worden door den Korpscommandant. Einde der oefening 3 uur nam.
te Goes.
De manschappen, die vroeger bij den
Hospitaaldienst z~in• ingedeeld geweest,
worden verzocht een handdoek met een
paar veiligheidsspelden mede te brengen.
Den dienstplichtigen vrijwilligers wordt
medegedeeld, dat bij schrijven van den heer
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm
van 30-10- '24 er paal en perk aan gesteld
zal worden, dat er manschappen zijn, di~
zich steeds aan vrijwillige oefeningen onttrekken. De gevolgen voor hen zijn, dat de
verbintenis bij den V. L. S. Motordienst
verbroken zal worden en zij weer voor herhalingsoefeningen bij hun vroeger Korps in
aanme1•king komen en geef ik deze Korps-
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BIGGEKERKE.

St. ANNAPAROCHIE.
A!s trouw le:iier van "Het Landstormb1ad",
waarin zooveel mogelijk wordt weergegeven
alles wat in betrekking staat met den Vrijwilligen Landstorm, uit heel de Natie, kan ik
nooi. eens een artikeltje ontdekken, waar eens
geschreven wordt over onze Vrijwillige Bildtkers. Van wijd en zijd verneem ik in on,;
orgaan de goedgeslaagde Afdeelings-schietweelstrij den, 't welk getuigt van veel animo onder
onze verre kameraden; dan de trouwe opkomst
ter vergadering waar de belangen van den B.
V. L. worden besproken enz. Gaarne zou ik
zoo iets ook eens van onze afdeeling wil!en
lezen; en dat was best mogelijk, wanneer we
allen onzen plicht kenden door getrouw ter
wedstrijd en vergadering te verschijnen. Dus
niet met 15 man een afdeelings-schietwedstrijd
houden zooals b.v. in 1924 is voorgevallen,
maar dat de zeventig vrijwilligers, waaruit
onz" afdeeling bestaat, allen tegenwoordig
zijn.
Kom, we moeten ook eens wat van ons latén
hooren; we wonen wel in 't hooge koude
Noorden, maar we moeten bij onze verre vrienden de indruk niet geven dat wij hier gedu:rrg
in winters!aap verkeeren.
Daarom kameraden, een beetje sympathie en
wilskracht voor de goede zaak. Wanneer binnenkort een vergadering wordt uitgeschreven,
zijn we dan allen eens present hé! Ook zal
da:ri de gelegenheid zich voordoen in ontvangst
te nemen de photo onzer Landsvrouwe door
hen, die nog niet in 't bezit daarvan waren
gesteld.
EEN BILDSCHE VRIJWILLIGER.

HOOGEVEEN.
De afdeeling Hoogeveen van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm hield Vrijdagavond 30
Januari j.l. haar jaarlijksche vergadering.
Bij verhindering van den voorzitter der
afdeeling stond de vergadering onder leiding van den heer J. de Bruin te
Klazinaveen. Aanstonds werd het woord
gegeven aan Burgemeester Mr. J. L. Bouma.
In zijn rede w~kte spr. op tot echte vaderlandsliefde, tot aanhankelijkheid en trouw a,UJ
ons geliefd Oranjehuis. Aan de ruim léO :l.anwezige landstormers werd een portret van
H. M. de Koningin uitgereikt alsmede een gP.•
denkplaat van het huldeblijk, door den Bijz.
Vrijw. Landstorm op 6 Sept. 1923, ter gelegenheid van het 25-jarig regeetingsjubileum
aan H. M. de Koningin aangeboden Verver•
schingen .werden aangeboden en de heeren A.
J. Scherpbier en J. de Ridder zorgden voor
muziek. Ook werd den landstormers gelegenheid gegev!!n te genieten van Radiomuziek. De
samenkomst mag uitnemend geslaagd heeten.

DALEN.
Den 17 Januari Meld de afd. Dalen van
den B. V. L. een feestelijke vergadering. Daar
de heer De Bruyn, secr. der Gew. LàndstormCommissie, verhinderd was, werd de vergáderinr; op uitnemende wijze geleid door den heer
Velsing, onderwijzer te Klazinaveen, we)ke
doel en reden van bestaan van den B. V. L. uiteen zette. Na de gehöuden rede werden ee11
serie lichtbeelden vertoond, bestaande uit tai'ereelen uit den oorlog, van het Russische, :Bt1lgaarsche en Italiaansche front, welke met
groote aandacht werden gevolgd. Voor afwisso.::•
ling werden door den heer Velsing eenige
voordrachten ten beste gegeven. Daarna wel'den de 8 beschikbaar gestelde prijzen met een
toepasselijk woord door den heer Velsing uitgereikt, welke prijzen werden ~ewonnen oij
den in l1et laatst van de maand December
géhou,len sch:ctwedstrijd.
De ee1·ste prijs, een rijwiellantaarn, verkreeg L. Wasse, de 2e prijs c11n ki~tj-= sigaren
H. Httbi!lg; ;Je prijs een r«ar h:mdb,;schcrnieI s, ï.1. Weggc•ma n; ,fo ru-.:.· s een tabak$pot,
G. J. :-~ven; 5" r,rUs een ~tpmnp .J. Wilting:
Ge prijë €llP viJpcnrek, n. P,~i"rs; '!" pllijs, ('e!I
pijp, J • .\:ttng; 8e prijs, ook een pijp, H. G.

Blauwgeers. Ook ontving ieder der aanwezigen een fraaie jubileumplaat. Aan 't einde der
vergadering bracht de plaatselijke leider een
woord van hartelijken dank aan alten, die hadden meegewerkt tot het welslagen van den
avond, en wel in het bijzonder den heer Velsing, voor den genoeglijken avond, aan anen
bereid.
De Plaatselijke Leider,
J. H. KIP. · ·

GRONINGEN (Stad).
Dank zij de goede zorgen van den SecretariF;
der Gewestelijke Landstormcommissfe, Kapitein
de Jong·e, zijn wij in de gelegenheid om ook
des winters de prettige schietsport te beoefenen, n.!. door het houden van margaschietoefeningen in de bovenzaal van het Café.r W.
A. van der Woude, Zuiderbinnensingel 9 des
Vrijdags van 71/2-10 1/2. Voor deze oefeningen
bestaat veel animo en ze zijn aantrekkelijk
door de gezelligheid die er heerscb~ 'tiet materieel is prima; doel en verlichting zijn in een
woord schitterend.
De oefeningen op Vrijdag 6 Februari j.1.
kenmerkten zich door groote drukte; .de Kapitein de Jonge had n.l. goedgevonden, dat de
leden Yan den Motordienst, Afdéeling
Gronin,...en, aan de oefeningen deelnamen. De
seotie-c~mmandant, Res. 1é Luit. v~or specia!e
diensten Star Numan, A. C. was met ongew•er 15 vrijwilligers aanwezig.
Na het vertrek dezer afdeeling, deelde de
Kapitein de Jonge de prachtige gedenkplaten
uit aan de aanwezige leden. Bovendien werd
gebruik gemaakt van de gelegenheid om een
Mobilisatiekruis aan te schaffen. Ten slotte
we1·d ons mededeeling gedaan, dat voor den .
komenden schietavond prijzen werden beschik~
baar gesteld. Deze mededeeling verhoogde'
direct de activiteit en werd nog geruimen tijd
doorgegaan met oefenen, daarbij genietende
van de ons aangeboden tractatie.
Met een hartelijk "Tot de volgende ~eek",.
namen '\\ij van elkander afscheid.
B. •1

BEDUM.
Donderdag 9 Januari 's avonds 7 uu;r ver- ,
gaderde in het gebouw "Concordia'' te Bedum
de afdeeling van den B. V. L., welke vergadering door een 35-tal leden werd bezocht.
Door den Kapitein De Jonge uit· Groningen
werd het woord gevoerd, die overgekomen was
om aan de leden der afdeeling een herdenkingsplaat uit te reiken; verder werd overge•
gaan tot bespreking van enkele zaken ln 1t
belang van den B. V. L. Voorgesteld werd om
èènmaal in de 14 dagen een schietoefening. te
houden in het gebouw "Concordia'', welk -voor•
ste! door all~ aanwezigen werd aangenomen.
Besloten werd om op 27 Januari hiermede aan
te vangen en op 10 Februari een wedstrijd te
organiseeren, voor welken wedstrijd de Gew.
Landstormcommissie eenige prijzen wilde beschikbaar stellen.
Door de leden werd daarna een bijdrage af•
gestaan voor het Landstormblad, welk blad
gezonden wordt aan alle leden van den B.V.L.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik er op
te wijzen, dat ieder lid gerechtigd is 'om oudmilitairen, indien ze instemmen met het doel
van dèn B. V. L., om "Als 't moet onze si:eëerbiecligde Koningin en de Regeering te steunen
in het handhaven van het wettig gezag'' te introduceeren op de te houden oefeningen en
vergaderingen.
Een mobilisatiekruis was door den Kapitein
ter bezichtiging meegenomen, terwlj! door den
Kapitein werd meegedeeld dat alle milita.iren1
die gediend hebben in de jaren 1914 tot 1918,
bij besluit van Hare Majesteit de Koningin,
gerechtigd zijn deze te dragén. De kostin·Us
dezer kruizen bedroeg 52 cent. Een 20-tal leden
gaven zich op om een kruis te ontvangen.
Op advies van den Commandant der Afdee•
ling werden eenige leden benoemd, om bij de
te houden oefeningen behulpzaam te zijn.
Dat er voor de oefeningen wel animo bestaat, bleek ons op 27 Januari j.l., toen 38
leden aanwezig waren. We wekken dan ook
alle leden op, om zooveel moge!i,jk deze oefeningen en wedstrijden te komen bèzoeken.
De leden welke op de vergadering van !)
Januari niet aanwezig waren, kunnen bun
bijdrage (naar keuze) voor het Landstol"ln•
blad nog afdi-agen aan den Commandant der
Afdeeling.

ASTEN.
Maandag 2 Febr. had in de Patronaati;z11al
alhier een vergadet·ing plaats vont' dP. !&:len
van den Bijz. Vrijw. Landstorm. Ruim 1$0 ,..,,,.11
waNn in de zaal aanwezig, 11h:m11de ,i" 21,·,og~
Eerw. Heel' Deken, de EdelAchtb, !~~tr
Bu1·gcmees!,;r en do WelFci Heer GemeenwSec1·c ~~.,.is, nls l<''leu Y~lll het plaatse:ijk comité
vr.n actie.

Door den Hoog Eerw. Heer Deken, werd de

vergadering met den Christelijken groet geopend, en verder nog een woord van welkom
en aanmoediging gesproken. Ook de Edel
Achtb. Heer Burgemeester richtte nog een
hartelijk woord tot de aanwezigen en wees nog
speciaal op het in de vorige Vergadering gesprokene door den Weled. Heer Van Agt uit
Eindhoven,
Hierna werd den leden een sigaar gepresenteerd en werden door den plaatselijken leider
de gedenkplaten uitgereikt, welke bij iedereen
bijzonder in den smaak vielen, en welke, zooals de Hoog Eerw. Heer Deken terecht opmerkte, het in!ijsten wel waard zijn.
Enkele leden, die wegens verhindering de
vergadering niet konden bijwonen, hadden verzocht de plaat voor hen aan kennissen mee te
geven. Voorloopig werden dan ook 85 platen
uitgereikt.
Na afloop der vergadering werden voor belangstellenden nog besprekingen gehouden 'lVer
de schietoefeningen in het aanstaande seizoen.
De Plaatselijke Leider,
JAC. BAX.

ELSHOUT (N.-Br.).
Op 21 Januari hield onze afdeeling van (!en
Bijz. Vrijw. Landstorm haar jaarvergadering.
Alle leden waren aanwezig, uitgenomen het
lid L. Biekens, die wegens ziekte verhinderd
was deze vergadering bij te wonen.
Na herkiezing van het dagelijksch bestuiu
deed de Secretaris voorlezing van een keurig
jaarverslag, hetwelk de algeheele instemming
cler leden verwierf.
Daarna hield de WelEd. Heer J. van Gen:-.ibeek een lezing voor de !edel" van den Landstorm en verdere belangstellenden. Sprek<'l
zette iu 'n sierlijke taal het <loei, het nut en
de noodzakelijkheid van het Bijzonder Lan<lstorm-Instituut uiteen en wees de aanwez:,.ge
leden er op dat zij zulk een mooien moreel<:n
plicht te vervullen hadden en wekte hen op
steeds goede landstormers te blijven.
l'Ta zijne schoone toespraak oogstte spreker
een dankbaar applaus.
Vervolgens wees de ZeerEerw. Heer Kapelaan op de groote ramp, die Christendom en
Be"chaving door het Communisme bedreigt,
iets waarvan alle leden geheel doordrongen
moeten zijn. Hij hoopt dat alle leden steeàs
wakkere landstormers mogen blijVfm tot steun
van het wettig gezag en onze geliefde Koningin.

FEUILLETON.
rzonàe1· toestemming overnemen verboden.

November 1918
In de Koninklijke stallen in Den Haag.
(Persoonlijke herinneringen.)
'Alala ... , als ik over November 1918 aan

''t vertellen ga, dan kom ik eerst goed op
dreef. Want November '18 is niet alleen
een 'gewichtige maand in de geschiedenis
van ons Vaderland en 18 November 1918
is niet alleen een der gloriedagen van ons
Oranjelievend Nederland, maar wie zelf
deze dagen heeft meegemaakt, heeft meegeleefd, heeft meegewerkt, heeft meegebeden,
hem zijn deze dagen geworden tot gloriedagen in eigen leven en de herinnering van
den 18den November is hem zóó dierbaar
de herinnering van den 18den November is
hem de herinnering aan 't allerheerlijkste
·- dat zijn Nationale hart - dat allerminst toch anti-internationaal wil wezen heeft meegemaakt.
Alala ... , als ik aan 't vertellen ga ...
Den laatsten Augustus, Koninginsverjaardag ,had ik studieverlof gekregen. Den
laatsten Augustus van 1918 had ik op de
all~rhartelijkste wijze afscheid genomen
van de compagnie en van de officieren
van het bataljon, I-13 R. I., in Breda.
Dan trok ik naar Den Haag, en ving - als

Nadat de voorzitter beide sprekers zijn hartelijken dank betuigd had, ook namens alle
aanwezigen, werd de avond verder door de
leden gezellig doorgebracht.
De commandant,
L. M. KLIJN.

LEIDEN.
De leden der afdeeling zullen, voor zoovi>r
zulks nog niet heeft plaats gehad, bezo~ht
worden door een lid van de propaganda-commissie, met het doel op te wekken tot finan•
tieelen steun aan ons orgaan.

NOVEMBER 1918.
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bij uit het stellig vertrouwen, dat de hoop ~an
onze propaganda-commissie niet zal woroen
beschaamd.
Voorts wordt den leden bekend gemaakt il:.t
de navolgende heeren zitting hebben in de
propaganda-commissie.
J. Peerenboom, Dorpstraat 3, Leiderdorp.
W. Wendt, Verlengde Munnikenstraat e,
Leiden.
W. M. v. d. Burg, Nieuwe Rijn 104 Leiden.
L. Questroo, Nieuwe Rijn 51, Leiden.
J. Parmentier, Bronckhorststraat 15, Leiden.
H. J. Lamers, Doeslaan 54, Leiderdorp.
Voor inlichtingen, vragen aanmelding e.d.
wende men zich tot ondergeteekende of e':ln
der andere leden der commissie,
H. J. LAMERS,
PI. Leider,
Doeslaan 54, Leiderdorp.
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Bijzonde1·e Vrijwilligers uit den Zuid-Westhoek van Friesland in Den Haag.
In het midden: Kapelaan Elbersen, uit Sneek, Aalmoezenier.
0

BOVENKARSPEL.
Op 8 Febr. l.i. vergaderde de Bijz. Vrijw.
Landst., aanwezig een dertigtal personen.
De plaatselijke commandant C. P. Botman
Jz., opent de bijeenkomst en geeft 't woord
aan den heer Schutten, Secretaris der Gew.
Landst. Commisie "West-Friesland", welke n,i
een uiteenzetting van 't doel van den Bijz.
Vrijw. Landst., overgaat tot uitreiking der
gedenkplaten en prijzen.
Na aansporing door den heer Schutten om
de schietoefeningen stee.ds flink bij te wonen,
en gelegenheid tot vragen te geven, waarvan
door de !eden druk gebruik wordt gemaakt,
neemt de heer Botman alsnog het woor<l en
deelt mede, dat hij wegens zijn vertrek naar
Zwaag zijn ontslag als Plaatselijk leider heeft
aangevraagd. Hij hoopt, dat zijn opvolger ook
zoo aangenaam met de leden zal voortwerken,
als hij zelf tot heden heeft gedaan.
De heer Schutten neemt het woord en spreekt
een woord van dank tot den heer Botman voor
hetgeen hij als Commandant voor den Landstorm heeft gedaan en hoopt dat het hem in
zijn nieuwe woonplaats steeds naar wensen
mag gaan.
Daarna sluit de commandant met een woord
van dank vooral aan den Secretaris Schutten
voor zijn aanwezigheid, cle vergadering.
C. P. BOTMAN Jz.,
Plaatse~ijk leider.
spoorstudent
mijn studiè in Delft aan.
Dut was aanpakken. Ik werkte, voste, teekende. Ik bemoeide me met niets meer, las
geen couranten, ging niet uit. Ik werkte
slechts voor Delft en liet voor de rest, om
een klassieken dienstterm te gebruiken,
"den geheelen boel maar waaien". Wat er
in Europa, wat er in ons Vaderland gebeurde, ik wist het niet. Zoo ging- September
voorbij, Octohcr, begin November...
Zoo werd het 13 November, ·woensdag
Er was iets drukken<ls on<ler de menschen,
de geest van revolutie was hier en daar
aan 't opkomen. Het stroomden proclamaties in die dagen. Dinsdags was er een
Roomsche, die goed en raak zei, waar het
om ging en aanmaande tot rust en trouw
aan de Regcering. ·woensdags volgden er
ettelijke van S. D. A. P.-sche kant en van
de Wijnkopianen, waarin o. m. gevraagd
werd _ hiermee onze Koningin bedoelende
_ hoe men o,!er "dit laatste ornament"
dacht Er kwam een Regeeringsproclamatie.
Des avonds was het nog al rumoerig op
straat. Ramen van winkels, _ zooals in
reeds langer voorbije dagen _ werden
weer dichtgespijkerd. Toch trok ik me er
nog niet zooveel van aan. Ik wilde werken.
Delft*) was wegens griep 14 dagen gesloten en dit "buitenkansje" wilde ik
"ausnützcn". Donderdag 14 November, in
._*) De Technisch~ H!)ogeschool te Delft.

Daar ons Landstor mblad aan alle lede•.i
wordt toegezonden, afgezien van de omstandigheid of al dan niet geldelijk wordt bijgedragen tot de instandhouding van het blad en
waar tevens bekend kan zijn dat voor de uitgave van ons blad geenerlei steun ontvangen
wordt en niet gevraagd· zal worden uit 's Lands
Kas, daar zal ieder meelevend Leidsch landstormer gevoelen, dat het voor ons een eerezaak is het voortbestaan, den groei en bloei van
ons eigen orgaan te verzekeren, ook door finantieelen steun.
'k Doe een beroep op het gezond verstand,
het eergevoel en de liefde voor ons blad van
mijn medeleden te Leiden en 'k spreek daar-

fw

DELFT.
Aan belanghebbenden wordt medegedeeld
dat de keurig omlijste Gedenkplaten in mijn
bezit zijn. Verzoeke beleefd aan mijn huis de
bestelde lijsten te willen afhalen. De kosten
met inbegrip van vracht bedragen f 2.10.
Een woord van waardeering aan de N. V.
A. Zeegers & Zn. te Amsterdam voor de aflering van de goed verzorgde en goedkoope lijsten is zeker op zijn plaats.
Verder wordt bericht, dat spoedig gelegenheid zal worden gegeven ook in de wintermaanden te schieten. De gemeente zal een lokaal
afstaan in de openbare school Verwersdijk,
ook kom• een vergaderlokaal beschikbaar. Over
een en ander spoedig meer.
De Leider,
ECKEBUS.
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Vanaf 16 Februari a.s.
ZONNEN OOTJES III . • • , • • • • • . • f 3.60
Gruis• en
ZONNEN OOTJÉS I en II. . . • • , • • . , f 3.85 Steen vrij.
ZONNENOOTJES IV, gruisvrij . . • . . . . f 2.50
, Alld per H.L. FRANCO THUIS
Uitsluitend in zakken voorzien van ons handelsmerk en sluit lood,

.. SUNRISE KOLEN=MIJ
AMSTERDAM '
Westermarkt 2
Tel. 35216 en 45211 na 6 uur 27588

HAARLEM

'S=GRA VENHAGE

Parklaan 107
Tel. 2749

Pletterijkade 48a
Tei. 72577

,J Filiaal Scheveningen: N,V. ,,DE CENTRALE", Pinkstraat 27, Tel. 51313
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den ochtend, hoorde ik hoe schandelijk de
Wijnkopianen zie:h in Amsterdam gedragen
hadden, boe men daar een aanval had gewaagd op de Cavalerie-kazerne en hoe bij
die gelegenheid een post door een dier heethoofden werd neergeschoten. Dat werd me
toch te kras. Het gevoel van echte kameraadschap, dut allen toch wel kennen, die in
dienst zijn geweest, kwam bjj me op. En
voor ons gevoel was 't zoo, dat niet alleen
maar "een post" gedood was, een willekeurige, maar èèn der onzen, een vriend,
een kameraad, een makker...
Dan blijft alles staan, studie, werk, alles,
dan gaat er iets in je popelen, dan moèt
er iets gedaan worden. Revolutie in ons
van God-gezegend Vaderland, ,,Nooit!"
zeide ik, en ik knarste met m'n tanden.
Daur hoorde ik van de concentratie van
den Vrijwilligen Landstorm in de Koninklijke Stallen. Ik er naar toe en den zeUden
middag, om twee uur, deed ik er m'n
intrede, ,,geconsigneerd".
Toen ik er kwam, zag ik een heel ouden
kapitein, aan wien ik mij voorstelde. Deze
bracht mij naar de officierskamer. Hier
maakte ik kennis met zeer vele officieren,
hoorde zeer vele namen, die ik echter even
zoo snel weer vergeten was. Het was er
buitengewoon levendig en de geest die er
was, was bijzonder goed. De geest van ons
regiment, het dertic1;1de, niet vechten, nooit
vechten, kalm blijven, maar als 't moet...
Wanneer deze stemming over ons kwam,

zweeg de strak gesloten mond en staarden
de oogen van onder gefronste wenkbrauwen.
Ik werd - langen tijd diende ik bij
M. P. 13 R. I. - ingedeeld bij een mitrailleur-afdeeling van de Jagers, die in den
laten middag kwam. Des middags aten wc
soldatesk uit eetketeltjes en des nachts
sliepen we ... ,,m'n slapie en ik"...
op
vloermatten, die we links en rechts weghaalden, onder enkele dekens, terwijl als
hoofdkussen een opgerolde overjas dienst
deed. Slapen was eigenlijk het juiste woord
niet. M'n "slapie" sliep niet en vanzelf
sliep ik ook niet. Wij praatten over veel
en velerlei. Het middernachtelijk uur was
reeds lang verstreken, het was zeker over
eenen, toen de luit. kwartiermeester de dc.ur
opende en riep "Alarm!"
Wij er uit. Nu ging 't beginnen. Het was
huiverig koud.
Binnen enkele minuten
stonden we - zij het dan ook ongewassehen
- op de binnenplaats: gereed.
Op de mooie ruime binnenplaats, sehrme.
"ig vEr11cht, verzamelden zich in een omme.~ien van tijd de verschillende afdeeling-en.
De wielt·ijders rukten uit. Enkele afdeelingen infanterie. De mitrailleurs waren in
wagens geladen, teneinde ze zoo gedekt
mogelijk en zoo snel mogelijk te vervoeren.
Wij bleven binnen, in afwachting van
nadere bevelen. Achteraf bleek alles nogal
los te loopen. Er hadden geruchten geloopen, die hoe langer hoe vaster vorm
aann1unen. Sommige wachtcommandanten
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NUMANSDORP.
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dezen avond aanwezig te willen zijn, en bedankte ook de plaatselijke commissie en de
Donderdag 29 Januari had in de zaal "cfo vrijwilligers voor hunne trouwe opkomst, waar·
Eendracht" te Numansdorp een Feestavond na de vergadering met de beste wenschen voor
plaats voor leden der Burgerwacht en Bijzon- den bloei van de afdeeling Grootebroek werd
deren Vrijw. Landstorm. Daar het ledental Va,]'I gesloten.
den Bijz. Vrijw. Landstorm niet zoo groot 1s.
hebben Burgerwacht en Bijz. Vrijw. Landstorm
de kosten samen kunnen dragen door het eil'·
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culeeren met een lijst en zoodoende den ba.i,d
van Bijz. Vrijw. Landstorm en Burgerwach1
nauwer aan elkander gehecht. De Voorzitte1
der afdeeling, de WelEdelGestr. Heer J
Vlielander. lid der Provinciale Staten, open-ie
de vergadering met een kort doch zakelijk
woord en heette de aanwezigen hartelijk WP.l·
kom. Met het zingen van 't Wilhelmus achr.te
onz"! Voorzitter de vergadering geopend. De
avond werd verder gevuld door voordracht{;n,
welke zeer in den smaak vielen en waarvoor
de Voorzitter een woord van hartelijken dan.!<
sprak. Daarna sloot de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord in het belant
van Burgerwacht en Buit. Vrijw. Landstorm en
wees de leden en niet-leden op hetgeen de
van Burgerwacht en Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en wees dt leden en
niet-leden op hetgeen de Burgerwacht en
Bijzondere Vrijwillige Landstorm in ti.id
van nood voor 'lns Vorstenhuis en Vaderland
van "Jen Bijz. Vrijw. Landstorm, Schalkoord en
Van Roon. leden der Burgerwacht, voor hetgeen zij gedaan hadden om dezen avond te
organiseeren, evenals aan den Heer KabbP.·
dijk, die zoo bereidwilrig was zijn muziek-instrument voor dien avond in gebruik te geven.
Om half twaalf keerde ieder voldaan huis•
waarts. De zaal was geheel bezet, dus wel 'n
bewijs, dat Numansdorp ons Vorstenhuis wl'!Jgezind is. Ook bij sluiting werd het WilhelmGs
gezongen.
De Commissie:
M. BEEKMAN.
L. SCHALKOORD.
L. v. ROON.
.Numansdorp, 30 Januari 1925.
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BLIJE' WAAKZAAM, het meest wanneer ..•••
Communist of Sociaal
Steun vindt bij het Groot-Kapitaa1.
ZUTFEN.

Prijsuitdeeling op 8 Febr. 1925, 's avonds 6
uur, in het lokaal van den heer Jb. Boon, ,,het
Wapen van Grootebroek".
De voorzitter opende de vergadering met een
hartelijk welkom. Het deed hem genoegen, dat
wij hier weer bij elkander kwamen. Ook de
heer Schutten, secretaris van de Gewestelijke
Landst91-m Commissie, ,, Wist-Friesland" en
,1g.-maj. Twenheuvel, die de prijzen kwamen
uitreiken, werden hartelijk begroet.
le prijs Jb. Bakker, 2e pr. C. Noordeloos, 3e
pr. P. Reus, 4e pr. J. Broessen, 5e pr. R. Bakker, 6e pr. J. Kok, 7e pr. V. Bakker, 8e pr.
D. Truijes.
Daarna wenschte de voorzitter den prijswinnaars geluk met hun prijzen en reikte toen de
schitterende Gedenkplaten uit aan de leden..
Daarna besprak àe heer Schutten het Landstormblad en beval het in de belangstelling
der vrijwilligers aan.
De voorzitter dankte de heeren Schutten en
T· ·1mheuvel voor hun bereidwilligheid, op
vroegen versterking. Anderen wilden
patrouillediensten invoegen. Een enkel
llericht schijnt iets te positief te zijn ov_erg-ekomen, iets te alarmeerend ... Intusschen,
het was een prachtige oefening, die in alle
opzichten volkomen geslaagd mocht heeten.
~u we toch "op" waren, vroegen we verlof
óm de patrooncaissons van het M. P. van
de Jagers, die nog in Rijswijk waren, op
te halen. Deze zouden in de Oranjekazerne
gebracht worden. · Om zelfs de minste
agitatie te voorkomen had men deze in
Rijswijk achtergelaten, om ze te juister tijd
binnen Den Haag te brengen en daar 't
nacht was en we toch "op" waren, achtten
we het een mooie tijd, om dat zaakje in
örde te brengen. Het verlof kregen we. De
wachtmeester van het M. P. in Rijswijk
kreeg telefonisch opdracht zich klaar te
maken. En met 10 vrijwilligers, een vaandrig en een sergeant, die allen graag met
me mee wilden, vertrokken we - met
gevulde magazijnen - per fiets naar Rijswijk. De stad was nachtelijk stil. ,Hier en
daar een plukje menschen, die - zoo 't
scheen - van late vergadering huiswaarts
keerden. Met simpele beveiliging - één
J;J.tannetje sprongsgewijze vooruit - reden
we over 't mooie asphalt van de binnenstad
Noordeinde, Hoogstraat, Wagenstraat en de
meer hobbelige Rijswijksche weg naar ons
doel. De Rijswijksche politie bleek actief,
meldde zich, vroeg inlichtingen over den
toestand, die we - voor zoover we zelf er

iets van wisten - gaven. Dan, even later
donderden de munitiecaissons
wat
maken deze een lawaai op hobbeligen weg
in stillen nacht - over den Rijswijkschen
weg naar den Haag. De veiligheidsmaatregelen werden nu eenigszins uitgebreider
genomen en het eerste convooi, dat ik in
"werkelijkheid" begeleid heb, bereikte
veilig de Oranje-kazerne. De paarden werden weer naar Rijswijk teruggebracht,
waarna we huiswaarts keerden. De magazijnen werden geledigd en om 6 uur in den
morgen, toen het ochtendlicht zijn best ging
doen om het van het nachtelijk duister te
winnen, kroop ik op de vloermatten "onder
de wol" ...
Om 8 uur kwam men mij vragen, ,,of ik
nooit opstond". Dien dag - Vrijdag 15
November - ,,werd ik aangewezen voor het
werfbureau om den kapitein Donker behulpzaam te zijn. Hier kwamen zich aanmelden, de velen, de zeer velen, die - als
't noodig zou zijn - toch ook mee wilden
doen. Daar kwamen oud-officieren, ook uit
[ndië, zelfs uit '.rransvaal, talrijke onderofficieren, korporaals, · soldaten, talrijke
burgers. Het liep maar aan. Zoo te begrijpen was, waren er ook - vooral in Den
Haag - veel kantoormenschen bij, die we
voor den Landstorm· eigenlijk niet konden
gebruiken en kapitein Donker maakte zich
verdienstelijk - 1\Iajoor Donker zal 't zich
nog wel herinneren - door met elken nieuweling ongeveer het volgende gesprek te
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WESTMAAS.

Donderdagavond, 5 Februari, hielden de
afdeelingen Zuften en Warnsveld van den
Bijz. Vrijw. Landstorm in de Casinozaal van
de Groote Sociëteit te Zutfen een gezellige
bijeenkomst.
De bijeenkomst werd geopend door den
Voorzitter, den heer Norel. Nadat de heer M
H. Scholten enkele voordrachten had gehouden en het padvindersstrijkje zich enkele malen
ha·· laten hooren, werden ean de aanwezigen
uitgeréikt de in 14 kleuren schitterend uitgevoerde gedenkplatE>n.
Daarna werden door den heer J. Withaar.
Cor.ipagniescommandant, de prij~en van den in
den afgeloopen zomer gehouden schietwedstrijd
u1ti(,reikt. De prijswinners waren: van de afdee 1ing Zutfen: Luit. A. v. d. Blij met 70 punten, H. A. Post met 70, R. Groenendijk met 67,
G. J. Aalderink met 62 en F . G. Hoesktra met
62 punten, en van de afdeeling Warm:veld: G
Volkers met 84, A. P. Jasper Foks met 77 en
Esselink met 69 punten.
De heer Withaar wekte alle leden van den
Vrijw. Landstorm op, om ook gedurende het

GROOTEBROEK.

volgende jaar de schietoefeningen geregeld bij
HERWIJNEN.
te wonen.
Dinsdagavond hield de Bijzondere VrijNa de pauze werden door den heer H. Goorman, tot groot vermaak van de vele aanwezi- willige Landstorm zijn jaarlijksche vergen, een groot aantal goochelkunstjes ver- gaaermg in café "Waalzicht". De vertoond, waarbij hij op onnavolgbare wijze allerlei gadering werd geopend door den heer de Gid~.
die het woord gaf aan mr. J. G. A. vnn
Geldorp Meddens, secretaris der gewestelijkfl
commissie. Deze l'eikte de 1ubileumplaten uit,
we.ke den leden werden aangeboaen.
Besproken werden de schietoefeningen, die in
1925 zullen worden gehouden. De leden vonden
hqt meeschieten van den instructeur bij prijsschieten niet goed. Mr. Meddens zal een
•oplossing trachten te vinden. De leden werden ook aangespoord om het Landstormblad
financieel te steunen. Hierna sloot de heer de
Gids deze gezellige vergadering.

voorwerpen deed verdwijnen of op een andere
plaats te voorscnijn deed komen.
Vervolgens werd door den heer Jalink van
Apeldoorn de film van den Landdag van den
Vrijwilligen Land:;:torm te Apeldoorn vertoond,
en hield de heer Renken, oud-Indisch SergeantMajoor een toespraak, waarin hij het leven van
den soldaat in Indië schetste. Allerlei voorvallen
uit de eigen militaire loopbaan werden verteld
Hij verzekerde de jonge menschen, dat zij (de
oud-gedienden) nog warm liepen voor Koningin
en Vaderland, en wekte allen op om zich in dat
opzicht één te voelen.
Nadat een tweetal eoupletten van het Wilhelmus waren gezongen en de .heer Norel eenige
woorden van dank had gebracht aan hen die
tot het welslagen van den avond hadden bijgedragen, wera ae vergadering besloten, met een
driewerf "hoera" voor H. M. de Koningin.

voeren.
- l\Ieneer, gàat U zitten. U komt U verbinden bij den Vrijwilligen Landstorm.
- Jawel, meneer.
- Komt U tijdelijk, of voor ...
- Jawel meneer .. .
- Dus alleen voor deze troebele tijden,
niet waar-?
- Juist, meneer!
- Kunnen we als U hier komt absoluut
over U beschikken?
- Jawel, meneer.
- Dan willen we U lieel graag aannemen.
Hoe oud is U?
- 'l'wintig jaar, meneer.
- In dienst geweest?
- Neen, dat niet ...
- Geeft U zich dan maar even bij dien
luitenant op, dan zal hij U even inschrijven ... U komt dan van middag 2 uur
hier. 'rrekt U Uw oudste pakje maar aan,
dan blijft U hier meteen, geconsigneerd ...
Brengt U dan mee een mandje met wat
ondergoed, lepel, vork, mes en .••
- Ja maar, meneer, ik ben op kantoor
weet U, en ik kan den geheelen dag niet
gemist worden.
.
- Ja, ziet U, meneer ... Begrijpt U goed,
U is hier welkom hoor, maar in dat geval
kunt U zich beter bij de Burgerwacht
melden, Hoofdcommissariaat van Politie,
onder Generaal-Majoor Doorman ... Begrijpt U, hoe wc hier ook Uw diensten
waardecreu, U heeft daar meer beschik-

Vrijdagavond 6 Februari vergaderde alhier
de B. V. L. in het lokaal van Volksbelangen.
Van de Plaatselijke Commissie was aanwezig
de heer Van Wijngaarden, eere-voorzitter, de
heer P. Quartel, voorzitter, alsmede twee leden
<lez.er Commissie en de secretaris. Verder waren
bijna alle leden present. De eere-voorzitter
sprak een woord van welkom tot alle aanwezigen en bracht in herinnering de tot stand~
koming van den B. V. L. en wees op de eenheid tusschen ons Volk en het Vorstenhuis.
Hierna werden de prijzen uitgereikt van den
laatst gehouden schietwedstrijd. De mooie
prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen.
De prijswinners wal'en:
le prijs Js. van Steensel, 49 p.; 2e pr. H. Dorst,
48 p.; 3e pn H. Reijerkerk, 45 p.; 4e pr. A.
van Bergen, 45 p.; 5e pr. P. Quartel, 45 p.;
6e pr. T. v. d. !tel, 45 p.; 7e pr. S. in 't Veld,
44 p.; 8e pr. D. de Zeeuw, 44 p.; 9e pr. M. C.
Fiere, 44 p.; 10e pr. J. Moerkerken, 44 p.
Dtl keurige gedenkplaten werden thans ook
uitgereikt, met de wensch, dat ze een eervolle
plaats in onze woning zou innemen. Daarna
werd door de vergadering het . Wilhelmus
staande gezongen, waarna de eere-voorzitter
de vergadering sloot.
Het was een gezellig avondje, vooral door
toedoen van onzen secretaris, den heer P. Witvliet, die gezorgd had voor koffie en koek en
een kistje goede sigaren. De leden van de' afdeeling brengen warmen dank aan den eerevoorzitter en aan allen die deze vergadering zoo
deden slagen. De avond werd door de leden besloten met oefening in het schieten.
De Plaatselijke leider,

M. C. FIERE.

king over Uw tijd en komt dan alleen op"
wanneer 't heel hard noodig is, ziet ll...
- Dat is op het Alexandersveld 7
Ja zeker. Het Hoofdcommissariàat
van Politie, Alexanderveld, Kamer no. 8.
- Meneer•..,
~
- Meneer.-•
En werkelijlè, als ;je zoo"n: gesprei Vóör,
de 80ste maal aanhoort - dan il ""
moeilijk om ernstig te blijven...
,
Vrijdagavonds sprak hoofdaalnioezet.trel'
Evers in de cantine, Zaterdagavond
heer Colijn, die juist uit Engeland teruggekeerd was. Zondag 17 November ging
door of het een gewone werkdag was; alleea
werden kleine godsdienstoefeningen gehouden door den veldprediker in algemeenen dienst en door den hoofdaalmoezenier. Zoo ging de Zondag voorbij. Later
zou ons blijken, dat op dezen Zondag het
begin van de kentering was gekomen. Het
werd Maandag 18 November. Er zou zoo vernamen wij in den loop van den
ochtend - des middags een huldebetooging
in den Maliebaan gehouden worden voor
,,.
onze Koningin.
Voorbereidingen werden genomen, dat
de troepen er uitstekend uit zonden zien.
Gepoetst werd er en geschuierd, de uitrusting nagegaan, de geweren nagekeken.
Dan kwam de opdracht: de troepen zullen
geheel ongewapend uitrukken. l\Iij werd
verzocht deze opdracht in een meer verwijderd schoolgebouw, waar eveneens

a,

LEENS.

vincie met blaadje,; en pamfletten wordt
gewerkt, jonge arbeiders aanspm·Pncle tot
Voorzitter Kapitein De Jonge; aanweziv, revolutionaire darle11. Onder de leuze van
· ontwikkeling van de vrije menschelijke
ongeveer 50 leden.
t:e
Nadat de Voorzitter een hartelijk W<>lkom pe• ~oonlijkheid wordt de strijd ontketend
aan de aanwezigen had toegeroepen, wercl aan teg-en het kapitalisme, het
militari~me,
leder een prachtige plaat uitgereikt ter herin- de school en den Godsdienst. Een vrijnering aan het "Huldeblijk van Hare Majei::teit heid rlie zeker moet leiden tot bandeloosde Koningin op 6 Sept. 1923 te Ams1 erdam" J1
H
eid. Voorts wees hij o~ de anti-militairisti
ierna deelde de Voorzitter mede, dat hij iSch e propaganda welke in deze Provincie is ~n
~et z.g. Mobilisatiekriûs. had _meegebra_cht; dat nog worrlt gevoerd, waarbij het geval te Wijn'.s n.l •. ee~. so_on: hermnen~?sm:dail!e 'mor Jeterp werd aangestipt, Spreker stelde hier
1~der m11itau, die m de mob1hsat1e l1eeft ge• de teo·enstelling in het lich~ h
d
t ,··d
• •
..
,
"'
,
, oe e s IIJ er
d1end en dat teg n
e een mm1mumpnJs van 52 1 Ycor ontwapening moest vallen door middel
centd kon worden verkregen. _Van dit aanhod van zijn eigen bewapening! Wanneer gezien
wer dan ook een druk gebruik gemaakt
1
B 1 te
d
.
·
worc.t dat zoo wordt gewroet om alles wat ;:,,
es o n wer verder, eens 1n de maand
b
d
d
·
•
·
schietoefeningen te houden, om dan in ae opge onw we er te vermeien, dan IS het ~ed J .
.
ruststellencl te weten dat ter bescherming van
maan
um een groote schietwedstrijd te 01·<>a- h t J d
•
•
•
d
.
..
"'
e an en ons dierbaar Vorstenhms meer
mseeren en aaraan aardige pnJzen te verbin- dan 60 000 k. ht'
t "db
den.
·
iac 1ge s r1,J are mannen gert1ed
staan om als het moet deze waardevolle panTevens werd mededeeling gedaan dat evei,den te verdedigen!
als het V9rige jaar, ook nu weer getracht zal
Vervolgens werd door spreker aan de beworden een Landdag te houden; waar en hoe
trokken vrijwilligers uitgereikt een portret
deze dag zou worden ingedeeld, was nog nfet
van H. M. de Koningin alsmede een gedenkmet zekerheid te zeggen. Alsnu werd overgeplaat ter herinnering aan het door den Bijz.
gaan tot inning der bijdragen voor het LandVrijw. Landstorm ter gelegenheid van het 2,5stormblad.
jarig Regeeringsjubileum aan H. M. de KoninOp voorstel van een van de leden werd bij
gin aangeboden huldeblijk. Besluitende wees
acclamatie besloten
den burgemeester te
spreker nogmaals op het paraat zijn van j e
vragen, het Eere-Voorzitterschap te willen aanAfdeeling
en sprak den wensch uit dat Gcà
vaarden.
moge zijn en blijven met Nederland en Orarde .
Nadat nog een Bestuur was gekozen, beeen drievoudig snoer, dat, naar hij hoop~e,
staande uit de Heeren G. van Huis, R. Groefnimmer verbroken zal worden.
sema, J. v. Stulp en P. B. Wiersum, werd de
Bij de bespreking van het punt der agen,-Ia
vergadering, onder dankzegging voor de groote
betreffende het Landstorm blad werden de leopkomst, door den Voorzitter gesloten, waarna
den opgewekt abonné's te werven in eigen
men nog een paar uurtjes gezellig bijeenkring ter bevordering van meerdere saamhoobleef.
righeid.
De Secretaris,
Ten slotte werd nog door verschillende
P. B. WIERSUM.
sprekers het woord gevoerd en het verdere
van den avond gezellig doorgebracht. Na het
zingen van Gezang 180:1 werd de vergactering met dankgebed gesloten.
WOMMELS.
28 Januari hield de Afdeeling Hennaarcleradeel van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm. een vergadering in de Gereformeerde Kerk, onder leiding van den heer Bnr•
gemeester. Na het zingen van Psalm 89 : 8,
werd de vergadering met gebed geopend. In
het openingswoord werden in het bijzonder de
aanwezige dames welkom geheeten, terwijl
werd uiteengezet, dat deze bijeenkomst tot
doel had den onderlingen band tusschen de
leden krachtig te versterken. Nadat door den
commandant Santema verslag was uitgebracht
omtrent de verrichtingen in het afgeloopen
tijdvak, waaruit bleek dat het ledental vrijwel
gelijk was gebleven en waarbij tevens werr:
gememoreerd, dat in een schietwedstrijd tusschen verschillende korpsen, Hennaarderadeel
een 3en prijs was deelachtig geworden, werd
spontaan het Wilhelmus aangeheven
en
door alle aanwezigen uit volle borst gezongen. In welgekozen woorden werd vervolgeM
door den heer Heukels, propagandist voor den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een rede
gehouden, strekkende om aan te toonen hlle
110odig het is dat ook in dezen tijd de B.VL.
paraat blijft ter bescherming van het wettig
gezag. Hij wees er op hoe ook in deze Pro-

troepen gelegerd waren mede te deelen. Zoo
geschiedde. En toen ik het Noordeinde
vo9rbij zou fietsen, kwam daar de Koningin
aan, in open rijtuig uitrijdende, Moedige
Vrouwe ...
Des morgens was 't nog al triest weer;
des middags rukten de troepen uit, ongewapend naar de massale betooging in de
Maliebaan.
De stad was volkomen veranderd. Overal
hingen de vlaggen uit. Ieder droeg Oranje.
Op de Maliebaan was 't een heerlijke uitzinnig-enthousiaste bende. Soldaten liepen
met oranje of rood-wit-blauwe vlaggetjes
op hun kepie. Het sèlieen, dat de commandanten alle gezag over hun afdeelinge11
kw:ijt wá1·cn: Ze gingen de lucht in, werden, door de soldáten op de handen gedragen, onder vervaarlijk hoera-gebrul.
Soldaten ·111.aakten groote kringen; meisjes
werden in deze kringen opgenomen en gedanst werd Cl; - niemand wist hoc uiting
te geven aan zoo'n overweldigend spontaan
enthousiasme. In de l\Ialiebaan was er geen
regelen meer aan. Er kwamen tienduizenden en tienduizenden hurger'l en militairen uit wel alle declcn des Rijks en Yormden één gcestdri ftig·e, deinende menschenzee. Daar kwam de zon door, het Oranjezonnetj('. 'Dat heeft geschenen gedurende
de geheele betooging, Het rijtuig van onze
Koningin naderde, getrokken door Vrijwillige Landstormcrs en Grenadiers. OHi-

r-

enkele vragen breedvoerig waren beantwoo1C:,
sloot deze om half tien met een kort wo01d,
deze zeer gezellige ve;rgadering.
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Woensdag 21 Januari 's avond& te zeven uur
hielden de afdeelingen van de Burgerwacht en
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (:er.
goed bezochten propaganda-avond in de Chr. ,
School ter plaatse.
· CORONA=MODEL ]924
De predikant der gemeente, Ds. IJ. DoornPRIJS IN KOFFER ll. 170.veid, opende de vergadering- met gebed en met
MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE.
het lezen van Rom. 13.
De SCHRIJFMACHINE ,•oor
Daarna spra~ de voorzitter der bovenge•. f
Kantoor, thuis en in het veld,
! :nporteur& RUYS HANDELSVEREENIGING
noemäe afdeelmgen, de heer L. Ph. Michor,
een inleidend woord,
· Jl .A OVER.AL VERKRIJGBAAR. .A •
De Hollander, die, aldus spreker, in ver~chillende oorlogen zooveel moed getoond heeft
keert zich in tijden van vrede niet, c.f r,1':"l
voldoende tegen de revolutie idee, doordat 1•11 onderwerping aan N~poleon, nog kort g-elerlen
mist den moed van zijn overtuiging, zoodat ~til ir <le moeitevolle mohifo:atiejaren, dan als
voor zijh geloof, voor ouderliefde en vacler- schennige handen den dank voor ontvanPen
landsliefde, voor het verschuldigde ,-e:,;pe'.'t ga tvrijheid wilden betalen met het nemen
1
tegenover zijn meerderen niet openhartig· 1 il.- , a, Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, al~or.k
in
Lle revolutie-zwangere periode in het ei1"ie
komt en daardoor onverschilliger lijkt, clan ]1i_i
is. Daar ziet de voorzitter een taak voor de van 1918. Tegenover die schrille en orie~ieBurgerwacht en den Bijzonderen Vrijwill igPT, aanranding van het gezag in die dagen st,ilt
en sta een diepgewortelde liefde voor om:e
Landstorm.
Kapitein Visser, d~arna aan het woord, toont Vorstin, zich uitend in gebeà en lied.
Nadat de vergadering staande twee couplet•
uit de geschiedenis aan, dat de ideeën over 0~1twapening, volkenbond en volkenrecht al zeer ten van het Wilhelmus gezongen had, sp1 ak Je
oud zijn, tot nu toe tot veel practisch nut. Het heer Jalink. Hebben de mogendheden ons ~~ebepalen, zooals he!; Protocol van Genève wil, spaard in 1914 of heeft ons leger ons beveiwie in een oorlog de aanvaller
zal dikwijls ligd? Wie redde ;n 1918? Ten ware de HeerP-,
afhangen van persoonlijke inzichten en sym- die bij ons geweest is, als de rnenschen tegen
pathieën en zuiver eerst mogelijk zijn tiental- ons opstonden: een stroom zou over ons ~elen jaren later. Str!jd wordt niet alleen ge- g aan zijn, God neigde de harten in 1918 v.-n
voerd door de legers met wapenen, er is ook de mannen van den Bijzonderen Vrijwilligen
een biologische stl'ijd, waarvan spreker Vl'!le- Landstorm en de Burgerwacht. Die organisavoorbeelden geeft, er is bij onze naburen è~n ties moeten blijven en op volle sterkte
gebracht worden door ieLler gewest. Daarfelle faalstrijd.
Ontwapening, hoe ook door iedereen ge- voor is geld noodig en vrijwilligers, Er 1s
wenscht, acht spreker op dit oogenblik e,s,n gezegd: een Hollander schijnt lauw, maar m
tijden van ernstige of heugelijke feest.en ·n
misdaad.
BIERUM.
Luitenant Sanders schetst de inneming van den familiekring als in het groote huisge:i.:m
leeft hij krachtig mee. En waar de revolutie•
Op Vrijdag den 23 Jan. had alhier·een schiet- Rome door de Galliers, het wegen van duizend
nairen durven spreken van drommen van -iuials
oorlogsschatting",
de
aanmetkiilgpond
goud
wedstrijd plaats, vanwege de afd. v. den B;jz.
zenden en goed gevulde partijkassen, daar
Vrijw. Landstorm "Bierum en Omstreken", der Romeinen op de gebruikte gewichten,
dient ook de Oranjepartij paraat te zijn.
waarop
de
Gallier
Brennus
zijn
slagzwaard
iP
waaraan een negental mooie, doelmatf"'e
De burgemeester van Hoevelaken, Jhr. P,
de weegschaal werpt, onder het uitspreken v~n
prij.zen verbonden waren. De uitslag was
A. v. Eys, dankte in een pittig woord allen, ·lie
Vae
Victis
(wee
den
verwonnenen).
Dit
dreivolgt: Klasse A.: W. Stuve 89 punten; L. Wi! zich voor dezen welgeslaagclen avond zoov<>PI
deboer 84; D. W. v. d. Ploeg 83, E. Kuipers 83, gend woord heeft ook tegen Holland vaak gemoeite getroost hadden inzonderheid den hi"e't' '
H. Scheper 82, J. Vos 81. Klasse B: S. Larkens klonken. En menig telg uit het dierbaar
01':lnjehuis heeft die dreiging van ons iand Michon, wáarna ouderling Brons met dank75, J. H. Smit 65 en H. J. Rowaan 64.
zegging eindigde.
Des avonds 7 uur, werden i'n het café gekeerd, in vroeger tijden b.v. na de har(ie
"Kraak" door den kapitein De Jonge, bedoelde
prijzen met een toepasselijk woord aan de
resp. winnaars uitgereikt.
Sij de Administratie van "H e t L an d s to r m b 1 ad"
Aan alle leden werd een keurige gedenkplaat
verkt"ijgbaar tegen inzending van postwissel van f 2,verstrekt, als herinnering aan het huldeblijk.
a:1ngeboclen aan H. M. de Koningin bij Haar
ingebonden volledige
zilveren jubileum, welke plaat zeer gewaai-deerd werd.
Besloten werd, op de volgende vergadering
het Mobilisatiekruis beschikbaar te stellen.
Vele personen gaven bijdragen voor h~t
Lartdstotmblad.
Nadat door den kapitein nog eenige vertromvelijke rnededeelingen waren gedaan. en
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Donderend hoera !
De Koningin wuifde en boog. Het was
één zegetocht. Het Friesche en het Limburgsche Volkslied werden gezongen. Onze
Prinses zong dapper mee. Het gedrang was
ontzettend. Ik liep naast het rijtuig. Soms
offerden enkele officieren zich op. Gedrieën, gearmd bleven ze dan staan om de
voortstuwende menigte, in haar, op dit
oogenblik nu ik aan 't schrijven ben, bijna
niet weer te geven enthousiasme, eenigszins
te beteugelen. Zoo kwam ik van het rijtuig
v8ndaa11. Iets verder - in gevaarlijk gedrang zag ik "Onzen Overste Kelser ", in
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eieren, die bij den Vrijwilligen Landstorm
dienst deden, escorteerden het rijtuig. Een
nooit gehoord hoera-gejuich steeg op uit
duizenden kelen. Bloemen werden aangeboden. Het Wilhelmus werd uitgejubeld.
Toen kwam "het" moment. Denk ik
daaraan, dan word ik' nog ontroerd. Ds.
Scholten, de veldprediker, die er ze;r vermoeid uitzag, stond op den bok van het
rijtuig, zijn hoogén hoed op. ,,Menigte" zoo overschreeuwde ds. Seholten bijna zichzelf - ,,blijft kalm, opdat er hier geen on•
gelukten gebeuren. Blijft op Uwe plaatsen,
want de l\Iajesteit komt overal en wil
kennü-, nemen van de Bonden en V crceuigingen, die hier aanwezig zijn."
Een krachtige stem: ,,Het geheele Nederlandschc volk !''

zig te
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vrij moeilijken toestand tusschen de paarden der marechaussee in, temidden van een
opdringende menigte. Wc gaven elkaar een
arm en zijn zoo heelhuids weer in de
ruimte gekomen.
Nooit heb ik zoo iets overweldigends meegemaakt.
Des avonds was 'teen gezellige boel aan
de officierstafel. Was er in de dagen van
spanning geen druppel drank in de Koninklijke Stallen gedronken, thans werd een
smakelijk glas wijn op den zoo glorieuzen
afloop van dez':ln dag, dezen zegedag voor
onze Koningin, gedronken, en vele Oranjelicvende toespraken werden gehouden. Na
taf el bleven we ge ruimen _tijd in de cantine bij de soldaten, waar 't vroolijk en genoegelijk toeging. Dan gingen we, met
enkele hecren, nog een kijkje in de stad
nemen. Het was al laat. Overal enthousia•jtr plukjes menschr•1, "net or;:n1je gesierd. Overal de blijheid van een Nationale
overwinning·. Een stel meisjes kwam ons
versnaperingen aanbieden. Nederland had
z'n Koningin weér têruggekregen.
Den volgenden dag - Dinsdag 19 November
werden alle troepen uit de
Koninklijke Stallen in den tuin van het
Paleis opgesteld. Daar waren de Vrijwillige
Landstormers, de Bijzondere Vrijwilligers,
de burgers met oranjebanden om den arm.
De officieren stonden op den rechtervleugel opgesteld, zoo te zien een wonderlijk

stelletje. Geen twee waren er - behalve
de officiere11 van den Vrijw. Landstorm
dan - van het zelfde onderdeel. Daa1·
waren er van het 22ste, van het 18e ·van
het 13e Regiment Infanterie, van de grenadiers, van de jagers, van de Veldartil~
lerie, van het 0.-I. -leger. Zelfs was er een
Zeeofficier bij, met puttees aan. We waren
geheel ongewapend, veldtenue en een
oranje kokarde sierde onze borst. Zoo
werden we aan H.M. de Koningin voorge•
steld ...
Dien avond - de mitrailleurs waren
's middags vertrokken - ben ik weer naar
huis gegaan, waar ik aankwam, vol dank•
baarheid, maar zoo men begrijpen kan na de
vloermat slaperij en de vele emoties: dood
moe! Maar toch moest ik eerst nog 't een
en ander vertellen. En werkelijk, ik was
heusch zoo gauw niet uitgepraat en nu nog
- we zijn nu weer ruim 6 jaar verder alala ... , als ik over November 1918 aan 't
vertellen ga, dan kom ik eerst goed op
dreef.

Res le Luit. 13 R. I.
Den Haag, Febr. '25.
N.B. De Redactie zal gaarne meer van
dergelijke schotsen ontvangen.
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MONTFOORT.
Aan de uitnoodiging van den Heer Mr. V,m
Geidorp Meddens om ter vergadering aanwe•
zig te zijn op Donderdag 29 Oanuari 1.1., Clrn
avonds _te 8 uur, was door vele leden gev,ilg
gegeven.
-Als dan ook even na acht uur <le Heer van
Geldorp Meddem; de zaal binnentreedt, opent
de Voorzitter der Plaatselijke Commissie, de
WelEerwaarde Heer Frank, àe vergadering.
Spreker heette den aanwezigen welkom en
spreekt terens den wensch uit, dat deze verga•
derin!f moge leiden tot nog grooteren bloei van
den Landstorm in 't algemeen en in 't bijzon•
der tot dien van de plaatselijke afdeeling.
Daarna gaf hij het woord aan den hee-r G.
M., die overgaat tot de behandeling der agenda.
Punt I. Aan alle leden worden jubileumplaten uitgereikt, welke ten zeerste worden bewonderd en in dank aanvaard. Tevens omvangt ieder lid een jaarboekje 1925.
Punt II. Bespreking schietoefeningen 192:1.
Bepaald wordt de eerste oefening weder ~e
houden op Dinsdag 3 Februari a.s. De datiim
van de volgende te houden oefening zal alsdan
weder worden bekend gemaakt.
.
De heer Nederpelt, lid der Plaatselijke Commissie, stelt voor de door het Rijk voor deze
2.fdeeling beschikbaar gestelde gelden ten
spoedigste aan te vragen. Tevens stelt hij voor
aan den Raad der gemeente te verzoeken een
subsidie te verleenen, Dit gezamenlijk bedrag
zal dan gebruikt worden voor den aankoop van
de diverse prijzen, welke worden uitgereikt op
de schietwedstrijden, zoodat door de leden dan
niet meer behoeft te worden gecontribueerd,
hetgeen hier steeds gewoonte is. Dit voorstel
wordt ' door de vergadering met gejuich ontvangen; de heer van Geldrop Meddens zegt in
deze z'n hulp toe.
Tevens zal er getracht worden dit jaar e<?n
gezèllige bijeenkomst te organiseeren.
Daarna pleit de heer van Geldorp Meddens
voor 't Landstormblad. Hij verzoekt den aanwezigen dit blad zooveel mogelijk te steunen.
te meer daar in zijn District 't vorige jaar de
opbreng:st ver onder 't geraamde bedrag is gebleven.
Door een der aanwezigen wordt er over ge·
klaagd, dat 't verslag der vorige verganering,
hetwelk is opgezonden, niet is gepul.Jlicee,;-d,
,v;;i.arop de heer N ederpelt voorstelt van deze
vergadering weder een verslag op te zenden.
Tevens verzoekt hij den heer va'n Geldorp
Me,'dens de niet-plaatsing van het vorige verslag te willen onderzoeken. De heer van Geldorf'> Meddens zal aan dit verzoek voldoen.
doch wijst erop, <lat er steeds zooveel copie
komt, dat er vele stukken niet geplaatst kune~ worden, waarna door één der aanwezigen
wordt opgemerkt, dat een verslag van een verga,!ering toch belangrijker is dan een gespecificeerde l.litslag van een schietwedstrijd. _
Aan een in de vorige vergadering benoer:·,ci
comité van actie, hetwelk ten doel heeft flno
propaganda de afdeeling steeds sterker te n1 aken, zegt de heer van Geldorp Medclens toe hen
een werkprogram te zullen opgeven en eens
me :· hen te vergaderen.
Na de gebruikeliJke rondvraag,
waarv~, n
door geen der aanwezigen gebruik wordt gemaakt, sluit de WelEerw. Heer Frank, onder
dankzegging voor de groote opkomst, de vergadering.

ZUNDERT.
'k Zal je eerst maar even oriënteeren. ln
het cliep,ste zuiden van Noord-Brabant moet :Ie
het zoeken, bijna heelemaal omringd door Belgische gemeenten en verscholen in den sc·,1acluw der kweekerijen en bosschen ..
Nou daar kloppep ook llog warme harten
voor onzen landstorm, daar stroomt nog Ora,1jebloed in de aderen .
Dat bewees duidelijk de laatste feesteliJke
bijeenkomst. Om G uur kwamen onze lan.istormers al vau alle kanten toegestroomd en
sèhoven tot gezellige groepjes bijeen 0111 de
tafels. Verpersoonlijkten ze, zooals ze daar
rustig zaten, niet het vredige, het waardige
van onze organisatie?
Toen de worstebtoodjes met groote stapelia
werden opgediend en dreigend naar onze jrJr.•
gens opkeken, "'·erden we plots gestoord en we
hoorden mompelen: ,,Vooruit clan maar, Als 't
mo"t!"
Onze gewestelijke Secretaris, de ZeerEenv.
Heer Jos. van Genk, mocht wel opmerken, d;;:,,t
bij eventueele opkomst wel niemand zou od-

breken als inplaats van "kug" worstebroodjel:'
worden gegarandeerd.
's Jongen, 's jongen wat kunnen die landstormers eten, 5, 6, 7 tot 8. Enfin, 't bewijst li.'•
weer hoe gezond ze zijn, die soldaten, als
't moet.
Tusschen haakjes, laat ze met zulke cijfe~s
voor oogen 't dagr;rntsoen dan niet te lang
stellen.
Ge begrijpt, dat na deze koffietafel de stemming er in kwam.
't Was het juiste oogenhlik om de fraaie gedenkplaten uit te reiken. Onnoodig te zeggen,
dat ze bijzonder in den smaak vielen. Die gaan
allemaal in 'n keurlge lijst 'n eereplaats in ~e
mooie kamer innemen, daar kennen we onze
mannen te goed voor.
Er kwam nog meer. Eerst ieder 'n <legel\ik
uitgevoerd jaarboekje 1925 met z'n inslaam,e
straklijnige titelplaat en clan de groote pri,;~·
uitreiking van den laatsten schietwedstrijd.
Ja, hoe dat schietseizoen hier verloopt, mag
ik eerst nog wel even vertellen.
Schietoefeningen kennen we niet, het ~ijn
steeds wedstrijden.
''; Meerendee! onzer Iandstormers legt per
maand f 0.25 in voor 'n onderlinge prijsvct·
schieting.
4 dagèn wordt hiervoor geschoten, de twee
hoogste series gelden, en ieder mededinger
heeft 'n prijs naar keuze ongeveer ter waaroe
van z'n inleggeld.
Dan 4 maal schieten voor 'n tweede p-rijs,
die betaald wordt uit de kas.
De 2 laatste schietdagen wordt getwist om
het kampioenschap voor een jaar. De beste
sch·.1tter ontvangt 'n wisselvoorwerp. Zoo blijft
de ambitie en de saamhoorigheid er in.
Dezen avond werd nu de kampioen gehL,!·
digd en mochten alle schutters 'n keuze doE>.n
uit de keur van prijzen, die daar voor h• •n
oogen lagen uitgestald. .
Of onze landstormers voldaan naar h,,is
gingen, zoo voldaan, élat ze allen nog flink c.ijclroeger.. in 'n collecte voor het landstormblad.
Landstormers van Zundert, stap zoo Hl2.3
in, we zijn op het goede pad!
De plaatselijke leider.

Landstormkorps Liinburgsche Jagers.
GREVENBICHT.
18 Januari j.l. vergaderde alhier in het
Gemeentehuis de afdeeling Grevenbicht van het
Landstormko1·ps Limburgsche Jagers. Tevens
had bij deze gelegénheid lie uitreiking plaats
van de Jubileumgedenkplaten. Om half twee
warén nagenoeg alle' Landstormers present.
mede was ter vergadering aanwezig de heer
Jhr. Graafland uit Maastricht.
Nadat
,Je
Eet.Acht. heer Burgemeester Koten de aanwezigen had verwelkomd kreeg Luitenant
Graafland het woord. In korte en duidelijke
woorden herinnerde spa·eker aan het ontstaan
van den bijzonderen .v1·ijwilligen Landstorm,
\vees op de voorrechten aan c!it instituut verbonden en spoorde de afgedienden aan, om zich
als lid .daarbij ' aan te sluiten. Verder toonde
spr. aan, dat de Vrijw. Landstorm is een
nationale zaak, d.w.z. dat hij_ niet steunt op
een bepaalde godsdienstige of · pol!tieke richting, doch dat hij zijn steun en zijn leden ontvangt uit aUe richtingen var1 ons volk, uitgesloten de s<1eialisten en communisten. Daarom
wordt in den bijzonderen Vrijw. Landstorm
met de ·v erschillende groepen, die steun wenschen te bieden aan het Wettig Gezag, ten
volle rnkening gehouden. Dit is juist een der
mooie trekken van den Bijzonderen Vrijw.
Landstorm dat hij alle verschillen welke onder
ons volk worden gevonden h,er een terrein ligt.
waar 0 enclrachtige samenw-erking mogPJijk is.
Nadat de heer Burgemeester den geachten
spieker had bedankt voor ~ijn mooie woorden
werd aan ieder li<l een gedenkplaat in 13 kleuren gedrukt uitgevoerd ter hand gesteld, en
keerden allen voldaan huiswaarts.

ROGGEL.
Op Maandag 26 Jan. hield de afd. Rogg·el
van den Bijz. Vrijw. Landstorm een feestvergadering met uitreiking van de Jubileumplaten. Op deze vergadering waren 33 Landstormers aanwezig.
De voorzitter, de heer L. Mertens, burgemeester dezer gemeente, die een inleidend
woord had gesproken en de vrijwilligers aanmoedigde de vereeniging hoog te houden, gaf
het woord aan den WelEd. Gestr. Heer Jhr.
Graaflancl.

Jhr. Graafland neemt het wo01,·d en heet
allen welkom op deze bijeenkomst, vooral den
B,n·gemeester Mertens, den Zeer Eerw. Heer
Pastoor en verder de leden der Pl. Com.
Hij memoree1·de in het kort de voornaamste
feiten van het oprichten en het doel van he<;
L2ndstormkorps Limb. Jagers. Hij zegt verder
dat dit jaar het 10-jarig bestaan van dit lrnrps
feeste!ijk zàl worden herdacht. Dit feest zou
eenigszins het karakter dragen van een Landdag,
Hierna werden door den pl. comt., den Heer
Smeets, ,Je gedenkplaten uitgereikt en werden de leden aangespoord de gedenkplaten '.)en
waardige plaats te geven in de huiskamer.
Hierna werd de vergadering' gesloten en de
avond verder gezellig doorgebracht.
EEN VRIJWILLIGER.

NIEUWERKERK a. d, IJSSEL.
Maandagavond 26 Januari j.r. kwam de Bijzondere Vrijwillige Landstorm van Nieuwerkerk
bijeen tot het houden van een onderlingen
schietwedstrijd. Tegenwoordig waren hierbij, de
Voorzitter van het Landstormverband "Gouda/'
de heer Valckenier de Greeve, de officierpropagandist J. v. Mechelen en twee leden van
het bestuur van het Landstormverband, de
heeren Pot en Dercksen. Na afloop van den
wedstrijd werden toespraken gehouden door de
heeren Valckenier de Greeve en Van Mechelen.

LEKKERKERK.
14 Januari j.l. hield de plaatselijke commissie voor den bijzonderen vlijwilligen landstorm
met de toegetreden vrijwilligers een vergadering in het "Bonte Paard". Op deze ver•
gadering waren tegenwoordig de Voorzitter
en enkele leden van het gewestelijk bestuur
Gouda. Doel dezer bijeenkomst was het uitreiken van gedenkplaten aan -de vrijwilligers.
De heer Valckenier de Greeve, Voorzitter van
het gewest Gouda hield daarbij een aardige
toespraak en reikte daarna de gedenkplaten
uit. Vervo:gens hield de heer van Mechelen,
secretaris van het gewestelijk bestuur, nog een
korte uiteenzetting omtrent de te houden
schietoefeningen en hetgeen daar verder aan
is verbonden. Met- deze schietoefeningen zal nu
binnenkort worden begonnen ten einde voldoende te zijn geoefend voor de in den zomer te
houden Landdag te Gouda. Ten slotte werd
de heer J. Abresch nog geinstalleercl als lid
van het plaatselijk comité. Na nog eenig over
er, weer praten en het beantwoorden van g.;stelde vragen, we1·d de vergadering gesloten.
De afdeeling telt thans 16 vrijwilligers en
verscheidene donateurs, voo~eker een aardig
resultaat voor deze jonge afcleeling.

GOUDERAK.
Dezer dagen had in één der lokalen der
openbàre lagere school wede1· een vergadering
p!aat:: van de Afdeeling "Gouderak" van den
Vrijwilligen Landstorm.
Op l{eurige wijze werd het doel van den B~izonderen Vrijwi!ligen Landstorm nogmaal s
in het kort naar voren gebracht door
Luitenant
van
Mechelen
van
Gouda.
Tot onzen spijt waren
enkele andere
heeren, voorstanders van dit Instituut.
uit Gouda niet ter vergadering aanwezig,
hoewel de gedachte van het Bestuur was, dat
deze heeren aanwezig zouden zijn geweest. Wij
zullen de redenen tot het niet-tegenwoordig
zijn zeer zeker bil!Uken, en hopen 11u voo1· een
volgende gelegenheid, dat de heeren zich in
Gouderak ook eens persoonlijk op "" hoogte
komen stellen van de zaal,, wier belangen
zij ten volle voorstaan. Met een kort woord
had hierna door Burgemeester Be1·gman de
uitreiking plaats van de sierlijk uitgevoerd!:'
ge,:enkplaten, welke belangeloos tel'. beschikking van de leden werden gesteld. De meest<1
leden gingen naar huis met het jaarvers!ag
over 1!>24, hetwelk mede was vooi:zien van een
kalender voor 1925. Door de heeren Dr. T.
Beekenkamp en B. Sm:albil werden enkele
vragen gesteld, welke door den heer van
Mechelen werden beantwoord tot aller genoegen. Nadat nog enkele regelingen ware1'
getroffen voor het verder v<!rloop c!Pr bezig
heden en in het bijzonder den plaatselijken
leider, den heer P. M. Heijen, alhier werd
dank gebracht voer zijne aanwezigheid
en
bereiàwilligheid tot medewerking, werd de

samenkomst, on<ler dank voor de ·opkomst, door
den Voorzitter gesloten.

MIDDELBURG.
Vrijdag 16 Januari 8 UUl' hield de Af<leeling
Middelburg v. d. Bijz. Vrijw. Landstorm ir, het
Mil. Tehuis onder Leiding van den Heer
P. G. Laarnoes, Secretaris der Gewestelijke
Lanr!s1-ormCommissie in Zeeland harP. ,Taarlijksche vergadering.
Aanwezig was ZijnHoogEde!Gestrenge Heer
de Majoor A. M. Mol, Commandant van
den
Bizonderen
Vrijwilligen
Landstorin
"Zeeuwsch Verbancl". De voozitter der Afd. de
HE'er Burgemeester Dumm1 Tak was tot zijn
leedwezen Yerhirtderd aanwezig te zijn.
· De opkomst was uitstekend, de zaal WM!
g<.'heel vol.
De heerLaernoes ze:tt~ ncgmaals uiteen h,-t
wezen en doe! v. cl. B. V. L. S. en hield <:en
revue over . de werkzaamheden van het afgl?•
loopen jaar, claarbij in hPt bijzonrler i:tilstaande bij het feit, dat do B. V. L. S. in
Zeeland bij het bezoek van H. M. de Koningin in dit gewest, door niet minder dan vijf
eerewachten vertegenwoordigd was, wat wel
een record is en waarop de Zeeuwen met
recht trotsch kunnen zijn. Dit was vooral te
danken aan den Majoor Rretschneider, den
vorigen Commandant.
Daarna sprak ZijnHoogEdelGestrenge Majoor Mol den Leden toe.
Beide redevoeringen werden met applaus
beantwoord.
Nadat nog herinneringsplaten aan de leden
waren uitgereikt, sloot de heer Laernoes dezen
gezelligen en leerrijkrn avond.

RITTHEM (Z.).
Op Dinsdag 3 Februari Ll. hield de afdeeling
van den Bijz. Vrijw. Landst. alhier haar jaar•
lijksche bijeenkomst in de zaal van den heu
Westdorp. Aanwezig waren 12 leden, alsmp1ie
oud-burgemeester Allaart, voorzitter der plaa:selijke commissie, de heer W. Cevaal, lid dez2r
commissie, en burgemeester Barentsen.
De heer P. G. Laernoes, die overgekomen
was uit Vlissingen om ons samenzijn bij ie:
wonen, riep een hartelijk welkom toe. aan den
Edelachtb. heer burgemeester Barents'.ln,
waarop hij ons op aangename wijze het ,Joel
en het nut van den B. V. L. S. uiteenzette. E!;'n
oprecht woord van dank kan hem dan 00k
hiervoor niet onthouden worden.
Ieder lid werd in het bezit gesteld van ee1\
jaarboekje, en een jubileumplaat.
Daarna nam oud-burgemeester Allaal't,
tevens voorzitter, het woord en zeide wegen'.l
den verren afstand en hoogen ouderdom de
laatste vergadering bij te wonen. Hij hoopt.; dat de nieuwe burgemeester die nog jong· is en
meer levenslust heeft, zijn plaats zal innemen
De nieuwe burgemeester antwoordt, dat i~:,j
dit gnarne wil doen en hoopt ook vele jaren
werkzaam te mogen zijn in het belang van
den B. V. L. S.
Daarna neemt de heer Laernoes het woord en .
dankt cien Yoorzitter voor het vele, ciat hij in
het 5-jarig bestaan der afdeeling gedaan heeft.
Door een lid werd een vraag gestlc'ici
omtrent de te houden schietoefeningen, die
door den heer Laernoes welwillend werd h':lantwoord, waarop besloten werd aan het ei'ld
van deze maand nog een vergadering tE:
houden.
De plaatselijk leider, de heer Poelman,
vraagt de leden, na het landstormblad gele-i;en
te hebben. het niet te laten liggen, maar nf'.t
ook eens aan anderen uit te reiken, opdat er
iaieeds meerdere lezers voor het Landstormb'a"
gevonden mogen worden.
Ten slotte sprak onze nieuwe voorzitter 1!~
hoop uit, dat er steeds meer jonge krachten tflî
clen B. V. L. S. mogen toetreden en, dat de
E. V. L. S. in groei en bloei moge toenemen.
Hiermede behoorde deze feestavond weer
tot het verleden.
De Secr. der pl. afdeeling
L. KOPPEJAN.
Ritthern, 5 Februari 1925.

Jaarboekje ten dienste van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm

1925
Verkrijgbaar door tusschonkomst van de GEWESTELIJKb L.ANDS'l'ORMOOl\lMISSIEN en de LE1DERS VAN DE PLAATSELIJKE
AFDEELINGEN VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORMAD}11NISTRA1'IE VAN "HE'r LANDSTORMBLAD'

Aangeboden:

ZEND U eens 6 i&ulden aan

Deutsche Schäierhund

J. DE WEGER

zwart
met geel, stokharig, reu. Schouder•
hoogte 65 c.M. 7112 maand. Tem•
peramenivol. Vader: Boris vom
Poemwolda. Moeder: Horta vom
Horstwijk. Schitterende stamtafel.
(s. Z.) Prijs ;, 100.-.

Nieuwe Markt 17 • Gouda
en U ontvangt franco 100 prima
kwaliteit

"CURT VON ÛLDENGARDE'',

SIGAREN
Vorstenlanden ol Sumatra Zandblad
Neemt proef ■ Neemt proef

SCHOEMAKER, dir. Zuivelfabr,
Wanneperveen
Lid B.V. L. 22 jaar oud, zag zich
gaarne op KANTOOR of iets dergelijks geplaatst, 6 j. als zoodanig
werkz. Beste getuigschriften. Ger.
Godsdienst. Brieven onder letter S.

~RSHARP
T8rjfezeld door de

Belangrijk !!
CENT
per regel

Honderd malen
per dag hebt ge
ze noodig

per duizend abonné's
kost een advertentie
in dit blad.
Een voordeolige wijze om
uw artikelen bekend te
maken.
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Voor~ereioeno Examen
Gemeente -Aoministratie.

De drukste zakenmenschen
noemen het Eversharp pot•
lood het grootste zaken-potlood. Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor de
Wahl Vulpen, de eerste in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken. Ze kan niet
bersten .,ot breken . Eversharp
potlood en Wabl Vulpen be•
hooren beidèn op uw Jesse•
naar voor gebruik aanwezig
te zijn.
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Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de
Importeurs:
BLIKMAN ~ SARTORIUS
AMSTERDAM
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L. de Vries Hzn.
Brugstraat 7

Bestel nog heden de
Schriftelijke en Mondelinge Examen vragen
bij den Uitgever
C. BLOMMENDAAL
te 's-Gravenhage,
Z.-0. Buitensingel 224.

GRONINGEN
Heeren= en

Jongeheerenkleeding.

Uniformen

· Deze werkjes zijn
verzameld door twee
Gem-Ambtenaren.
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Examen Gemeente=Administratie
De MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE EXAMENOPGAVEN over de jaren 1923 en 1924, verzameld door
een candidaat-Gemeente-Seeretaris tevens leeraar Staatsjnrichting M. 0. zijn verkrijgbaar bij C. BLOMMENDAAL te 's-Gravenhage.
De tijd van het examen nadert.
De prijs dezer werkjes is f 0.70 cm f 0.80 per ex.

FATUM

Examen Gemeente=Administratie

Telefoon 33940

Bestel nog heden bij C. BLOl\fl\'mNDAAL te 's-Gravenhage: DE BURGERLIJKE STAND IN VRAGEN
EN ANTWOORDEN, door J.C. BAUMANN en W. B.
VAN DE WATER.
De pri.js van dit werkje bedraagt slechts f 2.25.

Piet Heinplein 6 .r 's=Gravenhage
ÎllltllllllllUIHIIIIIIIUIIUIHfflmllDUIIIIIIIIIIJJIIIIIUW)
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Als Napoleon op St. Helena nog eens de
gebeurtenissen overdenkt van het jaar 181 !i,
komt hij tot de slotsom, dat onze Erfprins,
(de latere Koning Willem II) hem ten val
heeft gcbrarht. ,,Wellington", ze~t h\i,
"was een slecht veldheer. Hij had mijn inval
in België niet voorzien. Hij had zijn leger in
de kantonnementen zoo verspreid, dat snellf
conrentratie onmogc\1jk was. Hij had ook
niet b\i Waterloo slag moeten leveren. Het
eenige lrger van zijn land had hii niet nno
drloos mogen wagen. Onder de murPn van
Brussel, had hij zich met Blür•lrnr
moeten vercenigcn. Zij zouden dan tesamen meer dnn 200.000 man gehad hebben
en tegen zulk een ovcrmarht had ik, me1
m\in leger van ongeveer 125.000 man, niet"
kunnen uitriehtcn. Ik had ook geen tijd te
vrdi,~zen. want van den Rijnkant narlPrdrn
d" Russen en de Oostenrijkers. Hen moest
ik gaan keeren, maar vooraf moe.c;;t ik in
Belgiii met de Engelsehen, de Nederlanders
en de Pruisen grondig hebben a fgP.rPluinrl
Zonder slag harl Welling-ton dus mUn ge
h1~ele veldtochtsplan kunnen doen rni'>lnk
ken.
Op het laatste oogenblik, ook toen het
gevaar dreigde blj Quatre-Bras, omdat daar
alleen eene concentratie van het En~elsrhP
leger mogrli,ik was, gaf Wellington last
Q11ntre-Bras te ontruimen en Nivelles te be
zetten. De grfprins evenwel heeft. rnet 111
de intuïtie van den geboren veldheer begrepen, dat Quatre-Bras tot eiken prij;,
moest worden behouden en dat heeft voo1·
d('. hondgPnooten den toestand gered.
Die lofspraak is niet grhPel verdiP111i. {o
den nacht van 15 op 16 Juni was onzP
Erfprins niet in ziin hoofdkwartier, maar
evenals Wellington, op het bal van d" Her
to~in van Rirhmond te Brmisel. Ook hti
àarht aan geen gevaar en was door den
johshnde, die op het bal verscheen, niet
mmder dan Wellington veri-ast. Zijn chef
van den generalen staf evenwel, de (;on
stant fl<>her(Jue. heeft toen den tofä,tand gered. Deze weigerde Quatre Bras te 'lntrm
men, toen hem dat werd gelast. Deze zond,
juist omgekeerd. zoovcel mogelijk troepe11
àaarh<>en. Op het terrein zelve van den ,urn
staandcn strijd aanwezig, kon hij. bet<'r rlari
de 0-cneraals in Brussel, beoordeclcn, wat er
gedaan moest worden en toen de Prins van
Oranje den volgenden morgen vroPg te
Quatre-Bras aankwam, was hij blijde verrast daar Ncderlandsrhe troepen te vinè!Pn
Toen evrnwel hegon zijn werk. Met onovertroffen talent heeft hij uren lang met een
klein aarital <ioldaten, zonder ecnige ruitPri.i
tegen een groote overmaeht stand gehouden,
totda1 eindPlijk. in den namiddag. dr P.eJ'Slt'
Vl'rsterkmgen hem bereikten. Hij toond"
daarbi,1 die taaie volharding, die Pri1111 Wil
lem bi_j al ziine ondernPmingen gPtoono hnct
die Maurits de overwinning van Nieuwpoort had gesrhonken, en aan Frederik
lfondrik den Bosrh. Later zouden ')()k Wil
lem ITI vooral bij Reneffe en .Tan WillPTT>
Friso bij Ma.lplaquet toonen, in hooge mate
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diezelfde eigenschap te bezitten, en twee
dagen na Quatre Bras, stelde zij onzen Erf
prins in staat, om, bij Waterloo, het oontrum der stelling tot het uiterste te verdedigen.
Onze Koning Willem II mag dus met
het volste reeht de held van Quatre-Bras en
W ater-loo worden genoemd, en juist in dezi,
dagen, waarin alles wordt gedaan om dP.n
militairen geest bij ons uit te dooven, wijzen
wij met trots op die ridderlijke figmu. diP
op zoo waardige wijze de srhitterl'ndP "eek<i
van onze groote Oranje-vorsten besh,it.
Mr. H. VERKOTTTERRN.

Financieele commissies
Elke organis&tie, welke levenskr:irhlig
wil blijven, moet zorgen in het tecken van
den vooruitgang te staan.
Stilstand is achteruitgang.
Gelukkig kan dit van den Bijzrmt3eren
Vrijw1lligen Landstorm niet worden gl'zPgd.
Wie deze organisatie in hare ontwikkeling
van nabij heeft gadegeslagen, heeft 0p velt:
punten sterke groei kunnen wiv1!'T'Pm 1•n.
Niet slerhts in het aantal VrijW1lligers.
Ook dit is gestegen.
Dorh, wat veel belangrijker is, het Instituut van den Bij1.on<leren Vrijwilligen
Landstorm is in den loop der jnrrn op
sterker en breeder fundatie gegrondvPit.
Zes en twintig districtscommissies gPven
aan den arbeid leiding en steun en in meer
dan duizend plaatsen behartigen de Phatse
lijke Landstormrommissiën, <laarb\i kloek
bijgestaan door de PlaatseHike Leièlers, he1
welzUn van de talrijke plaatselijke afdeelingcn.
Het aanhouden van registers, het opspeuren en w\izigen van de vele mutafiiin,
het voorbereiden en uitvoeren van <lP ~r.hirt oefcningen en wedstrijden, de landrlagF:11 t:11
de huishoudelijke bijeenkomsten, h~f wPrk
aan het verstrekken van legitimatiehewtizen
verbonden en niet te vergeten voor <1e
instandhouding van het Land<itormhb'1,
vereisrht een omvangrijken toegewijdPn
arhrid.
Het is van groote beteekenis, dat een
vierduizend vooraanstaande burgns zirh
voor dezen, ook in letterlijken zin onbetaalbaren, arbeid geven willen en in samenwerking met een twaalftal uitgezorhtt> propagandisten, zoowel in de Verhani!cn als
in de gemeenten, de afdeclingen daadwerkelijk steunen.
Een dergelijke sympathie voor een
nationale zaak getuigt nog verrassrn<l van
eer levende kern in onze natie, die bij
de onzekere toekomst veel goeds voor 0ns
volk belooft.
Toch moet ook het jaar 1925 ons ook
op dit terrein weer opnil'uw vooruithrcngen en moet ons Instituut op verschil IPn
de punten worden nuge7ien, verstevigd en
uitgebouwd.
Do1•h eerst houden, wat wij hrhben 1
Eerst afwerken, wat hier of daar nog
niet afgewerkt ia.

Hier levert onze berooide schatkist vanzelf hare bezwaren.
Het Instituut groeide uit.
De Rijksbijdrage daarentegen kromp in.
Eenerzijds geeft dit laatste echter een
voordeel en hierop juist willen wij wij1,en.
De soherheid der fondl'len gaf tot g't'oote
En van de andere helft moeten de
verheugenis van allen, die het wel meenen
schietoefeningen
en wedstr\iden over het
met onzen Landstorm, (?een oorzaak van
geheele
land
en
de administratiekosten
verslapping van activiteit.
worden
betaald.
Integendeel, de actie werd grooter.
Tengevolge van den nood der schatkist,
Dr lnst om zrlf de handen nit de moumo<>,st dan ook reeds in enkele Verbanden
wen te steken en om het nu eens niPt op
de arbeid ti,idelijk worden gestopt.
anderen te laten aankomen, vermeerderde
Deze achterstand zal in 1925 dnhhel
klaarhl \ikrHjk.
moeten worden ingP.haald. wil van blijven... Intrn1schen is daardoor gPbleken. dat
den vooruitgang sprake ktmnrn zijn.
hrt noodig is, om hier op twee punten
Doch ook vallen op de landst-0rmbewebijzon<lerlijk orde op zaken te strllen.
ging versrhillPnde kosten, waarvoor een
lo. De afdeclingen morten zirh in het
.. eigrn kas" meer en meer noodzakelijk
knd<'r van de organisatie er meer 11an
wordt.
gewennen zelfstandig hun afdeclingsDaar zijn de kosten der landddagen. en
leven te behartigen.
der extra-prijzen en patronen, de kosten
2o. De afdeelingen, zpowel als de 0Pw.
van ons blad. Ook voor vele am'lere ni~
0ommissiën, moeten tot eigen fondsvorgaven kan slerhts een onvoldoende bijslag
ming overgaan.
worden verleend.
Het verband tussrhen beide is dni<le•
Dorh vooral. willrn onze afdrelinl?<>n,
lijk. De vervulling van den tweeden <sisch cvemtls die van andere organisaties, een
is voorwaarde voor den eersten.
zekere niet te ontheren zelfstandigheid, Dat daarbij het organisch verband in
bijna zouden we zeggen, mondigheid ons instituut niet brhoort en ook niet heverwerven, dan is de beschikking over een
hc,eft te worden verbroken ligt voor de
eigen beurs, een eigen penningmee~ter, en
hand.
zeer zeker ook over een finanrieele comWij zullen duidelijk zijn.
miRsie. diP voor de nooèlige annvulling
Vele áfdeelingen moeten afwennen al
zorg draagt, gebiedend noodmkelijk.
te zeer aan den leihand te loopen van den
Oewestelijken Secretaris of van den Propa•
gandist.
WAT MEN NIET MOET DOEN.
Nogmaals, onder volle behoud van het
Van of in de afdeelingen een schietclub
bestaande contact, hetwelk voorwaardf' is
maken.
voor het voldoende toevloeien van de voorNorh een tooneelrlnb.
elk organisme vereisPhte levenssappf'n.
Noch
een zangverP.Pnig-ing.
Om het bovernitaande te verwPzenl,iken
NoPh
een turnvereeniging.
zal het noodig zlin, evenals elke pllrntReNoch enz.
lijke vereeniging dit heeft, een eigen kas
te vormen.
WAT MEN WEL MOET DOEN.
Zoowel voor de Gewestelijke, als voor de
TTct eigen karakter van het Instituut
Plaatselijke Commissiën.
bewaren.
De weg van rontributif'heffing moet
De afdPrling als één en ondeelbaar gehiertoe n i e t worden ingeslagen.
heel hesrh011wcn.
Hoe dan?
· NalatPn <latgrne wat bnitrn het terrein
Dit te overwegen, en te vinden w0rdt_
van het Instituut liirt, en door andere inaan de Plaatselijke en Gewestelijke Land<:tf'llingen wordt hrhn"tigd.
storm Commissiën zelve overgelaten.
Zirh nirsl11itrnd brwcgrn op het beDoeh het allerbeste middel zal zeer
grensde terrein, dat gemel'nschappel\ik bewaarschijnlijk wezen "het vonnen van een
hoort tot de diverse politi"ke. godsrl1Pnfinancieele commissie uit de Pl. Commissie
stige en rnaatsrhappelijln" richtingèn onder
en de leden der afdeeling.
de Landstormers.
In verschillende plaatsen is deze weg
reeds ingeslagen.
Zoo bliift de Lanilcitorm V•.ndstorm.
Naar wij vernemen met surces.
Zoo blijft de Landstorm ééne nationale
Maar, zal men vragen, is zulk een eigen zaak.
fondsvorming wel noodig î
Het Rijk draagt toch b\j in de kosten?
Zeker. dorh de helft d11arvan is no,,die· VRIJWILI-îGE LANDSTORMKORPSEN
voor de militaire uitrusting en organisatie
,,MOTORDIENST", VAARTUIGENvan ons Instiuut.
DIENST EN LUCHTWACHTDl:El-fST.
Voor dit lledrag. dat dienen moet voor
Luitenant-kolonel P. Donk, commandnnt
50.000 Rijzondere Vrijwilligers, heeft de
van de Vrij" illige Lanclstol'mcorpc;;en moRegeering precies 150 maréchau~ee 's tot tordienst, vaartuigendienst en lurhtvnnrthare beschikking.
dienst is met ingang van 2 Maart eervol
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van dit commando ontheven en werkzanm
gesteld onder de bevelen van den chef van
den generalen staf.
In zijn plaats is benoemd als zoodanig
luitenant-kolonel H. Wijnaendts, tha>is t.oegevnegd aan den Inspecteur van den Vrijwilliger Landstorm.

De vaartuigendienst bij den
Vrijwilligen Landstorm.
De heer J. C. Meeus alhier is benoemd tot
militair scheepvaartagent en commawiam van
d.., afdeeling Weesp, van het Landstorm-Korps
Vaartuigendienst.

Benoemd en aangesteld: bij het res.-personeel der landmacht, bij het vrijw. landstormkorps vaartuigendienst, tot res.-le tuit. voor
speciale diensten, de res. le luit. J. E. van
Tijen, van het regt. kust-art., onder toekenning van een eervol ontslag uit zijn tegenw.
betrekking.

Afdeeling ZEELAND

Vrijwillig Landstormkorps
Motordienst.
Vrijdag 27 Februari hield het Vr\iwillig };andstormkorps Motordienst afdeeling Zeeland een ééndaagsche oefening
in Zuid-Beverland. Aan deze oefening na
men 190 manschappen deel met 85 motoren en automobielen. Na afloop sprak
Overste Donk ( commandant van het c::irps
over geheel Nederland) de mansrhaPTwn
toe en zeide dat deze afdeeling een der
beste van het geheele korps was. Daarna
nam hij afscheid van het korps, aange21en
hij was bevorderd tot luit .-kolonel bij den
Generalen Staf. Hem werd namens de
afdeeling Zeeland een zilveren sigarendoos
als herinnering aangeboden.

Motordienst
DEVENTER.
Dezer dagen had de jaarlijksche inspectie
piaats van 't Vrijwillige Land$tormmotorkorp&
in de schermzaal van de cavaleriekazerne alhier, onder bevel van majoor Baron van HePl~
keren en ritmeester Baron van Heemst:ra. Nadat appèl was gehouden. werd een uitPeni>Ptting gegeven voor opkomst met spoed. 1'tJen r{e
uiteenzetting plaats had gehad. was er ge•
legenheid voor de leden om vragen te stellen,
waarvan druk gebruik werd gemaakt. Daarna
har de uitreiking van het mobilisatiekruis
plaak voor oud-gedienden, die tusschen 1914
en 1918 gediend hebben.

LANDSTORMVERBA'N'D WE3TFRIESLAND.
Uitslag schietwedstrijden 1924.
Verbandswedstrij d, Prij swinners.
Verg. zilveren medaille: J. C. Stam, Spanbroek.
Zilveren medaille en bronzen medail!e, hierom moeten loten: :A. Langendijk te A.bbekerk, Mooy te Venhuizen en K. Rustenburg
W.z. te Opperdoes.
Hoorn: J. Karssen, E. Kaptein, J. Jalink, J.
Dekker.
Andijk (Oost): J. Prins Pz., K. Nij dam. S.
Wierstra, G. Ruiter, P. Visser, P. Gutter. D.
Prins, K. Vriend Jz., P. Bloemendaal, P.

Broer.
Andijk (West: D. Commandeur, D. MeesIer, J. Th. Paay.

Abbekerk: A. Langendijk, C. Langen<lijk
Petr. Konijn, A. v. Diepen, C. Wagemaker, S.
P. Kuipers, C. Rood.
Wognum: N. Kuip. D. Huisman, N. Schipper, J. Schuit, M. Bleeker.
Venhuizen: J. Mooy, Jb. Vriend Dz" A.
Timmer, F. Laan, .R. Bleeker, J, Laan Jz.,
C. Elders, F. Buis, C. Dum, C. Groot.
Sijbekarspel: L Laan, J. Schipper.
Medemblik: H. P. Bot. G. P. Schoutsen. J
Groot Cz., C. de Greeuw, Joh Koppedraaier.
G. Ligthart, N. Beek, J. Vermeulen, J op
't Land.
Blokker: A. Konijn, F. Veul, D. de Boer, T.
Koning, D. Oud.
Zwaag: P. de Groot, P. de Jong, N. Jong, P.
Bakker, K. Appelman.
Hoogkarspel: D. Appe!man, P. Rinket, N.
Schaper, C. de Boer.
Nibbixwoud: S. Scheuten,
W. Ursem, S.
Klijn, J. Kieftenburg, Th. Berkhout, N. Pronk.
Weere: Jb. Smit, P. Koning, A. Groen J.
· rood, J. Besseling, J. Schutte, C. van Dieen,
T . Poland, C. Vlaar.
Bovenkarspel: · J. de Wit Hz., H. Visser, J.
Roman, H. Langendijk, C. Elders.
Spanbroek: J. C. Stam, C. Koning, G. Mes,
C. Groot. W. Vlaar.
Wervershoof: A. Loos, C. BE:emsterboer J
J. Meester, P.
v. d. Geest, G. Oostermeyer,
Neefjes, M. Visser, S. Botman.
Hoogwoud: C• .v. Diepen, . L. Schilder, D.
Scholten, C. van Stralen, A. B~kker, P. J.
Stroet, G. Bos.
We$twoud: J. Bankras, P. Laan, J. Neefjes, N. Koopman, C. Schipper, C. Verwer1 K
Brandsma, J. Verwer.
Opperdoes: K. Rui::tenburg Wz .• J. Zwaan,
J· K. Zwier, W. Wijdenes, P. Meurs Nz., J.
Meurs Pz.
Plaatselijke wedstrijden.
Hoorn: S. Postema, E. Kaptein, C. Peerdeman, J. Dekker.
Bovenkarspel: C. Schoon, Jb. Visser, N. Homan, J. Homan, D. Kok, Pennekamp, C. Elders, C.
H;iakman, ,T. v. Leyen.
Zwaag: P. Groot, P. Schipper, F. Hoogland,
N. Jong, S. Laan, P. Bakker.
Hoogkarspel: N. Schouten. P. Rinkel, J. de
Boer, P. de Boer, C. Noo:rde!oos, N. Kraakman, S. Kunst, T. Nrordeloos, C. de Boer.
Nibbixwoud: N. Bosch, K. Goedhart, S.
Schouten, S. Broer, J. Klaver, Th. ·Berkhout
Wognum: N. Kuip, J. Schuit. N. Schipper,
Th. Putker, P. Sjerrs. D. Buisman.
Opperdoes: K. Rustenburg, W. Wijdenes,
'P. Ru1ter. P. Meurs Kz., M. ' Zw'aá'.ri, J. Meurs
Pz., Jb. Zwaan. K. Zwaan.
Weere: Jb. Smit, W . Molenaar, J. Schutte.
C. van Diepen, C. Vlaar, A. Groen, T. Komng,
C. Klave1·. J. Rood. F. Poland.
Venhuizen: Jb. Ruiter, J. Sijm, Kl. J.
Laan, P. Nan, Jb. Buis. J. Mooy, Jb. Oegeling, C. Groot Kz .• W Laan Kz., J. Laan Pz.,
J. J. Ruiter, Th. Raven, J. Schipper.
Wer·veri::hoof: C. Beemsterboer, F. Oo!'terméyer, G. Oostermeyer, P. Schouten, a: Dudink, P. Kaag, P. Schipper, P. Neefjes .Jz.. J
Jb. Koomen, J. v. d. GPest. J. J. Paay, J. Dol.
Abbekerk: Th. Konijn, P. Konijn,. C. Lange1 diik, Jb. Ros, S. Kuyper, Jb. Dekker, J. Wagemaker.
HooJ?Woud: D. Scholte, F. Bre<'d, C. v. Diepen, A. Bakker, P. J. Stroet, J. Schilder, C.
v. Stralen, N. de Jong.
lpanbroek: Jac. Stam, C. Koning, J. C.
Stam, C. Groot, G. Mes, P. Mulder.
Grootebroek: Jb. Rakker, C. Noordeloos, P.
Reus, J. B1·oer~en, R. Bakker, J. Kok, V. Bakker, Truyens.
Enkhuizen: B. de Vries, H. Cnossen, E. v.
Koll. V. d. Blonk.
Andijk (Oost): P. Broer, K. Groot Pz., W.
Groot, G. Ruiter, P. Schuurman, K. Vriend
Jz., R. de Kroon, P. Gutter.
Andijk (West): J. Bakker, J. Th. Paay, D.
Commandeur, J. Sijm.
,,ijbekarspel: A. de Boer, L. Laan, D. Vlaar,
J. Wijnker, Jb. Schipper, Jb. Sneek.
Medemblik: J. Groot, C. P Schouten, A.
Jl-'Pester J. Hoogendijk, D. Roozendaal. F. J.
de Pie, C. de Greeuw, G. Ligthart, N. Gouzebroek, H. P. Bot, A. Schoutsen, J. op 't Land,

1WALES S~,!.:!~_1~~.~~!.HRACIET
ZONNNOOTJES III .
. . , • , • , , • , f 3.60 Gruis• en
ZONNNOOT JÉS I en Il . . . . , • • • • • f 3.85 Steenvrij.
ZONNENOOTJES IV, gruisvrij . . . . . . . f 2.50
Alles per H.L. FRANCO THUIS
Uitsluitend in zakken voorzien van ons h an de 1sm e rk en sluit I o o d,
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G. Bot, J.

Hoogland, S. Meester, R. de Boer.
Blokker: P. Koster. F. Veul, D. de Boer,
N. P. Blauw, N. Neefjes. D. Oud.
Westwoud: C. Schipper, J. Bankras, N. J.
Koopman, J. Neefjes, C. lmmink. J. C. Verwer, Kl. Brandsen, S. Neuvel, W. Koopman.
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DIRECT RESULTAAT

Leger= en Vlootfilm
· In gemeenten, waar men de
beschikking heeft over een film•
installatie, kan voor de La,idstormafdeeling de L e g e i-~ e n
V 1 o o t f i 1 m worden vertoond.
Aanvrage daartoe moet worden
gericht aan de Gewestelijke
Landstorm Commissiën.

Clairvoya~ce of te wel
Helderziendheid.
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Schr[jf to/\h gePn adressPn mPer mrt <le
pen ot schrij1machine. Do· ELLIOTT
kost minder dan een schrij machine,
geelt schrij 1machine a,lre~sen. Geen
metalen 11laatjPs.
VRAAGT PROSPECTUS

De laatste weken in het Zuiden v.m ons
dierbaar Nederland vertoevend, werd onder
meer ook mijn aandacht gevraagd voor eene
vrouw met een waarzeggenden gee.<st, clie,
volgens de proefondervindelijke uitspraken
van die het mij meédeelde, de gave bPzlt om
zoowel de geheimen · van verleden a:ls die
der toekomst te onthullen. En, zom1ls het
meer gaat, eenmaal daarvan gehoord en
zijn aandacht er aan gegeven, stapelen rle
berichten over het bestaan- van di·e deze gave
bezitten op, ja; vindt en ziet men ze ten
slotte overal. Het werd mij dui<leli.ik da1
niet alleen ons. Nederland. maar zclf10 Of
gehl'ele in onzen ttid op den voore:ron<l
tredende wereld van die helderzien<'ll'n
als overstroomd is. en, meer dan wi.i zouden vermoeden, velen van de gelegenheid
gebruik maken om langs dezen weg hunne,
laat ik het maar noemen, natuurliike
nieuwsgierigheid voor wat buiten de grrnzen van het menschel\jke weten ligt. bevrediging te ontvangen. Nu is zoowel h<'t
een als het ander niets . nieuws. In de
g-rijze oudheid toch treffen we onder dP
Grieken en Romeinen de Manteis en AuQ'uren of zieners aan. die op geheimvolle
w\ize door 'kunsten of -in ekstatisrhl'n toestand de verborgen,h eden van verl<'<lPr•
en toekomst openhaarde{1, Ja. in r!ien
ouden tijd was het zelfs zoo. dat é\i(, w:iarzeggende heeren en daml's de besrherrnirnr
van de overheid voor dit hun werk f!enoten. Toch is er ondersrheid 'en wel r!it.
dat men hen, die er blijkbaar hunne broodwinning van maken tegen~oordig met drn
naam van Magnetiseurs aanduidt en onze
zoo hoog staande wetensrhap aan de
werking van de magnetische kracht ter
onthulling en genezing gelooft en :;;teun
biedt. met als gevolg. dat naast de g-enoemden er o zoo velen gevonden wor<len.
die meenen. dat zi.j ook met die krarht
begiitigd zijn, en fo die meening versterkt
worden doordat zij over verleden en toekomst gepolst, of, zooals het dan heet, geintervieuwd worden. Ik kan toch, sinds ik
er mij mee bezig houdt. bi.ina geen tijdschrift opslaan. of ik vind er de resultaten
van helderzienden in, van helderzien<len
van beroep en van dit> het bij de gratie van
die hen omringen zijn.
Zoo vond ik, om maar bij het buitenland
te blijven, van een heldr.rzienden Rus, met
name "de la Marti ". de volgende o:;ensa•
tioneele toekomstvoorspelling: ,,Europa
staat aan den vooravond van ontzettt,nd 11
gebeurtenissen en van een nieuwen oorlog.
A11een Zwitserland, Holland. Denemarken,
Zweden en Noorwegen zullen nl'utmal
blijven, en in 1928 zal de kaart van Fur:ipa volkomen worden veranderd. En dar.
volgt de ontwikkeling van dat gebeuren
en eene besrhrijving van die veran<l,•rdl'
kaart. Ben enke] staaltje van een helderziende van beroep.
Van die echter bij de gratie waarzeg~ende geesten zijn en wat dezen vertellen,
het is niet om er mee te beginnen. Schier
ieder land en iedere partij in die landen
schijnen ze er op na te houden, die op hun
tijd hun voorspellingen over den loop va1
de wereld in de toekomst moeten geven,
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waarin dan van zelf het land of de p11rtij,
waartoe zij behooren. eene bijzondere rol
zullen spelen. En eene onverwachte gebeurtenis is slechts noodig om ze aan het
werk te zetten. Een ongemak aan het been
van Ilerriot. de uitzetting van een patriarch door de Turken, Trotski afgevoerd
van de rol der zuivere communisten. !!.;hert
dood, doen de voorspellingen rcgt·nen.
Maar de centrale b\i uitnemendheid van
die voorspellingen is wel die van de
Executieve van Moskou. Z\i hoeft slechts
op den knop te drukken en de lei<iern
dn communisten komen in een toes:-and
van helderziendheid, die zijn weerga niet
heeft.
Hoe nu moeten we die versrhijnsflcn
betrachten? De geschiedenis geeft er het
&.ntwoord op. Ztj leert ons, dat elk ~i.idperk van verwarring die versch~in-,1--lrn
te zien geeft. Zoodra de kopstukken. de
mannen, die geacht word<'n de kenniB te
bezitten. zoo op staatkundig als öp oeronomisch g.ehied geen uitweg meer · WPten
aan te wijzen. gebeurt het. dat de groote
menigte vol hoop oor en hart kenen aan
wat, door wie ook. als hoogste wijsh<.>id
wordt gedebit<'erd. En. zie. daarop de
aandacht te vestigen en daarvoor te waarschuwen moet, mijnsarhtens, het parool
van dezen onzen tijd z\in. Maar daarnaast
ook een er op wijzen, dat de redding
niet gezocht 'moet worden bij die de
machtigen der aarde worden geacht. ook
niet bij de zoogenaamde hel<l!'r?:irn<lPn ...,,,,,
welke partij ook, maar bij die de teekenen
der tijden verstaan en het nieuwe lnen
nit dien chaos verwachten in getrouw te
zijn in wat voor de hand ligt en in het
in dienst stellen van alles, wat zij aan
gaven en kraehten bezitten. aan de gemeenschap. En, geen tw\jfel, dezulken
zullen de helderzienden bl1iken te zijn,
en tevens de reddrrs in dezen door zoo
vele en heftige stormen bewogen tiid.
NARAD.

GEWESTEL. LANDSTORMCOMMIS'3IE
,,STELLING VAN AMSTERDAM".

Door de Commissie voornoemd i5: ~Is
leider voor de afdeeling Abcoude-Proostdij
voorg-edragen de heer J. KAATEE tl' ARCOUDF en als leider voor de afderling
Tlpeudam de heer J. DE JONG te Ilpen•
dam.
De heer Kaatee is bereids in de vergadering van de Plaatseliike Landstorm Com•
mi~sie, g-ehonden ten Raadhuize te Ah<.'Onde
d.d. 23 Februari, tot leider geïnstalleerd.
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rHET LANDSTORMBLAD
VAN 15 MAART 1925.
TWEEDE BLAD.
ROTTERDAM.
Het mobilisatieherinneri.ngsteeken.
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In de Beurs heeft gisteravond de plechtige
uitreiking plaats gehad van het mobilisatiekruis aan de oud-vrijwilligers van het Iands'tormkorps Rotterdam, en tegelijkertij0 aan
den staf, de ambulance en de muziek van dat
korps. De oud-opperbevelhebber van ,:lp landen zeemacht, generaal Snijders, reikte persoonlijk de kruisen uit. De plechtige uitreiking
werd onder meer bijgewoond door burgemeester
Wytema; den garnizoenscommandant, majoor
Dutry van Haàften; den commandant van de
afdeeling mariniers overste Oele en den eersten
officier van die afdeeling, baron van Hemert
tnt Dingshoff; reserve-majoor H. C. van
Cappelle; vertegenwoordiger van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren der
N ederl. Land- en Zeemacht, onder wie het
bestuur, bestaande uit de heeren H. W.
Holsteyn, J. Roodenburg, W. van 't Hoog en
C. Hass; den reserve-veldprediker, ds. J. H.
C. W. Scholten; den secretaris van het Nederlandsch Comité Herdenking mobilisatie 1914,
kapitein E. R. Bijleveld; den secretaris van
de Kon. Ned. Vereeniging Ons Leger. den
heer J. v. d. Wael; vertegenwoordigers van de
Alg. Roomsch-Kath. Officierenvereeniging,
onder wie reserve-kapitein Schaepman; vertegenwoordigers van den Kon. Ned. Bond van
oud-onderofficieren en van den Eersten Nederlandschen bond van oud-onderofficieren, en
van Het Vaderland Getrouw.
Toen generaal Snijders, vergezeld van den
c,ud-commandant van
het landstormkorps,
kolonel A. N. C. S. v. Buren het Beursgebouw
binnentrad, en de Harmonie Rotterdam, voorheen kapel van het korps Koninklijke Scherpschutters onder leiding van den kapelmeester
Dorreboom het Wilhelmus had gespeeld. trad
reserve-kapitein mr. W. A. C. v. Dam naar
voren om een welkomstwoord te spreken.
De heer van Dam herinnerde aan het Rotterdamsche Stedelied en aan den zin daarvan:
U· heden is niet van het verleden vervreemd.
Is dat ten opzicht van handel en scheepvaart
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FEUILLETON·
Zonder toestemmmg overnemen verboden

Mobi Iisat ie-H f ri nneri nfZen
DE HOORNBLAZER.
{Sol-sol, sol-sol, sol-do-sol-do!}

VI.
Op een grauwen en guren najaarc;dag
'\"an Negentien-zestien was een "roode"
briirnde gelegerd in de Rteenhergensrhe
:polders en een "blauwe" in de hei- en
bosch-streek van Oudenbosrh. *) Op den
eersten manoevredag hadden de bridE·
troepen-commandanten hun voorpostrri rn
'\J'erkenningsdetachementen
wat
latrn
schermutselen en tegen den middag 1eek
het of de beide vleugels der "blauwf-n '·
zouden omtrokken wordrn, maar de
'\Troeg-invallende duisternis belette dien
eersten dag alle verdere arties.
Dien avond haalde me de brigade-ad judnnt uit een laag en dompig herberf!.ie
van het vlekje Seppe 2 ) en kreeg ik d8
opdrarht drie wiPlrijders uit te zoekf'n
, en in den aankomenden nacht den Westelijken en dus vijande]ijken oever van der.
Roosendaalsehen Vliet aan een nauwkeurige verkenning te onderwerpen. Die
Vliet, een gekanaliseerde kleine r1v1er.
Was in den loop van den eersten manuC'n
vredag zoowat de betwiste water-lijn geWorden, waarover n6ch de "rooden ",

schikbaar gesteld om voor den krijgsdienst te
worden :voorbereid, opdat - mo<'ht het onheil
van den oorlog ovar ons losbarsten - gij gereed zoudt zijn om mede te werken aan de
verdediging onzer nationale rechten en onzer
zelfstandigheid. Gij hebt onverplicht uw tijd
er. uwr krachten gegeven om u te oefenen en
g _ ·_)ed te maken tegen het naderend gevaar en
gij zoudt, indien de nood werkelijk zoo hOog
ware gestegen, dat het zwaard had moeten
worden getrokken, niet hebben geaarzeld uw
gehef'le persoon in te zetten en desnoods
leven te offeren tot heil van uw volk.
Aan deze uiting van plichtbesef en vaderlar.dslief de, in Nederland hel&.as niet altijd genoeg gewaardeerd, wil ik hier openlijk hulde
breTigen. Moge dit kruis daarvan voor u de
zichtbare erkennning zijn. Moge gij het vele
,jaren clragen met gewettigden trots. Het zal
u, wanneer ooit weder het vaderland zijne
zonen mocht roepen, herinneren aan uw verkden en u opwekken tot vernieuwde pilchtsbet.achting. Gij zult het kruis eenmaal aan lWe
kinderèn en kindskinderen toonen en hun zeggen: ,,Ziet, ook ik heb mijn deel gedragen in de
lasten der la:-idsverdediging P.n meegewerkt om
la·1d en volk tegen geweld en onrecht te be1:ch~rmen. Weest ook gij daartoe bereid, wanneer het ooit noodig mocht wezen."
Ik wil thans tot de uitreiking der kruisen
ov.)rgaan. En wel in de eerste plaats aan u,
kolonel Van Buren, oud-commandant van het
voormalig L1.ndstormkorps Rotterdam. Het is
In.IJ een bijzonder voorrecht u dit kruis op de
bnrst te mogen hechten. Want gij waart gedurende de oorlogsjaren de ziel en de drijfkracht van uw korps. Dank zij uw toewijding
ea inspanning, hebt gij ten koste van veel tijd
en werkkracht en met belangrijke stoffelijke
nffers, uw korps weten op te voeren, niet alleen
tot een der sterkste, misschien de sterkste
lantlstormformaties onzer weermacht, maar gij
hebt tevens de geoefendheid op een loffelijk
peii weten te brengen, den goeden geest weten
hoog te houden en de uitrusting op schitterende
v.-ijze weten te verzorgen. Ik heb destijds als
,,pperbevelhebber van land- en zeemacht uw
v' ~k met veel waardeering gevolgd. Gij hebt
d- !'mede aar. uwe landgenooten een verhef' , -,d voorbeeld gegeven van burgerdeugd en
vaderlandsliefde.
Mannen! Ik noodig u uit, met mij ~wen
oud-commandant een driewerl "Hcera!" toe t_e
roepen.
Generaal Snijders reikte daarna persoonliJ'k
a1an alIP officieren, onderofficieren en vrijwilli%rs benevens aan verschillend.e reserve-offi~ier~n, die door hun tegenwoordigheid in
1miform van hun belangstelling blijk gaven,
he' mobilisatiekruis uit.
W cL luid h ~era werd de marketentser, juffrouv · v. d. Kley-Vrijenhoek, begroet, toen
g·e·1eraal Snijders haar het kruis op de borst
hechtte.
Kap;tein van Dam maakte bekend, dat alle
vr"willigers binnen enkele dagen een oorkonde,
clo"r den generaal en de oud-officieren getee-kend. za' worden uitgereikt.

zoo, ook de vrijwilligers, die in Augustus 1914
in grooten getale samengestroomd zijn om als
vrijwilligers te teekenèn, hebben een ouae
Rotterdamsche traditie voortgezet. Zij hebben
gedaan als de vrijwilligers van 1573 uit deze
stad, die uittrokken om Haarlem te ontzetten.
Goedwillig en zonder soldij hebben ook de
mannen van 1914 aan den oproep voldaan.
Gedachtig aan het: 't Is plicht, dat iedere
jongen aan de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland, zijn beste krachten wijdt,
hebben honderden zich op 1 Augustus 1914
spontaan gemeld en anderen waren · er op
dien dag, die hun reeds jaren daarvóór gegeven woord inlosten: de mannen van het
Korps Koninklijke Scherpschutters. Het was
dit korps met destijds overste van Buren als
commandant en met de luitenants Freni, de
Bruin en dr. Neurdenberg tot welk korps ook
mr. van Dam het zich altijd een eer heeft gerekend te behooren. De oud-1 ·pitein der Rotterdamsche schuttel'ij, J. C. Vaes, sloot zich
mede dadelijk aan. Het was het Korps Tfoninklijke Scherpschutters, dat reeds op den dag
voor de mobilisatie aan Hare Majesteit zijn
diensten aanbood, dat door zijn kaderleden de
mogelijkheid schiep den toevloed van vrijwilligers te encadreeren en op te leiden: het
waren Westerman, van Beek, Scheffer, de
Hosman's, Overman, Dorreboom, Dorren, J.
de Groot, Schel, van der Klaauw, Izeoout,
Berendsen,
Cinter, weldra door een reeki,
anderen gesteund, die jaren onvermoeid goed·
willig en zonder eenige bezoldiging aan liet
weerbaar maken van de vrijwilligers van het
Landstormkorps Rotterdam hebben gearbeid.
Goede kameraadschap, zoo ging mr. van
Dam voort, hebben wij in die tijden genoten:
samen zijn wij in Brabant en aan de grenzen
geweest; oefeningen in Waalsdorp, in Loosduinen, Hoek van Holland en overal rondom
Rotterdam: de stafmuziek heeft ons memgen
marsch bekort: van Utrecht naar Rotterdam
hebben wij gemarcheerd en achtereen 52 K.M.
toen de legerdag te Rotterdam werd gehouden;
een eereplaats hebben onze vrijwilliger!= ingenomen bij de afstandsmarschen van den Bond
van Lichamelijke opvoeding; ee11 reeks eerste
prijzen hebben wij bij . het schietconcours te
Loosduinen zoo voo.r het korps als individueel
veroverd. In dit Beursgebouw zijn jaren lang
de theoretische cursussen gehouden.
Bij moeilijkheden was ons korps de bewaking
en de beveiliging van Rotterdam opgedragen:
de
openbare gebouwen, dEt spoorlijnen, de
waterleiding en andere publie~e diensten.
En zoo is het. mijnheer de burgemeester,
cat wij verheugd zijn u in ons midden te zien:
het is het eenige bewijs van waardeerinng dàt
wij van het burgerlijk gezag mochten ondervinden, des te meer is het voor ons van waarde.
In November 1918 waren wij gemobiliReerd
en gereed, vóór active troepen aanwezig waren
tP Rotterdam. geen man ontbrak. toen op on~
het beroep werd gedaan het gezag te hanr!haven. Uit onze gelederen heeft de burgerwacht menigen goeden vendel-command:i11t gekregen.

Uit handen van onzen opperbevelhebber in
moeilijke dagen, tot wien wij vol vertrouwen
opzagen toen telkenmale de oorlog dreigde
zult gij thans een welverdiende onderscheiding
o:1tvangen: zoo iemand dan hebt gij, vrijwilligers, dat verdiend.
Mr. van Dam besloot met zijn vertrouwen in
de mannen uit te spreken, dat, mocht onverhoopt weer het gevaar dreigen, allen nogmaals
bereid en op hun post zullen zijn.
Nadat mr. van Dam zijn enthousiaste rede
beëindigd had, die meermalen, vooral toen hiJ
kolonel van Buren's aandeel in de wording
en de oefening van het Landstornikorps prees,
met luid gejuich was begToet, nam generaal
Sniiders het woord.
Mijnheer de commandant, aldus generaal
Snijders, mijne heeren officieren, onderofficieren en vrijwilligers van het voormalig
Landstormkorps Rotterdam l
Het is u bekend, dat het Nationaal Comité
voor de herdenking van de mobilisatie 1915118
een herinneringskruis heeft ingesteld, tot het
dragen waarvan alle oud-gemobiliseerrfon gerechtigd zijn en waaraan tle regeering, met
machtiging van H. M. de Koningin, eeit officieel karakter heeft toegekend. Gaarne geef
!k gevolg aan de tot mij gerichte uitnoodiging,
o-n dit kruis aan u allen uit te reiken.
Dit kruis is geen onderscheiding voor schittPrende oorlogsfeiten, noch 'len eereteeken voor
verrichte heldendaden. Want aan Nederland
is het onschatbare geluk ten deel gevallen, te
midden van den verwoestenden wereldbrand
ongerept te blijven en den heiligen vrede te
mogen behouden. Het kruis is eene eenvoudige
herinnering aan welvolbrachte plichten. Maar
toch heeft het als zoodanig voor ons groote
waarde. Want wij mogen overtuigd zijn, dat
- zoo ons vaderland is gespaard gebleven voor
de rampen en de ellende van den oorlog - dit
voör 'len zeer belangrijk deel aan de aanwezig
htil en de gereedheid onzer weermacht is toe
te schrijven geweest. Ware Nederland weerloo· geweest, omringd door naijverige en wantrouwende, niets ontziende oorlogvoerenden,
het zou onherroepelijk in den maalstroom van
het oorlogsgeweld zijn meegesleept geworden.
Daarom mogen allen, die in die veelbewogen
Jaren tot de Nederlandsche weermacht hebben
behoord, voor zich opeischen de erkenning var
eer deel der verdienste, het vaderland uit benarde omstandigheden te hebben gered. Daarom mogen wij met rechtmatig zelfbewustziJn
çns de herinnering aan dien ernstigen en moeilijken tijd op de borst hechten en met voldoening neerzien op dit kruis, dat ons zegt. dat
ook wij tot dien gezegenden afloop hebben
meegewerkt en onzen plicht jegens onze
Koningin en ons volk hebben vervuld.
Maar vooral gij, oud-landstormers. moogt
er aanspraak op maken, in dit kruis niet slechts
een herinnering. maar ook een eerbewijs te
zien. Want gij hebt, toen het vaderland werd
bedreigd, vrijwillig, zonder wettelijkP verplichting en uitsluitend gehoor gevende aan
de roepstem van uw geweten en aan den drang
van uw plichtgevoel jegens uw land, u be-

nóch de "blauwen" konden trekken,
zonder gevoelige verliezen te l\iden.
Vanaf het buurts<·htipje Klein-Roo!':endaal tot aan het Lindenbngsche Veer. 't
welk geen Veer maar een Draaibrug over
den \"liet is 3), viel mijn verkenningsstrook; 't waren ongeveer 5 K.M. laag en
drassig polderland. die door de -lruilregens der laatste dagen wel wegen rn
paden moesten hehhen. gel\ikend op aan•
~elengde rnorolade-pudding ...
'k Koos uit het infanterie-bataljon
waarbii
ik als adjudant diPnde. twee
jonge, vlotte sergeanten en "de" hoorn
blazer.
,.De" hoornblazf>r, een klein en kwiek
man, oud e-yen dertig jaar, maakte alti.id
dergelijke .. idintjes'' met me mee, omdat
hij rap ter fiets. nog rapper ter tong-~ en
het rapste in het verzinnen van Ji::iten
was Hti beweerde, miin familie te kennrn
maar dat beweerden er meer, tuk op
baantjes en wars
den dagelijlrn,•hen
dienst. dus daarop al'ht-slaan kon g-ren
dienst-hr lang
inhouden.
Maar
.,:ie"
hoornblazer l1ad een reputatie te verfü•7en
als vrrkenne1· sluiper. cfoorzettrr door -'lfä
C'n-dun ! En die verloor hii nooit! Hti waF:
het type van een oudhollander, die een
eeuw of twee geleden. als "voortrekker"
in Transvaal of Suriname had moeten
leven.
Ploeterend en rennend door de ho«rh
perceelen van Nispen') trokken wr om
drn rerhtervlcugel der ,.rood en" hern en
bereikten dien stikdonkeren avond tegen

tien uur 'n huizenromplex tussrhen Wnuw van ... verwarringen; .,veine", veel-prachen Roosendaal, ,,Vinkenbroek" genaamd. tiger dan toen Colnm bus Amerika ontgèmarkeerd door prima-mulle moddf'l'pap dekte en de roodhuiden hem begroetten
en met kárresporen. waarbii vrachta11to met de vraag: ,,U bent zeker Columhnsf"
mobielen nog maar vingerafdrukken na en l i.i zeer irevat antwoordde: ,,InderdAad,
vrindjes, en jullie zijn zeker de Amerilaten!
... Dergelijke officierspatrouilles betee- kanen 1''
Maar laat ik niet afdwalen tot "gelijkkenen altijd min of rnrer waa~stukken !
Ben-je voorzichtig en lirhteliik-bedeesd. soortige'' geschiedkundige gebeurtenisc,en.
dan zie-Je totaal-niets, dus dan hPh je Ter zake!
ook niets te rapporteeren en je chef beToen we in ,,Vinkenhroek" met onsk\ikt je met een irriteerend-meewar1g
gezicht. Ben-je avont1rnrli,ike.r en ietwat- virren onder een afdakje stondrn en
roekeloos, dan wordt-je in 9 op de Hl krijgin-aad hiel<len, hoorden we uit het
gevallen ingepikt en met een horratjP- in kleine boerderijtje soldaten-Iirderen klineen of ander V\jandelijk hoofdkwartiertjr ken en wisten we dat we op den drempel
binnenp;rloodst, · waar je lijf en lecten. van .. het hol van den leeuw" stonden. We
vanaf je oorlellen tot je enkels, en de hadden het eerste contact met de ,,roovoeringen van al je hebben en h011<ler dc-n'' opgenomen, of zooals .. de" hoc,rnonderzocht worden. met eon fanafo1me en hlazer zei: .. met de vuurroje" ...
recherche-mentaliteit, erger en preciezer
P.esC'henen door ern eleetrisel1e zaklandan van Russisl'he douane-beamhten 1 ,\l,: taarn, tPrkPnde i], op de irekalkte muur
je dar) gren b€rir-hte:n of 11anwij~ingen ver- de situatie van ..... Roeyink" uit. Boeyink
borp:en -hebt of hebt laten .,ontdekken'·, kon geen tien rninntrn noordf'liikrr van
loopt-je ook nog een hevige kans om hb ons liggen en was een kruispunt van
wijze van "straf" Eenige rondjes te be wegen. waaraan "trrreinvoorwerpen" van
talen.
vrel hl'trrkenis lagrn. n,,t was ern idN1a}..
\Verkrlijk, dergelijke som here vonrnit tac·tisrh punt! Er lagen boerenhofst<'den
zichten z~in al geen pretjes! Het moPt je een molen. een kapel, een paal (paal 27),
:wat meeloopen. Je moet eenige "vrine" een herberg, een zuivelfabriek enz. Dat
hebben. Dan alleen bereikt je een tame- punt moest goed-bewaal<t zijn! We k_on1ijk resu ltq.at !
den het natumlijk omtrrkken. maar onze
En ... ,,veine" dat we die narht hadden~ hoornblazer beweerde, dat hij daarvan
,,Veine" in het ontdekken van legeringen, zoo slap in ztin maagstreek werd ...
opsteilen van voorposten en dPtarh,-n,en
flij stelde voor om hrutaal-wrg <lcn
ten, ·en niet het minst in het fabrîcecren, j grintweg af te rijden en dan op het kruis-

vat

uw

Kolonel van Buren sprak een slotwoord. Hij
gaf uiting aan de velerlei gevoelens, die hem
bestormden toen hij gisteravond het Beursgebouw , waar gedurende de vier mobilisatiejaren zooveel geoefend was, betrad. Hij herinnerde eraan, dat hij op 31 Juli 1914 de officieren van het Korps Koninklijke Scherpschutters bijeen riep en hun voorstelde een telegram
aan de Koningin te zenden, meldende, fat het
korps zich ter beschikking stelde, als het
vaderland in gevaar was.
Enkele uren daarna kwam reeds een telegram binnen, waarin H. M. hare erkentelijk
heid betuigde en enkele uren later marchPerrlen
d tamboers reeds door de stad: het wa:;;
mobilisatie. Onmiddellijk daarop \Verden oproepingen gedaan in de nieuwsbladen en
den
Zondag daarop maakte het korps, met de
muziek voorop, een marsch door de stad.
Kolonel van Buren memoreerde dan hoe groot
de toeloop wel was geweest, zoodat men reeds
dadelijk met 400 man aan het oefenen kon gaan
Er waren geen uniformen, maar die kwamen;
20 kleermakers waren op een goeden avond
in den graanhoek op de Beurs aau het maat
nemen en binnen 14 dagen ,;taken de mannen
in uniformen, waarvan de opperbevelheber
m<'est verklaren, dat het leger er jaloersch op
zou zijn. Nog altijd ziet de kolonel me\ voldoening en trots op de foto, v'ln den troep, die
hem indertijd vereerd is.
Dat het korps in het leger zelf geen slecht
figuur heeft gemaakt. bewijst wel de tijd. dien
120 man ervan onder kapitein, toen nog luiteri.ant van Dam, in Oisterwijk en Tilburg hebben doorgebracht.
I:et herinneringskruis, dat nu wordt uitgereik+, had de heer van Buren liever dadeli.Jk rr.
1918 toegekend gezien, maar dat generaal
Snijders het nu persoonlijk heeft willen uitreike;1 en dat zoovele autoriteiten daarbiJ
t ~nwoordi hebben willen zijn, verhoogt de
w:.arde ervan.
Mocht ooit het ongeluk weer aan
onze
grenzen komen, dan hoopt kolonel van Buren
al :..; hij tachtig jaren, toch weer namens allen,
d~." met hun kinderen als 't moet, een gelijk
telegram als in 1914 aan de Koningin
te
m'le-en zenden: het landstormkorps stelt zich
ter beschikking van Uwe Majesteit, als het
va:ierland i gevaar is.
Le oud-opperbevelhebber, de burgemeester
en de milfü•ire autoriteiten, maakten "ervolgens nog een rondgang langs de geledP.ren der
vrijwilligers, waarna generaal Snijders te ongevee·· half tien vertrok.
l\"et dP muziek aan het hoofd maakten de
vrijwilligers, waarvan er velen door hun vrouwe en verloofden vergezelrl waren, een wan
deling langs Blaak en Coolsingel naar Pschorr,
waar hun nog een gezellige avond wachtte.

's-GRAVENHAGE.
Uitreiking Mobilisatiekruis.

Het Mobilisatiekruis.

De Landstormcommissie 's-Gravenhage heeft
besloten om het mobilisatiekruis niet alleen
aan de bijzondere vrijwilligers, doch ook uit te
reiken aan de landstormers verbonden aan het
vroegere landstormcorps "Zuid-Holland West"
De uitreiking zal plaats hebben op Ma,in,fag
30 Maart a.s. in de groote zaal van den Dierentuin, terwijl het bestuur één der eerste mannen
uit de militaire wereld zal verzoeken deze
deze plechtigheid te verrichten.

Het ligt in het voornemen van de Plaat~elijke Landstormcommissie te Delft het Mobili
satiekruis op eenigszins plechtige wijze uit te
reiken aan de Bijzondere Vrijwilligers van llen
Landstorm, die van den Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst, voor zoover ziJ
behooren tot de oud-gemobiliseerden.
Het is niet buitengesloten, dat ook VOOl
andere oud-gemobiliseerden de gelegenheid lor
het ontvangen daarvan zal worden openge1<teld

DELFT.

DE BOODSCHAPPER UIT MOSKOU MET VALSCHE PAPIEREN,
UIT HET PARTIJ-BESTUUR MOEST ZETIEN.
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aandacht werd deze rede gevolgd en ontlokte
een dankbaa1 applaus.
Hierna sprak de heer P. Laemoes uit Vlissingen over den Bijzonderen Vrijwilligen 1,au<lstorm.
De heer v. d. Broek dankte ten slotte ::illen,
die tot het welslagen van dezen avontl ~ad .Jen
medegewerkt, o.w. ook het strijkje onder lei<lir,g
van den heer D. Coumou. Na het zingPn van
het Wilhelmus ging de vergadering ui•P.en.
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T r o t z k y: ,,Wat een geluk voor je, kameraad, dat hier nog een "klasse-justitie" is,
anders was je al aan den dijk gezet, net als ik."
W ij n k o o p: ,,Ja, en uit Moskou, maakt men er mij een verwijt van dat ze er nog is.''

Mobilisatie kruis

ZIERIKZEE.

In de Officieren-Sociëteit in het Park alhier
had de heer B. C. D. Hanegraaff, oud-kapitein
va:. de 2"" compagnie van den · 'jwil!igen
landstorm, des middags aan een 150 leden Yan
den vrijwilligen landstorm en ka<ler lancl~torm
het mobilisatiekruis uitgereikt. (N. R. Ct.}

Afdeelingen, welke GEZAMEN=
LIJK het mobilisatiekruis wen=
schen aan te schaffen, kunnen
zich daartoe, ONDER GELIJKTIJDIGE OPZENDING VAN DE
VOOR AANKOOP BENOODIG"
DE GELDEN, wenden tot het
bureau der N. L. C. Koninginnegracht 50 's=Gravenhage."
Bestellingen van minder dan 5
stuks tegelijk kunnen niet in
behandeling worden genomen.
Bestellingen zonder gelijktijdige
opzending der gelden, worden
terzijde gelegd.
·
Kruis met lint kost f 0.56 per stuk
Klein formaat . . . f 1.25 per stuk

In de groote zaal van het Hotel ,.Juliana'
had Woensdag 11 Februari de plechtige uil
reildng plaats van de Mobilisatie-herinneringskruisen.
De heer J. E. van den Broek opende deze
goed bezochte bijeenkomst met een h.'.lr 1,elijk
welkom aan den burgemeester, de ledr,n va1,
de Gewestelijke- en Plaatselijke Lan rl~t.ormcommissie. dr. v. cl. Hoeven, den heer J. ,T. Cock
en voorts aan alle aanwezigen.
Voor de burgemeester overging tot de uitreiking der herinneringskruisen, h-ield Z. E. A.
een rede, waarin hij de hoop uitsprak, <lat <le
drager van het berinneringsteeken het lintje
altijd• op zijn jas zal dragen.
Nadat alle aanwezigen het eerste Mt1plet
van het Wilhelmus hadden gezongen, gir.g de
burgemeester over tot de uitreiking der herinneringskruisen.
Dr. v. d. Hoeven kreeg daarna gelegenheid
tot het houden zijner redevoering over de
mo bifü,atie-herinneringen hier ter stede l\J et

punt aangekomen, alles in het oogloo-peno
te bekijken. Eenige snuggere schildwachten zouden dat wel opmerken. Dan zou de
hoornblazer nota-bene zélf "alarm" b1:12en
en er zou volgens zijn berekening een verwarring van je welste ontstaan, die wij
moesten benutten om naar het Noorden te
ontsnappen.
Zoo gezegd, zoo gedaan 1
We kwamen met wanhopig-uitgestreken
gezichten "Boeyink" binnenrijden, op
welks kruispunt een boog tak~envuur zijn
schijnsel verspreidde. We liepen dan ook
onmiddellijk in den kijkert. Een schildwacht zag, dat we bruine banden om de
kepi ·s droegen en derhalve "vijan,i<>n"
waren! Hij velde zijn geweer, beval ons
af te stappen, wat we braaf d<>den en riep
een weinig-zenuwachtig: ,,Handen-op"!
Het leek wel een episode uit de Far- W <>st !
Maar de twee sergeanten wierpen rur
fietsen tusschen zijn beenen, waardoor hij
struikelde en toPn beg-on onze hoornbl11zer
als een razende Roland ,,alarm" te blazen:
,,sol-do, sol-do ... " En we verdwenen ir.
een balf-vol-water-geloopen greppel, keken
toe, iuisterden en eom Mneerden.
De volgende film rolde zich voor ons
af, met een snelheid, die ons inwendig
zeer amuseerde.
Eerst kwam de wacht in het geweer, die
als krankzinnig begon te vuren op zeer
denkbeeldige vijanden. Toen liep een lrnpi
tein den weg op en schreeuwde: ,, \\ aar
zijn de ordonnansen, ah is er daar Mn,
rijd onmiddellijk naar Wouw en zeg den

ritmeester, dat hij met zijn esca,Jron
onmiddellijk hier moet komen, neen, jong,
je behoeft het niet te herhalen, maak dat
je weg komt". Een dikke overste verscheen toen op den weg, en begon vlak
vóór onzen greppel te ijsbeeren, ,,ik wed,"
zei hij tegen zijn adjudant, ,,dat ze in de
voorwijken van Roosendaal zijn doorgebroken, dat kost m.e mi,in derde ster! ' ' 5 )
Een compagnie werd hals-over-kop verzameld en trok boerenkarren als versperringen over den grintweg, die later een
hinderpaal voor bun eigen paardenvolk
van ,vouw werden. In één woord: die
verwarring was een groot succes I Vier
man en één hoorn kunnen heel wat onraad
stichten!
We vonden het toch geraden om te
verdwijnen. We namen onze rijwielen aan
de stangen op onze schouders, kropen uit
dr greppel, verdwenen in het polde1·!and
en volgden de oevers van de ... ,,Enge
Reek" tot aan de "Keelbrug-"! 0, Nonrdbrabant, en trouwens elke Nederlan<l><.:>he
landstrec.'k heeft typeerende terrrinnarnPn
namen. die je soms doen rillen en o;omR
doen gieren van pret. Er zit zelfs daarin
een groote romantiek!
Naar het Noorden trekkend, bemer'kten
we al heel spoedig, dat alle punten van
eenige beteekenis bezet of bewaakt waren.
Geen boekje en gaatje tm;schen RoME'D·
daal, zijn Vliet en Kruisland leek onhezocbt ! Bruggen over weteringen en
kreeken, luisterposten in stilgezette t11,-jnd
motoren, patrouilles op dijken en water-

keeringen, schildwachten voor. huizen en
hoeven ... overal zagen we zwarte ge<faanten staan of voortstappen en het ergste
was dat we ze eerst op tien Meters van
oris konden waarnemen. We riepen dan
wel, zoo langs onzen neus weg en hrel
gewoontjes:
,,patrouille
no. 7 van
Boeyink ", maar eens zouden we natuurlijk wel tegen de lamp loopen in die i,ikzwarte duisternis. Koste wat kost. we
moesten een maas in het net trachten te
vinden, waar doorheen we konden entsnappen.
We waren gekomen bij een oud en Vf'Ornaam hoeven-complex, ,,de Lindenbc;rg"
dat zijn naam gegeven bad aan het "Lindenbergscbe Veer". In de nabijheid hiervan.
niet op een landweg, maar midden in
een naar en nat suikerbietenveld, sloegen we ons ,,hoofdkwartier" op en hirl
den ten tweeden male krijgsraad, terwijl
we ons lieten ncl":'rvallen op den kleverig-en
kleigrond temidden der kletsnatte bieten.
Een drincnde canapé ware ons op dat
moment niet meer welkom geweest. Wr
hnalden onze proviand te voorschijn en verslonden alles wat we bezaten. Immel''s. we
waren al lang op pad, en hadden nirts
anderi;, gedaan dan gefietst, gemarcheerd
onze fietsen over lrnkken en heggen gehesehen, ze gesleept door sappige weilanden, die wel verzadigde sponsen leken. En
dat alles hongert. T~idens dat zonderlin!!'P
maal, brspraken we dPn toestand. en ons
factotum, de hoornblazer, zou "de Lin<lenb~rg" verkennen en beloofde ons geen

0

Van den Inspecteur der directe bPlastingen te 's-flravenhage le afd. werd het
volgende bericht ()ntvangen:
"Naar aanleiding- van Uw schrtiven van
6 September l.l. no. 674 heb ik de err U
mede te deelen, dat <le Raad van Herorp
voor de dirf'cte bf'lastingen alhin lweft
beslist, dat .f 50.- bernepsonko1-ten in mmdering kunnen wordrn g-rhracht va,, de
toelage, welke verlofsoffi ÎPrrn grni f'. r,n,
ter berekening van het inkomen voor de
inkomstenbelasting.''
Uit "De Verlofsofficü-r."

r

"'l

1
1

1

CORONA"MODEL '924

1

Mal

H

van
Lan
hou

L

,!

(de
de

1

1

1

mee
oefe

PRIJS IN KOFFER tl. 170.

1

MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE.
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dolle kuren uit te halen. Hrj zou 1.i.in
uiterste best doen. en was het met ' ITIS
eens, dat niets smadel\jker was, dan uevangen'' genomen te worden op een
man oeuvre!
Een dik uur bleef de hoo_rnhlazer ;.vrg.
Toen hoorden we stappen klitskletsPn in
de hietenveldrn en kwam hj,i aanz,,t~Pn
met een kleinen gehochelden man, die de
oudste kne<"ht van den I,indr,nherg hi<,Pk
te Z\jn. De hoornblazer was in dien~ npkamertje weten binnen te dringen en •,110.
zoolang met hem geredeneerd, dat h\j
eindelijk zwic•htte voor de hPlofte. <lat rle
luit wel vijf pop zou dokkPn !" De· !!ebochelde had vier werkpakken bij ,:i<>h,
vrij-vunzige kiell"n en broeken, di<> we
onmiddt"llijk aantrokken en die nu iuist
geen Oostersche reukwerken uitwa<iPm<len. De hoornhlazer vertPld<> nn_s. dnt <Ie
f,indenberg een bootje in den Roos<>nrlirn 1when Vli<>t had liggen. en dat wij als
groentenladers zouden gaan dienst rlP<>n.
Terwijl wij met ons drieën naar N0"r'1,
Ziiid rn Wrst nitkl-'kE'n naar dr .. \·•:11-rrojen ", laadden de hoorn blazer en de g-ehochelde onze rtiwielen. gPwe1·en en kPri 's
in het bootje en roeiden dat over. Dirnr11a
kwamen wij aan de beurt. We sjouwrlPn
met eenige pakken groenten-afval den
dtik af, daar waar juist een patronille der
"rooden" aan het rondneuzen was.
- .. TTei, knulle, riep de rasechtr R,Y"te-rdamsche
patrouille-commandant, <;lH!'e
jullie geen peddelaars met bruine baude
om de eikele-maatjes 1"
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LANDSTORMKORPS LIMBURGSOHE
JAGERS.

lijke zaken waren afgedaan en een inzameling
voor het Landstormblad was gehouden, werd
de officieele vergadering gesloten en bleven de
Aan ri~
Plaatselijke Leiders en !nstrncteuri: leden nog eenigen tijd gezellig bijeen.
v.h. L.S. Korps Limburgsche Jagers.

is-

dn,
en
,g
an

e
S·

et

n

u
p
ft

Ondergeteekende noodigt U beleefd doch
dringend uit ter
VERGADERING
te ROER~OND op 15 Maart 5.30 uur nam.,
Landbouw huis;
te VALKENBURG, op 22 Maart 3.30 uur n.m
Hotel Belle-Vue;
te VENLO op 25 Maart 4.15 n.m. Hotel ~ui11se.
De reiskosten heen en terug worden op deze
vergactering vergoed, echter geen automnbieJkosten, wel een plaats in een geregelden autobussendienst. Voor werkverzuim kan geen vergoeding W<lrden gegeven.
Eene eenvoudige verversching wordt aangeboden.
Op deze vergadering zal besproken worden:
1. Regeling schietoefeningen in 1925.
2. Bepalingen schietwedstrijden in 1925.
3. Aangelegenheden omtrent schietbarnm, munitie geweren enz.
4. Voor!'tellen. verlangens enz. door U te noen
welke kunnen dienen voor het goed c,lagen
der schietoefeningen in 1925.
5. Besprekingen door den secretaris Luitenant
Jhr. Graafland.
Ik vertrouw dat U op deze vergarlerh1g zttlt
aanwezig zijn. Uwe aanwezigheid wordf ,loot
mij hoogel\ik op prijs ge!'teld. Door eenP ~lgemeene medewerking is het wel!'lagey, -lezP.r
oefeningen en wedstrijden verzekerd.
DE> Res. Luitenant- Koloy,el,
Comm. v. h. Korps Limh. T~gers
L. COENEGRACHT.
Maa!'tricht, 8 Maart 1925.

DE RIJP.

ook de Gedenkplaten waren uitgereikt, werd de
vergadering door den Plaatselijken Leider gesloten.

HOMMERTS.

Op 26 Februari werd alhier een vergadeDonderdagavond hield cte Legerpredikant Ds.
ring gehouden, waarop door den heer Oolders
de Gedenkplaten werden uitgereikt Bijdragen Bootsma in de Ned. Herv. Kerk alhier, een rede
voor het Landstormblad we"den ingezameld, voor Militaire Tehuizen, Bui gerwacht en Vrijterwijl .het houden van een feestavond werd willigen Landstorm.
besproken.
Het was ·een aangename en vruchtbare
De vergadering had een aangenaam verloop. samenkomst.
LANDSTORMCORPS TF. ROTTERDAM.

BODEGRAVEN
11111111111111111111111,111111111111111111111111111111

Groentezaden
Bloemzaden
Landbouwzaden

1 VRAAGT PRIJSCOURANT

Oi, Donderda~::.vond van Februari vijf,
Kwam in de zaal van "de Wal en z'n wijf",
Het Landstormkorps "bijzonder Vrijwillig"
Te samen bij een ( ,,het weer was heel gril Hg"),
M;iar toen de klok zeven sloeg op dien stond;
Klonk spontaan de muziek van "Udi" in 't ron<t;
't Wilhelmus werd door allen staande aan
[geheven!
Commissie en gasten zij zongen om 't even;
Burgemeester had door zijn komst het korps
[zeer vereerd,
E" werd onder bedrijven als Eerelid gein. [stalleerd;

~ec--e~ris de Bruin en nog een goed vrind,
!(wamen uit Klazinaveen troti, regen en wind,
Ook mooie lantaarnplaatjes had deze heer
[meegebracht.
BiJ electrisch licht, was dit aardig bedacht,
Df feestzin kwam er reeds zeer spoedig .,m".
Bi;, eer lekker sigaartje ging het zingen met zin
,ear ,,'t neusje van de zalm" voor dezen keer:
Was 1 o o s toch gewis (een Meppeler heer!)
01, moppen en grappen ging hij ons vergasten;
't 'Nas of hij ze maar zoo uit zijn zakken kon
[tasten;
F,~ staat boven: - zoo sprak hij, iederen keer:
,.In Artis", ,,naar de Noordpool", ,,Knollendam"
[en zoo meer,
Oneindig scheen zijn geheugen, van buiten.
~n toen hij tot slot, ,,de Man die niet kon
[fluiten",
Nog voordroeg, was 't einde nog allen te vroeg
Men kreeg van zijn grollen ook nimmer genoeg.
Een "tot weerziens" hem toegezwaaid door
[v o o r z i t t e r H a r m,
Verwekte ook algemeen applaus en alarm.
De prij zen voor 't schieten waren ook uit[gegeven
Met platen voor 't 25-jarig jubileum gegeven.
Algemeen was men met d'afloop tevreen,
E 't volgend jaar komt gewis iedereen!
oo·, dames worden dan graag mede verwacht,
Dat is een idee waar ieder om lacht!
Zoo'n avo-nd kweekt Vaderlandsliefde meteen.
,,Ga voort op uw pad en houdt vrede alleen"!
Me Bijker uw leidsman de toekomst tegemoet,
Het ga u dan wel "zijt allen gegroet!"
Pr.

voortvarender en breeder van bUk. Het
was voor allen goed!
Na de mobilisatie helaas begon de misère J
Zoowat de geheele maatschappij wlls uit
haar voegen en gebindten g_e slagen en de
klaploopers op het gemeenebest doken op
als fordjes en autobussen. Er ontstonden
nieuwe maatsehappeltike giJden, b.v. de
halve intelle<'tueelen en de van rijkswegr
betaalde nietsnutsers. De misère en de
malaise had vat op velen.
Dat maakt een maatschappij verward
en verweerd. Het is een aam;lag op ePn
gezonde jeugd. die altijd vernieuwend en
nooit verouderend mag werken.
... Zoovele vlotte mobilisatfo-makkers.
jongemannen die ik maandenlang gekend
heb, met een lach en een lied op di- lippen, met bloozende gezonde gezi<'hten,
erhte pootelingen en manetiesputtrrs. zag
ik eenigen tijd na de mohilisatie t:,,n,g
met een misere in hun g-ezirhts-exp1•pssiP
en een malaise in hun ide<'ën. alsof 7,p op
dP straatkeien sliepen en van de h~deelinii; aten.
Ook mijn hoornhlnzer. die ik vanwrgr
de vele detarheeringen uit het oog had verloren, was het niet naar den vleez" gegaan. zooals uit zi.in .,geval". dat ik volledigheidshalve moet "afvertellen ", zaJ
blijken.
In Januari van Nfg<'ntien-nrgeritien
was ik nog grdetaC'h<'erd in een grrnc;~tad
en had er een prettige zitkamer in Prn
oud huis. Er waren nog gerihde plafonneeringen en haarden zooals in de 18de

eenw, die me deden denken aan de Rrabantsche alkoven en de gastvrije buitenlui der kronkelgrenzen tusschen de Mark
en de Schelde.
Op een middag dronk een mijner zusters
bij me thee, toen mijn oppasser kwam zpg.
gen, dat een vrouw in den gang stond,
die me wilde spreken. ,, 't Was een vies
vuil vrouwtje", verklaarde mijn gedienstige geest.
,,Nou," zei ik, ,,we ontvangen niet in een
kou den gang en een vrijgezellen-kamer is
geen empire-salon, laat maar binnenkomen" ......
'n Klein nietig mensrhje kwam binMn,
met een cementkleurig gezicht, piekerige
strooharen en ongezond-blauwe hanclen.
Mtjn zuster stootte me aan en fluistt>rde =
,,Maar <lat is Klaar, je weet wel Klaar."
Ik haal<l(' dr S<'hou<lers op. ht>rinner<lC' me
g-C'en Klaar. Je ''E'rgr<'t wrl eens iet.~ 11 Is
vier mohilisaticja:ren over je hersenoan
;,;î.jn gewalst ..... .
,.Nou. vrouwtje.'' hegon ik onhirndig,
.g-11 ;,;itten. vertel on!' erns. wat i~ er?"
.. ~f\inheer de luitPnant," heg-on ze, .. ik
ben zooverl als de vrouw van drn hoornhlazer, uwes-weet-wel, van uw hoornblazer,
die alt\id mpeging patronilleercn " ......
Mi.in zuster was opgestaan en had 1--aar
de hand gegeven .. ,Maar. zei ze tegen rne,
ken-je Klaar-z<>lf niet mC'er, Klaar, 't kindnrn<'isje van Tin<'ke" .....
Toen hninn<'rde ik me weer a l]ps; toen
snapte ik ook waarom de hoornhlazrr zoo
pertinent verteld had, dat hij mijn familie

DRENTE.

"

He'; ligt in hèt voornemen in den n:eiz,-,me1
van dit jaar te Hoogeveen een Provin<'ia 1P
Landda~ van den Bijz. Vrijw. Landstorm tF'
houden.

Convocatiën.
LANDSTORMKORPS .,KENNEMER.
LAND''.
UITREIIHNG GEDENKPLATEN
t3 Mi:art, Beverwijk, café .Oud Meresteijn•·
(<ler. heer v. d. Lem) om 8 uur.
Maart, Zandvoort, H()tel ,. Welgelegen"
de heer Diemen) om 8 uur.
De Secretari~.
C. ELDERMAN8.

In het Beursgebouw had de plechtige uitreikmg phats door Generaal Snijders van het m,Jbilisatiekruis aan oud-vrijwilli!iers van het Landstormcorps te Rotterdam.

WOGNUM.
Op de jaarvergadering van de afdeeling
Wognum, die door den heer J. Commandeur
werd geopend, werden door den heer K. Schutter de prijzen van de gehouden schietwedstrijden uitgereikt. Ook de gedenkplaten werrler met een toepasselijk woord aan de vriJwilligers ter hand gesteld. Nadat nog eenige
huishoudelijke zaken waren besproken, werd
de vergadering gesloten door den voorzitter.

ZWAAG.
LIMMEN.
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TURKENBURG'S
ZAADHANDEL

Dezer dagen vergaderde de afdeeling Limmen. Aanwezig waren 35 leden, zoomede de
heer Oolders en de burgemeester. Door den
heer Oolders werden de gedenkplaten uitgereikt. Hierna werden rle schietoefeningen voor
192!'. hef<proken. Nadat nog eenig-e hui!'hourle-

Dezer dagen vergaderde de Afdeeling Zwaag
in de zaal van den heer P. Karsten. De plaatselijke leider, de heer P. P. Schipper, opende
de bijeenkomst, waarna de heer Schutten de
:,rVizen van de gehouden schiet~edstrijden mtreikte. Hierna kreeg de burgemeester het
woord, die eene opwekkende rede hield. Nadat

- ,, Wat heb be we nou aan m'n fiPts
hange," antwoordde de hoornh1azer vrij
onvoorzichtig, ,,peddelaars heb 'k gisteraovund
in
Reusendaol gezien, ')p de
merrte !"
De Rotterdammers dropen af en momp<>loen zooiets van "boerekaffers ".
DaRrna vns<'heen een huzarenpatron;Jlp,
ik stond juist in het bootje en "ordendf'"
den groenten-afval.
... ,,Briggus," riep de hoornblazer tot den
korporaal der "roode" huzaren. ,,briggus
hedde lol om mee de schuit te laoje."
"Dank-je feest el ijk,'' antwoordde de
briggus, ,,dan nog maar liever patrouillerföe !"
Het wa~ werkel\ik niet onamusant zoo
goed als onze maskeering voldeed; zelfs de
geho<'hel<le kreeg er "genie" in.
Nauwe1\ik!! stonden we op "onzf'n"
oever. volgens den hoornhla;,;er den .. hlan
wen" of'ver, of een srrg<'ant-majoor van
dP oude irarde viel ons met twaalf ma11 op
ons lfrf en wilde weten. wat we mPt ,fü,
firtsen. gp,,·erp11 en kPpi 'i:: mnPsten 'J'npn
ïk hem h11d ingrfüht. verdrelde hij rijn
heele kwatta-voorraad ondn ons vieren ;
we krt>gen ieder een halve reep, maar r!ie
kwam dan ook uit een gouden krijgsrnansbart l
Toen we dien nacht in het Oudenbossche
hoof<lkwartier der "blauwen" binnen
stapten vol slijk-modder, afhangende ht>enwindselen, druipende tuniekpanden ,,n gezirhten alsof we een heele week nfof geslapen hadden, glunderde het gezicht van

onzen partijcommandant, na het uit irebrachte rapport. ,,Wachten-jullie even,"
zei de kolonel en hti schelde. Een oppasser
kwam op de proppen, aan wien hij vier
warme wijngrocs bestelde, want hij l"l!'de
ons uit, dat we die "hoognoodig hadd<'n ".
Den volgenden dag "won" onze b~auwe
brigade. Tegen den middag trok ze Krnisland binnen en tegen vier uur Steenbergen. Wij ( de hoornblazer, de twee serg..,anten en ik), bemerkten dit eerst, toen in
8teenbergen "eindigen van manoeuvre"
geblazen werd. We hadden tijdens den opmars<'h onder de huif van een haverwagen
geslapen. doodmoe als we waren. f!.,t
eerste wat de hoornblazer deed, was zijn
hoorn buite~ de bruine huif steken en meeblazen: ... ,,Sol-do, do-~ol-do, mi-do-m.i 1"...
Eindigen van manoeuvre!
..In <le mobilfaatie blevt>n we jong!"
Dat hoort men nu zoo vaak en door ·zno
velen zeggen.
En indt>rdaad we bleven het. ondanks
het gemi!l van moeders pappot. on<l,wk"
r<,gen en wind. hekrompen kwartieren en
ren;,;ame kantonnrmenten.
En waarom .blev·en we het? Om<la1 n,arschen. patrouilles, posten. rnanocuvrnc;, iu
een gezonde streek en met goede vofcling
nu eenmaal jong
houdt. Het is "je"
reinste remedie voor een geconserveeJ'r-e
jeugd. Stadsche bleekneuzen worden er
bruin-verbrand en arbriders dikken aan.
Roerenzonen, die stijf ztjn. krfüren ~ymnastisrhe kwiekheid en kl<'ine burg-ers,
verslaafd aan een sleurgangetje wor,len

. DIEVER-D)VINGELOO.
(Mijn indruk is zoo:)

. ...

Herdenlóng van het le lustrum van den cadeau aan, bestaande uit een pendule met van den bizonderen Vrijwilligen Landstonn.
van zijn functie ontheven te worden De heer
Bijz. Vrijw. Landstorm te Alphen aan
cou•.s, een zilveren lepel en vork en een zilDoor de gew. Landstorm-commissie ,,De Oolders dankte den heer de Jongh vo~r z'n zor•
veren servetring, waarop de landstormers hun Meij ·rij", werd toen aan elk der aanwpzigPn
den Rijn.
gen, steeds aan de afd. bewezen en stelde
luitenant een geweldige ovatie brachten.

een Keurig uitgevoerde gedenkplnat uitge; chitterend zijn de beide feestavonden geLuitenant Verleun was zoo zeer onder reikt, ter herinnering aan het aan H. M. de den nieuwen leider, den heer Klaasse Bos aan
de leden voor,
,
slaagd,
den indruk, dat danken hem onmogelijk wa~ Koningir aangeboden huldeblijk.
De leden gaven te kennen, dat zij in den
Wa:it Alphc heeft zoo'n schare van Land- motnenteel.
Zij, die niet ter vergadering waren, lnmnen
st ormers en belangstellenden dat geen zaal
Mevr. Verleun ontving een fraaie bloemen- de plaat nog tot 15 Maart e.k. bekomen bij den zo-ner geen tijd hadden de wed11trijden bij te
wonen.
grovt genoeg is in Alphen om alle dezen op mand.
comr.iai:dant, den res. kapitein A. Roml)e!man,
Naar aanleiding daarvan werd besloten de
één avond een plaats te bfeden.
Res. 1e luitenant G. F. Boulogne, secr. van Spoordijk 76.
~chietwedstrijden in April en in November des
Daarom zijn twee avonden georganiseerd het Nat. Comité, sprak zijn warme waaravonds in de zaal te houden.
m t 't zelfde programma.
deering uit voor het Alphensche Corps.
:;a nog eenige besprekingen over het "Land·
En nog zijn alle belangstellenden niet volDe tweede avond bracht hetzelfde proWIERINGEN.
stormblad" werr de vergadering gesloten.
daan kunnen worden, zoodat in Maart nog- gramma. Deze avond stond onder leiding var.
Ons werd verzocht nog mede te deelen dat
maals een avond gegeven zal worden.
l.apelaan Heskes uit Alphen, die een geestdrifDe afdeeling Wieringen van den Bijzonderen
: ·a1ndagavond precies 8 .1r opPnde ds. dr. t· ope•·' "" swoord spra1<:.
Vr.ijwilligen Landstorm hield een vergarlering de leden die niet op de vergadering aanwezig
N. G. Veldhoen als voorzitter der plaatselijke
He' woord voerde verder de heer Duvmaer in de zaal van Bruul. Behalve de Commissie waren de foto's en gedenkplaten kunnen
afhalen bij den heer Klaasse Bos.
cor.imisseie het feest met een korte, maar pit- v. Twist, ' - voi:rzitter der Nat. Landstorm waren 16 leden aanwezig.
tige rede. Hij heette hartelijk welkom de vele Clmmissie en de heer Krijger, voorzitter der
De voorz. burgemeester Kolff sprak tt welmi1itaire en burge1 autoriteiten, die van elders Commis~'~ :::u·_;.r ·•and West.
GRONINGEN (Stad).
kom en wees daarbij op het nut dezer verV" ... en gekoï:· •m.
n~ 1·eer 7erleun dan':te voor de fraaie eeniging voor de leden zelve, als voor 't Vrijdag den 13en Februari, hield onze afdee•
Spreke'." achtte het een voorrecht om voor c· 'aux. =~ar •·•ee::: veel van de hulde "f aar. vaderland en Koningin. Op 'n avond als: dezen ling een schietwedstrijd om prijzen. Nu, het
leze enthouriaste Landstormers als voorz1ttez <le"'l voorz. dr. Veldhoen en het comm. lid den wordt de band opnieuw versterkt. Spr. heette moet gezegd worden, dat de wegblijvers beslist
te mogen fungeeren. Onze jongens moeten heer Koren, àfo nimmer Mn vergadering de• ook welkom den heet Oolders van Alkmaar, een mooien avond hebben gemist, de animo
administrateur van 't landstormverband, die onder de aanwe_zigen was enorm; iedei deed
r-iet.; hebbrn van wapengeweld, niets van sol- c m. he - · verzuimd.
daatje "spc~en", maar zij willen handhaven
Luitenant Verleun wil zich gaarne bbjven zich de moeite heeft getroost om voor deze voor zich zijn best, te halen, wat er te halen
h e t w e t t i g g e z a g, als het m o e t. geven met dezelfde trouw l.'n toewijding; zijn gelegenheid naar Wieringen over te komen. vie! om toe}, een zoo groot mogelijk aantal
Zij zijn als een hond, die gemoedelijk naast rede werd meel'!!lalen met applaus onderbroken Na de opening nam 't prijsschleten 'n aan- punten te verkrijgen.
vang.
zijn "'~ester loopt, men behoeft v~or 't beest en weer kreeg hij een ovatie.
Het maximum was 100 punten. Het groot;:t
Als winnaars traden uit den wedstrijd: aantal punten verkregen als volgt:
nie; bang te zijn als men zijn meester of hem
't Waren avonden, waarop weliswaar ontrc.erendfl oogenblikken waren, n:aar waarop le pr. W. Klaasse Bos; 2e pr. D. Veerdig;
ma--r met V!'" ·~ laat.
Sergt. J. H. Muller, met 92 punten, le prijs;
;,:aar komt ""iet aan zijn meester, want hij o, •- in bli.;de feeststemmh1g hartelijk is ge- 3e pr. Jn. Dekker; 4e pr. S. de Jongh; !ie pr. Sergt. C. Siebesma, met 91 punten, 2e prijs;
J. Koek; 6e prijs S. Lont Cz.; Met 'n toe- Sergt. W. G. Abeling, met 89 punten, 3e prijs;
vliegt je naar de keel. Komt niet aan de regee- lachen en gejubeld.
ring en in 't minst niet aan onze Koningm,
passelijk woord werden de prijzen, bestaande dP heer H. Zweers met 88 punten, 4e priJs;
uit kunstvoorwerpen, door voorz. aan winnaars Sergt F. A. Straatman, met 86 punten, 5e prijs;
want de leden van den Bijz. Vrijwil!igen
uitgereikt.
Landstorm, ze vliegen je aan. Ze staan gereed
Na afloop van het schieten, werden de prijANNA PAULOWNA.
Daarop kreeg elk der leden een fraai por- ze:r door kapitein D. de Jonge met keurige
van Noord tot Zuid van Oost to~ West wel
50.000 in getal.
De vorige week had in café "De Vlas en tret van H. M. de Koningin en een gedenk- speechjes uitgereikt aan de winnaars. Onze
::Jen telegram van hulde werd aan H. M. de Korenbeurs" een algemeene vergadering van plaat. Voorz. wees er op, dat dit portret een Kapitein is er iemand die zijn pappenheimers
Koningin gezonden.
leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land- geschenk van H. M. aan den landstorm was: kent, want dra kwam er bier en sigaren op de
een speciale opname en niet in den h::tndel tafel, en onder nog even gezellig samenz]Jn,
- an rolt het scherm op en op het keurig storm plaats.
Door den waarn. voorzitter, den heer A. verkrijgbaar. Inderdaad is 't portret op zich- wer~ aan de aanwezigen nog een keurige ge•
~ersierde podium, staat opgesteld een keurig
Rcozen, werd de vergadering met een woord zelve 'n kunstwerk.
e:r: groot tableau "Nationale Waardeering.''
denkplaat uitgereikt, die zeker, zooals de kapi•
Onder applaus werd op voorstel van voorz. teir opmerkte, wel een plaats in onze huisHoog in 't midden een Landstormer die door van welkom geopend.
Vervolgens werd het woord gevoerd door den besloten een telegram van dankbaarheid en kamer waard is.
ö Ned. Maagd met lauw3ren wordt getooict,
omringd door soldaten en vrouwen uit de 11 hee" A. J. Oolders, van Alkmaar, die een woord hulde aan H. M. te zenden.
Rest ons nog te vermelden, dat de afd.
De heer Oolders bracht in bespreking de motordienst dezen avond als gasten ook :,,:m rlen
provinciën. Spontaan staan allen op en plech- van welkom sprak in het bijzonder tot den !>eer
tig en vol geestdrift zingen allen 't Wilhelmus Adolfs, reserve-officier, die voor de eerste maai schietwedstrijden van de afdeeling alhier. Deze wedstrijd meededen. Aan de leden ter opwekmoeten nieuw leven worden ingeblazen. Door king: komt getrouw des Vrijciagsavonds oefe•
en als een gebed: Mijn schild ~n de betrouwen. ter vergadering aanwezig was.
Vervolgens werd overgegaan tot uitreiking de l:,ge afstanden was het moeilijk voor •~n nen, altijd een keurige baan en goed matepaal
Dan wordt een schitterend programma door de
plaatselijken leider, den heer S. de Jongh, om verhoogen het genot. De baan is geopend van
L:::ndstormers afgewerkt, tableaux, zang en der gedenkplaten.
Hif' ..na bespreking der schietoefeningen en "teeds or de wedstrijden aanwezig t zijn; ook 7½-10½ uur.
tooneel wisselen elkaar af.
kwn.m 't maar al te dikwijls voor, dat 't aan
Hebt ge weinig tijd, ge komt maar even en
Treffend is het tableau "Als het moet". Met wedstrijden in 1925.
Algemeen werd goedgevonden de regelinJ? udangstelling van schutters ontbrak.
de sergt.-majoor Broersma is u dadelijk van
gegroegevelde bajonet ~taan landstorme•·
De heer de J ongh wezischte om die redenen dienst.
peerd om de Ned. Maagd, en 'daaromheen van 't vorig jaar te handhaven. In verband
vrouwen uit de 11 provinciën, die afscheid !"'let enkele leden, die onder de wapenen moP
11emen van 10 11n mannen, die optrek· -, om het ten_, zullen de wedstrijden vervroegd o:t zo"
Wettig Gezag te gaan beschermen, terwijl noodig aangevulct' worden. '
Besloten werd een extra-prijs beschikbaar te
andere vrouwen bezig zijn c.p akker en veld te
arbeiden, het werk hunner mannen en zonen. stellen voor dengene, die het hoogste aantal
Was het wonder dat plotseling alle aanwezigen {'unten bereikt en steeds de oefeningen heeft
!=pont:ian :::ch verhieven en dat het daverdt bijgewoond.
Verkrijgbaar door tusschenkornst van de GI-<, \\ ESTf, LIJK
door de zaal: ,,Zij zullen het niet he'!: ';en."
LAND~TOHMU,
ii\!Ml,- SIEN en de LE1DEH8 VAN lH, PLAAT.
Mej. Post, de voortreffelijke sopraan-soliste,
1
kreeg mooie bloemen.
Sl .LIJIO~ AFDER1 .Il'\G"EN VAN DEN BIJZUNl>EREN VRJJ_
TILBURG.
Ds. Veldhoen bood name,s alle landstormenOp 11 Febr. j.l. had in het vereenigh1grR'eWlLLIUEN LA1DSTORM.
aan de ziel der Alphensche afdeeling, den res. bouw de: R. K. Werkliedenvereeniging in rle
ADMINISTRATIE VAN .HET LANDSTORMBLAD" .
le luitenant, den heer Verleun een kostbaar Tuinsträat eene vergadering plaatJ van !"den

JAARBOEKJE ten dienste vanuden
Bijzonderen Vrijw. Landstorm 1925

kende. 0 wat is die wereld, welke wij zoo
groot denken, toch een klein landschapjr !
Wat kruisen onze paden en sporen zi<'h
toch vaak! Wat zijn we op elkaar aan!!'ewezen! Hoe vaak schijnt het verleden terug te keeren !
Tineke! Ons jongste zusje, dat Klsar.
later de vrouw van mijn hoornblazer. had
in slaap gesust en in het sportkaretje gereden. en ten slotte ...... in de kleine> kist
gelegd, toen ik op kostsrhool was, ja"c>njaren-geleden! Klaar was toen pa9 17
jaar en ik. het schoot me te binnen. hoe
we haar haaJ-'Strikken van haar làPl?f'
dikke blonde vlechten trokken; en ik
keek nog eens naar haar ouwe natte piek_.
haren. Alles van vroeg-er leefde weer op
en ik nam de matt_e photo van het buffet
en liet ze aan Klaar zien, die fluisterde
zoo zacht als iemand, die heel-heel-banir is
om iets te kwetsen van het teere verleden .. ,Tineke ... "
,,Klaar, zei ik, wil-je een kop thee. toe
drlnk een kop thee mee, en vertel ons
maar eens alles. Is er iets met den hoornblazer?"
Klaar vertelde, maar dat navertellen.
juist en nauwkeurig- kan slcC'l:t. Het was
een verhaal van snikken en pauzen.
De hoornblazer }vas twee jaar voor de
mohilisatie met Klaar getrouwd en had 't
vierde mobilisatie-jaar drie dorhtertjes.
De honrnbla.zer was opperman bij een aannemer geweest en had gned geld verdiend,
maar de mobilisatie gooide zijn welstand
omver. De kostwinnaarsvergo~ding was

1

lang niet toereikend, Klaar begon een
wasoh- en stijkinrichtinkje; Klaar werkte
zich halfdood. Maar de drie peuters werden bleeker en Klaar kreeg bloedarmoede.
dien tijd reisde de hoornhlazer eens
met verlof naar huis en ontmoette in .Jen
trein ,een , handelsreiziger, die hem ee11
middel, ,,het" onfe.ilbare middel, aan de
hand had gedaan om iets .,erbij" te verdiené~. De hoornblazer vroeg nu en dan
extra verlof ali- hoofd van een gezin en
hij ...... smokkelde. Rij deed het voor een
groote confertiezaak van Amsterdam, die
dat in de mobilisatie in onze grE>nsstrFh-n
met veel succes en zonder risico exploiteerde. De inkomsten van den hoor11hla
zer stegen toen tot f 120.- per maand;
zijn drie peuters kregen weer kleurtjes en
zijn vrouw leefde weer op.
"Maar angst mijnheer de luitenant. dat
ik die smokkelnarhten geleden heb, angst,
het is niet te zeggen. We deden iets verkeerd; we moesten, we waren anders tuberculose-lijders geworden. Luitenant, je
moet het niet veroordeelen, we stonden
onder dwang, we moesten"... verklaarde
't vrouwtje.
Dat duurde natuurlijk zoolang, totda+
de hoornblazer gesnapt werd, geen verlof
meer kreeg en voor de rechtbank zou i:-omen. Het vonnis bleef uit; en Klaar dacht
in haar naiev~teit, dat "ze het vergE>ten
waren". De reden was, dat de rechthanken der grenslanden met werk overladen
waren. In Januari Negentien-nege111Ïen
h:i.dden ze den hoornblazer "gepakt'' en

In
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voor viermaanden achter slot en grendel
gezet.
En toen Klaar ons dat allemaal met hokken en brokken verteld had. suH,eJ<l,-, ze
naar me toe en zei aan mijn oor: ,,En den
volgenden maand krijgen mijn drie peuters zeker een broertje, ze willen zoo
graag een kleine broekeman "......
Zie-je, dan kun-je niet meer met je vingers op tafel blijven trommelen. Dan moet
je denken aan de Brabantsche ma11 ,- euvres en vooral aan de wijze, waarop de
hoornblazer je familie gekend heeft...
'k Heb toen het A rmhestuur en eenige
liefdadigheids-instellingen lastig geva 1len
en 'k heb eenige collega's opgezocht rlie
leefden onder de geneugten van de hoogconjunctuur; en alles b\i elkaar kreeg
Klaar de vier maanden welletjes er door.
... Toen de hoornblazer zijn straf had
uitgezeten, vond hij thuis ... een wolk van
een jongen, dien hij onmiddellijk in de
hoogte gooide, zooals vroeger de tamb0ermajoors hun stok. Het arme wicht ~,tte
natuurlijk een keel op, erger dan de klan-

vader door de wereld te stappen. K 1 aar
heeft geen piekharen meer, maar "<'n
mooie blonde wrong. De drie meisjes luegen bakvisch-maniertjes.
En de hoornblazer heeft zirh opge'wn·kt
tot opzichter bij zijn vroegeren baa~ Pn
h;an met zijn jong grut mee-kraaien e:· 1,akelen alsof hij les in signalen en n•ar•
schen aan het geven is.
Klaar vertelde me, dat "de men"'"hen
c:oms blijven staan om hun peuters te> hekijken.''
Dat schijnt moederweelde erg te vleien!
LUITENANT ARCIIIBALD.

1 Maart 1925.
1)

Bij een manoeuvre onderscheidt men de
twee partijen gewoonlijk in .,roode en
. blauwe" troepen. Een brigade telde ongeveer
fOOO man. Steenbergen en Oudenbosch liggen
h. West-Noord-Brabant.
2 ) Seppe, een kleine spoorweghalte op de lijn
Roosendaal-Breda.
3
) Het Lindenbergsche Veer, oorspronkelijk
'n veer over de rivier, de Roosendaalsche Vliet,
ken van het signaal : .,appel"!
thar:: een brug over die gekanaliseerde rivier,
De hoornblazer liep fluitend door z\jn ligt in den grint···eg "u<lgasteJ " '1·~1:and,
beide dorr : benoorden Roosendaal. Bi.i het
zolderkamertje en hij bleef even bij me ''e" llgt nog een oud Veerhuis en een Cluae
staan en vertrouwde me toe: .,Zoodra als •'~hans. vermoerlelijk een overgebleven vooruil;•
:reséhóven werk van het vroegere garmzoen
h et Jong
maar eenige notie van bh.zen <..~r··'-· . •---'hE'r".
heeft. koop ik hem een trompet uit -ien
4 ) Ni~pen, het ,l!'l'ensrlorp bezuiden Roosenstuiversbazar... vast, luit, ik doe 't ! "
daal, behoorer: 1 tot die gemeente,
Laatst was ik nog 'ns in het grensstadje
11 ) Een Overste heeft twee sterren op
een
en zag ik het stelletje langs den 011den gouden kraag of naast een staande balk. De
rlerde ster krijgt hij, als hij kolonel wordt.
walmuur wandelen. De broekeman toont
nu al aanleg om even parmantig als zijn
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All de New Edison speelt, hoort meh
oe Levende Stem en de
bezoeker vraqt Duisterend>

at
·g
en

,.WIE ZlNG1 DAAR?'•

Wij noodfgeo U ull lol een bezoek

Kunstzaal Edison

en
tal

Lange Poten 15, Den Haag
88 Wille de Wilhslraat 88, Rotterdam

;:t

hiéld de IIe·e r V. zijn voordracht aan de
hand van een keurige i,erie lirhthePlden.
voorstellende de ondrrsrheidene groepen
in Nederland van den B. V. L. Voc,ra-t
werden verscheidene lirhtbrelden vertoond
van het vorstel\ik huis. waarvan H M.
de ltonini:rin ook nagenoeg telkens b\i
elke groep voorkwam. als inspertrire of
als Hoogste belangstellende bij gehouden
oefeningen en landdagen.
Met be1ani:rstelling volgden de aanwezigen niet alleen de vertoondr bef'lden
doch ook den heer V. die. waar noodig,
een en ander toelichtte en tot slot noe
eemi in 't kort doel Pn streven van hPt
instituut uiteenzette, daarbij opwekkende
tot toetreding.
Na nog eenige oog-en h1ikken genoegl\ilsamen te zijn geweest. dankte de Heer de
Nooij den spreker voor ziin voordracht,
de aanwezigen voor de verleende aandHrht
en reikte aan ieder nog een circulaire uit, waarin een en ander kort is
samengevat. Hij deelde voorts mede, dat
ten allen tijde in het A. M. T. gelegenheid bestaat zich aan het instituut te verbinden of inlichtingen daaromtrent in te
winnen.

en het controleeren van het
goed
plaats
hebben der oefeningen en wedstrijden.
Zij verleenen hun tusschenkomst voor het
doen van betalingen voorzoover aangaat de
technische uitvoering der oefeningen en wedstrijden.
6.

14

Taak plaatselijke leiders.

De plaatselijke leiders zijn belast met:
versterken van de saamhoorigheid
c!e bijzondere vrijwilligers nunne1 afdeeling;
b. het opwekken tot deelname aan de
schietoefeningen en wedstrijden;
c. het aanhouden van een register, waarin
z.jn opgeteekend de namen en nadere
gegevens der bijzondere vrijwilligers bij den
landstorm ter plaatse:
d. het opg"ven van mutatiën bij hunne
afdeeling aan den secretaris van de betreffende
Gewestelijke Landstormcommissie.

a. het

7.

Taak instructeurs.

- .....-

De instructeurs treden tevens op als baan•
commandant. Zij houden aanteekening van de
verschoten patronen en val' de resultaten bij
het schieten verkregen. Daartoe worden hun
door de korps(verband)-commandanten
schietlijsten verstrekt.
8.

Hulppersoneel.

Het bedienen van schijven en het schoonhouden der wapenen geschiedt zooveel mogelijk door de schutters zelf.
Werving in de garnizoenen.
Is dit niet mogelijk (b.v. het te voren
Op 25 Febr. sprak in de R.-K. Militaiplaatsen van vlaggen of bij het gebruik van
banen, die niet aan het Rijk behooren) dan
ren Vereeniging te Utrecht, de heer G. H.
kan
personeel te werk worden gesteld tegen
Ellerkamp uit Rotterdam voor een groot
de ter plaatse geldende betaling.
aantal militairen, die binnen eenige weken
Voor het schieten met margapatronen op
met groot verlof gaan.
plaatsen, waar niet met scherpe patronen No. 1
1. Algemeen.
Het doe] was leden te werven voor den
kan worden geschoten is ireen hulp van
bij:wnderen vrijwi1ligen landstor{n.
E•~n der middelen om te komen tot de ge- personeel noodig. Eventueele opbewaring van
Na ingeleid te zijn door den directeur. wenschte consolidatie van den Bijzonderen margamaterieel en patronen kan worden beloond.
kapelaan Mulder, hield de heer ;Ellerkamp Vrijwilligen Landstorm is het houden van
Overleg met de betreffende commissiën kan
schietoefeningen en wedstrijden, waardoor
een korte kernarhtige rede, waaraan wij
tevens de schietvaardigheid der betrokken leiden tot het bekomen van personeel, dat de
't volgende ontleenen:
dienstplichtigen wordt bevorderd. In overleg werkzaamheden tegen grene of eene :i:eer
De b~iZ(lnàer vr~jwilige landstorm (R V . met de Nationale Landstormcommissie is daar- geringe vergoeding verricht, in verband met
hare plaatselijke bekendheid.
L.) is ontstaan in November van 1915 Dit toe de navolgende regeling vastgesteld:
2.
Grondslag,
indeeling
en
regeling.
instituut dient om een nieuwe poging tot
9. Tijdstippen waarop oefeningen en wed•
De korpsen en verbanden van den Bijzonrevolutie in de toekomst te voorkomen.
strijden plaats vinden.
deren Vrijwilligen Landstorm
worden
be-

s;
s;
s;
s;
, s;

Regeling schietoefeningen en
wedstrijden bij den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm.

n
keal

n

Om leiding te geven aan deze act.ie is
met irnitPmming van de Regeering eene
Nationale Landstorm-f'ommissiP gevormd
welke commissie gevestigd is te DPn flaag~n in alle provin<>in1e en gewestelijke verbonden. gewestelijke commfosies heeft i:resticht. Het doel van de ori:ranü::atie van
den B. V. L. is te zorgen. dat de Regeering
de bcsrhikking boude over een betrouwbare gewapende macht tot steun van 1wt
wettig gezag en ter handhaving van orde
en rust. in geval van binnenlandsche beroeringen.
Bij het anti-rcvolutieleger van den bijzonderen vri.iwilligen landstorm z~in thans
on,,eveer 50.000 dienstplichtigen met grootverlof aangrsloten.
Spr. schetste de toestanden in R1rn!and
na de revolutie en de verhoudingen tot
den godsdienst en de zedelijkheid en zf'tte
uiteen de voordeelen. welke verbonden zijn
aan de aansluiting bij den B. V. L.
De aangPslotenen verpli<>hten zich alleen, geheel vrijwillig, om in tijden van
beroering, als de Regeering hunne opkomst noodig acht. bereid te zijn ook werkel\ik op te komen: deze verbintenis l,liift
grheel vrljwillig en bPhoudt het karakter
eener zedf>lijke verp1irhting.
Ten slotte wekte spr. op toe te tredPn tot
dit instituut, in het belang van Kerk,
Vorstin en Land.
De aanwezigf'n werden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, waarvan
door enkele personen gebruik werd gemaakt.
Het resultaat van dezen propagandaavond was. dat bijna a llP aanwezige militairen zich opgaven als lid.
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schouwd als grondslag voor de indeeling en
de regeling, waardoor samenwerking mogeli.ik
is van de Commandanten der korpsen en verbanden met de betreffende Gewestelijke Landstormcommissiën.
8.

4.

Plaatselijke leiders en im,tructeurs.

De Gewestelijke Landstormcommissiën hebben in de verschillende plaatsen in haar gebied plaatselijke leiders aangesteld, gekozen
ui• J3 afcleeling van den B~1zonderen \lri'wiliigen Landstorm ter plaatse. Aangezien
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
t:·"den tevens als instructeur bij de scnietbijeenkomsten. Alleen wanneer de korps- of
verbandcommandant 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
verantwoordelijkheid) bij voorkeur dien persoon aanwijst, op wiens medewerking de desbetreffende commissie het meest prijs stelt.
Hierbij
mag evenwel uit een zuinigheidsoogpunt slechts bij uitzondering verplaatsing
of vervoer van de eene plaats naar de andere
wor-len toeg 1staan. Met deze beperking , an
keuze dient bij het overleg van den commandant en de betreffende commissie rekening te
worden gehouden.
0

5.
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Verdeeling van arbeid.

Terwijl zoowel de Gewestelijke als cle
Plaatselijke Landstormcommissiën de deelname aan de schietbijeenkomsten bevorderen,
bepaalt de arbeid van den Commandant zich
tot de technische regeling en leiding der
schiet-oefeningen en wedstrijden, zulks met
het oog op gevaar, te~ ber~iking van grooter
schietvaaráigheid en ter controleering van
munitie-verbruik.

Taak Commandanten.

De commandanten van korpsen en verALGEMEEN-MILITAIR-TEHUIS TE
banden verleenen hunne medewerking tot het
AMERSFOORT.
beschikbaar stellen van:
Voor een dertigtal aanwezigen, w. o.
a. banen;
velen, die eerstdaags den dienst w<>der
b. personeel ter bediening van de schijven;
zullen verlaten, hield op 26 Febr. in het
c. geweren;
d. patronen;
Alg. Mil. Tehuis de Tieer Verkruissen een
e.
schoonmaakgereedschappen;
voordracht over het Instituut van den
f. plakmiddelen en
B.V. L.
g. andere hulpmidclelen.
· Na door het bestuurslid dier inrfohting
Zij stellen orde op een behoorlijk onderden serg. maj. de Nooij te zijn ingeleid, houden der wapens, het beheer der patronen

1
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In overleg met de deelnemers en de betreffende commissie, c.q. instructeurs worden
vastgesteld de data en uren waarop en de
plaatsen waar de schietoefeningen en wedstrijden worden gehouden.
Bijeenkomsten comm. met plaatselijke

10.

leiders,
De korps- en verband-commandanten houden
jaarlijks één of zoo noodig meerdere bijeenkcmsten met de plaatselijke leiders in hun
rmdl}rhebbend verband, teneinde regeling en
uitvoering van de schietoefeningen en wedstrijden te bespreken.
ll.

Schieten.

De schietsamenkomsten moeten een opgewekt en aangenaam karakter dragen.
De opkomst is geheel vrij; uniform is gewenscht doch niet nooc!zakPl~ik.
Er wordt geschoten met <laarvoor door de
commandanten beschikbaar 12:estelde wapenen,
tenzij de deelnemrs wapenen onder hunne be·
rusting hebben; de schietoefening biedt alsdan
een goede gelegenheid een wakend oog op den
toestand der wapenen te houden.
Pe.,. oefeningsklasse van gemiddeld 25
schutters wordt hoogstens 2 uur instructietoelage per oefeningsdag uitgekeerd.
(Het
doen schieten van 2 of meer verschillende
klassen na elkaar op eenzelfden dag is ge•
oorloofd).
Per jaar en per klasse van 25 man kunnen
ten hoogste voor 10 oefeningen en wedstrijden
de instructie-toelagen worden toegekend.
Per deelnemenden schutter kan worden beschikt over een telkenjare te bepalen aantal
patronen per jaar.
12.

Schietwedstrijden.

Er kunnen plaatselijk, zoowel als verbands(korps )-gewijze schietwedstrijden worden gehouden.
13.

. Technische

Een

commissie zal omtrent de te houden schiet•
wedstrijden, voor zooveel noodig, voorlichting
verstrekken.
Zij vormt voorts een commissie van beroep,
,ndif' zich verschil van meening ten opzichr1!
van de schietwedstrijden mocht voordoen.

door

mij

schietwedstrijden-commissie.
samengestelde

wedstriJa-

Prijzen schietwedstrijden.

De

Nationale Landstormcommissie stelt
VOL
den aankoop van prijzen gelden te, beschikking van de Gewestelijke Landstorm•
commissie.
15.

Technische regeling v. d. schietoef. en
wedstrijden.

le. Er wordt geschoten met geweer of
karabijn M95, bij gebruik van r,cherpe patronen No. 1 op 100 M. en van margapatronen
op 10 M. afstand; het geweer zonder, de
karabijn met bajonet op;
2e. Houding: met geweer
en
karabijn
staande, knielende of hggende; met margageweer of karabijn, staande of knielende; alle
houdingen uit de vrije hand.
3e De deelnemers moe-__ n schieten met
het wapen, waarmede zij geoefend hebben;
margaschutters mogen dus niet met geweer
M95, schutters M95 niet met margageweer
aan de wedstrijden deelnemen.
4e. Schijfbeelden: met geweer en karabijn
op een verkleinde militaire Schoolschijf, zonder
zwme figuur; de kringen 9, 8 en 7 (0.ö0 M.
breedte) zwart, met marga op ovale marga•
schij1; de k:·ingen 9 en 8 zwart. (No. 694 de::
Boekenlijst bij de K. M Academie).
Het benoodigd aantal schijven en kogelgatenpleisters kan, onder vermelding van het aantal deelnemers, op het Inspectiebureau van
den
Vrijwillig-en Landstorm worden aangevraagd. Per vóór en per nàmiddag mogen
per baan niet meer dan 2 geweerschiJven
worden gebruikt.
Margaschijven worden verstrekt op karton
en in losse vellen; er moet naar worden gestreefd om de kartonschijven zoo lang moge•
lijk 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 verbandweàstrijden wordt overgelaten aan het oordeel
van de betreffende gewestelijke commissiën,
na o:verleg met den betrokken commanda:nt,
waarbij in het oog gehouden moet worden,
dat het voor de schietoefeningen en wed•
strijden toegestane bedrag niet wordt over•
schreden.
Het verdient aanbeveling verschil te maken
tusschen de belangrijkheid van plaatselijke en
van verband- (korps)-wedstrijden, door aan
een belangrijker wedstrijd niet te doen deel•
nemen, dan nadat bij een vorigen (minder belangrijken) wedstrijd een bepaald aantal punten is behaald.
Dit aantal is ·te stellen op 82 punten in een
serie van 5 schoten.
16.

Vrijwillig L.S.K. Motordienst en Vaartuigendienst.

De vrijwilligers bij de landstormkorpsen
Motordienst en Vaartuigendienst kunnen deel
nemen aan de schietoefeningen en wedstrijden
van de afdeeling B. V. L. in hunne woonplaats.
Slot.
Zuinigheid in het besteden van 's Rijks gelden is bij het nemen van alle maatre1;1;elen ena.
geboden.
Uiterlijk den 15den December wordt op het
Inspectiebureau van den Vrijwilligen Landstorm ingewacht een kort verslag der oefeningen en wedstrijden, ondPr opgave van het
totaal aantal verschoten patronen (No. 1 en
No. 7 afzonderlijk) en onder overlegging van
een overzicht dez besteding der gelden, ver•
deeld als in punt 3 voor de begrootina van den
Vrijwilligen Landstorm is opgegeve; (R. No.
191, 17 Nov. '22).
Ook de Nationale Landstormcommissie ontvangt terzelfder tijd een verslag van de gehouden oefeningen en wedstrijden van de zijde
der Gewestelijke Landstormcommissiën.
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Dienstbode.
GEVRAAGD door Mevrouw
A. OOSTHOEK, Groot Hertoginnelaan 144, Den Haag, een
net beschaafd

Buitenmeisje,
eenvoudig kunnende koken.
Wasch gestreken thuis. Ver
goeding reiskosten. In den
zomer 14 dagen vacantie.
t 100.- per 8 maanden,
WaRch
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BOEKHANDEL TE ZIERIKZEE

De Geschiedenis van de
Mobilisatie te Zierikzee
door Or, A. VAN DER HOEVEN,
Arts Aldaar

vru.

Prijs f 0.25. Na ontvangst van postwissel franco p. post

L. de VriesHzn.
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Examen Gemeente=Administratie

Rijbroeken

Bestel nog heden bij C. BLOMMENDA:AL te 's-Oravenhage : DE BURGERLIJKE STAND IN VRAGEN
EN ANTWOORDEN, door J. C. BAUMA.NN en W. B.
VAN DE WATlfü.
De prijs van dit werkje bedraagt slechts f 2.25.

LOTUS MARGARINE KAN BOGEN

RIJ WI ELEN en
Radio-Toestellen
worden geleverd met
10 pCt. korting
aan H.H. Landstormers
van elk gewenscht

fabrikaat

Ook O N D E R D E ELEN

OP DE MEEST VOLMAAKTE EIGENSCHAPPEN N. L GEUR, SMAAK EN
VOEDZAAMHEID.

LOTUS

MARGARINE MAAKT
BOVENDIEN DOOR DE ONBERISPE•
LIJKE, UITERST ZINDELIJKE BEREIDING AANSPRAAK OP OEN NAAM:

"HET MERK VAN OEN EERSTEII RAltO"

LOTUS

MARGARINE VERDIENT
DAAROM VOLKOMEN DE VOORKEUR
BOVEN ALLE ANDERE MERKEN.
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M. DE RUYTER - Rijwielhandel
Arkelstraat D 78a, GORINCHEM

Examen Gemeente=Financiën.

A. HOOGEBOOM HAARLEM
Vijfhoek t/o. de Breestraat
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De SCHRIFTELIJKE EXAMEN-OPGAVEN verza-
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meld dooi· twee Gemeente-ambtenaren zijn verkrijgbaar

EEN REEP

bij C. BLOMMENDAAL te 's-Oravenliage.

BOTER, KAAS en EIEREN
Fijne Vleeschwaren
Koloniale- en Grutterswaren

C.NOC.OLI\OE

Prima waren - Billijke prijzen
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De prijs van dit boekje is slN•hts f 1.60.
De tijd van het examen nadert.
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BERICHT.

Voor~erni~en~ fxam en

G~m~~nte-A~ministratic.
Plaatselijke Leiders of andere Vrijwilligers, die den
arbeid voor het Landstormblad willen steunen, kunnen
zich een aardige bijverdienste ver~ekeren, door in hunne
omgeving voor de advertentie-rubriek werkzaam te zijn:
. De Administratie zal het aan de no,odige leiding en
aanwijzingen niet laten ontbreken.
DE ADMINISTRATIE.

INVULBILJET.
HIER LANGS AF TE KNIPPEN,

Plaatselefjk Leider,
Ondergeteekende, Bijzonder Vrijwilliger,
te . ••
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Bestel nog heden de
Schriftelijke en Mondelinge Fxamenvragen
bij den Uitgever

C. BLO)lMENDAAL
te 's-Uravenhage,
Z. 0. Iluitensingel 224.
D e~e werkjes zijn
verzameld door twee
Gem-Ambtenaren.

J. C. SAEIJS
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TE KOOP:

Bu rgerwoon huizen,
bevattende: 6 Kamers met
voor- en achterbalkon, voor•
en achtei tuin.
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theek beschikbaar.
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werkzaam te zijn en verzoekt nadere gegevens.
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HULAND5TORMBLAD
ORGAAN TEN 9EHOEVE VAN
DEN BIJZONDEQEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM
INSTITUUT-TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINISTRATIE EN REDACTIE:K0NINGINNEGRACHT 50 •s·GRAVENHAGE.
À90NNEMENTSPRIJS

F.

De vergadering stemde hier toe <loor
applaus in.
De Koninklijke Zangvereeniging "Cecilia ''
bracht daarna nog een zangnummer· ten
gehoore.
Vervolgens kreeg generaal Snijders het
woord.
Spr. wil verklaren, dat hij in de oorlogsjaren de vrijwillige landstormers had beschouwd als een welkome en noodzakclijke
re.c,erve, voor de geoefende troepen.
Moge dit kruis door u - aldus spr. worden gedragen als een teeken van lofwaardigen burgerzin.

■

■

LOSSE NUMMERS

15 CENT.

Minister Colijn, met applaus begroet, begon met op te merken, dat algemeen bekend
was, dat hij in de laatste anderhalf jaar
Uitreiking Mobilisatie=
niet veel aan te bieden had gehad, vaak
was het het tegenovergestelde.
Kruis.
Des te aangenamer is het spr. nu hedenavond
wel eens iets te kunnen aanbieden.
Op 30 M:aart had in de Groote Zaal van
DE "NEW EDISON''., Spr. richt zich vervolgens tot de genede Dierentuin de uitreiking plaats van het
raals Snijders en Neeteson.
mobilisatiekruis aan de vrijwilligers van
Het is u bekend - zei spr. - dat H. M.
den Landstorm. Deze uitreiking geschiedde
de vergadering voor de hem gebrachte
de Koningin des tijds aan den Landstorm
door den oud-opperbevelhebber van landhulde.
Haar portret heeft geschonken.
en zeemacht gC'neraal C. J. Snijders, den
Deze avond is een van de schoonste uit
Dit portret wil ik u, uit naam van de
oud-inspècteur ·van den Vrijwilligen Landzijn
leven en zal voor hem onvergetelijk
landstormers, aanbieden.
storm, generaal H. C. A. Neeteson en den
blijven.
inspecteur van den vrijwilligen landstorm
Kolonel Duymaer van Twist bracht daargeneraal-majoor Fris.
na een hoera op den Minister van FinanOnder de tah-ijke aanwezigen werden op- ·
ciën uit, waarmee de vergadering met een
gemerkt de Minister van Ooriog, de heer
luid "Leve Colijn'' instemde.
Van Dijk, <le Commissaris der Koningm
Vervolgens werden de prijzen uitgereikt
in Zuid-Holland. baron Sweerts de Landas
aan de winnaars van den laatsten schiet
'\Vyborgh, de commandant van het Yeldwedstrijd.
leger, generaal Muller :M:assist generaal van
De heer Zandberg, secretaris van de
Tcrwisga, en voorts een talrijke schare
• Plaatselijke landstormcommissie,dankte den
militaire autoriteiten.
voorzitter van de Nationale Landstormcom~adat de Kon. Zangvereeniging "Cecilia"
missie, kolonel Duymaer van Twist voor de
het "Wilhelmus" ten gehoore gebracht,
leiding, die hij aan dezen avond gegeven
had, opende kolonel Duymaer van rwist
heeft.
<lp Yergadering met een toespraak waarm
Maar deze avond zou niet "af" zijn als
hij alle aanwe-.ágen hartelijk W1:llkom heette
niet herdachtt werd de toewijding var. de
en in 't bijzonder den Minister van Oorlog
Nederlandsche huisvrouwen, die veel heben generaal Snijders.
ben moeten verduren en verdragen geduDe vergadering juichte den generaal
rende de mobilisatiejaren. Daarom een
Snijders langdurig toe.
,,Hoezee" op de Nederlandsche vrouw.
Voorts heette kolonel Duymaer van Twist
De heer Duymaer van Twist §prak een
alle verdere aanwezigen welkom en stelde
slotwoord, waarna de vergadering het "Wilvoor een telegr..:m van hulde en verknocht- EEN HERINNERING AAN DE MOBILISATIE. · - In den Dierentuin · te , 's-Gravenhage helmus" aanhief.
heid ~an H. :M. de Koningin en H. .M. de werd Maandag het mobilisatiekruis uitgereikt aan de oud-yi:ijwilligers en bijzondere vrijKoningin-1\IoedeJ' te zenden. De vergadeJ'ing willigers, van den Landstorm, lïehoorende tot het cor1>s Zuid-Holland-West. Onder de tal•
Landdag te Ommen.
stemde met dit voorstel door een hartelijk rijke a!:toriteiten bevonden zfoh (v. l. n. r.): 1. ka1>t. t. z. jhr. van Mühlen; 2. burgemeester
Patijn; 3. baron Sweerts de Landas Wyborgh, Commissaris rler Konin:1:in in Zuid-Holland;
applaus in.
't Marcheert 1
4. minister Colijn; 5. Z.K.H. Prins Hendrik; 6. minister van Dijk; 7. :1:eneraal Snijders;
Uit de vergadering gingen stemmen op 8. .e;eneraal H. C. A. Neeteson; 9. generaal-majoor Fris. In het midden staande de heer
Onze vrienden in 't Oosten van Overom ook aan Prinses Juliana een telegram
L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie.
ijssel spraken, reeds verleden jaar, den
van hulde te zenden.
wensch uit, ook in hun eigen omgeving
Kolonel Duymaer van Twist deelde mede,
Spr. bracht Yervolgens hulde aan kolonel
Het geschenk is groot, niet zoozeer in
een
landdag te houden.
dat zulks zou geschieden.
Keiser, den oud-commandant van het corps, geldswaarde, maar omdat het niet te verDe Minister van Oorlog. de heer Van die gedurende vele jaren met grooten ~ver krijgen is, zelfs voor veel geld niet.
De animo is er.
Dijk nam daarna het woord.
en echten nûlitairen zin het commando
Aan U, generaal Neeteson, bieden wij het
Niet alléén bij de leden.
~pr. roemde de preventieve kracht van gevoerd had.
aan, omdat gij den eersten inspecteur geDe bevolking stelt belang in onze orgaonze weermacht · die groot genoeg was om
Generaal Sni_idérs reikte vervolgens aan weest zijt. Het is een uiting van den natio- nisatie.
ons voor den oorlog te behoeden.
de officieren van den vrijwillig-en landstorm nalen geest.
Dat bleek in 1923, toen, ook uit dien
Het is kortzichtigheid, het is roekeloos- het Mobilisatiekruis uit.
Aan uw naam, generaal Snijders, verheid om in een onrustigen tiid aan te sturen
hoek,
tal van vrienden en vriendinnen op•
Generaal Ne€,teson sprak zijn dankhaar- bindt zich de gedachte aal" de moeilijke
op ontwapening, op een weerloos Nederland, heid uit, dat hij als oud-inspecteur, weer jaren, die het gewapende Nederland trokken naar Apeldoorn.
dat een gevanr zou opleveren in de in.ter- in het midden van de landstormers kon zijn. onder uw bevelen heeft doorgemaakt.
Terrein is beschikbaar.
nationale rechtsverhouding.
Vervolgens werd door genera al N eeteson Wij hebben samen gearbeid. 't Was den
Natuurs~hoon
- er zijn weinig deelen
Het is een 1mskennmg van de waarheid aan de vrijwjlligers en door generaal Fris dag vóór de mohilisatie 1914; dat ik U ontom als reden ,oor het aansturen op een- aan de bijzondere vrijwilligers het kruis moette endat gij .deze woorden tot mij van ons land, die zóó geven te genieten
zijdig-e ontwapPiting van Nederland aan te uitgereikt.
richtte. ,,Ik zou geen chef van den Gene- van hei en bosch en heuvels, als de Jlrogeyen de gebrekkige weermacht.
Daar kolonel Keiser ongesteld was werd ralen 'Staf moeten zijn, om niet te wen- vincie Over-ijssel
Het 1\fobllisatie-krui.s draag1 ge - aldus het kruis, voor hem bestemd, door zijn schen, dat ik zal mogen zien, dat het arpaEn dan met name in de omgeving van
de '.\finister - niet als een versiering, lJlaar dochter, mevrouw Assendelft de Com:r.gh raat, hetwelk wij gemaakt hebben, voor de
Ommen.
,
als een teeken van saamhoorigheid. Het zal in ontvan~st genotnen.
beveiliging van ons land, ook deugdelijk zal
Men
heeft
het niet gelat~n bij vragen
voor u z\jn een herinneringsteeken, "-l.l!' het
Gedurenàe deze plechl'Ïgheid kwam ter bltiken, maar toch ook rijst in mijn hart. de
vaderland u. nog eens noodig mocht hE>bhen. bijeenkomst de éerè-voorzitter. van ue bede, dat ons volk voor den oorlog mogP. ge- om een Landdag.
Elk militairisme is ons vreemd, maaT wiJ nationale landstormcommissie, de minister spaard blijven.' '
... De vrienden in Ommen zijn aan 't werk
moeten onze roeping beseffen, ook door het van Financiën, Z. Exc. H. Colijn. Even
Gij waart soldaat, ook mensch. Ik weet, getrokken.
aanvaarden van een opgedrongen stqj<l
later verscheen Z. K. H. de Prins der Ne- dat gij nooit gewenscht heb, dat Nederland
Ze vormden een Regelin~s-Commissie en
Voorts sprak de Minister woorden van derlanden, vergezeld van den burgemees- in den oorlog meegetrokken werd. Gij hebt
dankbare hulde aan H. M. de Koningm. ter van 's-Gravenhage en van den adjudant gedurende jaren de zwaarste taak gedra- deden de ·noodige stappen, om een LandDe rede van den .Minister werd langdurig van Z. K. H., kap. Jhr. von Mühlen.
gen; op uw schouder!, rustte de grootste dag voor te bel'eiden.
toegPjuiC'ht.
Een terrein, dat zich er voor leent,
Kolonel Duymaer van 'fwist heette den verantwoordel\jl,heid Dit portret zal njet
Kolonel Duymaer van Twist, dankte den Prins, den Minister en dC'n Burgemeester alleen zijn een herinnering aan dezen werd door een lid van de Plaatseltike
Mmister van ücrlog voor ziJn bezie1ende van harte welkom en bracht een driewerf avond, maar ook aan de moeilijke jaren,
Commissie kosteloos beschikbaar gesteld.
toespraak.
,,hoera" uit op het Vorstelijk Huis, waar• die arhter u liggen.
De Landdag zal op 9 Mei worden geVervolgens las spr. den tekst voor van mee de vergadering geestdriftig instemde.
Wees er van overtuigd, dat een groot
houden. ,
het telegram, aan H. K. H. de Prins~ te
Daarna was er pauze.
deel, en zeker niet het slechtste deel, van
zenden.
Natuurltjk rekent men in Ommen op
Tijdens de pauze ontving de adjudant ons volk, u steeds een dankbaar hart toeOok vroeg spr. of de vergadering zich van Z. K. H. den Prins, kap. Jhr. von draagt.
een druk bezoek.
er mee kon vereenigen een telegram te Mühlen uit de handen van Mmister Van
De vergadering juirhte den ,md-opp<'rbeDat de leden uit de naaste omgeving
zenden aan kolonel Keiser, den oud-com- Dijk het l\lobili~atiekruis.
velhebber langdurig en geestdriftig toe.
kom en, spreekt vanzelf.
mandant van het landstormkorps ZuidNa de pauze WqS het woord aan Min:i:;ter
Op voorstel van minister Coltin werd
Maar er komen er meer.
1Iolland-West, die door ongesteldheid ver- Colijn.
daarna een luid "Hoera" uitgebrach, op
De· grenzen van de Provincie val1rn
hinderd was, bij de plechtigheid tegenVooraf bracht "Cecîlia" nog een zang- H. M. de Koning'Ïn.
woordig te zijn.
nummer ten gehoo1·e.
Generaal Snijders dan1..1;e deDfWnister en weg.
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Drenthe en Gelderland zullen ongetwij:f't11d hun bezoekers leveren.
l\fen rekene er vast op.
En een opwekking, ... om ook dezen
Landdag te doen slagen, is ongetwijfeld
F. JALINK.
overbodig.

WIE ZINGT DAAR?

van

Snoer en stem.
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De Inspecteur ?.Tau den Viijwilligen
Landstorm brengt in herinnering, dat, bij
aanschrijving van den Minister van Oorlog
d.d. 14 Juni 1920, Vfo Afd. No. 201 - is
bepaald, dat de kleeding en uitrusting van
bijzondere vrijwilligers, die bedanken of
om een andere reden uit de sterkte worden
gevoerd, door den ·aangewezen comman- 1
dant van het Verb'and of Korps, :waarbij
die vrijwilligers wat'en ingedeeld, behoort
CORONA"MODEL 1924
te worden ingenomen.
PRIJS IN KOFFER f/. 11o.'
Die goederen worden dan door de zorg
MET SCHRIFTELIJK~ GARANTIE.
van dien aangewezen Commandant ingeDe SCHRIJFMACHINE voor
1
leverd in het CentraaÎ\I\Iagazijn van MiliKantoor. thuis en in het veld.
:
taire kleeding en Uitrusting te Woerden.
11\lpOl'teursRUYSHANDELSVEREENIGING
Uit den aard der zaak heeft het boven- \ : OVERAL VERKRIJGBAAR
staande alleen betrékking op die bijzon----••---••---•
dere vrijwilligers, welke niet behooren tot
de categorie der "gewone'' dienstplichtigen. die er naar terug verlangen, toch kunnen
wij ons niet losmaken van de bekoring
die er uit.gaat van een volk dat zich opMobilisatie•
maakt, den Nationalcn grond "Als het
herinneringskruis.
moet" te verdedigen.
Het Nationaal Comité Herdenking MobiDe , schietoefeningen met geweer en
lü;atie 1914 heeft ten aanûen vai~ het revolver vangen aan in de maand l\fei ('Il
Mobilisatie-herinneringskruis het volgende hebben plaats den l en en 3en Dinsdag· van
bekend gemaakt.
iedere maand des avonds van 6½ tot
Tot het dragr11 van l10t !,ruis zijn gerech- 81/::i uur.
De res. Kapitein,
tigd:
"
ECKEBUS.
a, al degenen, die in de periode Aug.
191,4-Nov. 191S ee11 door dl) Regeering
LANDSTORMKORPS ROTTERDAM.
erkende Nederbndsche uniform hebben geDe SeliictoeJ'eni11ge11 voor de Af<lee1in~
dragen ; alzoo alle beroeps- en verlofsmilifoiren ( van allè categorieën), die in Hotlerdam zijn op 17 en 18 April aangedeze periode hier te lande of in de over- vangen.
De oefeningen met sc~herp (Klasse A en
zeesehe gewesten dal'}. wel bij de vloot gedurende korter of langer tijd onder de B) worden gehouden op de Schietbaan
nabij de Wielerbaan ten Oosten van Krawapenen zijn geweest;
,
lingen.
b. alle niet-militairèn, die.:
De oefeningen met 11/arga worden gehouof ter vervanging clan wel ter aanvulling
van militair personeel en daartoe bij den, evenals hrt vorige jaar in Ibiizc Pa,troepen of staven (alzoo onder een nulitair d 1w, Rechter Rot1ekade No. 63 (voor Je
hevel) zijn ingedeeld geweest; of behooràen klassen "\Y est, Koord, Oost en Centrnm
tot lichamen, dienende ten nutte vàn de (R.erhter l\JaasoeYer),
in het Blunwc Il11is, IIillelaan No. 47
krijgsmacht oi van de landsverdediging,
welke liehamcri door de Rcgeering zijn (\·001• de klassen Peijenoord en Charlois
erkend ,indien niet door haar zelf ingesteld. (Linker l\Iaasoewr).
Voor de ancle1•p Plaalsel,Uke Afdeelingen
zullen
de oefeningen een aanvang nemen
DELFT.
op een door die Afdeelingen te bepalen
In verceniging met Pro Regc, werd 2 tijdstip in clrze or de .-olgende maand . .Aan
April tle Lcgerfilm voor den Dijz. Vrijw. de Plaatselijke C'ommissiën en Plaatsel\itte
Landstorm vertoond. De film was prachtig. Leiders is ecne Regeling der Schietoefe.
De aanwezigen gaven bij herhaling ningen en .'\Ycdstrijden voor 1925 toel.!eblijk, van hunne bewondering voor de zonden.
militaire pre~,tatics in de mobilisatie, beEr bes1aat nog oon kou.te tijd g,clt'g('ntoond. Het was een avond waarin wij hcicl tot dednamf'. Hiertoe kan men zich
teruggevoerd werden naar het volle mili- aanmelden hij de Commissie, de Leiders of
taire leven en al zullen er weinigen zijn de Instructeurs 1er plaatse.
K.D. Geeft Yan (Twe verhuizing tijdii;
kenniH. Bij het postkantoor z\jn hiertoe
briefkaarten verkrijgbaar á 2 et. p. stuk.
GEWES'r ELI.JKE LANDSTOR'.\ICOJ\1.M1SSrn RO'L"rERDAM .
Hotterclam, April 1925.
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Steeds actief!
Is 't nu nog wel noodig, zoo word mij
onlangs gevraagd, dat aan propaganda en
consolidatie van den Bijzonderen VrijwHligen Landstorm zoo voortdurend wordt
gewerkt?
Al die vergaderingen, die schietoefeningen en wedstrijden, Landdagen, en dat
blad ook, zijn ze nog wel noodzakelijk?
. De gelden, daaraan besteed, konden ze
m dezen tijd van bezuiniging niet nuttiger
worden aangewend?
En wie zoo vraagt, is in den regel niet
van oordeel, dat de organisatie die kost.en
niet waard is.
Integendeel, hij is
de noodzakelijkheid van den .C. V. L. tenvolle doordrongen.
Maar dan meent hij, dat zonder dat alles
toch wel op onze leden kan worden gerekend.
Nu zullen we de laatsten zijn, om de
betrouwbanrhcid van onze organisatie ook
maar eenigszins in twijfel te trekken of te
meenen, dat die afhangt van het gebruik
van "opwekkende middelen".
Vóór 1918 was er geen or~anisatie en
toch stonden in een paar dagen de duizenden gereed.
Zoo zal het nog .zijn, zoo zal het steeds
blijven, zoolang... .zoolang Nederland
N cderlanà blijft.
Maar dat is de zaak niet.
De beteekenis van den B V. L. is zijn
1
01·ganisatie.
•
Werd aan die 01•ganisatie niet de hand
gehouden, dan zou niet de B. V. L . .zelf,
maar dan zou de parnatheid van den
B. V. L. verdwijnen.
Dan zou niet meer, als nu, in enkele uren
een groote macht ter beschikking van de
Regeering zijn.
Dan zou, ,,alH 't moet", een nieuwe
ol'ganisatie moeten gevormd worden.
Dat zou tijd kosten.
En 't is zéér de vraag, of dan over den
noodigen tijd kon worden beschikt.
Daar mag althans niet op vertrouwd
worden.
J.

KENNISGEV,NG

..,.,, ~e New. Edison !lpe~rr. IUfOrt men
Oe L.eveode Stem en. de
l)ezoekei, vraa,t Out41erend•

,.WIE ZlN.Gf OAAR.1..

WiJ noodigen U uit1ot een bezoek

Kunstzaal Edison
Lange Poten 15. Den Haag
88 Witle de Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam • Leidsc,hestraat 84

De dtem, die bijtijds waarschuwen kan
en zal, wanneer gevaar mocht dreigen.
Laten alle afdeelingen er dan ook een
eere in $tellen, om dit snoer te bewaren
en om deze stem het spreken stecd5" mogelijk te maken.
Wanneer iedere afdceling in dezen het
hare doet, wordt de instandhouding en
uitbreiding van ons orgaan een lichte en
aangename last.
•

LANDDAGEN.
Naar wij vernemen zal in de loop van cïit
ja:i,r voor het Landstormkorps "de Meijfj!rij"
een Landdag worden gehouden.
Ook tijdens de feesten ter galegenheid van
het 300-jarig bestaan van Hoogeveen zal• er
een landdag aldaar worden gehouden,
Eind Mei zal een nachtoefening van het
Landstormkorps Va:ntuigendienst in samen,werking met den Motordienst en Bijzonderen
Landstorm van Friesland in Harlingen wor•
den gehouden.
Landstormtroepen-transport
gecombineerd
met een Landdag.

Correspondentie.

'.Als een snoer, dat ze alle tot één machtige, 1>terke organisatie bijeenbindt, wordt
Wegens gebrek aan plaatsruimte moest veel,
het Landstormblad elke maand naar meer dat vermeldenswaard is, achterwege blijvP.n,
Red.
dan duieend afdeelingen gezonden.
Het is dezelfde, ééne stem, die tegelijk
In alle plaatsen worden werkers gevrau.;d
tot alle het woord richt en spreekt om voor de adve1tentierubriek, Vraap:1: inlichtingen Koninginnegracht 50 te 's-Grnvenhage.
. paraat te zijn en te blijven.

1

1

]
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Terwijl ik het voertuig beklom, een oude
hooge sjees op riemen, met een wit linnen kapbedekking, klopte de eigenaar het dier kalmeerend op den hals, wat intusschen absoluut overbodig was, daar dit een houding aannam, alsof
het de eenige was, die met de aanstaande rii
niets uitstaande had, onder de woorden:
,,Mieke is braef ... 't is 'n braef perdje!", terwijl
Kobus, de knecht een oogenblik de gelagkamer
verlaten had, vermoeêlelijk om mijn uittocht belige do1·pstl'aat af, hier en daar sober ver~
mede te maken, en zich tien minuten lang uit- licht door de petroleumlampjes achter de besla•
gen ruiten der kleine winkeltjes, waar roode
zakdoeken, sinaasappelen en snoepgoed tevergeefs koopers wachtten! Weldra had lk het
eind van het dorp bereikt en voor mij lag do
pikdonkere straatweg naar de G., vol modderpoelen, kuilen en plassen en onwillekeurig
drongen zich de woorden van Tollens' Nova•
Zembla bij mij op: ,,de bange tocht ving aan,
Zonder toestemming overnemen verboden.
vol namelooze ellende."
Ik was er in geslaagd, mijn paard in draf te
zetten, deels door een uitnoodigend: ,,Kom,
alla Mieke!" op vriendelijken, opwekkendcn
Ik spreek nu van een vijf en twintig jaren
toon geuit, deels door een rukken aan ge leid•
geleden, toen ik mij voor dienstzaken wekelijks
sels, en zoo slofte Mieke dan, in een lamlen•
op 1·eis begaf in een onzer g1.'ensprovinciën en
digen sukkeldraÎ over den weg, waarlangs het
gebruik moest maken van de dikwijls zeer
water stroomde, waadde door plassen, en
primitieve vervoermiddelen, die daar nog in
baggerde door de dikke modder, steeds achter
zwang waren.
zich aan sleepende het slingerende voertuig, dat
Zoo was het op een stormachtigen i-egennu eens op een, dan weer op beide i-ade1·en reed,
avond in November, dat ik mij om 7 uur van
en waarin ik een gevoel van zeeziekte bij mij
,, ... een o,ud zwaargebouwd !laard in de meec;t lustelooze houdin~"•
B. naar de G. moest begeven, voor welke gevoelde opkomen.
legenheid ik een rijtuigje huurde bij eeL hotelIk wist, dat ik even buiten B. een onaanzien•
kaarslantaarn
aan
te
steken,
sloofde,
de
eenige
houder in B. 's Avonds om 10 uur zoude ik dan gebouwd paard in de meest lustelooze houding
lijk, zeer berucht buitenherbergje moest passeewelke
met
touwtjes
en
ijzerdraadjes
aan
het
met "het spul" zoo mogelijk in goede orde in zijn tuig. Zijn machtige hangbuik zoude
ren, en weldra zag ik dan ook ann mijn linker·
terug keeren. Aangezien de eenige knecht van mij in staat stellen met hem in stap "ventre à spatbord bevestigd was.
een vaal 1·ood licht, dat vermoedelijk de
hand,
Eindelijk was dan alles gereed en onder een
den ziekelijken hofspes op dat uur in het hotel terre" te rijden. Zijne ko1te pooten eindigden
plaats van de "estaminet" aangaf. Mijn ver·
klokkenden
tongslag
van
den
eigenaar,
een
"bediende", en een wakend oog op de keuken in g:roote schotelachtige hoeven, wat den indruk
moeden bleek juist, want naderbij gekonien, kon
hield, kon deze de functie van koetsier niet maakte, dat hij op vier presenteerblaadjes bemoedigend: ,,Kom, alla dan Mieke!" van ik, ondanks den sterken wind, luidruchtige
waarnemen en zouden de leidsels aan mijne stond, terwijl een ruig, vlokkig vel met schaaf- Kobus, het neerkletsen der leidsels door mij op stemmen hooren, die zich weldra tot een 1ei·
èigen onbedreven handen moeten worden toe- plekken, en een bos weerbarstige manen het den rug van den rossinant, zette Mieke zich densch lawaai vereenigden, en toen ik tot vlak
vertrouwd. Toen ik hiertegen eenige schuchtere smakelijk geheel voltooiden. Voor het eerst be- tot groote opluchting ván ons drieën, voorzich- vóór de deur genaderd was, gebrnrde het!
bedenkingen maakte, stelde de hotelhouder mij kroop mij toen een groote twijfel aan de tig in beweging, en terwijl de koude NovemberDe deur sprong, barstte open, en in den vaal
echter gerust door al de goede eigenschappen woorden van Buffon, dat het paard de schoonste wind mij den 1·egen in 't gezicht sloeg, reed ik, rooden lichtbundel, in een mist van rook, zo.g
i1l
het slingerend en hotsend vehikel, de hob:va.n zijn paa.l,d op te noemen, welke als dooroverwinning van den mensch zoude zijn.
eene zonderlinge speling der natuur, in dezen
rossinant schenen te zijn gevaren, en hij ein.digde met te zeggen, dat ... ,,zijne groo~emoeder
wel achter het perd dorst te zitten." Aangezien
het mijne eer te na kwam om het in wagenmennersmoed tegen 's mans g1·cotmoeder af te
leggen, besloot ik manmoedig de teugels ter
hand te nemen, Trouwens, het zien van mijn
trekdier benam mij alle vrnes. ln het twijfelachtig licht van de geopende deur van de gelagkamer, stond - neen - hing een oud, zwaai·-

FE UILL~ TON•
Een rit in het duister.
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Grand Hotel .VICTORIA"
Café-Restaurant, &eleten i. h.
midden der stad; 15 min. v. Scbev. en 5 min. van beide stations
70 komen met 110 bedden. Kamer met 1 bed vanaf f 3.50, kamer
m. 2 bedden vanaf f7.- beide m. ontbijt iobeQrep. Salons voor
Dlnen en Partijen: Lunch fl,75, Diners v.a. (2.-, Pension id. f7 .•

Katwijk a1Zee

Bezoekt de Badplaats

'
,,KATWIJK AAN ZEE".
Gemakkelijk bereikbaar Billijke prijzen, Ruim, breed strand.
Fraaie duinwandelinaen.
Gida tratfs en franco b!i V.v.V. aldaar.

en

n
a•

Katwijk a/Zee

Hotel Café·Restaura~t
.,De Zwaan" Prop. P. P11l
Het &ezelligste zitje ter plaatsje. Middag-en Avond·
concert. Bondsgarage A. N.W. B.

Katwijk alZee

---------Lunchroom "Noordzee"
Noord-Boulevard.

Bezoekt dit meest gerecommandeerde zitje.
Eigenaar JAC PRONK.

Wassenaar

is
;i

n

e-

Hotel .,Noord=Brabant"
P. MULDER & ZONEN.

Gelderland.
Apeldool'n

Grand Hotel _Pension "Bloemink"
,,De Nieuwe Kroon"
Telef. 81 · Loolaao tegenover de Gedenknaald.

Ommen

Pension "w AR NSB OR N"
Schelmsche weg 1
Van ouds bekend Familie-Pension, uitstek. tafel.
Matige prijzen.
Telef. Intercomm. 802.

Je adres voor hotel,_ pe,nsion
of restaurant ,s
HOTEL RESTAURANT VAN REE.
Camplaan 18, nabij Groenendaal.

Schoten
bij Haarlem.

CAFÉ-RESTAURANT "GEKO".
Spaarndammerweg hoek Florisstr.

Wijk a;Zee
f.

Bezoekt Pension ,.Sonnevanck"

Cafe·Restaurant -

Prachtige ligging. Billijke prijzen. - Telet. 3022.
Aanbevelend,
BERN, SCHEL VIS.

1 Jan. ';m

40.000 leden
(l.,elull ve die der div.
collectieve contracten).
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Goede Keuken

'.,-:;

MOGFN
WIJ

l!Jhierbij
aantoo-

nen, dJJ.t

hand over hand
't ledental van
het
' le Ned Midden•
1
st:mds-Zlekenfonds. Laan van
Meerdervoortöá,
Den Haag,
grooter en grooter wordt. Hoe
kno 't ookanders.
IJewerkwljzevan
'11\Q1 <leze betrouw• hare MODEL' lNSTELLING

moet baan
brekc•n. on. zijH Rijk (~farine> en diverse bo1111en van beter
gaaltue~rdeu anngcsloten. Men blijft particulier patiënt en
is gehL'l"l op znJver verzekeringsbasis ingerjcht.
Vrnngt gratis prospectus.

Correspondenten gevraagd.
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ik een kluwen van vechtende g'edaanten naar
buiten rollen, terwijl de achtergrond werd ge·
vormd door opgeheven vuisten, met stoelen en
ander huisraa,' Aangezien noch nieuwsgierig•
h~id, noch bemoeizucht tot mijne eigenschappen
behooren, besloot ik niet alleen door te 1·ijden,
maar zelfs te trachten, met behulp van de
zweep, het tempo van Mieke te versnellen.
Dit zou intusschen niet noodig zijn, want
juist, toen ik naar de zweep greep, zag ik
eenige voorwerpen mij voorbij suizen, v aarvar,
een, ik vermeende een bierflesch, het achler•
deel van mijn paard trof, terwijl een ander
mijn ::irmzalige lantaarn verbrijzelde.
Zelfs het zoo verdraagzame karakter van
Mieke kwam in opstand tegen eene zo,> onheusche behandeling en met een snelheid, die ik
niet begreep, trouwens nog niet begrijp, wierp
zij hare korte beenen in de lucht, en sleurde
mijn bedenkelijk slingerend voertuig, in een
meer dan qverhaast tempo den zwarten nacht
in, door modderbrij en door plassen, zoodat ik
meende, in plaats van in een rijtuig, in een
motorboot te zitten.
Maar aan alles komt een einde, zoo 00k aan
de krachten van Mieke, die wel eb il sn:;ivend en
hijgend in een kalmert stap overging, en aan-

CAFÉ
,

,,Hotel=Restaurant "LAGES"
voorheen "KESSEL"
Vlak tegenover station VALKENBURG.
Vraagt prospectus,

Hotel Janssen

=

Villa Herman.

Gozewijnstraat 24 v /h Lindenlaan
Van ouds tuastit bekend Hotel. Modern in4ericbt. Prachtiten
Lusttuin. Geheel stofvrij tcleteo. Centrale verw11rmioi. Kamers
met stroomend water. Groote Auto-tarafe, Het tcheele jaar
teopend. Vraatt Prospectus.
Telefoon No. 65

Hotel de l'Empereur
Bonds Hotel

RESTAURANT "PAPING"

nabij het Landdafterl'ein.

'

Ruime bergplaats voor Rijwielen.

Ie RANG Familie Hotel van bekende reput11tiè
lntercomm. Telefoon 13

....

"HOTEL DE ZON.'' Prachtig
~elegen aan de rivier de Vecht,
in het centrum der plaats aan hoofdverkeersweg.
Ruime garages annex Stalhouderij en Auto verhuur

HOTEL=PENSION "FRANSSEN".
Van ouds bekend.
Telef 3~.
Vraagt prospectus.

Autogarages.

--------~

Informatie•, Woning.,
Advertentie Bureau
2

Jl

Reinoldtstraat 3

Jl

Hotel•Restaurant Kusters-Janssen

Brummen (Gld.) ,.KLE1~f~EES"
Het geheele jaar geopend voor:

Herstellenden
Rustbehoevenden
en Ouden van Dagen.
In I ic h tin gen verschaft de Directrice,

S. SPANJEI\

Gezellig terras. Prachtig uitzicht op het Spaarne.

e

HOTEL

Hotel en Familiepension "BELLEVUE''
Utrechtschestraat No. 34, Telef. No. 67

Telefoon No. 13

Heemstede

Landdag Ommen.

Arnhem

Stroomend water, Aangen. uitzicht over den Rijn
M'o dern Ingericht.
Aanbevelend, firma SAMAS

Noord=Holland.

Weekends van ZATERDAG vóór het diner tot Mj\.ANDAG
na het ontbijt f 12.50 per persoon.
Onze atasten kunnen in een der drie hotels na3;r keuze hun
lunch of diner tebruikeo.
· Pro s n e c t u s op aanvrate.

--

Wassenaar HUIS DEN DEYL.
A•nbevelend, L. H. BOOT.

voorzien van vaste waschtafele met
stroomend warm en koud water.

100 Bedden • Kamers voorzien van warm• en
koud stroomend water
Centrale Verwarming.
Voor langdurig verblijf spe c ia Ie condities.

Arnhem ,

Telefoon Haagk 579
Restaurant den geheelen dag - Prima Consumptie

De Hotels Tafelberg met Dépendance en' 't Hotel
W olfhezen werden geheel nieuw geïnstalleerd en

lste Klas Familie-Hotel.

Het meest fezellit zitje van Wassenaar " Prjma consumptie
Billijke Prijzen • Tel. 23.
Aanbevelend, C. BOUMAN

n
n

,e

Hotel • Café • Restaurant
"De Bellevue"

Utrecht .

HOTEL MIJ.
,.DE TAFELBt.RG"
Telefoon:~ Arnhem 342 en 1948 ·
( en Oosterbeek 122
Hotel de Tafelberg, Hotel Wollhezen, Hotel Dreyeroord

Doornwerth.

Hotet.Restaurant

HUIS=TER•AA.

OOSTERBEEK.
Pension incl. kamer v.a. f 5.- p.d.
SpeciMI Pinksterlarlet. Electr. licht. Stroomend water op
uJle knmers. - Prospectus op aanvraag.

Valkenburg (Limb.)

Mooie liteict aan de Geul teienover de Tyc,ische Franscbe
Molen met troote Waranda.
•
Billijke Pensioooriio... Prospectus op aanvraat.
l:iet teheele laar geopend. - Telefoon No, 91

GeJ;ch Hotel Cuypers Linnen
Hotel "Oranje=Nassau" Houthem
Ger. fam, Hotel. Uitsteken de telegenheid om 'di, vacantie

Vereerd met drieweeksch verblijt van
H. M. de Koningin-Moeder,

-------

-------

door te brenten, in 't heerlijke GEULDAL. Vraat! prospectus. Telepboon 3, GaTage.
Aanbev. W. P.\TERN0T-r'

Hotel-Restaur. Concerttuin "Casino" Geuldal
'
•

Oud-Hotel P APPERS
o/h. Valkenburger Hof.
Eig. fa. ANT. PAPPERS
V raa,it proa.oectua.

"Hotel Arnold Vossen"

Familiehotel van
den lsten Ranlf,
Telefoon Int. No. 6. • Teletram-adres "Hotel VOSSEN'
Aanbevelend,

Mevr. de Wed. ARNOLD VOSSEN

eezien àe duisternis mij zelfs verhinderde den
kop van mijn paard te zien, meende ik wèl te
doen, van dezen kalmen toestand van mijn
paard te profiteeren, door het geheel tot staan
te brengen, en te trachten, zoo mogelijk, mijn
lantaarn weer te ontsteken.
Toen plotseling drong een akelig, kreunend
!,;eluid tot mij door, gevolgd door een zwaar
wijl ik bovendien ontdekte, dat mijn kaars
hijgen en steunen. Eerst meende ik de oor•
verdwenen
was. Ik inspecteerde al tastende, <le
zaak mij mijn paard te moeten zoeken, maar
achterzijde
van mijn voertuig, onderzocht den
neen - het wa::; meer in mijne nabijheid ... en
weg eromheen, liep een eind terug in
de
waterige kleibrij, 1·iep nogmaals ... niets te zien
en niets te hooren dan de wind. Toen vervolgde
ik mijn tocht in het pikdonker, mij geheel verlatende op het instinct van Mieke, die met een
bewonderenswaardige zekerheid voor.; sjokte.
Reeds zag ik in de verte eenige lichtjes als
gloeiende spijkers, die mij het doel van mijn
tocht verxifiden, toen ineens weer da1_ ellendige
gekreun, dat hijgen en rochelen zich deed hooren, en weer was het onmiddellijk bij mij, ja
het
was me, als zat de persoon, die het veroor,. ...• hij is gister nog op het dor11 'ewest !"
zaakte, bij mij in het rijtuig, wat onmqgelijk
ik luisterde scherp, en thans hoorde ik weer was, want de sjees bood slechts plaats voor
duidelijk het hij gen... onmiddellijk naast of twee personen. Ik ben volstrekt niet bang van
achter mijn rijtuig. Zou misschien een der aard of zen_uwachtig, maar ik wil gulweg bevechtersbazen getroffen zijn, en zich achter op kennen, dat ik- er naar verlangde, de herber~ in
mijn nJtuig bevinden, of liep de man, zich vast G. te bereiken. Nauwelijks reed lk de dorpstraat
klemmende aan mijn wagen, misschien mede? van C. in, of de ongure mt1ziek verstomde en
Ik wilde zekerheid hebben, boog mij rechts en liet zich niet meer hooren,
Ik spande uit bij de mij bekende herberg,
links uit de sjees en riep zoo hard mogelijk:
"is daar iemand?" Geen antwoord, maar het gaf last om half tien weer in te spannen, en
hijgen en kreunen had opgehouden. Toen ree'> begaf mij naar mijn dienst,
Om ruim negen uur kwam ik in cl~ rerberg,
bij mij de gedachte, <lat de man, bewusteloos
clo:ir bloedverlies, misschien was ineengezakt? vanwaar ik vertrekken zou, terug en bestelde,
lk trok met een 1·uk de leidsels aan, en zette in het vooruitzicht van een natten, kouden
deze beweging kracht bij door de wooHlen: terugtocht, een warmen grog-. Te1wi,jl Je waard
"ho! Mieke! ho! manneke!" Het resultaat was deze volgens de 1·egelen der kunst l ereidde,
schitterend... mijn trekdier bleef inééns zoo zeide hij plotseling lachend tot mij:
- ,,Jie bint hier ok niet allènig naar toege•
stilstaan, dat ik betwijfelde, of ik het wel ooit
weer in beweging ¼oude krijgen. Ik steeg uit, kommen, meneer!"
- ,,Niet alléén ?" vroeg ik veröaascl 1 "hoe
stapte tot over mijn enkels in een plas w~ter
diepte uit mijn broekzak lucifers op, en trachtte bedoel je dat... ik zat toch alleen in mijn
licht in mijn lantaarn te ontsteken. Onmogelij!t karretje?"
- ,,Jae, juust - maer je hebt niet onder de
met dezen wind een lucifer aan te steken, ter·
1

Bon11~hotel "Berg en Dal", Geulem-Houthem, Kt. Gerlach. Ble<'lt genotv. buiten!.

m boBchr. strn.:k Bill, penslonpr, Reductie vóór 25 Juli
oo 25 Augustu•. Electrisch verllcbt. Autogarage.

Aanbevelend J. HEUTS.

Telephoon 8, Houthem.

Geuldal

c11

Hotel GEULDAL Mevr. A. CROLLO

Tel. lnterc. 1 Auto•Garaile
Prachtit uitzicht teleten bjj Station. Lommerrijke Tuin
Oud ferenommeerde Keuken.
Prima Wünc:o

Vraagt prospectus.

waegen 'e zien - is t wèl ?" schaterde hij uit .. ;
,,'k zal 't je zeg·gen ... de oude beer*) van de
Kortenaei-e van Halfweg, is weer 'es uutge•
broke en is met je mee 'e loopen onder 't
rietuug ... hij is gister op 't dorp 'ewcst!"
T.B.
*) Beer is een mannetjes~varken.

UW OMZET

VERGROOTEN!
DIRECT RESULTAAT
bij gebruik van

ELLIOTT
ADRESSEERMACHINE

Schrijf toch geen adressen meer met de
pen of schriitnrn.chine. De ELLIOTT
kost minder dan een schrijfmachin<',
geeft schrijfmachine adressen. Geen
metalen plaatjes.
VRAAGT PROSPECTUS

BLIKMAN

~

AMSTERDAM

SARTORIUS
ROKIN 17

+

:t"-"i.~ f-w~~.'-<
~ Den 23 April 1925 hopen°
~ de Heer en Mevr.
0

~

~

P. J. OOLDERS

J. M.

~;

od't-;;~~~~V.L. ~
SMEEMAN

~ hun 121/. jarig Huwelijks•

ZEND U eens 6 tuiden aan LANDSTORMERS!

J DE WEGER

VEENKOLONfALE·

•

. Nieuwe Markt 17 • Gouda
en î:7 ~mtvangt franco 100 prima
kwaliteit
•

'fJ,

Alkmaar, 1 April 1925.
~
De Plaats. leiders
:(o Verbond Alkmaar B.V.L.

RIJNKADE 44 - TELEFOON 144 • ARNHEM

LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ

0

Vorstenlanden of Sumatra Zandblad Opgericht 1855

0

Neemt proef. Neemt proef

DORTMUNDER KRONENBRAU
PILSENER "U~_QUE'-;J-"

gevestigd te Veendam
Directie: A. H. MAATHUIS.

F>AULANERBRAU MUNCHEN.

Correspondenten gevraagd.
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L. de Vries Hzn.
BRUGSTRAAT 7

!==

GRONINGEN

==
=

1

Heere~: en
Jongeheerenkleeding.

===
=
=

;

'

Uniformen

=

=
==
=

Rijbroeken in de grijsgroene
kleur voor H.H. Militairen
(met en zonder blauwe bies)
Prijs f 21.50

~

D. J. VAN RIJN

ê
=
§

BOTER en KAAS

ê

Uitsluitend Versche Eieren.
, Dagelijks bezorgen aan huis
zonder prijsverhooging.

--

==
=
=

I

==
====
-

. .J. C. SAEIJS

DELHET

a=

3

== ·

FONGERS i

52

DIJK W-~::i:-::;· SIGAREN

=

§

==

i

Goedkoop in aanschaffing.

NIEUW/

Telefoon 30355

~

Door zijn duurzaamheid,
in het gebruik verreweg
het goedkoopste rijwiel.

; ~o;:L

Kleine Houtstraat6, Haarlem
Telefoon 13073.

Prima

==

Betrekt Uw henoodigdè

BLOEMEN en PLANTEN

Ë3

~

=
==
=
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=

""n

75 ;~

/

fijnste kwaliteiten

~.V. NEDERL. CAOUTCHOUC- EN
GUTTA-PERCHAFABRIEK

met de bekende garantie. ..,~ i
-

•

•

Q

I

Ridderkerk

4_~~

V

Prijzen:

d' •
.L~~

Buitenbanden
kwaliteit A f 9. -~
kwaliteit B f 8._4..~
Binnenb.anden f 2.80
oer •™Il
en verder alle rubber-artikelen
op Technisch Gebied

m111111111111m111111111111111111mmm1111111111111111m1111m111111m11111111111111111111
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Burgerwoonhuizen, HOTEL DE ZALM"
"

MAKRT

GOUDA

CAFÉ-RESTAURANT

FATUM

Piet Hein.plein 6 .r •s"Gravenhage

. ~,
.·PIJPTAB,AKm
..
.. .. · ·~n

ti)•\n.'11

r .t ·~ 30

CENT½

ONS

,. Firma J. G. MEIJER,

iiuUiiihiil

, ~ Ongevallenverzekering

ACCOUNTANTSKANTOOR

itJV

J. VAN 'T LAND
GRON1NGEN

Groningen, 2 Markten

Telefoon 33940
Wïinv1riêrii11PW1

~~

~o

v.h. Bakker ê Zoon

( .t'

Eigell ftlialell : AMSTERDAM. Nassaukade 500;
ROTTERDAM. Kipatraat 81: '1 GRAVENHAGE.
Syul 15 en Schuitstraat 121; UTRECHT. Oude
Gracht 211. ARNHEM. LEIDEN. MIDDELBURG, GRONINGEN.

TE KOOP:
behttende: 6 Kamers met
voor- en achterbalkon, vooren achtertuin.
Koopprijs f 7200. -. Hypotheek beschi.kbaar.

A.NEDERHOF, Nieuwstraat13,Boskoop

Broekema's Koffie en The~

Florisstraat 90

SCHOTEN bij HAARLEM

1

...

VERTEGENWOORDIGER
/

SIGAREN

~ teest te herdenken.

G. W. JANSSEN

Sluit Uw Levensverzekering bij de ·

G~o

~\~G~
·

~ ~0 ~

~

van fl.-, f 1.50,
f 2.-,- f 2.50, f 3.- enz.

Franco per post 50 cts. verhooging.

PARK LAAN No. 30 · TELEF. No. 2837

j

11

ANTON WEWER · SCHOONHOVt"N
in gouden en zilveren werken.

MEDAILLES • KRANSEN. BEKERS. enz.
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LANDDAG .T E -OMMEN
'

\

op 9 Mei 1925 op het terrein achter huize ,,Dénnenleven''
OPENING 11.30 v.m. door den Voorzitter van het Landdag=Comité,
'
den Heer B. SCHUI'f E, Burgèmeester van Stad Hardenberg.
Sprekers: L. F. DUYMAER VAN TWIST, Voorz. der Nationale Landstorm=Commissie.
Prof. FELIX OTTEN, 0. P.,· van Zwolle.
Ds. A. BOOTSMA, Legerpredikant in Zwolle.
Ds. A. VERRY, van Hardenberg.
Voór leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wedstrijden: Schiedwedstrijden enz.
Motorwedstrijden Vrijwillig Landstormkorps "Motordienst'.'.

Wedstrijden op ongezaderde paarden door een detachement cavalerie uit Deventer.
Vliegdemonstratie van · esquadrille vliegtuigen uit Soesterberg.

Aanvang ; Schiedwedstrijden 9 uur v.m.
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Pauze 1 = 2 uur n.m.

Consumptie-tent, fietsenbergplaats enz. op het terrein aanwezig.
Voor niet-leden van clen Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Toegangskaarten verkrijgbaar ad f 0.50, aan te vragen bij
den Secretaris van het Landdag-Comité, den Heer H. TEN TOOREN te Ommen.
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~erschijnt den 15den van elke maand in 60.000 ex.
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ORGAAN TEN 9EHOEVE VAN
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND5rORM
INSTITUU.T TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINISTRATIE EN REDACTIE: KONINGINNEGRACHT-·50 :os-GRAVENHAGE.
A80NNEMENTSPRIJS
F. 1.50 PER JAAR.

/

• ■

nezen I is altijd het parool van den Landstorm geweest. Moge het boven aangegevene
Menig Landstorm.er zal even zoo goed als allen, wien het aangaat, van de juistheid
de meest kalme en rustige huismoeder op- van dit p_arool altijd meer overtuigen.
JOS v. GENK.
geschrikt zijn door het bericht van den afschuwelijken moordaanslag in de kathedraal
van Sophia in Bulgarije.
Uit W est=Brabant.
Ook onder de onzen in ons nijver, vreDe wintercampagne is weer achter den
delievend Nederland komt hier en daar een rug: de tijd van gezellige vergadering en
geest van al te groote rustigheid onder den bijeenkomst I In bijna alle afdeelingen is de
invloed van de meening, dat alle revolutio- goed~ verstandhouding weer eens versterkt
nair gevaar nu wel langzamerhand denk- bij vertrouwelijke bijeenkomst en genoegebeeldig wordt. Men ontwaart er geen enkel lijk samenzijn, waarvan de Landstorm het
teeken van in zijn onmiddellijke nabijheid,
geheim kent. Vreemdsoortige dingen, als
en besluit daaruit, dat het op een ander en club voor dit en club voor dat, konden er
onder andere menschen ook wel zóó zijn bij gemist worden. Wèl bleek ~ op menige
zal. Wie zich echter door zijn lijfblad of bijeenkomst, dat de vrijwilligheid er op
blaadje wat beter op de hoogte laat houden vooruit gaat, daardoor, dat onze mannen al
van hetgeen er zoo al woelt in andere lan- vrijwillig in de eigen portemonnaie beginden van Europa, ja, ook i1'i Azfö, b.v. in nen te tasten om ziel! op zulk een samenzijn
China en Japan, en nu en dan eens een eens extra te tracteeren. Ik heb de stille
knipseltje doorleest, van het geen in ons hoop, dat het Landstorm.blad in 1925 een
eigen goed landje door revolutionaire kopbeetje meer van die royale buien zal mogen
stukken wordt losgelaten, - sprak zelfs
profiteeren. Bij de prijzen, die op die winTroelstra laatst niet van den parlementai- terbijeenkomsten aan de winnaars werden
ren molen,die te langzaam maalde 1 - zal
uitgereikt, ontving ieder een exemplaar van
door het Bulgaarsche misdrijf nog niet zoo de kunstzinnige gedenkplaat, zoodoende,
bijster zijn opgeschrokken. Hij weet imdat de meest ongelukkige op de baan toch
mers, dat de vrede en de rust er nog niet nog verguld naar huis ging.
zijn. Integendeel, hij ontwaart overal een
1925 belooft veel goeds. Van de goed
geheim streven der Bolsjewistische machten veertig afdeelingen berichtten ~ nu reeds
om het revolutionair geweld voor te berei27, dat zij dit jaar wederom schietoefeninden, en zoo mogelijk uit te voeren.
gen wedstrijd wenschen te houden. Enkele
\Vaar echter meerdere Landstorm.ers vroegen om een feestvergadering, bij welke
van zullen hebben opgezien, is, dat de Bulgelegenheid dan de mobilisatiekruisen zougaarsche Regeering moest berichten, dat zij
den worden uitgereikt; - twee melden zich
de noodige 10.000vrijwilligers niet bij elkaar al aan tegen den winter voor een propaheeft kunnen krijgen. De zaak zit zóó. Door
gandavergadering met de leger- en vloothet dictaat van Versailles beschikt Bulgafilm YWie volgen? Voor een goede regeling
rije slechts over een zeer klein leger, m is tijdige aanvraag gewenscht, ·en voor allen
allen gevalle te klein om de revolutionaire
_geldt het Brabantsch spreekwoord: Wie het
machten de baas te worden. Het vroeg eerst komt, het eerst maalt.
daarom aan den Gezantenraad toestemming
De Secretaris West-Brab. Verband.
om zijn leger tijdelijk met een 10.000 vrijwilligers uit te mogen breiden. Hetgeen
werd toegestaan; doch nu er de toestemTienjarig Herdenkingsieest
ming is, on tb reken de mannen, die zich vrijvan het
willig willen aanmelden, om het vaderland
Landstormkorps Limburgsche Jagers.
uit den nood te helpen. Het gevolg zal nu
In September aanstaande zal het Landz~jn, dat drie divisies uit de omliggende,
nièt erg vriêndelijk gezinde staten, Bulga- stormkorps Limburgsche Jagers zijn eerste
rije zullen binnenrukken om de situatie te decennium herdenken. In September 1915
redden.
werd aan het korps te Valken burg door een
Moge Nederland zich spiegelen aan het Limburgsch Comité het korpsvaandel uitongelukkig voorbeeld van Bulgarije. Het gereikt, hetwelk officieel erkend is.
leere er uit, dat het nog geen tijd is op
Oorspronkelijk had het korps tot doel om
zijn lauweren te gaan rusten en te slapen, burgers buiten leger- en landweer-verband
zoolang de vijand voor de poort staat en weerbaar te maken tegen een buitenlandwaakt. Maar niet minder ook, dat de tijd schen vijand, waarvoor in Limburg veel
Ivan betrekkelijke rust de meest geëigende geestdrift bleek te bestaan. Na November
is, om zich te bereiden voor den dag van 1918 veranderde het doel, hetwelk sindsfmogelijken strijd. Afgezien van de practi- dien inhield: de organisatie 1/an verlofgansche bezwaren om in tijden van woelingen gers m een gewestelijk korps tegen_
leen geschikt en te duchten leger te propa- revolutionaire woelingen, dus voor handgeeren, en te organiseeren, leert Bulgarije having van Orde en ' i•zag, als hoeons ook, dat de angst voor het gevaar, waar danig het korps, hetwelk cuc:i 4500 reserve
nen midden in verkeert, het bederf onder officieren, onderofficieren, korporaals en
le grootere massa, of althans de twijfel, hoe soldaten telt, een afwachtende en prevenh.et zal verkeeren, een goede organisatie tieve houding aanneemt.
loet mislukken. Voorkomen is beter dan geDe Gewestelijke Commissie, aan het

Om de 10.000 !

■

LOSSE NUMMERS
15 CENT.

Korps verbonden, en bestaande uit: Mgr.
Dr. Pools, te Heerlen, Voorzitter, L. Coenegracht, res. Luitenant-Kolonel te Maastricht; Commandant, Jhr. J. Graafland te
Maastricht, Secretaris; M. Tops, te Roermond; Maenen, te Heerlen; L. Peeters
DE "NEW EDISON"_
te Roermond en Mr. Dr. Frowein te Wittem, leden, heeft bij gelegenheid van het terwijl aan alle deelnemers het mobilisatietienjarig bestaan een eere-comité samenge- kruis zal worden uitgereikt.
steld, bestaande uit:
Dit alles belooft een militaire réunie van
H.H. E.E. de Ministers van Binnenland- verlofgangers te worden, zooals er nog geen
sche Zaken en Landbouw en Oorlog, Z. E. in Limburg is geweest.
Generaal Snijders, Oud-Opperbevelhebber
De Seci·etaris der Gew. Landstm-mvan Land- en Zeemacht; Z.H.E. den ComOommissie in Limburg,
'
missaris der Koningin in de provincie LimGRAAFLAND.
burg en Z. D. H. den Bisschop van Roermond, beschermheeren.
Vrijwillig Landstormkorps
Voorzitter van het Eerecomité: de Voor,,Motordienst".
zitter der Nationale Landstormcommissie,
Voor de leden van het Vrijw. LandstormL. F. Duym.aer van Twist.
korps "Motordienst'' uit het geheele land,
Leden van het Eerecomité: de leden van werd op 6 Mei j.L een militaire oefening
de Eerste en Tweede Kamer der provincie gehouden, bestaande in een "Vossenjacht".
Het doel van de oefening was de leden te
Limburg, de leden der Gedeputeerde Staten,
oefenen in vaardigheid en oplettendheid op
de burgemeesters van Maastricht, Roer- den weg.
mond, Venlo, Sittard, Kerkrade, Heerlen,
Des morgens om 9 uur werd verzameld
Weert, Venray, Maasbree, Hoensbroek en op het Vreeburgh te Utrecht.
150 auto's en 175 motorrijders namen
Brunssum, de presidenten van de Arr.
aan
dezen rit deel.
Rechtbanken van Maastricht en Roermond,
De benoodigde benzine en olie werël.
Dr. L. Deckers, lid der Nat. Landst. Com- gratis verstrekt door de N.V. Acetylena te
missie, Dr. C. F. M. Deeleman, President 'sHage.
Prov. Kerkbestuur in Noord-Brabant en
Limburg, predikant
te
Grevenbicht,
LUCHTWACHTDIENST.
Generaal-Majoor G. W. Fris, InspecTot Commandant van de Luchtwacht•
teur van den Landstorm, Luitenant- post Amsterdam is benoemd de heer A. T.
Generai.l Neeteson, Oud-Inspecteur van den Brenker, le van Swindenstraat 108 I.
Landstorm (in 1915), de Garnizoenscommandanten van Maastricht en Venlo,
Benoemd en aangesteld bij res.-personeel
Majoor Boele, commandant van het voor- landmacht bij Vrijw. Landstormkorps Luchtoefeningsinstituut te Maastricht en Majoor wachtdienst tot res.-kapitein voor spec. diensten is de res.-kapitein bestemd voor dienst
Alma, Divisiecommandant der Kon. Mar., bij ·Vrijw. Landstorm J. de Flines, onder geGraaf de Geloes, kamerheer i. b. d. van lijktijdig eervol ontslag uit te~enw. betrekH. M. de Koningin, de res. Kapitein der king.
Grenadiers, Boots, mede-oprichter van het
GRONINGEN.
korps en de Oud-directeur van de P. T. en
Tot voorzitter van de gewestelijke landT. van Valkenburg, E. A. R. Stock~, de stormcommissie Groningen, is gekozen de heer
voorzitter en woordvoerder van het korps- J. Buiskool, burgemeester van Delfzijl.
vaandelcomité in 1915. In totaal 38 leden.
De herdenkingsplechtigheid zal plaats
Vaartuigendienst.
hebben op 8 September aanstaande op het
WEERT.
Schietterrein der Melickerheide bij RoerDe heer P. Linssen, alhier, is door den
mond, te circa 3 uur namiddag, na afloop
Commandant Vaartuigendienst m den
van den korpsschietwedstrijd, welke 7 en Haag, benoemd tot Afdeelings-Comman•
8 Sept. gehouden wordt.
dant in deze gemeente, voor de VaartuigenVerschillende autoriteiten zullen de7,e dienst, met den rang van adjudant.
herdenking met hun tegenwoordigheid vereeren. Door de aanwezigheid van het dubLandstorm Commissie uit
bel aantal schutters van het aÎgeloopen
,,Pro Rege".
jaar en van afgevaardigden van alle plaatIn plaats ·van den Heer R. v. d. Brink,
selijke landstorm-afdeelingen, alsmede van
le
Luitenant, heeft in deze Commissie ziteen groot aantal officieren van het korps,
ting
genomen de le Luitenant op nonzal deze dag het karakter van een kleinen
B. Geleynse te Achterveld
activiteit
landdag krijgen.
(Utrecht).
•
Voor de ontvangst van autoriteiten,
schutters en afgevaardigden zal zeer verDoor- den arbeid van deze Commissie en
moedelijk een klein kamp worden opgesla- ook door die uit den Bond van R.-K. Miligen, bestaande uit de staltent der huzaren, t-airen-Vereenigingen zijn in de laatste
een ontvangsttent, 2 hoo1dofficiers- en 6 maanden vele nieuwe vr\iwilligers geworsoldaten-tenten.
ven in de garnizoenen. Wij heeten hen
Uit de oorspronkelijke vrijwilligers zal hartelijk welkom in de Landstormbeeen vaandelwacht worden samengesteld, weging.
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spraak te houden over de b-9~eekenis van
den Vrijwilligen Landstorm.
Spreker ging 'lla het gebeurde in ~e
maand November 1918 en stel:le ten sbtte
de vraag, waarin de kracht schuilt van ons
volk Y Juist hierin, dat wanneer het er op
aan komt, een zeer groot deel van ons volk
pal staat voor Vorstenhuis en Vaderland.
, En dat hebben begrepen die duizenden, die
in 1918 zich vrijwillig naar Den Haag
begaven en daardoor betoonden goed en
bloed veil te hebben voor Land · en
Koningin.
Wat daar in den Haag spontaan tot
stand is gekomen, werd daama. als Bijz.
Vrijw. Landstorm georganiseerd.
Met een opwekkend woord eindigde
spreker.
,,Wij zullen hand1mven".

Wij noodigen U ~it tot een bezoek

Kunstzaal Edison
Lange Poten 15. Den Haag
88 Witte de Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam ■ Lëidachestraat 84

Prof. Felix Otten P.O., lid der Gewestelijke Landstorm-Commissie te Zwolle,
daarna het podium betredende, hield een

nen, naar schatting 8000 bezoekers, huis.
waarts vol lof over deze uitnemend geslaagde Landdag.
l

Een bres in Zaandam.
Dank zij het onvermoeid werken van den
Heer Russelman te Zaandam is aldaar een afdeeling van den B. V. L. S. tot stand gebracht
mag worden verondersteld is dit onder- ter sterkte van 136 man, waaronder 6 officie•
ren en 20 onderofficieren.
werp het devies van den Vrijwilligen
Op 8 Mei j.l. hield deze afdeeling een uit•
Landstorm. In een keurige .rede zette stekend geslaagde vergadering, o.a. biJ~spreker het devies 'nader uiteen. Als het woond door den Heer Mr. H. Verkouteren, lid
moet is. er _de Vrijw. Landstorm tot het der le Kamer der Staten-Generaal.

handhaven der orde. .Als het tnoet is hij er
tot steun voor Koningin en Regeering. Ja,
als het moet, staat .zij pal voer Koningin en
Vaderland.
D.oor den reserve-majoor J. W. C. C.
Tucker te Dieren werd ten. slQtte een krachtig slotwoord gesproken, waal'l;la. de prijsuitdeeling van de verschiliende wedstrijden
plaats had.
De evolutiën van een peleton van het 4e

HET STANDPUNT DER COMMUNISTEN.

De Landdag van den
Vrijwilligen Landstorm
te Ommen.

•

En z.oo was het, dat reeds vroeg op den
Zaterdagmorgen viel op te merken, dat er
o.ien dag iets bijzonders aan de hand was.
Duizenden spoedden zich naar het stedeke
Ommen, om te getuigen van hun belangstelling en het schenken van hun vertrouwen in de organisatie van den VrijM'illigen Landstorm.
Precies 1 uur Zaterdagmiddag opende de
;voorzitter van de Landdag-Commissie, de
Edelachtbare heer C. G. W. E. Nering
Bögell, Burgemeester van Ommen, den
landdag, nadat vooraf door het publiek
;verschillende Vaderlandsche liederen waren
gezongen. Spreker riep aan allen een hartelijk welkom toe en wees er in zijn
~peningswoord op, dat bij den Vrijwilligen
Landstorm moet zijn samenwerking, be:waren van goede orde en propaganda en,
:voornamelijk wijzende op dat laatste, zeide
spr., dat juist de propaganda, die ook
:weer van dezen dag zal uitgaan, het succes
ia voor den Vr:ijw. Landsto:::-m.
Na dooe openingsrede betrad de heer ·L.
F. Duymaer van Twist, lid der Tweede
Kamer der Staten-Generaal, het podium
om in zijn kwaliteit als voorzitter der
Nationale Landstorm-Commissie, een toe-
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Den Raag,

grooter en grooter wordt. Hoe
kan'tookanders.
1
~ Dewerkwijaevau
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moet baan
breken, o.a. zijn Rijk (Marine) en diverse bonden van beter
gesitueerden aangesloten. Men blijft particulier patiënt e11
is geheel op zuiver verzekeringsbasis ingericht.
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Correspondenten gevraagd.
AMERSFOORT.

Begunstigd door prachtig weer hield de
Bijzondere Vrijwilige Landstorm van Overijssel en omgeving Zaterdag 9 Mei te Ommen een Landdag op het Landgoed achter
,,Dennenheuvel'',
De eerste landdag, in 1923 te Apeldoorn
gehouden, viel in den smaak zóó zeer, dat
de Vrijw. Landstormers uit Overijse!, die
cloor den grooten afstand en daardoor kostbare reis niet in z.oo 'n groote getale konden
opkomen als zij wel wilden, zelf het initiatief namen voor het organiseeren van een
landdag in eigen omgeving en dus dichter
bij huis.
De Landdagcommissie, daa1·toe samengesteld
uit de Heeren G. W. E. Nering Bögel, Burgemeester, V,oorûtter, A. J. van Aalderen, J.
va~ Alewjjk, G. van Elburg, F. Ja.link Bzn.,
B. Jansen, J. N. Katerberg, C. Munnekes, R.
~- Paping, B. Schuite, Burgemeester, H. Timmerman, Penningmeester, !I. ten Tooren,
Secretaris, H. Wijers, J. Zwanbom, Notaris en
Dr. J. C. K. Zoete, heeft arbeid noch moeite
gespaard, om een dergelijke grootsche samen•
komst voor te bereiden en de benoodigde gelden daarvoor in te zamelen.

l Jan. '2~
40.000 leden
behalve die der div.
collectlevt contracten) ·

Als Plaatselijk Leider zal optreden de heer
Th. J. L. Rµys, Bergstraat 14, Amersfoo1-t, in
de plaats van den reserve le Luitenant A. J.
Roggeveen, die opgetreden is als Commandant
cier Compagnie.
Kamers
Keuken
demuai
15. Van

V!.ISSINGEN.

Niet "de wapens neer!"

schitterende rede met als onderwerp : ,,Wij
zullen handhaven''.
In een schitterende redevoering gaf spreker een uiteenzetting van den Vrijwilligen
Landstorm. De Vrijw. Landstorm is geen
oorlogsinstituut, maar een vredesinstituut,
aldus spreker. Hulde werd gebracht aan de
duizenden vrijw. landstormers, die blaken
van liefde voor Vorstenhuis en Vaderland.
Ds. P. Bootsma, Legerpredikant te
Zwolle, hield hierna in keurige bewoordingen een rede, na afloop waarvan pauze
werd gehouden.
Om 2 uur werd de afwerking van het
programma weder voortgezet. Intusschen
was het publiek in duizenden op het terrein
samengepakt en was mede aanwezig Jhr.
:M:r. Oh. J. M. Ruys de Beerenbrou~k,
Mlnister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw.
Zijne Excellentie betrad het podium, om
mededeeling te doen, dat Z. Ex. Minister
van Dijk tot zijn leedwezen verhinderd was
dezen landdag bij te wonen.
Zijne Excellentie wijdde daarna pog
eenige woorden tot den Vrijwilligen Landstorm, waarna hij een krachtig driewerf
hoera uitte voor H. M. de Koningin en den
Vr:ijwilligen Landstorm, waarmede het
publiek daverend instemde.
Daarna verkreeg het woord Ds. G.
Verr:ij, predikant te Hardenberg, om te
spreken over: ,,Als 't moet". Zooals bekend

doch "de wapens hier!''

halfregiment huzaren te Deventer, zoomede
het springen van huzaren te paard over
hindernissen, trok in bijzondere mate de
aandacht van het publiek. De bewegingen
van de manschappen op hun vlugge paarden werd vol belangstelling gadegeslagen.
Het muziekkorps uit Ommen, zoomede
dat uit Hardenberg, luisterde het geheel bp
door hun schitterende fanfares in harmonische klanken, terwijl een escadrille vliegtuigen van de Luehtvaartafdeeling te Soesterberg t~jdens den Landdag keurige
demonstraties hield boven het terrein.
Des avonds keerden al de samengekome-

Op 28 April werd alhier in de AlhambraBioscoop voor den Bijz. Vrijw. Landstorm in
Walcheren vertoond de "Leger- en Vlootfilm".
Ondanks het minder gunstige weer bestond
hiervoor bij de landstormers uit alle deelen
van Walcheren groote belangstelling, zoodat
.het ruime gebouw geheel was gevuld met landsto1·mers en verdere genoodigden waaronder
vele officieren van leger en vloot Na een
openingswoord door den secretaris van de
l)l'OV• .commissie in Zee}~!i~ è\e!,1 heer · P.; G.
Laernoes van Vlissingen, werden de verschillende afdeeljngen der film vertoond, waarbij de
kapitein Linden voor de explicatie zorg droeg.
Tot slot werd nog vertoond de grootsche huldebetooging voor H. M. de Koningin op het
Málieveld te 's-Gravenhage in Nov. 1918. Aan
het einde werden door de aanwezigen staande
gezongen twee coupletten van het ,Wilhelmus". De heer P. Landsman, wethouder van
Vlissingen, zegde tenslotte namens de genoödigden hartelijk dank voor de aangename
en leerzame uren door de vertoo:hing v11n deze
film 'geschonken. Met een driewerf herhaald
,,Leve de koningin" werd daarna de goed ges!aagde bijeenkomst gesloten.

HENGELO (0.).
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De Plaatselijke Commissie, welke zich
hier voor enkele maanden heeft gevormd, be•
staat uit de heeren Overste Meinster, voorzitter, Mr. Tonckens, burgemeester, W. Rosing, Leefsma, Oostermeijer, van Dalfsen,
Kapelaan de Jong, H. J. Bathoorn, voorloopig
tevens optrèdend als plaatselijk leider.

He(ge
conce

• GOUDA.
Door de Plaatselijke Landstormcommis;iie
"Gouda" werd op 4 Mei j.l. in de Societeit
"de Reunie" een vergadering gehouden, waarop
de Leger- en Vlootfilm werd vertoond. Op
dezen avond werd tevens een rede uitgesproktm
door den heer dr. L. N. Deckers, lid van de
Tweede · Kamer der Staten-Generaal, terwijl
tot slot door den Voorzitter der Nationale
Lanclstormcommissie, de heer L. F. Duymaer
-van Twist, aan de bijzondere vrijwilligers, die
tijdens de mobilisatie onder de wapenen zijn
geweest, het Mobilisatiekruis werd uitgereikt.

Correspondentie.
Wegens plaatsgebrek konden vijf en veertig
verslagen van afdeelingsbijeenkornsten niet
worden opgenomen.
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Katwijk a/Zee

Zuid-Holland.

Lunchroom "Noordzee"
Noord-Boulevard.
Bc:11oeltt dit meeat gerecommandeerde zitje.
Eigenaar JAC PRONK.

,S• G ra ven h a ge

Gr,nd Hotel • VICTORIA''
Café,ltestaurant, 11.eleaen i . b·
mid!,leir der ■tad: 1S mln, v. Scbev, enS min. van beide station•
1ri kamen mat 110 bedden, Kamermetl bed vanaf fl.50,kamer
m. 2 bedden vanaf f 7.- beide m. ontblit inbell,rep. Salcin• voor
Din,ero l01I P~rtijen : Lunch fl .75, Diners v.a. f2.•, PensÏ!>D jd. f7,•

·s~Gra venhage
·

Café-Rest, .,Het Zuid•·

Café Restaurant "D. Burcht"

Acbterwet JO, b. Laan v. N . O .-lodië,

3 Billards ..,. .Gezellige Serre en Groot terras.
Verlladeu•lea

di ■ponlbal ,

Aanbevelend, A. LAV ALEIJE.

Groenmarkt 37.

t.uacb à t 1.50, Plat du jour vanaf f 0.70, Diners à f 1.75 2.25 e11 f 3.-, Couponboekjes voor 12 dlnera Îl f 1.75 v. l 19.20,
Zoadaes Diner·Coa,çert,

,S•· G ra ven h a g e

Voorburg

Café-Rest. .,Modern", Spui

No. ,;iij. Tel. 10410, Komt U
111ij !é.à11s een Diaor probeeren en U ault tevreden.siin wat
mell aboo kriitt voor I Oulden : Soep, Hutaren•lalade met
1111ai,o.nnai■e, Rund•, Kalf■• of Varke11sYlecocb naar verkiezin&.
Ventbill. Groenten, Gek. of Geb. Aardapp. en daarna De11ert.

~ij

Voor •"'choten

Halte Electrl1che Tramh1n,

Hotel • Café • Restauran
.De Bellevue"

Het meeat f,e~ellie zitfe van WaHeoaar Prima consumptie
Billijke Prij~en • Tel, 23,._
Aaobeveleod, C. BOUMAN

'a-Gra venhage

lste Klas Familie-Hotel.
100 Bedden • Kamers voo1zien van warm• en
koud stroomend water • Centrale V erwarmin&
Voor langdurig verblijf ■ pe c ia l e c On dit ie•·

HUIZE

Café Restaurant"De K~ip"

Speel• en Theetuin, gelegen aan de Vliet,
Verhuur van Roeibooten. C. J. AKRRBOOM.

Wassenaar

Grand Hotel Pension "Bloemink"
,,De Nieuwe Kroon"
Telef. 81 • Loolaan tegenover de Gedenknaald.

Brummen (Gld.) .,KLEINE REES"
Telefoon No. 13

Het geheele jaar geopend voor:

Herstellenden
Rustbehoevenden
en Ouden van Dagen.

Café-Restautant B. DIJERS
Wassenaar HUIS DEN DEYL.
Buitenhof 41-42
Tel. 15647 /8
In 1ic h tin gen verschaft •de Directrice,
Telefoon Haagk 579

's Gravenhage

n
d

Hotel-Café-Rest. ,,BUIT.NHOF"
-~
_
Bezuide11bout 80 - tel. 71014
Kamers jJJ. ontbijt vanaff 3.· Vollcdlll. pension vanaf f 5.• Prima
Keuken, Groote Zomerluin. Dir. a. b. Haa&acbe Bosch tell,enov.
de muai•kt. Gel.•· tramliinb. 3, 4 7, 13 en tijden, het seiz lijn 6 eo
15. Van Îtat. Hol!. ltin 4, v. S.S. lijo 3, 13. Gar. io onmidd. n~jb.

Restaurant den geheel~n da& - Prima Consumptie

,S• G ra ven h a ge

Heemstede

Wagen11traat

10,;i

Hotel d~• PA YS-BAS
(voorb. 11,eo . Hotel
Jori," )

.s1.

_ _..._....____

Je adre1 voor botel,_ pension
ot restaurant ,s
HOTEL RESTAURANT VAN REE.
Oamplaan 18, nabij Groenendaal.

Centrum Stad

S• G ra Ven h a ge

-

Botel de Bru:s:elle1

Restaurant STIEL TJENS
Telef. ll407 • STATIONSWEG 46, 200 M. vaQ Station H. S.
Ka,;noro met 1troomend beet• en koud water vanaf f 3.-.
Aanbevelend, J . B. STlELTJENS.

, ·G

ra ven a ge
h

e

Scheveningen Hotel des Galeries

1-

100 Kamers. Salons. Badkamers

Gevers Deynootplein S. Tel. 50440
gUnsti&e llcglng,
Kamer tnet Pension voorseizoen Fl. 6.50
·1
.,
hoofd,eizoen " 7.50
We ;k.E~d (Zaterd1g voor diner
Maandag na ontbijt) ., 12.50
Meest

Hotel-Re,taurant "Centraal"
Gevers Deynootwet No. 9· 13

Bezoekt de Badplaats

,.KATWIJK AAN ZEE''.
Gemakkelijk bereikbaar Billijke prijzen. Ruim, breed atrand.
l<'raaie dulnwandelinun.
Gids •r•tf• en franco bij V.v.V. aldaar,

KatwtJ"k a/Zee

Bezoekt Pension ,,Sonnevanck"
Cafe·R~1taurao t -

Goede Keulr.ea

Prachtige ligging. Billijke prijzen. - Telet. 3022.
Aanbevelend,
BERN. SCHELVIS.

Hotel C11~~·Re1tallra~t
.,DeZwaan Prop.P.P11l
Het geulligste zitje ter plaatsje . Middag en Avond·
codeert. Bondsgars!";e A. N.W. B.

Telefoon:? en Oosterbeek 122
Hotel de Tafelberg, Hotel Wolfheze&, Hotel ,Dreyer-0ord

voorzien van va1te waec:htafele ;.,et
atroomend warm en koud water. .

Utrecht.
Hotel - ,,Noord-Brabant"
P. MULDER ·é:J ZONEN.

Wéèke11ds vaii -Z.ATERDAG vóór het diner tot MAANDAG
D8 het Ontbijt f 12.so per peNOOU
Onze tasten kunnen in een der drie hotels aast keuze hun
lunch of diner tebruiken, • Pro I p e c tu s pp aanvrate.

De Steeg. Pension "Kas-tanjèóord"

Gelderland.
Hotel-Pen11ion "Sonsbeek''
Ri,estaurant. Telefoon 888
Centrale

Arnhem

Pensio,a •• w ARNSBORN"
, Sohelmaohe wei 1
Van ouds bekend Familie•Pension, uitstek. tale!
--l
• Telef. Int~rcomm. 802.
Matige prijzen.

Arnhem

MIJ,
0 osterb ee k "DEBOTEL
.... FELBt..RG ...
5 Arnhem 342 en i948

De Hotels Tafelberg met Dépendaoce en 't Hotel
W olfbezen werden geheel nieuw 4einstalleerd en

Utrecht.

Fall)iliebotel le raat.
Alle kamen stroomend kóud· ·eo warll) water. verwarmia11 - · G~heele jaar feopend.

Aanbevelend, H . KLERK.

Katwijk a Zee

--'

Arnhem

Pension Mei, Juni vanaf f 5.-, Juli en Augustus
v~n•t f 6.-. Logies ontbijt van1t f 2,5\1,
Lunch f 1.60. Diner f 2.50.

-

Café , 1 O\'erboaoh .. ,

S•
Bezuiden bout, eind p. lijn 3,
Groote tuin m. (andiicht. Waranda. Kindersp,:leo. Geleeenheid
tot Diners en Partijen. Uitstekende Remise. BillHke Con•
■ u.~ptie. Netté. bedieniot.
Aanbev., !a'amilie LEENEN.

Schevenl•ngen

-

Wijk à/Zee

Hotel "Oranje"Nassau"
Vereerd met drieweeksch verblijf van
H. M. de Koningin-Moeder,

Hotel■ Restaur.

Concerttuin "Casin&n

Oud-Botel P APPERS
o/h, Valkenburger Hof.
Eig. fa. ANT, PAFPé°RS
Vraait proapeotua.

tt

Hotel Arnold Vossen"

Familiabotal Y&D
den loten Ra11,.
Telefoon lot, No. 6. · Teletram-adres "Hotel VOSSEN '
Aanbevelend,

Mevr. de Wed. ARNOLD VOSSEN

.,Hotel-Restaurant "LAGES..
voorheen ,;KESSEL"
Vlak tegenover station VALKEN BURG,
Vraagt prospectua.

Hotel Janssen • Villa Herman.

Hotel•Reataurant
HUIS ■ TER•AA
OOSTERBEEK.
Peo1io11 loci, kam•• •••• 1 ~.- p,d
Speciaal Plnkstertarlet, Electr. He bt. lltrooll\end water op • Van oud■ &uooti& bekend H6tel. Modèro iotericbt, Pracblite
alle kamers, - Prospectus op aanvraag.
L..sttwn, Geheel ,tolvrij tele&eo. Centrale verwarminit. Ka111cn

Doornwerth.

Noord-Holland.

Kamer met deeeliik ootbiit vanal f 3.- tm. f 5. •
Uitmuntende keuken.

s

s; SPANJER

Aanbevelend, L. H. BOOT.

(Limb.) ,

le kl. familiepension.
J. KOORN.
Aanbevelend,

Velp Hotel "Rozendaal" - Telef. 650
Zeer boot gelegen te midden der dennenbossi.ben
ach i t teren d uitzicht op het park vaq 1':asteel

met

ROZENDAAL.

Hotel en Familiepension .BltL,L&VUlt"
Utrecbtscheatraat No. 34, Telef. No, 67

Stroomend water, Aa~gen. uitzicht over den Rijn
Modern Ingericht. A11nbevelend, firma SAMAS.

Gozewijnstraat 24 v /h LindenlaaQ

met atroomen d water. Groote Auto-'1arafe. Het Aeheele jaar
&eopend . Vraaet Pro,pectu,.
Telefoon No, 65

Hotel de rEmpereur
Bonds Hotel
le RANG Familie Hotel van bekende reputatie
Jntercomm. Telefoon 13

HOTEL=PENSION "FRANSSEN".
Van ouds bekend.
Telet 38.
Vraagt prospectus.

Autogarages.

Jnfol"matie•, Woning.,
A ivertentie-Bureau
....

Reinoldtstraat 3

J&

Hotel-Restaurant Kusters-Janssen
Mooie liUint aan de Geul te&enover de Typische Fransabe
Molen met froote Waranda.
Billijke Pen1iooprii1. · Pro1pectu1 op aanvraaa.
Het teheele jaar ieopend. - Telefoon No. 91

Houthem

Hotel Cuypers Linnen

Houthem

SI.
Hotel GEULDAL Mevr. A. CROLLA
Gerlach Tel. lntero, 1 Auto-Gara110

Ge~~
Ger. fam, Hotel. Uitstehnde teJe&enbeid om de vacaotie
door te breoeeo, in 't heerlijke GEULDAL, Vraa&t pro••
pectu1, TelepbooA 3. Garue.
Aanbev. W . PATtUINOTT.

Pracht!& uitzicht telden bii Station. Oud terooommeerde Keuken,

Lomll)errijke Tuin
Prima Wiinea

Vraagt prospectus.

Oosterbeek-Hoog
0
·
.,UOTEL DE ZON,.' • Pr11chtig Geuldal Bondshotel "Berg en Dal", Geulem-Hou'"
hem, 8t. Gerla.cb . .Bie<tt genotv. buiten!,
mmen gelegen aan de riYier de Vecht, in boschr. streek• Bill.
pénsionpr. Reductie vóór 25 Juli ...
Pension "EIKENHORST" in het centrum der plaats aan hoofdverkeenweg. na 2ó Augustu•. Electrlsch
verlicht. Autogarage.
Telof. Arnhem 2009

Ruime garages annex Stalhouderij en Aulo verhuur

Telep'ooon 8, Houlhem.

Aanbevelend J. HEUTI

I

LANDDAG TE HARLINGEN
van den Noord=Westhoek van Friesland op 11 Juni.

e

t
p

VOORLOOPIG PROGRAMMA.
1. OPENING door den Voorzitter van den Landdag, den Heer D. v. d. WAL om 9 uur precies.
2. Toespraak van den Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie den Heer F. L. DUYMAER VAN TWIST.
3. Eventueele toespraken van verschillende Autoriteiten.
SCHIETWEDSTRIJD VAN DES VOORMIDDAGS 9 TOT 1 UUR.
PAUZE VAN l TOT

a

UUR.

4. Wedst"ijd met hiridernissen met motorrijwielen. 5. Lichte athletiekwedstrijden (touwtrekken, hoogspringen, hardloopen).
6. Demom!itratie van de Marechaussee's met hunne paarden. 7. Prijsuitdeeling. 8. Slotwoord,
SLUITING UITERLIJK OM 6 UUR.

N.B .

MUZIEK GEDURENDE DEN GEHEELEN NAMIDDAG.

Tijdens den Landdag demonstratie van een esquadrllle vliegtuigen.

. Op den avond van d~n lOen Juni zal de Vereeniging ter bevordering van Vreemdti!lingenverkeer den bezoekers waarschijnlijk een vuurwerk aanbieden.

Op dezen avond zal een inscheepoefening van het V. L. S. Korps Vaartuigendienst worden gehouden. Ingescheept zullen worden
Landstorm-Motorrijders en. andere Vrijwilligers. - Tocht naar Terschelling. Z~ekUchten.

Liè., va.n den B.V.L. zoekt een

Maati$chappij ter vervaardiging v. Gasmeters, enz.

BETREKKING
op e11n magazijn, liefst in huishoudelijke artikelen.
Brieven onder No. A Bur. v.d. bi

1m11111111111111111111111m111m1111111111111111m1111111111111111m11111111111m11R1m111mm11~11111111111m1t1
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Kent U reeds het

-

"Dordrecht" gasfornuis
met heetelucht =oven ?

=
==
=
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Kleine Houtstraat 6, Haarlem
Telefoon 13073.

BOTER en KAAS

Voor~ernrnen~ Examen
Ge.meente-Administratie.

Volledi1&e be1chrijvin1& met reoeptenboekje 1&ratia en franog
op aanvra1&e verkrij4baar,

N.V. NEDERL. CAOUTCHOUC- EN
· GUTTA-PERCHAFABRIEK

===

Nu het rijwiel een gebruiksartikel voor iedereen

v.h. Bakker ê Zoon

is geworden, voorziet de Fongers in de behoefte
aan een goedkoop rijwiel, dat aan de eischen
van betrouwbaarheid, lichten ganc en duurzaamheid volkomen voldoet,

Bestel nog heden de
Schriftelijke en Monde.
linge Examen vragen
bij den Uitgever
C. BLOMMENDAAL
te 's-Gravenhage,
Z.-0. Buitensingel 224.

Ridderkerk.

=3

==
=
==
=
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Piet Heinplein 6 .r 's"Gravenhage
Telefoon 33940

-BY.&RSHARP

L. de VriesHzn.

ver11ezeld door de

RIJNKADE 44 - TELEFOON 144 - ARNHEM

Heeren• en
J ongeheerenkleeding.

VERTEGENWOORDIGER

DORTMUNDER KRONENBRÄU
PILSENER .• U~_QUEL;J-"
PAULANERBRAU MUNCHEN.

fijnste kwaliteiten

wordt

lrn rtelij
hltiven.
toon;da1
is een

zi 1•hzel
:i\Taa:
weinig

Rijbroeken in de grijsgroene
kleur voor H.H. Militairen
(met en zon8er blauwe bies)
Prijs f 21.50

Bestel nog heden bij C. BLOMMENDAAL te 's-Gra:venhage: DE BURGERLIJKE STAND IN VRAGEN
EN ANTWOORDEN, door J. C. BAUMANN en W. B.

HOTEL "DE ZALM"

YAN DE WATER.
De prijs van dit werkje bedraagt slechts f 2.25.

MARKT GOUDA

W.deWithstr.52 SIGAREN · CAFÉ-RESTAURANT
Den Haag
In alle prijzen van
Telefoon 30355 prima qualiteit,

•••••••••••••••
Kunsthandel "RIO"
Hoo4straat 74, Schiedam

DEN HAAG

TELEFOON 512.

TEL. 70900 EN 10970

Is 'betgoedkoopste adres hij
aankoop van PRIJZEN voor
~CHIETWEDSTRIJD_EN

GEEFT
IN HUUR VAN DE KLEINSTE TOT
DE GROOTSTE AFMETINGEN.

W♦W♦W ♦W♦W♦W♦W ♦W

OOK

VLAGGEN, WASCHZAKKEN,
DEKKLEEDEN MARQUISÈN,
ETC.

ETC.

Adverteert
in dit blad

Examen Gemeente=Financiën. :· !i
[ •
De SCHRIFTELIJKE EXAMEN-OPGAVEN verza- I :
j

onmisb
Gaat

Honderd malen
per dag hebt ge
ze noodig

Ook

ACCOUNTANTSKANTOOR
GRONINGEN

Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de,
Importeurs:

het alg

in gouden en zilveren werken.

gen wa
wijze b
2e Lui1

MEDAILLES • KRANSEN • BEKERS. enz.~

van de

1

(Linke

Grc

AMSTERDAM

JAN WEENINK, Mr. Smid, Den Haag
Winkel: Balistr.4 lb.d.Javastr.) Werkpl.: Konfoginnegr.120
Telet. 11471 - Giro No. 29806

i

bij C. BLOMMENDAAL te 's-Gravenhage.
De prijs van dit boekje is slechts f 1.50.
De tijd van het examen nadert.

♦

Sanitaire lnstallatiën -Alle soorten dakbedekkingen

♦

9

Eerste klas Hulsh. Artikelen in iiroote keuze
♦ GROOTE DROGE BEWAARPLAATS voor Uwe Kachel, en Haarden ♦

(1

Stoomboot=Onderneming
,,CONCORDIA''
Hoofdkantoor Arnhem

1Firma

ROTTERDAM v.v. Dagelijks (beh. Zaterdag en Zondag}
AMSTERDAM v.v. l
UTRECHT v.v.
6 X per week
1ZAANDAM
v.v.

J. G. MEIJER,
~~

Groningen, 2 Markten

1

G~O

Met

BLIKMAN ~ SARTORIUS

♦
8

e~ vE>ordeeligewijze am uw artikelen bekend te maken

In p
Plaats€

ANTON WEWER - SCHOONHOVEN

Speciaal adres voor Haarden, Kachels en Fornuizen
Aanleg van GAS-, WATER- en LICHTLEIDINGEN.

per duizend abonné's kost een
advertentie in dit blad.

A

PARKLAAN No. 30 · TELEF. No. 2837

•

CEKT
per regel

het
,, stri

J. VAN 'T LAND

meld door twee Gemeente-ambtenaren zijn verkrijgbaar

8

En}

~

De drukste zakenmenschen
noemen het Eversharp potlood het grootste zaken-pot•
lood. Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor, de
Wahl Vulpen, de eerste. in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken. Ze kan niet
bersten at breken. Eversharp
potlood en Wahl Vulpen be•
hoeren beidên op uw Jesse•
naar voor gebruik aanwezig
te zijn.

ETC.

Belangrijk! ! !

vrijwill
bewijze
westelij
disten
vr aagt

Uniformen

Examen Gemeente=Administratie

LEVERT

wedstrj

Broekema's Koffie en Thee
Groningen

GRONINGEN

G. W. JANSSEN

MAAR

de afdi
maken
Zij
naar b1
onmish
Het
reiden

Ongevalle-nverzekering
BRUGSTRAAT 7

TENTEN

De s1
dat is 8
leiders

EiimwmïiwünmïiUlllllHWljiiilffiiflliii

Nieuwstraat13, Boskoop

-

STl

FATUM

"'":::::~::;,;l:::;ll!IWIWWll~l mffll•I~ .

BLOEMEN en PLANTEN

WERNER

POP etuis

-

Betrekt Uw benoodigde

■

Prijzen,
Buitenbanden

en verder alle rubber-artikelen
op Technisch Gebied
J

· Eigen fillale,n AMSTERDAM, Nassauk. 500; ROTTERDAM,
Klpstraat 81; 's GRAVENHAGE, Spul 45 en Schuitstraat
121: UTRECHT, Oude Gracht 214; ARNHEM, LEIDEN,

---------

~v~

kwaliteit A f9.-;j
kwaliteit B f 8._;
Binnenbanden f 2,80

~~
....._~

Nieuj;~~~ 1925

~~

~o
4~
V

4,4,

===I

=i=

Deze werkjes zijn
verzameld door twee
Gem-Ambtenaren.

KDIJK

-

Ned. Octrooien Nos. 10037 en 12038
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FONGERS

---------

A. NEDERHOF,

No,6

§§

Uitsluitend Versche Eieren.
lhgelitks bezorgen aan huis
zonder prijsverhooging.

van

DORDRECHT

=

D. J. VAN RIJN
Prima

'

1-111-lG

!

van n.-, r 1.so,
f 2.-, f 2,50, f 3,- enz.

Franco per po.et 60 cts. verhooging. .

G• M• A• STEIJLEN

1

Bruggestraat 11

HARDERWIJK

Dames=, Heeren= en
Militairen=Kleermakerij
LEVERING VAN COMPLETE MILITAIRE UITRUSTINGEN
Ie KLAS MAATWERK

)cTIEL
ZALT-BOMMEL
) GORCUM
t DORDRECHT
APELDOORN
DIEREN
EEl{BEEI<
LOENEN

f

ee1

ige

!

SCHIEDAM v.v.
DELFT v.v.
3 X per week
UEN nAAO v.v.
NIJMEGEN v.v. Dagelijks (behalve Zondags)
's-HERTOOENBOSCH v.v. 1 X per week
LOBITH v.v. 3 X per week

ni
/

J

3 X per week

}
2

vo,
wj
ikt
eu
ing

X per week

visa-versa en alle tusschengelegen plaatsen.
Tevens te Rotterdam en Amsterdam met overlading naar alle
plaatsen in Groningen, Friesland, Noord• en Zuid-Bolland,
Zeeland en Noord•Brabant.
DE DffiECTIE,

L

Den
andda
andst
oote
n het

oord,
elang1
Den

~ed g
llg V

t.artu

No. 6. JUNI

~erschijnt den

1925

15den

2e JAARGANG

van elke maand in 60.000 ex.

•••

HtTLAND5TORMBL!

,

1

ORGAAN TEN BEHOEVE VAN
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTOQM
INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINISfRATIE EN -REDACTIE: KONINGINNEGRACHT 50 'S·GRAVENHAGE.

ABONNEMENTSPRIJS

F. 1.50 PER JAAR.

■ ■
■

LOSSE NUMMERS

15 CENT.
'•••

, ....

STILLE CONSOLIDATIE.
De stille consolidatie van ons instituut,
dat is al de arbeid, die door de plaatselijke
leiders en commissies wordt verricht, om
de afdeelingen sterk en levenskrachtig te
maken en te houden.
Zij vcreischt heel wat werk, dat niet
naar buiten treedt, doch dat te cencnmale
onmisbaar is.
Het llijhouden de1· regis1:irs, het voorbereiden der plaatselijke schietoefeningen en
wedstrijden, de inschrijving van nieuwe
YTÎjwilligers, de uitreiking der legitimatiebewijzen, de correspondentie met de Gewestelijke Commissiën en met de propagandisten over alles en nog wat, dit alles
vraagt heel veel arl)eid, die niet gezien
wordt en waarvoor toch een woord van
h~rtclijke waardeering niet mag achterhl \jven. Het organiseeren van onze groote
too~dagen als te Ommen en te Harlingen
is een dankbaar W"rk. Dit werk loont
zic·hzelf.
:;\faar de onziC'htbarc en dies dikwijls
·weinig gewaardeerde arbeid is he.t meest
onmi.~baar.
•
, Gaat hiermede voort.
Ook al ontvangt giJ geen lof.
En hebt hevrrrligin"' in dr grdarhte, dat
het strekt tot heil van Yolk en Koningin.
~

Afdeeling Rotterdam.
In plaats van Res. le Luitenant J. Kok,
Plaatselijk Leider, die de laatste jaren met
het algemeen toezicht op de Schietoefeningen was belast en ueze taak op lofwaardige
wijze heeft vervuld, is opgetreden de Res.
2e Luitenant S. A. Duitgenius.
Met ingang van 1 Juli· a.s. is het adres
van den Plaatselijken Leider Rotterdam
(Linker Maasoever)
/

W. K. HEI,JS'l'EK.
Groene Hillectijk 208 b, Rotterdam.

Gewestelijke Landstormcommissie
Zuid=Holland.
(Landstormkorps Rotterdam).

)

Binnenkort zal aan de vrijwilligers
IVan alle afdee1ingen van het gewest, die
slaarvoor in aanmerking komen, op plechlige wijze het Mobilisatiekruis worden uit~ereikt.
De uitreiking zal geschieden voor de afaeelingen Rotterdam en de omliggende
~emeenten, te Rot t er d a m; voor de
Dverige afdeelingen ter plaatse hunner
inwoning.
v. D. STEEG, Sec.

Landdag te Harlingen.

een 200-tal Bijzondere Vrijwilligers, en
een groot aantal leden van den Motordienst deelnamen.
Tusschen 5 en 6 uur van dezen clag verzamelden zich de deelnemers aan de
oefening voor de infanteriekazerne te
Leeuwarden.
Per automobiel en motorrijwiel kwamen
zij uit verschillende pl;atsen opdagen,
zoodat ongeveer 6 um• 300 man, benevens de noodige officieren en onderofficie;ren, aanwezig waren. Do01: den
leider der oefening, majoor L. Schutte,
aangewezen commandant van het Friesch
Verband en zijn adjudant, den le luitenant
L. Hofman, werden de verschillende afdee.
f
d
h k . •
ld
1mgen
ge ormeer en et ader mgedee .
Om halfzeven arriveerde op het kazerneterrein de generaal-majoor G. W. Fris,
inspecteur van den vrijwilligen landstorm
de luitenant-kolonel H. Wijnaendts, commandant van het motor- voer- en vaarwezen de voorzitter der ''Nationale Land'
· •
d 1
stormcomm1ss1c,
e 1eer L. F. Duymaer
van Twist lid van de Tweede Kamer de
legerpredikant, ds. P. Bootsma, als~e<le
de le luitenant G. F. Boulo2'ne secr'-~
taris van de nationale landstc;rmcorrïmissie. Het was 7 uur toen de colonnecommandant, majoor mr. A. baron van
Heeckcren van Kell, door middel van
een scheepsroeper het bevel gaf "mot9ren
aanzetten,', gevolgd door het commando
om te vertrekken. De colonne, bestaande
uit 50 automobielen. en 40 motorrijwielen,
werd tot de grens der gemeente uitgelejde gedaan door den commissaris van
politie, gezeten in de auto van inspecteur
van N agell.
'
~
Ben talrijk publiek was bij het vertrek
naar Harlingen aanwezig.
Onder groote belangstelling kwamen de
deelnemers Harlingen binnen, begroet door
de muziek van het stedelijk muziekkorps,
waarna een tocht door de stad werd gedaan. Daarna werden de officieren in de
sociëteit "Zeeburg'' ontvangen door het
Landdagcomité.
De eere-voorzitter, de burgemeester van
Ilarlingen, heette allen van harte welkom
ook in deze sociëteit, waar we de laatste
jaren heel wat hebben meegemaakt. Toen
n.l. in 1914 de oorlog uitbrak, kwam de
vraag op, welke partij zou winnen of verliezen. De Brandaris werd gedoofd en
onze haven geblokkeerd. De verschrikkingen van den oorlog werden ook hier gevoeld. In 1918 ontving spr. als burgemeester telegrafisch van den minister het bericht, dat de vrijwillige
landstorm mobiel was verklaard, onder
commando van den heer S. Vestdijk.
Onwillekeurig dacht hij toen terug aan
de vroegere schutterij, waarbij hij met
liefde heeft gediend. In die dagen van
1918 bleek duidelijk, van hoeveel waarde
het is, dat de weermacht huist in een
goed milieu, hoe gelukkig het is, vooral
voor hen, die bekleed zijn met gezag,
zoodat men in tijden van gevaar mag
rekenen op het Nederlandsche volk. Spr.
achtte het dan ook als burgemeester en
als eere-voorzitter van het plaatselijk
comité een voorrecht allen te verwelkomen
in een kleine plaats als Harlingen. Hij
hoopte, dat aan Harlingen bewaarheid
wordt het woord van Koningin Emma, dat
deze kleine gemeente groot zal zijn in alle
dingen, waarin een kleine gemeente groot
kan zijn.
Op spreker's uitnoodiging werd onder
het uitroepen van "leve de Koningin I"
een dronk gewijd aan Koningin :Wilhel-

Den llen Juni werd te Harlingen een
anddag van den Bijzonderen Vrijwilligen
"andstorm gehouden, welke dank zij de
~oote opkomst, de goede voorbereiding
n het heerlijke weder, maar vooral ook
oor de financieele medewerking van vele
elangstellenden, prachtig is geslaagd.
Den dag te voren, op den lOen, werd een
~ed geslaagde nachtelijke inscheepoefe~ng van het Vrijwillig Landstormkorps
llrtuigendienst ;ehou~en, waaraan ook mina.
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Vervolgens begaf men zich naar het
kaatsterrein, waar in tegenwoordigheid
van een buitengewoon groot aantal belangstellenden door de vereeniging tot
bevordering van het vreemelingenverkeer
een schitterend vuurwerk werd afgestoken.
DE ,,NEW EDISON" _
Hierna scheepten de deelnemers aan de
nachtelijke oefeningen zich op een drietal
booten in naar Terschelling.
communistische stakingsterre.u.r in Z.-0.
De afvaart had omstreeks plaats om- Friesland.
streeks :P,alf een.
Z.Excellentie de Minister van Oorlog,
sloot zich hierbij aan, verklarende dat de
Op Terschelling.
Regeering de hulp van mareehaussée,
politietroepen en Landstorm.motordienst
A
b d · h t
11· t
T
an oor gmg e zeer 0O'eze 10' oe. e ten volle waardeerde.
halfv'e
De Minister van Oorlog wilde met het
1 r k "'.am men te T ersch ellin°
g aan.
oog
op den beperkten tijd kort zijn, waar
De oefenm~ :welke aldaar zo~ plaats hebben, onder le1~~ng :an den MaJoor Sch1,,1tte hij ook namens het eere-comité en allè ge,,
we~?. om de~t1Jdsw1lle achterwege gelaten. noodigden een enkel woord wenschte te
JJ het krieken van den dageraad, werd zeggen. Hij brengt dank aan den Burgeeen wandeltochtje gemaakt door de _duinen meester, tevens als Eere-Voorzitter, en aan
en door de gemeente '\Vest-Terschellmg. De allen, die voor een goede ontvangst zorgden.
B d • ,,
d b • hf d
tb · f
ezic ig , pren rie - Waar de Burgemeester aan het eind van
" ran aris wer
kaarten w~rden gekocht en. verzonden en ztin toespraak verzocht een "leve de
om 5 uur m den morgen g1hb men weder Koningin' uit te brengen, zeide spreker,
aan bool'<l, om <1 terugtocht t-0 onder ligt het op onzen weg, aan de gemoo1tw
H:i-..lingen, de plaats die ons een zoo schitnemen.
terende
gastvrijheid verschafte, veel goeds
Deze vr·oci:re
mor(J'entocht
zal
velen
0
~
lang heugen. De afvaart bood den land- en voorspoed, een voortdurenden bloei, ook
stormers nu een I- rachtig gezicht op het in economisch opzicht, toe te wenschen, beschoon gelegen Terschelling met in de verte nevens, dat zij het centrum blijve van
zijn lange duinenrij, waarboven de willigheid.
Op verzoek van spreker brach~ men eon
,,Brand aris" hoog oprees.
driewerf
hoera uit op de gemeente Har!in,,
De torenwachter heesch de Nederlandsche
driekleur, een morgengroet, die gewaar- gen.
Om 2 uur werden
deerd werd.

WIE ZINGT DAAR?
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In Harlingen terug.

Om 8 uur kwam men in de haven \ran
Harlingen aan, begroet door een groote
menigte en door de muziek van het stedelijk
muziekkorps. Na zich te hebben opgest eld,
werd begeleid aoor de mi;tziek, gemarcheerd door de muziek, gemarcl:eerdetaoi
cheerd naar den Noorderzeedijk, waar door
de uitstekende leidi1;1~ van den secretaris
van h~t landda?.comite, dr. S. Ferwerda,
aan wien een b]Jzonder W()ord van lof toekomt_ voor de :7ele en doe~treffende medewerkmg, allei:i m gereedheid_ ·.vas gebracht
omt de landdagbezoekers flink te kunnen
..
on vangen.
0 m 9 uur begonnen de feestelJJkheden
d
f d
t
h. t d "d
me een se ie we strJJ .' na at voora
e
landdag was ge~pend door den heer D. van
der .'Jal, voorzitter van het Landdagcotmte.
.
..
Vervolgens hadden d~ schietwedstrJJden
onder groote belangstelling plaats. Tegen
12 uur arriveerde een esquadrille water.
.
.
.
vliegtuigen voo~ een vliegdemonstratie, heJgeen d natuurlijk een groote attractie
.
vorm e.
De Ontvangst ten stadhuize.

Na aankomst van den trein van 1 uur
kwamen de verschillende autoriteiten, o.w.
de Minister van Oorlog en de Commissaris
der Koningin, ten stadhuize bijeen ter officieele ontvangst door het gemeentebestuur.
Aan den eenvoudigen maaltijd, . welk~
daarna .den autoriteiten werd aangeboden,
werd nog het woord gevoerd door den Commissaris der Koningin in Friesland, die met
goed gekozen woorden gewaagde van de
erkentelijkheid, welke Z.H.E.G. gevoelde
voor de krachtdadige en snelle hulp,
geboden door de Vrijwilligers in het
LaDdstormkwpa :Motordienst, tijden, de

de wedstrijden aan den Noorderzeedijk

voortgezet, nadat de heer Duymaer van
Twis,t een toespraak had gehouden.
Hij begon met te memoreeren de Novemberdagen van 1918. De Friesche vrijwilligers snelden naar de residentie, om voor de
veiligheid van het land te waken. Sinds
dien is de landstormbeweging gegroeid in
breedte en in diepte. Iedere samenkomst
van het Instituut van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm levert daarvan het
bewijs. Al lijdt menige organisatie -een
kwijnend bestaan, niet zoo gaat het den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Alles
j JS
· b"mnen ZJJn
·· boezem 1even en opgewektheid. De reden hiervan ligt in diee'rlei oorzaak 1 · d
ht
··h ·d 2 · d
: . m e zuc naar Vl'JJ Cl ' • m en
godsdienstzin van ons volk en 3. in de
liefde tot het Oranjehuis.
Deze gedachten werden in den breede
ontwikkeId, waarb''JJ h eerlij'ke w'tkomsten
zijn de vele bemoeienissen die God de
Heer met
1k h f ' h d
d
. e
ons vo
~e t ge ou en, en e
liefde, welke het Fr1esche volk koestert
voor de afstammelingen van Uz Heit.
R et ms
· t·t
··
1 uut van d en B''
lJZ0n d eren vl":{]•
willigen Landstorm telt thans 52.000 leden.
Het bestaat uit de eigenlijke instelling van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm,
het motorkorps, het vaartuigen,korps, het
spoorwegkorps en de Nationale Noodhulp-Organisatie.
Het geheel is ondergebracht in een aantal Landstormverbanden. De organisatie
telt 26 gewestelijke commissies, 1125 plaatselijke commissies met een totaal aantal
van bijna 4000 bestuurders.
Aan het Friesch Nationaal Comité, dat
in de provincie Friesland de leiding van
zaken in handen heeft,· wordt een woord
van warmen dank gebracht. Deze dank
geldt in het bijzonder den voorzitter tnr.
Croles, den secretaris, den heer Dijstra en
den propagandist den heel' .tleukela. Ook

Het adres van den Secretaris
der Gewestelijke Landstormcommissie ,,Zuid-Holland: West'', den
Reserve- 1e Luitenant L. van Pelt,
is vanaf 20 Juni a.s.,
'

LANGEHAVEN 90, SCHl[OAM
het kranige korps Vaartuigendienst, onder
commando van den heer Van der Wal te
Harlingen, wordt niet vergeten, evenmin
als de Landdagcommissie, die zooveel deed,
om het feest te doen slagen.
Ket veel enthousiasme wordt herinnerd

VOORBURG Z.-H.
,•
paarden. Een en ander trok zeer veel beRIJWIELEN & MOTORli,N
kijks en menigmaal ging een applaus op,
Goede waar voor Weini4 eeid
wanneer een mooie toer plaats had. Daarbij
Daar is een leder op ee1teld
M. J. JAGT
kwamen nog de dikwijls zeer prachtige Achterwe& 76-76a Beleefd aanbevelend.
'
Telefoon 507
prestaties van de vliegmachines, hetgeen
met een en ander een schitterend geheel nistratie van den "Motorgids", behaalden:
vormde.
H. Vintges, den Haag dén 2en prijs.

De Sluitinr.

Na afloop van de wedstrijden was de
beurt aan Kapelaan H. E. Elbersen, aalmoezenier te Sneek, die het slotwoord uitsprak, waarna de uitreiking der prijzen
plaats had door Majoor L. Schutte, baron
van Heeckeren van Kell en majoor Bauduin.
Ieder der deelnemers aan de wedstrijden
werd met een prijs vereerd, elk naar gelang
van zijn prestaties.
Hiermede was de landdag, die naar we
van verschillende zijden vernemen, alleszins geslaagd is, wowel door de toewijding
van de deelnemers als door de medewerking
van het publiek, afgeloopen.

DORDRECHT.

V

K. Limburg, Voorburg den 8en prijs.
D. Budde, Heemstede, den 4en prijs,
Afdeeling Motorrijwielen:
A. Bovers, Horst, le prijs, gouden medaille,
aangeboden door kapitèin Geldens.
G. Salomons, Amersfoort, .2e prijs, verguld
zilverenmedaille, aangeboden door den korpscommandant.
P. Bergisch, Schoten, 8e prijs, verguld zil-

Op den 3den Juni 1925 is, onder leiding van
den Burgemeester van Dordrecht, den heer
P. L. de Gaay Fortman, aan de vrijwilligers
van den Landstorm uit deze stad en omgeving, het Mobilisatiekruis uitgereikt.
De uitreiking geschiedde door den Generaal
Snijders, die vooraf een belangwekkende rede
hield.
Pastoor Van Dorp te Rhoon heeft hierna
herinnerd aan de N ovemberdagen van 1918 en
de beteekenis ~an het dragen van het Mobilisatiekruis uitge!egd.
Daarna volgden nog enkele toespraken,
waarna de bijeenkomst gesloten werd.

1 Jan. '26

LANDDAG TE OMMEN OP 9 MEI 1925.

MOGEN
WIJ

40.000 leden
behatvè die der div.
collectieve contracten).

Ub.ierb!j
e.antoonen, dat
hand over hand
't ledenta.l

van

het
le Ned. Mijden•
stands•Zi~ken•
fonds. Laan van
Meerdervoort66,
Den Haag,

grooter en '{l'OOter wordt. Hoe
kan •t ookanders.
llewerkwJJzevan
deze betrouw•
riare MOI)EL•
INSTELLING

moet baan
breken, o.a. zijn Rijk (Marine> en diverse bonden van beter
,:esitueerden aangesloten. Men blijft particu!ler pstll!ut en
is geheel op zuiver verzekeringsbasis Ingericht.
Vraagt gratiB pvospectus

Correspondenten gevraagd.
Het Comité, dat dezen uitmuntend geslaagden avond gaf, was opgericht door den Wethouder J. A. J. Jansen.
Aanwezig waren o.a.: de Generaal-Majoor
G. W. Fris, Inspecteur van den Vrijwilligen
Landstorm en de Reserve-Kapitein K. A. van
Schelven, vertegenwoordiger van de Nationale
Landstormcommissie.

BEESEL (L.).

Z.Exc. Ch. M. J. Ruya de Beerenbrouck houdt een toespraak.

aan de belangstelling van H. M. de
Koningin voor het instituut, die nog onlangs hare ingenomenheid betuigde door
den Bijr.onderen Vrijwilligen Landstorm
haar portret iD. 60.000 exemplaren te vereeren.
De noodzakelijkheid wordt aangetoond,
om in deze t:ijden, nu Moskou zijn geheime
orders over de geheele wereld verzendt,
paraat te blijven, de organisatie te versterken en bij opkomst onder de wapenen te
toonen, dat men lid is van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm.
Gewezen werd op de preventieve kracht
welke van het instituut uitgaat. De Bijwndere Vrijwillige Landstorm heeft bovenal
nationaal t. zijn.
Met de bede, dat God ons vaderland
moge behoeden en bewaren en dat de
Bijzondere Vrijwilige Landstorm zijn
kracht moge zoeken in een eendrachtig optreden, besloot. de heer Duymaer van Twist
lijn rede.
Na deze toespraak hadden de volgende
wedstrijden plaats.
Wedstrijd met hindernissen voor motorrijwielen, lichte athletiekwedstrjjden (touwtrekken, hardloopen en hoogspringen), de,.
monstra.tie van de marechaussées met hun

DE VOSSENJACHT VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
,,MOTORDIENST''.
De uit8'lagen. •
De uitslagen van de op 6 Mei l.l. gehouden
Vossenjacht van •het Vrijwillig Landstormcorps
,,Motordienst" luiden als volgt:
Afdeeling automobielen:
A. v. d. Spek, Apeldoorn, le prijs, gouden
medaille aangeboden door kapitein Prins.
H. M. Vintges den Haag, 2e prijs, kleine
gouden medaille, aangeboden door le luitenant Eijck Tan Zuilichem.
K. Limburg, Voorburg, Se
prijs, verguld
zilveren medaille, aangeboden door le luitenant Eijck van Zuilichem.
D. Budde, Heemstede, 4e prijs, kunstvoorwerp, aangeboden door kapitein Dyserinck.
A. Minke, Dedemsvaart, 5e prijs, zilveren
medaille, aangeboden door le luitenant van
Roo.
H. Westerdiep, Winterswijk, 6e prijs, zilvere:q medaille, aangeboden door mr. le luitenant Star Numann.
R. Lettinga, Zeist, 7e prijs, zilveren medaille,
aangeboden door le luitenant Persant Snoep.
A. v. Basten Batenburg Nijmegen, 8e prijs,
kunstvoorwerp, aangeboden door majoor mr.
baron van Heeckeren van Keil.
N. Groot, Enkhuizen, 9e P.rijs, kunstvoorwerp, aangeboden door le luitenant Hoevela.
Van de prijzen, uitgeloofd door de admi-

veren: medaille aangeboden door de Koninklijke Motorwielrijdersvereel).iging.
K. Bijker, Haarlem, 4e prijs, verguld zilveren medaille ,aangeboden door le luitenant van
Hoogenhuyze.
W. Sneep, Ossendrecht, 5e prijs, zilveren
medaille, aangeboden door de Vereeniging van
Officieren van den Motordienst.
C. v. d. Bulck, 's-Heerenhoek, 6e prijs, zilveren medaille, aangeboden door de K.N.M.V.
J. v. Dijk, voorbnrg, 7e prijs kunstvoorwerp, aangeboden door le luitenant mr. Pit.
H. Vlemmings, Geldrop, 8e prijs, groote
bronzen medaille, aangeboden door commandant Afd. ,,Zuid-Holland".
J. v. Harten, Oldenzaal, 9 prijs, groote bronzen medaille, aangeboden door le luitenant
Vos.
B. v. Olderen, Rotterdam, l0e prijs, groote
bronzen medaille, aangeboden door le luitenant
Vorkink.
Cr. Oosterlaan, Blijswijk, lle prijs, een horloge, aangeboden door majoor Zweerts de
Jong.
J. Rijks, Rotterdam, 12e prijs, een kunstvoorwerp, aangeboden doo~ kapitein van As.
Van de prijzen, uitgeloofd door de administratie van den "Motorgids" beht alde:
P. Bergisch, Schoten, den 3en prijs, zijnde
een nrguld zilveren medaille, aangeboden
door den Commandant Afd. ,,Noord-Brabant".
De extra-prijs, voor de beste prestatie van
een vrijwilliger, behoorende tot de afdeeling
Noord-Brabant werd behaald door W. Sneep
te Ossendrecht.

Vrijdag 23 Mei werd alhier een vergadering
gehouden van de plaatselijke afdeeling van
den Vrijwilligen Lan,dstorm. Door den H. W.
G. H. Jhr. Graafland, werd een zeer interres•
sante spreekbeurt gehouden en aangetoond,
dat het vrijwilligerskorps nog steeds alle reden
van bestaan heeft en op het bestaan ervan
door de Regeering ook prijs wordt gesteld. Aan
de vrijwilligers en de leden der plaatselijke
commissie werden de jubileumplaten aangeboden.

Wijziging
,,Boekwerk Uniformen".

BI

Se
100

Ingevolge K. B. van 22 Januari 1925,
nr. 49, wordt op blz. 78/79 van het "Boekwerk uniformen" de noot •) aan den voet
der bladzijden gelezen als volgt:
,,•) Vrijwilligers van den Vrijwilligen
Landstorm, die niet in uniform worden
gekleed, dragen als ken- ( onderscheidings-)
teeken om den linkerbovcnarm een armband
van oranjekatoen, voorzien van het in zwart
opgedrukte Rijkswapen en zoo noodig van
rangs-onderscheidingsteekenen. ''
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Kunstzaal Edison
Lange Poten 15, Den Haag
88 Witte de Wlthatraat 88

Amsterdam

~

•

Rotterdam

Leldacheatraat 84
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,S• G ra Ven h a g e

Grand Hotel • VICTORIA"
Café-Reotaurant, teleten i. h.
midden der ■tad; 15 min. v. Schev, en 5 min, van beide station ■
70 kamer■ met 110 bedden. Kamer mei 1 bed vanaf f 3.50, kamer
m. 2 bedden noaf f7.- beide m. ontbijt iobetrep. Salon• voor
Dinen en Partlien:Luocb fl.75, Dioer■ T. ■, f2,•, Pen ■ ion Id. f7.

.s-Gra venhage

Cafe-Rest. "Het Zuid"

Groenmarkt 37.
Lunch à 1 1.50, Plat da jour vanaf 1 0.70, Diner■ à f 1.75
2.25 en f 3.-, Couponboekje■ voor 12 dlnero à ( 1.15 v. f 19.20.
Zondato Dioer·Concert.

's• Gravenhage

Café-Rest .,Modern", Spu
No. !>6. Tel. 10410. Komt U

bij mij eens een Diner probceren en U zult tevreden zijn wat
men al&oo krijtt voor , Qulden: Soep, Huzaren·1alade met
m.,lyonnai1e 1 Rund-, Kalf•• of V arken1vlee1ch naar verkiezint.

Vo,1cblll. Groenten, Gek. of Geb. Aardapp. en daarna De11ert.

kamer • Kamen met uittebreid ontbijt vanaf f 2.25. Poo ■ lon
voor lanteren tijd of troole tezelocbappeo nrmioderde pr!Jsen.
Echt M6ochener Lllwenbrau, licht en donker.

Penaionprija f 5.- per dag
Dinen in de restaurant l f 1.60
Aanbevelend, CONST. MEIJER
voorheen "Hotel Bellevue"

2.-,

Hotel - Caf~ ~eetaurant "KUYS WITZEN BURG"
Het mool■ te sitje .no Rij■ wijk. Matioé Concert.
Aaobevoleod L. STRALEN

Voorburg
-

Café Resta~ranl "De Burcht·:
Achterwd 10, b. Laan v. N. O.-lodle.
Gezellige Serre en Groot terra■•

V er,adorsalen cli■ ponibeJ,

Aanbevelend, A. LA VALEIJE.

pe

Id

OOr

Kamen m. ontbijt vanaf f 3.- Volledit L')ension vanaf f 5.- Prima
Keuken.- G~oote Zomertuio. Dir. ■• h. Haatache Bosch teteoov.

Café Restaurant"De Knip"
Halte Electri■cbe Tramlijn.
Speel- en Theetuin, gelegen aan de Vliet.
Hotel des PAYS-BAS.
5"
(voorh. gen. Hotel .St. Jorio") Verhuur van Roeibooten. C. J. AKERBOOM.
Wagenstraat 10!>
------Centrum Stad
Kamer met del!elijk ontbijt vanaf f 3.- tm. f 5. Hotel • Café • Restauran
Uitmuntende keuken.
,.De Bellevue"
Botel de Bruxelles Het meeat tezellit zitje van Wuseoaar Prima oon1umptie
Billijke Prijzen · Tel. 23.
Aa11beveleod, C. BOUMAN
Restaurant STIELTJENS
Telef. 11407 . STATIONSWEG 46,200 M. van Station H.S.

V OOrSC h Ot en

, G ra ven h a ge

Wassenaar

,S• G ra ven h a ge

Kamers met ■troomend heet• en koud water vanaf f 3.-.

Aanbevelend, J. B. STIELTJENS.

,S:o G ra Ven h a ge

Wassenaar HUIS DEN DEYL.

Telefoon Haagk 579
Café .,Overbo1ch", Restaurant den geheelen dag. Prima Consumptie
Bezuidenhout, eindp. lijn 3.
Aanbevelend, L. H. BOOT

G_roote tuin m. laodzicht. Waranda. Kiodersp.elen. ~e.l_e.tenheid
tot Diners en Partijen. Uitstekende Remise.. _B,ll~ke Con•

1umptie. Nette bediening.

Noord=Holland.

Aaobev., Familie LEENEN.

•s-Gravenhage,

lste Klas Familie-Ho'tel.

S C he V enl•ngen

Geheele jaar feopend.

.

Hotel-Restaurant "Centraal"
Pen■ ion
AR NSB OR N'
Gever■ Deyoootwet No. 9-13
Schelmsche wei 1
Pension Mei, Juni vanaf f 5.-, Juli en Augustus
vans! f 6.-. Logies ontbijt vanaf f 2.5 '.
Van ouds bekend Familie-Pension, uitstek. tete
Lunch ( 1.50. Diner t 2.50.
Aanbevelend, H. KLERK, Matige prijzen.
Telef. lntercomm. 802

.,w

r

Katwijk a Zee

Arnhem

In 1ic h tin gen verschaft de Directrice,

Vraagt

.

prospec:tu ■•

Hotel Janssen .. Villa Herman.
Gozewijnstraat24 v /h Lindenlaan
V1111 oudo tun■tli bekend H6tel. Modern lnterlcbt. Pracbtite
Luottuio. Geheel ■tofvrli t•leten. Centrale l'erwarmiot. Kamer■
met ■troomend water. Gtoote .A.1110-aarde. Het aeheele J■ar
teopend. Vraat! Pro■pectu■•
Talafooa No. 65

S. SPA,NJER

Doorwerth. .

Hotel-Restaurant

HUIS•TER•AA

OOSTERBEEK.
. Pension Incl. •amor T,1, f 5.- p,d
Speclae.l Pinkstertarief. Electr. licht. Bt1"9omend water op
alle kamers. - ProspectUB op aanvmag.

Hotel de l'Empereur
, Bonds Hotel
l• RANG Familie Hotel van bekende reputatie
lntercomm, Telefoon 13

Ellekom • Familie-Hotel "ELLINCHEM" HOTEL=PENSION "FRANSSEN ...
tijd ■•

Prima keuken. Vraait

B. A.

Van ouds bekend.
Telet. 38.
Vraagt prospectus.

Autogarages.

HUPKES

H6tel-Restaurant Kusters-lanssen

Mooie IIUint aan de Geul teteoover de Typi■che Fran ■ cbe
Molen met &rooie Waranda.
Billijke Pen1iooprij1. • Pro1pectu1 op aaovraat.
Het "'beele Jaar teopend. - Telefoon No. 91

Bezoekt de natunrrfJke

HOTEL

DE DOORNENKAMP

DAELHEMERBERG
met Model-Steenkolenmijn

HOTEt MIJ,
"DE TAFELBt<RG ...

f
( Arnhem 342 en 1948
T e 1e oon: ~ en Oo ■ terbeek 122

Restaurant. Telefoon 888
Farniliehotel le raot.
Alle kamen llroomend knud• en warm water. - Centrale

Arnhem

Herstellenden
Rustbehoevenden
en Ouden van Dagen.

0 osterb ee k

Hotel-Pension "Son s beek''

ver~armin4 -

voorheen "KESSEL"
Vlak tegenover station VALKENBURG.

met overtuin.
Mevr. de Wed. LOCHT, BooN.

Gelderland.
Arnhem

,.Hotel-Restaurant ,.LAGES ..

HUIZE
.,KLEINE REES"'

Het geheele jaar geopend voor:

~::n::~-:,t•~::~

Telefoon Int, No. 6. Teletram-adre■ .,Hotel VOSSEN•
Aanbevelend,
Mevr. de Wed. ARNOLD VOSSEN

Telefoon No. 13

Oosterbeek

Gevers Deynootplein 5. Tel. 50440

Kamer met Pension voorseizoen Fl. 6.50
"
hoofdseizoen " 7.50
We;k,E;d (Zaterdag voor diner
Maandag na ontbijt) ,. 12.50

(Gld.)

Eig. fa. ANT. PAPPBlll

pl'O ■ peotu,.

..Hotel Arnold Vossen'"

l011.ericbt naar de eioeheo de■ tijd■• Mooi1te liUlnt met trooten
tuin, waarin tetelteoni■baan. Vlak bil do ho■acheo. Garate■
Telefoon No. 36.
E. DJKKER-HUP!tES

PASSAGE 12
Utrecht.
BIIJardzaal.
Vier BIIJards. Utrecht.
H o t e 1 .,N o o r d • B ra bant"
Scheveningen Hotel des Galeries
P. MULDER ê ZONEN.
Meest gunstige ligging.

v....

Ellekom. Familie-Hotel "BUITENZCRG"

HOTEL RESTAURANT VAN REE.
Çamplaan 18, nabij Groenendaal.

100 Kamers. Salons. Badkamers

,t

o/h. Valkenburger Hof.

100 Bedden • Kamers voorzien vaa warm• en
koud atroomend water • Centrale Verwarming
Voor langdurig verblijf spe c ia 1e conditie•·

l011.ericht naar de eiochen de■
pro1pectu1. Telefoon No.. 14

of restaurant is

Hotel-Restaur. Concerttuin "Casine>'"

"De Nieuwe Kroon"

Je adres voor hotel, pension

H eemst e d e

Maison "Bordelaise"

Graad Hotel Pea1loa "Bloemlak'

Telef. 81 • Loolaan tegeaonr de Gedenknaald.

Hotel-Café-Rest. ,.BUIT.NHOF' Goede comsumptie. Uitstekende.lunch Bill. prijzen.
Bezuideohout 80 - Tel. 71014 Heerenstr. 28,
Aanbev., F. E. GROBBEN

de mus ekt. Gel.•· tramlijob. 3, 4 7, 13 en tiid~n• het ■ eiz lijn 6 en
15, Van 1111. Holi. !Ho 4, v. S.S. liin 3, 13. Gar. in oomidd. oabijb.

Vereerd met drieweeksch verblijf van
H. M. de Koningin-Moeder.

Oud-Botel P APPERS

n

Café-Restautant B. DIJERS
Bezoekt alvorens Voorburg te ver•
Buitenhof 41-42
Tel. 15647/8 V OOrb urg latendelunchr.• Forum Hadriana'• Brummen

,S• G ra Ven h a ge

Hotel "Oranje-Nassau''

Hotel pension ea restaurant (gelegen aan Sonsbeek)

Rijswijk. (Z ... H.) bij den Haag A

3 Billerd,

's•Gra venhage

Telefoon 1281

HOTEL RESTAURANT
P. SIMONS
Logie, met uittebreid ontbijt vanaf f
diners vanaf f 1.25.

Rotterdam

(Limb.)

,,NIEUW BELLEVUE"

Rotterdam Hotel Café-Restaur. ,,NASSAU"
OPPERT 167• • Telef. 9841. 30 kamen • 40 bedden · Bad·

Hotel-Pension "Trianon"
Familie-Hotel le raat. - Kamen met otroomend koud en
warm water. Vraatt pro■ pectua. - Telefooa No. 56
Mevr. Wed. J. ENGELS-GEERAEDTS.

Hotel de Tafelberg, Hotel Wolfbena, Hotel Dreyeroord
De Hotels Tafelberg met Dépendence en 't Hotel
W olfhezen werden geheel nieuw geïnstalleerd en
voorslen van vaste waachtafela met
atroomend warm en ko·ad water.
Weekends van ZATERDAG v66r het diner tot MAANDAG
na het ontbijt f 12.50 per per■ ooo.
Onze ta1ten kunnen in een der drie hotel ■ · naar ke111:e hun
uncb of diner tebruiken.
- Pro I p e c t u I op aanvrQe.

Hotel "Prinses Juliana",
Alle kamer■ voorsien vaa
koud en warm stroomend water. Autogarage,
Telefoon No. 8.

le rangs Hotel. -

Hotel "Prins Hendrik"
le Rang Familie-hotel. Bekend uitstekende tafel.
Alle Kamers stroomend water. - Matige prijzan,
Telefoon 37.
DE DIRECTlll

Bezoekt de Badplaats
Hotel en Famlliepen ■lon .BBLLBVUI
,.KATWUK AAN ZEE".
Utrecht1che1traat No. 34, Telef. No, 67
Gemakkelijk bereikbaar Billijke prijzen. Ruim, breed otraod. Stroomend water, Aangen. uitzicht over den Rijn
Fraaie duinwandelinten.
Gids tra tl■ en franco bij V.v. V. aldaar,
Modern lnge•icht.
Aanbèvelend, firma SAMAS

Oosterbeek-Hoog
Houthem Ga~~ch Hotel Cuypers Linnen
Ger. fam, Hotel. Uitstelreode tele«enheid om de vacaatie
Pension "EIKENHORST" door
to breaten, in 't heerlijke GEULDAL. Vraatt pr91•

Hotel Ca!?·Reataura~t
Hotel-Pension "Monnikenhuizen'
W
.,DeZwaan Prop.P.P11l
Schoon gelegen tusschen de bosschen, nabij Kleren
Het gezelligste zitje ter plaatsje. Middag- en Avond·
beek en Steenen Tafel. Pensionprij, f 5. Tel 1288
concert Bondsgerage A. N.W. B.
J. W. PETER s

gelegen aan Middachterlaan enbosschen vanRheder•
oord. Lommerrijken Tuin. Matige prifzen.
Telefoon 211
B. A. HUPKES

Ka t

ijk a/zee

Arnhem

Katwijk a Zee

Arnhem

GEBOUW MUSIS SACRUM
het Kurh au, van Arnhem en omatrekeD
Diner vanaf f 1.50. Asperges diners bij vooruitbestell. Annex RestllUl'atie-Cefé met groote Serre en Terre s.
Aaobev. W. SEELT, voorb. Chef "Hotel Coomaos'
C. J. H, KLUËN, Dir. Pachter.

\'i. ~ 0 'E'.,

Groningen, 2 Markten

O t-,1 \ l'-1 G 'E'.,

Speolalitelt

'E'., Gl'i.

van fl,-, fl,50,
f 2.-, f 2,50. f 3.- en••

poet l>O cts. verhooging.

Telephooa 8, Houthem.

Aanbevelend J. HEUTS

Zeer hoog gelegen te midden der dennenbosschen
met s c h i t tere n d uitzicht op het park van Kasteel
ROZENDAAL.

G. M. A. STEIJLEN

N.V. NEDERL. CAOUTCHOUC·
GUTT A-PERCHAF AB RIEK
v.h. Bakker til Zo

Bruggestraat Il

HARDERWIJK

Dames=, Heeren= en
Militairen=Kleermakerij
LEVERING VAN COMPLETE MILITAIRE UITRUSTINGEN
J.o KLAS MAATWERK

•

•

in boschr. streek Bill. penslonpr, Reductie vóór 26 Juli en
na 25 Augustus. Electr!sch verlicht . .Autogarage.

Velp Hotel "Rozendaal'' • Telef. 650

Ridd

~

St.
Hotel GEULDAL Men, A. CIOLU
Gerlach Tel. lntero. l
Auto-Ga.•••

Pracbtit uitzicht telden bij Station. - LommerrHke Taln
Oud teronommeerde Keuken.
Prima Wlineo
Vraagt prospectus.
1

Ie kl. familiepension.
Aanbevelend,
J. KOORN.

fijnste kwaliteiten

J. G. MEIJER,

AaobeT. W. PATBllNOTT,

De Steeg. Pension "Kastanjeoord" Geuldal •Bondshotel "Berg en Dal", Geu.lem-Hout•
hem, st. Gerl&eh. Blent genotv. buiten!.

Broekema's Koffie en Thee
Groningen

f Firma

Telephooo 3. Garaee.

' De Steeg Holel-Pensiom .,Hel Wapen van Alhlona''. Houthem

Lunchroom "Noordzee"
Hotel "SLUIS", Café-Restaurant
Noord-Boulevard.
1 minuut van het Station lioko. - Oude Statioootraat ll. Bezoekt dit meest gerecommandeerde zitje. Tele(. loterc. 324.
Friucbe Slaapkamers. Prima Keuken eD
W. JACOB
Eigenaar JAC PRONK. Coo ■umptie. Nieuw tere■ taureerd,
s

Naaldwijk Ho:el Calé Restaurant ,.TOR(N8URG1' Arnhem
Tel. 7. Logies met ontbijt f 2.50. Lunch vanaff 1.50

pectu■•

Telef, Arnhem 2009

fjzent
uitenbanden
walltei1 A f 9.llwalitei1 B f 8. Binnenbanden f 2.80
per etull

verder alle rubber-artikelen
op Technisch Gebied

G_ W. JANSSEN

,

$YBRSHARP

RIJNKADE 44 " TELEFOON 144 • ARNHEM

Terf••••• door de

VERTEGENWOORDIGER

../WAFaPBN
"'
~

DORTMUNDER KRONENBRÄU

.

PILSEN ER .• Lp~_QU El;!-"

PAULANERBRAU MUNCHEN.

WERNER

DEN HAAG

TEL. 70900 EN 109.70
GEEFT

TENTEN

IN HUUR VAN DE KLEINSTE TOT
DE GROOTSTE AFMETINGEN.

MAAR

OOK

VLAGGEN, WASCHZAKKEN,
DEKKLEEDEN MARQUISEN,

Honderd malen
per dag hebt ge
ze noodig

ETC.

ETC.

ETC

A~ H. GOEDHART

De drukste zakenmenschen
noemen het Eversharp potlood het grootste zaken-pot•
lood, - Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor de
Wahl Vulpen, de eerste in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken, Ze kan niet
bonten of breken. Eversharp
potlood en Wahl Vulpen bebooren beidên op uw Jesse•
naar voor gebruik aanwezig
te zijn,

STEENSTR.AAT 75

ARNHEM.
Vo
18 J
Vq

STEEDS GROOTE KEUZE IN

Dames= en Kinderhoeden
Engelsche Chapelle-rie.

•

...
ai.. .
,f'fV,f(ONINKL!JKE M.OERlAMOSCMa _

BLIKMAN t: SARTORIUS

DELMET88LBEDU!JV€

AMSTERDAM

-KEMPEN•BEGEEQ"VOS:

DORDRECHT

L. de Vries Hzn.
BRUGSTRAAT 7
GRONINGEN

Ned. Octrooien Nos. 10037 en 12038

MARKT GOUDA

op aanyraa&e -.erkrijatbaar,

JAN WEENINK, Mr. Smid, Den Haag •

1

Winkel: Balistr. 4 (b.d.Javastr.) Werkpl.: Koninginnegr. 120 :
♦
Telef. 11471 - Giro No. 29806

♦ Speciaal adres voor Haarden, Kachels en Fornuizen :
Aanleg van GAS-, WATER- en LICHTLEIDINGEN.
•
Sanitaire Installatiën • Alle soorten dakbedekkingen ♦
Ee ... te klaa Hulsh, Artikelen in groote keuze
•
voor Uwe Kachelaen Haarden ♦

♦ GROOTE DROGE BEWAARPLAATS

Een Manoeuvre op de
Kager Plassen.
(19 Mei 1925).

r't Weer op dien manoeuvre-dag was er
een zooals er zelden bestond: 'n zachte zon,
''n zachte zeewind en tegen den middag 'n
enkele zachte regenbui.
De manoeuvre-leider 1 ) had 'n terrein
gekozen dat slechts weinigen bekend was
en overigens uiterst geschikt leek om buitenlandsche militaire attaché 's eens iets
van den kleinen oorlog in• 'n eigendom.me1.ijke streek te laten "meemaken": de
Kager-plassen en omgeving zijn inderdaad
'n uitverkoren stukje-Holland!
En tenslotte maakten we 'n. combinatie
van wapens mee, manmers, motordienst
en artillerie, die vóór-oorlogsche vechtjassen wel uit hun conservatieven soes moest
geschud hebben ...
Als men zoo af en toe de voornaamste
tf?rreinen wel eens heeft meegemaakt, de
heide-pleinen bij Laren en Venlo, Melick

N.V. van Zijll' sAuto- en Motorenhande.

'I

Ongevallenverzekering

ARNHEM.
Zeer .ruime Garage. - Dag en Nacht geopend.

wereld te vinden is: de' idee van 't origineele land onzer vaderen !
Even over half tien reden we in de
auto-colonne mee weg over de I3enoordenhoutsche heirbaan, aan den rand van het
Haagsche Bosch. Tachtig automobielen en
veertig motorfietse;,: ! De eerste in 'n kalmen colonnegang, 20 à 30. K.1\1. per uur,
de laatste erlangs, ervoor op de zijwegen,
als ze 't klaar konden spelen in spiralen
over de smalle wegen, maar altijd voortjakkerend als echter motor-,,duivels' ', die
60 K.M. ,,moeten'' rijden, anders voelen
ze niet, dat ze op manoeuvre zijn.
Allloewel me al dat gedoe en beweeg bij
de ridders der benzine vreemd leek, kon 'k
toch heel gauw opmerken, dat 't een strenggeorganiseerde massa was, met 'n voortvarende leider. Bovendien, en dat verklaart veel, waren 't allen vrijwilligers, dus
militairen met veel spirit en 'n discipline,
die niet doör straf geankerd is!
Vooral de mariniers troffen 't dien dag.
Ze waren 'ns uit die 11are, saaie Rotterdamdamsche kazerne, ze behoefden 'ns niet te
tippeien naar den Hoek van Ho._lland en
zaten smorgens in keurige open autoJ anpleiziers" ! En ze ondervonden bij de
polderboerinnetjes, met hun "taMboertje"
in de eerste linie, nogal veel bekijks en
veel... toewijding.
Als Zuidlimburger heb 'k wel 'us hooren
beweren, dat de Hollandsche polderboeren
erg anti-militaristisch zouden zijn. In de
buurten van Warmond en den Haarlemmermeerpolder heb 'k er bitter-weinig van
gemerkt. Integendeel, nu en dan deden zich
tooneeltjes voor, waarin 't Nederlandsche
leger eerder populair dan antipathiek behandeld werd.
't Kalme gangtje der auto-colonne liet
ons -'t land bewonderen vanaf den Haag
tot bewesten Leiden: 'n lange straatweg,
met allerlei min of meer geslaagde proeven

1

-.....

BADIO- EN Elk_EGTROTECHNISÖ)Ï _ilûáEAU

P.A.KURrH
Zwanenstraat 1b 2 - ARNHEM - Telefooa 328
Het nieuwe radiotoestel werkt

zonder accumulator
zonder anodebatterij
zonder bijgeluiden.

Spoorwegstr. 6 " Te!et 2524

en Rucphen, de Waaldorpsche duinen en andere kleurlooze buitengemeenten, maar
Zuidlimburgsche heuvels, de Stompert en
't Groeske, de Dellen en de Sintpietersberg ... die alle min of meer aangename herümeringen nalieten, niet alleen vanwege de
"critiek" ( 3 ) maar zeer zeker ook door de
schoonheid van 't landschap, dan was ons
vooral dat, frissche land der Kager Plassen in de eerste lente dagen van dit jaar
toch wel van een zeldzame, blijde bekoring.
En toen wij er waren en 't tegen den avond
noode verlieten, kon 't niet anders, dan
dat onze smaak, meer gewend aan Zuidelijke heuvels .en dalen, bosschen en krochten, zich wendde naar diP grillige poelen
en plassen, die lijnrechte vaarten en weteringen, en zooveel meer van de waterpartijen, welke ons effen en strak Holland
dat typeerende geven, wa.t nergens ter

■hû1m111un11uunWIIKUDUIIHIDll)WlllllllUÜriilD

'

Zater

· Bnick - F. N. - Chevrol€t
-

8 Se
hestaa

Telefoon 33940

CAFÉ■RESTAURANT

Velperplein 12 5

1
Kamp
V

FATUM -

Uniformen

HOTEL "DE ZALM"

29

MEDAILLES • KRANSEN • BEKERS. enz.

Piet Heinplein 6 .r 's-Gràvenhage
Rijbroeken in de grijsgroene
kleur voor H.H. Militairen
met en zonder blauwe bies
Prîjs f 21.50

22-

in gouden en zilveren werken.

Jongeheerenkleeding.

,,Dordrecht gasfornuis''
met heetelucht=oven?
'Yolledia!e be ■cbrijvina& met receptenboekje a&ratis en franco

25 J

ANTON WEWER - SCHOONHOVtN

Heeren" en
Adverteert
in dit blad

Kent U reeds het

]

y

Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de
Importeurs:

Maatschappij ter vervaardiging v. Gasmeters, enz

i

LEVERT

Man op iedere lichtleiding worden aange$loten,

van wegbekleedsels, vanaf klinkers tot beton
toe, en bebouwd met rissen villa's en landhuizen, eenige met moderne rieten bedaking,
andere met ronde, roodè bepanning, maar
allen in frissche bosschages en met smalle_
slooten aan -den weg, waarover de 'bloeiende
kastanjes hun takken hingen en wit-grijze
scheerbloemen in breede gordels hun luister
bijzetten.
't Leek ons 'n streek van voorjaarsweelde en van onverstoorbare vrede!
l\1aar raar en naar deed 't ons, Zuiderlingen, aan als we dan plotseling 'n reuk
van vischafval te pakken kregen en ons
lieten zeggen, dat ze 't land bemestten
met ... haringkoppen. 's Lands wijs, 't lands
eer, maar prettig is anders.
Toen we den Ouden Rijn bij de Haagsche
· Schouw gepasseerd waren, hielden de be:bouwde oorden op en kregen we 'n kijk, op
de polderpleinen, die zich wijd en zijd uitstrekten. In 't Westen begrensden de duinen 't lage, verre land, in 't Oosten de silhouetten van Leiden ...
Goed gecontroleerd door de ji1kkerende
ordonnansen en zonder hiaten, reden we
Warmond binnen, waar een wagenpark
werd geformeerd, 't geen ook kalm en vlot
verliep, zonder 't gespectakel, eigen aan
dergelijke parken en parkeeringen. In de
oprijlaan van 't Seminarium bleven on.ze
wagens en wielen achter en wij trokken te
voet verder naar den Gashouder aan den
Lee, waar we werden ingeladen in pleiziervaartuigen, motorbootjes en motorvrachtbooten, naar gelang we... toeschouwers,
staf of troep waren.
Als men iets van 'n manoeuvre wil zien,
moet men nooit bij de toeschouwers gaan,
ook niet bij de groote massa, den troep,
maar bij 'n commando-groep, die 'n aanval
of iets dergelijks moet leiden. En, zoo rede-neerend kwam 'k terecht bij de vlotten
kapitein der mariniers Spiegelenbergh ~n
zijn luitenant-adjudant Verschoor, die op

dezen manoeuvre<lag heel wat te bestellen
en te bedisselen hadden, eer "eindigen van
manoeuvre" aan de Ringvaart van den
Haarlemmcrmeerpoldcr kon geblazen worden.
Gemakkelijk was de taak der aanvallende
partij niet. Verondersteld w~rd, dat wij (de
rood en" notabene!) tusschen den Hoek --van
Holland en Zandvoort geland waren en den
vijand hadden opgedreven tot in de buurt
van de Kager plassen en den Haarlemmermeerpolder. 'n M:ariné-detachement zou den
,,blauwen vijand)), die zich in 't plassenland genesteld ·had, aantasten en nog verder terugwerpen.
Gemakkelijk was dit vooral niet vanwege
de terreingesteldheid. De Kagerplassen vormen 'n groote eendeLkooi, met vier breede
rivieruitloopers, de Lee, de Zijl en de Zijp,
de Koppoel en de .h,ingvaart. Op de plassen
liggen, midden in die reusachtige eenden•
kooit, twee eilanden: de Laker en de Kogjes
polder. Vrij veel rivierhout, onregelmatige
poelen, gekartelde en ondiepe oevers, vormen allerlei beletsels voor uitzicht, 'n
snelle vaart, landing en voor inzetting van
troepen, die zich snel en vlot moeten kunnen aanpassen en handelen. Alle actie's
dienen te water te geschieden, dus op
booten; vanaf het uitzenden van patrouilles
tot den grooten opmarsch toe.
Dit alles lijkt heel eenvoudig als men
bevangen is door de schoonheid der natuur,
maar wordt ingewikkelder, als men de uitvoering meemaakt en alle details beziet en _
waardeert.
GRAAFLAND.
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De luitenant-kolonel Wynaendts.
Na elke manoeuvre houdt de leider 'n
)
bespreking, waaraan alle commandanten en
ondercommandanten deelnemen; deze besprekin,1 heet ,,critiek".
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Verschijnt den l5dt)n van élke maand'in 6-0.000
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Hfl 11ND5TORMBLAD
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN
DEN BIJZONOEREN VRIJWILLIGEN LAND5rORM
INSTITUUT"TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINISTRATIE.. EN REDACTIE: KONINGINNEGRACHr50 'S·GRAVEN,HAGE.

A90NNEMENTSPRIJS

errm
Landstormdagen.

e.

Voor het Verband Groningen.
18 Juli Sport- en Schietwedstrijden.
Voor de afd. Zeeland van het
Landstorm Korps Motordienst.
25 Juli. Wedstrijden te Bergen op Zoom.
Voor het Verband Gouda.
22- Augustus Landdag te Reeuwijk,
V 001· het Landstorm Korps "De
Meyerij''.
29 Augustus. Landdag te Vucht.
Voer Kampen en omgevlng.
1 Sept. Feestelijke wedstri,jden t c
Kampen.
Voor het Landstorm K01·p8" Limburg.
sche Jagers.
8 Sept. Landdag te Rocnnond (10 jarig
bestaan).

13AROIHE V'AN BREDA.
OOSTERHOUT.
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Zaterdag 4 Juli l.i. had de uitreiking plaats
Mobifü,atiek. uisen a::.n de Vl'Ïjwillige,.,
van den Bijz. Vrijw. Landstorm "De Baronie
van Breda", wat gepaard ging met eenige
feestelijkheden en officiede plechtigheden.
'fe ongeveer half ze<> des namiddags had·
c!E>r. enkele afdeelingen zich vereenigd bij de
"Stad Parijs" (wij hadden groote~: deelname
verwacht) Oosterhout, Den Ho:it, Do1st,
Raamsdonkveer.
Onde1· le;.dir:g van den Commar.dant, den
Re~. le Luit. A. J. vr.n Oirschot, Breda, werd
voo1·afgegaan door de Koninklijke Harmonie,
die hierbij hare vroolijke rnar:-;chen deed hoore'l., afgemarcheerd naar het raadhuis, waar
de officieele ontvr.ngst der autoriteiten
plaats had.
Op het bordes van het gemeentehuis hadden zich vereenigrl de oud-kolonel Duymaer
van Twist, vcorz. der Nationale Landstormcommissie; burgemeester en wethouders, bar.
Mr. A. van Oldeneel tot Oldenzeel, de heer
l;'. C. Fick, oud-wethouder, de le luitenant der
Artillerie, ...,oulogne, Secretaris der Nationale
Landstormcommissie, Den Haag, de heer C.
van Raaij, voorz. Landstorm-afd. C0sterhout,
en andere bekende pe:.-soonlijkheden.
Hier werd dour den heer A. de Laat, lid
der scherpschuttersgilde St. Joris te Dorst,
een prachtdem,mstratie gegeven in het vendelzwaaien, wat in hooge mate d'! belangstelling
der honderden toeschouwers gaande maakte.
Na een dèfilé voor de autoriteiten trok men
vervolgens naar den tuin van "Hotel Koppelpaarden", waar t'e uitreiking t'er kruisen
plaats vond. De zeereerw. heer Pastoor van
Ger.k, secretaris "der Nationale Landstormeommissie, was intusschen op !1et podium verschenen. Op de eerste plaats werd het woord
gevoerd door den heer C. van Raaij, voorzitter der plaatselijke afdeeling Oosterhcut.
Voor on:, comité e,i de leden van den VrijWilligen Landstorm uit Oo,;terhout en omliggende plaatsen is het ecne voldoening. te mogen constateeren, dat d~z~ bijeenkotnst 'e
belangstelling heeft van de militairP en burgerlijke autoriteiten en burgerij.
Meer in 't bijzonder past een woord van
welkom aan den kolonel Duymaer van Twist,
Voorzitter van de Nationale Landstormcom·
hi\ssie, c,ien wij bereid vonden niet alleen om
'feestelijk~ uitreiking der mobilisatiekruisen
b\; ~ te wonen, doch die het zier tot taak
stel _e 21ich m.et de uitreiking ervan zelve te
be], sten. Welkom ook aan den burgemeester,
die
• ziine biizondere medewerking bii !le·
<le1
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legenheden als deze, steeds toont een waar
vader te zijn van zi:rn gezin, de gemeente
Oosterhout; ook 1ij wethoudérs, die met de
burgemeester zijt de V'ertégenwoordigers van
het wereldsch gezag, tot instandhouding waarvan de Bijzondere Vrijwillige Landstorm werd
opgericht en bestaan blijft.
Welkom aan de 'helàngstellende burgerij, die
door hare tegenwoördigheid blijk geeft te beseffen, dat het korps van den Vrijw. Landstorm in zijn waak:..aamheid dienstig is aan
het behoud van butger}jjke vrijheid en welvaart. W elkotrt ten slotte aan de Landstorm ers, die, vel·vald van de' herinnering aan de
manmoedig gedrag1>n; moeizame plichtvervulling in de :rrtobili$atiejaren, het zich een eer
rekenen het :tnobilisatiekruis te mogen ontvangen.
Spreke1· gaf hierna het woord aa · den heer
Duymaer van Twist.
Er is mij 3"e"ri:iagél als voorzitter van het
Nationi>.al LandsormcbJ:l?ité bij de uitreiking
der Mobilisatiekruise:i alL.ier tegenwoordig te
zi_in. Mij overk-0mt -rr:e~rmalen de groote eer
bij dergelijk!:"! gelégent1edén tegenwoordig te
zijn, niet altijd ~chter is het mij mogelijk gehoor te gevert aan diè · uitnoodJgingen.
Voor Oo,~erhout ecMer· heb ik een uitzondering willen maken, omdaf het h.er betreft
een "soort fami!letrek, daar de grootvader van
mijn grootvader hjer gewoond heeft, namelijk
in de plaáts Dorst, liet doet me daarom cok
genoegen, zoo Juist zoà'n schittere:ide toepa:sing· te hebben gezien van het vendelzwaaien
uit die plaats Dorst.
Het doet mij o:ok genoegén nog eens een
keer te zijn te midden van ons gemobiliseerd
leger, dat zUn be~te diensten ½eeft bewezen
aan het Vaderland, en vooral, omdat hieraan
is verbonden een plec?htigheià.
Waaraan hebben wjj . het te danken gehad,
dat we niet zijn betrokken geweest in den
oorlog? 't Is ons g,erncrbiliseerd leger geweest.
Ons leger is door zijn mobilisatie bewaard
geworden vdo:t' dgn o.örlog. Een woord van
hulde aa.1 die mannert, : die hun leven hebben
veil gehad voor het Ned.- Leger. Vrijheidszin,
Godsci:enstzin en liefde voor ons , 0ranjehuis,
hebben, toen de réyolutie kwam, den Bijz.
Vrijwilligen Landstorm geschapen.
Nu is mij het vool'r;cht te beurt gevallen
het kruis vah ".erdiet-J.ste te mogen uitreiken.
We kunnen 't -vergelijken met 'n ridderorde.
Laten wij het _mobilisatiekruis waardig dragen, laat het 2lj.11; ee~ .te_ek~n, dat heeft mee·
gewerkt tot onze ·vrijheid.
Lang leve de Koningin!
De Koninklij.ke Harmonie hief daarna het
Wilhelmus aan, dat dot>:r allen staande werd
aangehoord.
Nog enkele uu,rtjes bleven de Landstormers in gezellig s~me_n zjjn bijeen.

1;3AA,RN.
Wij vernemen, dat zich dezer dagen te Baarn
gevormd heeft · eene Plaatselijke Commissie
voor den Bijzonderen -Vrijwilligen Landstorm,
waarin zitting hebben -návolgende ingezetenen
dezer gemeehte-:
_;
Dr. P. V. Astro; H:E. Beuker; F. P. E. van
Ditzhuyzen, Notaris; i. M. van Hoogstraten,
Alg. Secretaris der Tuchtunie, LuitenantKolonel b. cl.; A. J. C: Loten van Doelen Grothe,
Lage Vuursche; Jhr. c~ A. J. Meijer, Majoor
Inf. b. cl.; Z.Exc. H. L. van Oordt, LuitenantGeneraal b. cl., 'C. M. A. Quack, Res.-Majoor;
Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen, Burgemeester
van Baarn; Mr. Dr. A. E. Schouten, Notaris;
A. B. van Tienhoven, Lûitenant-Kolonel Cav.
b. cl.; C. G. Veth.
Het dagelijksch Bèstuur dezer Commissie
bestaat uit de heeren:

•
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15 CENT.

H.L. van Oordt, Voorzitter; C. M. A. Quack,
Secretaris; Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen lid.
Aanmeldingen voor aansluiting bij den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en inlichtingen bij den Plaatselijken leider van den
B. V. L. te Baarn, den heer H. A. van Marle,
Gemeentehuis alhier of bij den Secretaris van
het Bestuur der Plaatseliike Commissie.

BOOTTOCHT.
De afdee1.iEgen Earneveld, Puiten, II oevelaken, Appel, Lunteren en Ede van de:
Bijz. Vrijw. Landstorm zullen Vrijdag 14
Aug. a.s. een propaganda-boottocht op -de

Zuiderzee maken, waaraan miru;tens 200
personen (leden en genoodigden) zullen
deelnemen.
anneer we nu nog melden, dat o.m.
Marken en Volendam zullen worden b@zocht,
dan zal men begrijpen, dat voor deelneming
aan dezen tocht reeds nu veel animo bestaat.

,v

.

BOXTEL.

c. Vrije baan, scherp, max. 60 p., le prijs
C• .Kosten Hz., 57 p., 2e pr. D. de Witte 56
p., 3e pr. A. M. Huijssen 56 p., 4e prijs A.
Wabeke 55 p., 5e pr. C. Gijssel 55 p., 6e pr.
J. Wielemaker 55 p., 7e pr. Chr. de Zeeuw 54
p., Se pr. D. Jeremiasse 53 p., 9e pr. C. Dekker 51 p. ,lOe pr. 0. van Gorp 50 p.
d. Eerebaan scherp max. 30 p.: le pr, Ä,
Kosten 27 p.; 2e pr. D. de Witte, 27 p.
e. Personeele baan buks max. 100 p., le pr,
C. Dekker 95 p. 2e pr. A. M. Huijssen 94 p.,
·3e pr. A. Lutijn 94 p., 4e pr. J. Wielemaker
92 p., 5e pr. A. Wabeke 91 p., 6e pr. C. Veerhoek 91 p.
,
In vrije baan buks max. 180 p: le pr. ~Hannewijk 173 p., 2e pr. D. Jeremiasse 171 p.,
3e pr. C. Gijssel 171, 4e prijs A. M. Huijssen
170 p., 5e pr. D. de Witte 169 p., 6e pr. C.
Burger 169 p., 7e pr. A. Wabeke 168 p., Se
pr. C. van Gorp 156 p.; 9e pr. M. Kooman 153
p. lOe pr. A. Kosten 151 p.
g. Eerebaan buks max. 100 p., le pr. J.
Hannewijk 95 p., 2e pr. C. Gijssel 90 p.

ZEVENHOVEN.

-

De schietoefeningen der afdeeüng Boxtel
Vergadering van 23 Juni '25.
zï:n begonneJ1 op 21 Juni ten 1.30 n.m. -in de
Deze bijeenkomst werd geopend door den
Kampinasche heide.
voorz. der Plaatstelijke Commissie, den EdelDe Plaatselijke leider,
achtb. Heer F. M. Baud, die er o.a. op wees,
J. J. GRIJSBAOH.
hoe verbetering van maatschappelijke toestanden niet moet komen door revolutie, doch door
evolutie, door vooruitgang. Daarna verkreeg
Uitslag Nationale Wedstrijden van
de Luitenant v. Pelt, Secr. der Gewestelijke
Burgerwacht en Landstorm te Geldrop·. Landstorm Commissie het woord over den Bijz.
Landstorm in het algemeen. Ook werd door
Korpsbaan Vrijw. Landstorm.
dezen spreker het woord gevoerd over het
1 Zeeland I 247; 2 Enschot 247 (bij -loting Landstor~blad, waarna de gelegenheid bestond
beslist; 3 Someren 238; 4 Soerendönk 236; voor een bijdrage voor genoemd blad te tee5 Asten 234; 6 Deurne 224; 7 Overasselt 22-1; ~ne"n. In totaal werd voor ruim f 20 geteekend.
Daarna vond de prijsuitreiking plaats en de
8 Overasselt 11 213; 9 Deurne II 211; 10 Zeeuitdeeling der. gedenkplaten.
land II 209.
De agenda w_:erd afgewisseld door voordrachKorpsbaan Burgerwacht.
ten
van den heer G. Hoogeveen uit Alphen a.
. .
1 Helmond I 262; 2 Amsterdam 261; . 3 d.· Rijn, wat zeer- op prijs gesteld werd. Met
's Bosch I 260; 4 's Bosch II 255 bij 1Qting; een woord van dank sloot de voorz. deze opge5 Someren 255 id.; 6 Beek en Donk 255 i'd.· wekte bijeenkomst.
7 Heeze 255 id.; 8 Deutne 252: 9 Maarheèz~
251; 10 Helmond II 249.
Hoogste Korpsschutter B W. A. Tijtgat
UIT HET JAARVERSLAG VAN ~
's Bosch 58.
,,PRO REGE' '.
Hoogste Korpsschutter V. L. M. Wijlaars,
Dank zij de groote medewerking der miliSome1:en 56.
taire afdeelingen konden in den loop van het
Vrije baan kampioen:
jaar. een 600 verbint~nissen van bijzondere
vrijwilligers door de Landstormcommissie uit
1. W. Draayer, Helmond 57, 56, 52.
,
. ,,Pro Rege" aan de ;Nationale-Landstorm2. Boersma, Amsterdam 57, 55, 54.
Commissie worden doorgezonden.
Korpskampioen B. W. Amsterdarr; 160.

.

De prijsuitdeeling geschiedde wegens eene
buitenlandsche 1·eis van den We!Ed. Heer A.
N. Fleskens, door den heer J. Sanders; Wethoude1· der gemeente Geldrop.

-----------------';._,-.::;.r
WEMELDINGE.

BEERS.
•l

Op het groot concours , van Burgerwachten,
Vrijwillige Landstorm en Schietvereenigingen
;in Zeeland waaraan door uitstekende schutters
werd deelgenomen Q.m. uit Eindhoven, Helmond, Geldrop, Nijmegen, Oss, 's-He1·to"eaen vele omliggende dorpen, wisten onze schutters van de V.L., den 4en prijs te behalen met
S punten boven hun eerst volgende, zijnde een
prachtig zilveren beker. De burgerwachten behaalden ae1 6en prijs, terwi_:i
als hoogste
korpsschutter een medaille ontving en een
dagprijs.

Vrijdag 3 Juli werd vanwege de combinatie:
Schietvereeniging, Burgerwacht en Bijz. Vr.ijwillige Landstorm a!hier op het terrein v:an
de scherpe baan een schietwedstrijd geo1·ga~iseerd.
a. Koningschap Schietvereeniging wehl tiehaald door C. van Oosten Hzn. met 46 p.
b. Perscneele baan scherp max. 50 •p. le pr.
A. Kosten met 48 p., tevens als eerste een legGEW. LANDSTORMCOMMISSIE
medaille; 2e pr. C. Dekker 47 p., 3e pr. ·A.
,,ROTTERDAM''.
M. Huissen 45 p., 4e pr. C. Burger Fz. 47 p:,
C. van Oosten Hz. 44 p., 6e pr. J. Hannewijk
De Dnrgçmccste1· van Rotterdam, Mr.
44 p.; 7e pr. C. Kosten Hz. 43 p., Se pr . . C. Dr. ,vytcma, heeft het Eere-voorzitterVeerhoek 41 p., 9e pr. J. Wielemaker 40 p, srhap van de Gewestelijke Commif'•ie aanlOe pr. N. Dominicus Fz. 40 p
' aard.

NUNSPEET.
De schietdagen voor onze afdeeling zijn als
volgt 'lastgesteld: Zaterdag 18 Juli van 6-8 n.m.
· Wöensdag 22 Juli van 6-8 n.m.
Woensdàg 29 Juli van 6-8 n.m.
Zaterdag 1 Augustus van 6-8 n.m.
Zaterdag 8 Augustus van 6-8 n.m.
Woensdag 12 Augustus van 6-8 n.m.
Voorts behaalde pr~z~n op de vrije baan:
Zátèrdag 22 Augustus van 6-8 n.m.
de Edelachtb. Heer Burgemeester, Voorz.
Woensdag 26 Augustus van 6-8 n.m.
Comm. v. Toezicht, le prijs, 48 punten.
Er wo1·dt _evenals vorige jaren geschoten met
L. W. Klij, 2e prijs, 47 punten.
scherp op de schietbanen in het PramringA. M. v. d. Wiel, eerélid, 3e pr., 46 punten.
bo~ch. Leden, die op deze data verhindel'd zijn,
J. Verdijk, lief, 4e prijs, 46'" punten.
kunnen ln overleg me't den pl. leider eert of
C. Telders, lid, 5e prij's, 4(3° pi:nten.
.meer ande1·e data bespreken.
W. van Balen, lid, 6e prijs, 45 :'unten .
C. v. d. Sanden, lid, 7e" p1ijs, 45 punten.
De pl, leider
Na afloop werden de -p1'1jzeri, bestaande uit
L, BRAAMBURG.
TJamlstorm te Harlingen

op n

J'uüi 1925.

HOOGEVEEN.
LANDSTORMLANDDAG.
Bezoek van Prins Hendrik aan de stad.
Op 25, 26, 27 en 28 t.ugustus zal alhier het
300-jarig- bestaan van Hoogeveen gevierd
worden. Gedurende die dagl?n zullen gehouden
worden:
e e n l a n d d a g v o o r d e n B ij z.
V 1· ij w. L a n cl s t o r m, w e l k e . o. m.
opgeluistei·d zal worden door
een eskadrille vliegtuigen
(25 Aug.); een handel- en nijverheidstentoonstelling (25 tot en met 28 Aug.); een provinciale landbouwtentoon;;telling (26 en 27 Augusm1s); een concours-hypique; en de vergaderhig
van de Vereeniging voor Binnenscheepvaart
,,Schuttevaer".
Tevens kan er, buitengewone omstandigheden
voorbehouden; -op gerekend worden, dat, behalve verschillende autoriteiten uit den lande,
ook Prins Hendri:{ Hoogeveen de eer van een
bezoek zal ::iandoen. Men verwacht, dat duizenden menschen naar Hoogeveen zullen komen.

,

de uitreiking der mobilisatiekruizen plaati..
· Tot slot bracht spreker namens de Gewestelijke
Landstorm Commissie dank aan het Plaatselijk
Comité te Lekkerkerk voor het organiseeren
van dezen avond, in 't bijzonder aan den Voor-zitter en den Secretaris J. van Riem s dij k.
Vermeld zij nog, dat de afcleeling Berkenwoude mede op deze bijeenkomst was uitgenoodigd. De voorzitter van deze afdeeling, de
Edelachtbare Heer M. Ga ut ie r bracht een
hartelijk woord van dank uit voor de vlienclelijke' uitnoodiging en eindigde met den wensch
uit te spreken, dat de verstandhouding tusschen
beide afdeelingen steeds zou mogen blijven,
zooals zij nu was.
Ten slotte sprak de Voorzitter een slotwoord.
Hij dankte allen, die aan het slagen van dezen
avond hadden medegewerkt, op de allereerste
plaats de dames, den kapitein L in cl en, den
luitenant van M e c h el en, het strijkje,
rlif'genen die ons in staat gesteld hebben de
onkosten aan den film verbonden, te kunnen
bestrijden, den technischen yerzorger van de
film, den ht'er Hoogstraten, de medebest.uurslNlen van de afdeeling Lekkerkerk en speciaal
<111 bijzondere Vrijwilligers.
Daarna bleef men nog geruimen tijd gezellig
bijeen. Het geheel mag als een uitstekend ge,;laagcle a\"Oml beschouwd worden.
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De prij;;uitreiking van den in .Juni gehouden
· wedstrijd, vindt plaats begin September.
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Op Woensdag 2..J: Juni hirld .?f'ze
af,l<•cling een schietwedstrijd. De prJJzen,
wdke uit kunstvoorwerpen
bestonden,
:waren aangekocht van wekelijkse.he hijc:11-agen van 10 cent.
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De "Prins Hendrik" terug in de haven van Hargng.en,

-vrijwilligf'J'R vnn ?pge1;1el_Je
g-<'111f'eJlte i"\1ll~n wederom sehwtoetemng,·n wOJ:drn gehouden op de banen van
h('t fort aan de Biltstraat en wel ·op d(l>n
lrn en 3en Zaterdag van icderen maand,
v:rnaf des middags 3½-5½ uur. Er zal
gC'Rchoten worden met scherpe patronen
no. 1 (100 M.) en met scherpe patronen
no. 7 (marga). ·
De vrijwilligers uit .de omliggende gen1 renten, waar géén schietoefeningen worden gehouden, kunnen evN1eens aan dPze
orl'eningen deelnemen.
'l'oegang tot de srhietbanen op vertoon
v1111 Legitimatiebewtjs. Uniform gewensrh1
öodt niet verp1ichtend.
V,oor inlichtingen, den Bijz. Vdjw.
La11.astorm betreffende, wende mrn zieh
schr1ftelijk of persoonlijk tot den P]aatsel.
L<·ider te Utrecht, N. Koekoeki;;tr. no. 90.
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Voortaan zullen· de wekelijksche Schiet~
oefeningen van bovenge:höemde afd. gehouden
worden: bij goed weer op de binnenp!-aats der
Oude Kazerne - en bij regenachtig weer in
het ,Gy~n. lokaal der Openbare School, steeds
van 7,30 n.m. tot 9 u n.m. Bijdragen voor het
Landstormblad worden daar, tegen afgifte
kwitantie, gaarne in ontvangst genomen. Aller
opkomst wordt dringend verzocht.
Wie v-an deze aid. nog geen jubileumplaat
of jaarboekje hebben ontvangen, kunnen beide
bekomen bij ondergeteekende.
De Pl. leideT der afd. Wof'rden,
II. TIMMERMAN.

VEENENDAAL ..
Dat de plaatsel~ike leider, de heer H. v.
Schuppen, bij de leden alhier aller aehting
geniet, blijkt wel uit het feit, dat, to~n h\j
7 Juni j.l. zijn 33sten verjaardag vienle,
hij een JH'achtig r.ade~m van de leden ontving.
Zeer daukhaar dankte é!e jubilaris den
leden voor het prarhtig geschenk, hem
aangebodfn.

De uitslag was:
ELSHOUT (N.-B.)
1. Á. Tuk 49 p.; 2. n. v. Gameren 48 J).;
Op 11 Mei hield onze Afd. Bijz. Vrijw, haar
::l. A. Kleiberg 47 p.; 4. D. Kramp 47 )_).;
jaarlijksche
schietwedstrijd.
!5. B. Mi<l<lrllrnop 45 p.; G. W. Andeweg
De uitslag der behaalde prijzen was als
4S p.; 7. J. van Brakel 45 p.; 8. J. v. d.
~\7aal Bzn. 45 p.; 9. R. Ileikoop TTzn. volgt: C. Pelders, le pujs, 43 punten, driemaal koning geweest, thans keizer geworden,
:4+ p.
De prijz('n Wf'rcfon na afloop met een aan hem onzen gelukwensch.
L: M. Klijn, 2e prijs, 43 punten.
toepasselijk woord door den Instructeur
M, v. d. Sanden, 3e prijs, 41 punten.
:ui1 gereikt..
C. v. d. Sanden, 4e prijs, 40 punten.
J. _Biekens, 5e prijs, 39 punten.
W. van Balen 6e pr\is, 39 punten.
C. van Drune~, 7e prijs, 38 punten.
KLAASWAAL.
P. van Hulten, Se prijs, 37 punten.
Op 7 Juli j.l. hield de afdeeling Klaa.,J. Verdijk, 9e prijs, 36 punten.
waal een srJüetwedstrijd, die werd biige~
H. Klijn, 10 e prijs, 35 punten.
wonnd door hijua alle leden en de Heeren
H. Lambrechts, lle prijs, 35 punten.
v. d. Giescn en dt> Korte als lrden der
G. Tulles, 12e prijs, 34 punten.
M. Muskens, 13e prijs, 33 punten.
Commic;sie.
De uitslag was:
Enkele leden waren nog verhinderd den
1. IT. Kruithof 48 p.; 2. P. Brcurc, 47 wedstrijd öij te wonen.
p.; 3. P. de Korte 4-7 p.; 4_, A. Huisman
Gelijk 't vorige jaar, werden wij ook _dit
4G p.; fj "\V. Snijdood 45 p.; 6. G. Eer- maal wederom vereerd door de tegenwoordigYOPts 42 p. 7, ,T. L. v. Vliet 42 p.; 8. v. heid van de Heeren der Commissie. van T~.e'd. Gieseu 40 p.
zicht, eereleden en belangstellenden. Als bew1Js
De schietoefeningen zullen m den ve:·• van schuttel• met een vaste hand mag genoemd
vol ge ·worden gehouden op dsJl 2en en ~or~en de E_del~chtb~re Heer :i3ur~~me~ster,
tlen 4-en I\laandau· van iedere maand ven die m een dl'leta. series respect!evelIJk 4a, 46
J-9 llllr D..lll. "'
tin 48_:pmiten wist te behalen

enkele kistjes fijne sig·aren, l,'lan de kloeke
winnaars uitgereikt. A!leen de Edelachtb.
Hee.r- Burgemeester wenschte _hiervoor niet in
áanmerking te komen.
Daarna werd door de leden nog gentimen -tijd gezellig onder elkaar ao01·gebracht.
De Comm. dankte het .:iestuur <:n de leden
voor hunne flinke medewerking en sloot dit
gezellige feest te circa .4 uur- n.m.
De Comm.
.L. DE KLIJN.

Afdeeling v id. Bijzonderen
VrijwUligen Landstorm
te Lekkerkerk.
15 Mei hield de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Lekkerkerk een vergadering, waartoe behalve de
leden met hunne dames, ook de donateurs van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met
hunne dames waren uitgenootligd. De voorzitter van de Plaatselijke L-anch,iorm Commissie,
de heer P. J. H u b re g t se opende met een
aardige toespraak, waarin hij op de allereerste
plaats de dames welkom heette, vervolgens den
kapitein L i n cl e n, die dezen avond de Leger
en Vlootfilm zou toelichten en den Secretaris
van de Gewestelijke Landstorm Commissie, den
res. le luitenant J. v. Mechelen, die het
woord zou voeren en de mobiiisatiekruizen zou
uitreiken. Hierna kreeg de kapitein L in den
het woord, die in 't kort het doel van den
Leger en Vlootfilm uitee11Ze€te. Met aandacht 1
volgden alle aanwezigen de film en het applaus,
dat de kapitein na afloop kreeg, bewees, dat •
allen- genoten hadden. Nà de pauze kreeg de
luitenant van M e c h e 1 an het woord, die in
't kort het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uiteenzette, aantoonde, dat
heden de Bijzondere Vrijwillige Landstorm nog
meer noodig was dan in 1918, een en ander
staafde met recente voorbeelden, ten slotte in
een gloedvolle peroratie een warm peidooi hield
voor vadrelandsliefde en eincligd met een beroep te doen op alle aanwezigen, om in 't belang van Vaderland en Koningin de gedachte
van den Bijzoncleren VrijwiUigen Landstorm
uit te dragen naar buiten. Hierna had dood
denzefden spreker met een. toepasselijk woord

Kami

Uit Friesland.
Men zal zic·h 110g hc1·in11el"è-n, dat· het
voáge jaai'. een Prov. S0hietwedstti.id
wefd 1~·1fü0iide1r·te Dee'tt\'fîfrdèn voól' afdeclingen nm clcn Bijzonclf'ren Vrtiwilligen Landstorm.
De Pl. Commissie te Leeuwarden beslo<ît dit jaur wedf'rom ren Prov. schietwedstrijd te 01·ganise0rrn, ,vaaraan alle
leden van het Friesch Verband kunnen
deelnemen. Opgaven uiternik in te zenden
vóór 1 Aug-nstns e.k. Aan alle leden in
Friesland zn l een cfr<'ulai.re worden tpege7..oné1en. Leden. die niet zoo 'n schrijven
ontvangen, kunnen deze bekomen bij h1m
Pl.-_ Leider of Commançlant. - Leden, die
daarvoor niet in de gelegenheid 7.Ïjn, kunne1_1. df' rirf'ulaires aanvragen en zich opgáf'n voci1· c1, 11 ProY. sr hietwedstrijd aan
het adres van den Adm. L. P. de ,Jong,
Cijsh. ,Japst1·a~t 9-!.
Zj=gt he1 voort !
Er w01·dt grlrnuden ern .Korpswedsti-ijd
en Pers. wedstrijd,
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Geschiedenis van de Mobilisatie

te Zierikzee (Augustus 1914-Novelhber 1918, door Dr. A- van de:r
Hoeven, Oucl-oï.ficier van Gezondheid bij het Garruzoen, Arts te
Zierikzee.
Uitgave: Firma A. C. de Mooij, /
Zie1-ikzec.
·
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No. 9 van B l u e Ban cl, ~ijdschrift
het 'hï1isgezin, bevatten_de de gegevens van die
reisjes, welke door de ·N.V. van den Berg~'s
Fabrieken worden aangeboden aan een aantal
kinderen, n.l. voor de ouders naar Zwitserlan.d
en voor de jongeren naar de bosschen of naar ,
Zee in Holland.
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's=Gra enhage

Naaldwijk Holel Cale Restaurant .,TORENBURG'' Arnhem

Grand Hotel • VICTORIA"
V
Café-Restaurant, teleten i . h.
midden der ttad ; 15 min. v. Schev. en 5 min. van beide station,
70 kamers met 110 bedden. Kamer met I bed vanaf f 3.50, kamer
m, 2 bedden vanat f 7.- beide m. ontbijt inbetrep. Salon• vóor
Oinera en Partijen: Lunch fl .75, Dinen v.a. f2.·, Pension id. f 7.·

Tel. 7. Logies met ontbijt f2.50. Lunch vanat f 1.50
Diner vanaf f 1.50. Asperges diners bij vooruitbestel\.
Aanbev. W. SEELT, voorh. <.:hel "Hotel Coomans'

's-Gra venhage Café-Rest," Het Zuid"

OPPERT 167. · Telef , 9841. 30 kamen . 40 bedden. Bad•
kamer Kamers met "it4ebreid ontbiit vanal f 2.25. Pen,ion

Groenmarkt 37.
Lunch à 1 1.50, Plat du iour vanaf t 0.70, Dineu ii f 1.75
2.25 en 13.-, Couponboekje, voor 12 diners 1, f l.75 v. f 19.20.
Zondatt Diner-Concert.

:·1\1~

's•Gra venhage

~~-r;:.e;i.; 1
4~~:~~m~Pt't
bij mij ee111 een Diner probeeren en U zult tevreden zijn wat
me,::a al zoo krije,t voor I Gulden : Soep, Huzaren-Hlade met
maYoonaise. Rund•, Kalis• of Varkenavleesch naar verkietinf.
.Verochill. Groenten, Gek. of Geb. Aardapp, en daarna Des,ert.

's•Gra venhage

voor la nieren tijd of Ql'oote Cetelschappen verminderde prij1en.

HOTEL RESTAURANT

Rotterdam

P. SIMONS

Logies met uitgebreid ontbijt venat f 2. - ,
- ~ - - - -din~rs vanaf f 1.25.

n

Voorburg Bezoe~t al vorens V c;,orburg te ver-

Aanbevelen\!, J. B. STIELTJENS.

,S• G ra ven h a ge

Café "OYerbosch",

sumptie. Nette bedienint.

Aaobev., Familie LEENEN.

Bezuideobout, eindp. li!n 3
Groote tuin m. landzicht. Waranda. Kinderspelen. GeleQ.enheid
tot Diners en Partijen. Uitstekende Remise. Billiike Con•

's-Gravenhage.
e
n
H

-

de muz:ekt. Gel. a . tramliinh. 3, 4 7, 13 en tiidens b'e t s,,.iz lijn 6 en
IS.__Van stal. Holi. liin~ ."~ S. liin 3, 13. Gar. in onmidd. na_l_>_ijh ,

Kamers met stroomend beet• en koud water vanaf f 3.- .

t

3 Billards

Vergaderzalen disponibel .

Hotel de Bruxelles
Restaurant STIELTJENS
Telef. 11407 . STATIONSWEG 46. 200 M. 'l'an Station H. S,

<l

Café Restaurant "De Burcht"
Achtçrw eg 10, h. Laa n v . N . O.-lndië.
Gezellige Serre en Groot terras .

Kamers m. ontbijt vannt f 3.· Volledig pension ,•anaff5.- Prima
Keuken. G·oote Zomertuin. Dir. a. h. Haaasche Bosch te4enov.

,S• G raven h age
•

Maison "Bordelaise"
PASSAGE 12

-

Scheveningen Jlotel des Galeries

e

1
d

r

S cheveningen

Hotel-Restaurant "Centraal"
Gevers Deyoootwe• No. 9-13
Pension Mei, Juni vanaf f 5.,....., Juli en Augustus
• vanet t 6.-. Logies ontbijt vanaf f 2.5t1 ,
Lunch f I.50. Diner t 2.50.
Aanbevelend, H. KLERK.

Katwijk a Zee

Bezoekt de Badplaats
,.KATWIJK AAN ZEE".
Gemakkelijk bereikbaar Billijke prijzen. Ruim, breed ,irand,
Fraaie duinwandelin&eo.
Gids tratls en franco bii V.v. V. aldaar.

------- - - Katwijk a 'Zee

Lunchroom"Noordzee"
Noord-Boulevard .
Bezoekt dit meest gerecommandeerde zitje.
Eigenaar JAC PRONK .

1 minuut van het Station Uokt. - O,adc Stationstraat ll. Telef. latere. 324. - Frl11cba Slaepkamera. Prima Keuke11 en

W, JACOBS

Consumptie. Nieuw tereotaureer4.

GEBOUW MUSlS SA_CROM
bet Kurh &UI van Ara hem CD omttrekea
Annex Restauratie,Cefé met &roote Ser1e en Terras.

C. J. H, KLUËN, Dir. Packttr,

Aanbevelend, A. LA V ALEIJE.

ARNHEM

,,..b O t en
V OOrSv

Caté Restaurant"De Knip"
H alte Eleclrische Tramlijn ,
Speel- en Theetuir;i, gelegen aan de Vliet.
Verhuur v an Roeibooten . C . J. AKERBOOM.

wassenaar

Hotel

• Caté • Restaurant
'"De Bellevue "

Het meest Q.ezellit zitje van Wassenaar

Billijke Priizeo • Tei. 23.

Prima consumptie•
Aanbevelend, C. BOpMAN

Eig. Ie . ANT, PAPPltRS

Vraaft pre99ectu1.

Hotel Arnold Vossen"

•an

Familiehotel
<len lateq Ra111.
Telefoon lot. No. 6. Teletram-adre• ., Hotel VOSSEN'
Aanbevelend,
Mevr. de Wed. ARNOLD VOSSEN

"Hotel-Restaurant "LAGES0
voorheen "KESSEL"
Vlak tegenover station VALKENBURG.
Vraagt pros9ectus.

"NIEUW BELLEVUE" Hotel Janssen '" Villa Herman.

Telefoon 1281

aan Sonsbeek) Gozewfjnstraat 24 v /h Lindenlaan
Van oud ■ gun1tit bekend Hotel, Modern ln&ericht. Pracbtite
Pensionprijs t $. - per dai

Hotel pension en restaurant tgele-gen

Lusttuio. Geheel stotvrü QeleQ.eu . Centrale verwarminQ. Kamen

Diners in de restaurant à f \,60
met stroomend water. Groote Aulo•tarate. Het &eheele.ïaar
Aanbevelend 1 CO_NST. MEIJER , teopend , Vra8't Prospectu1.
Telefoon No, 65
voorheen "Hotel Bellevue"

Goede comS'l.!mptiè. Uitstekende lunch . Bill. prijzen.
Heerenstr. 28.
A11nbev ., F. E. GROBBEN

Pension "Frisia" Arnhem.

Hotel de l'Empereur

Prachtig gelegen bij Park s;onsbeek eá Zijpendaal
Fam. HETTEMA,BrJMA
Burgetneester Weertstraat 136

le RANG Familie Hotel van bekende reputatîe

HUIZE
Brummen (Gld.) ..KLEINE REES"

HOTEL-PENSION "FRANSSEN';.

Telefoon No, 13

Bonds Hotel
lntercomm. Telefoon 13

Ven ouds bekend.
Telet 39.
Vraagt prospectu ■

Autogarages.

Wassenaar HUIS DEN DEYL.

Het geheele jaar geopend voor:

Telefoon Haegk 579
Restaurant den ge_h eelen dag • Prima Consumptie
Aanbevelend, L. H. BOOT.

Herstellenden
Rustbehoevenden
en Ouden van Dagen.

Mooie l!Uint aan de Geul tejleoover de Typi1che Fraolche

I n I i c h t i n ge n verscha1t de Directrice,

Bezoekt de natuurrijke

Noord=Holland.

S. SPANJER

Je adres voor hotel,_pension
of restaurant 1s
HOTEL RESTAURANT VAN REE .
Camplaan 18, nabij Groenendaal.

Gevers Deynootplein 5. Tel, 50440
Meest gu,nstige ligging.
Kamer met Pension voorseizoen FI. 6.50
,.
,.
.,
hoofdseizoen " 7.50
Week-End (Zaterdag voor diner
Maandag na ontbijt) ., 12.50

u

latendeluncbr .• Forum Hadriana''

Utrecht.

100 Kamers. Salons. Badkamers

d

.

Blllard.zaal.
Heemstede
Vier BilJards.

--- - ------

Arnhem Hotel "SLUIS'\ Café-Restaurant

Aanbevelend L. STRALEN

-

Hotel des PAYS,BAS.
(voorh. ten. Hotel "St. Joris")
Wagenstraat 102
------Centrum Sta d
Kifm er met detelijk ontbijt vanat t 3. - tm. f 5. Uitmuntende keuken,

o/h. V11lkenburger Hof.

I. W . PETERS

Rijswijk, (Z ... H.) bij den Haag A rn h em
Hotel- Café- Restaurant "KUYS WITZEN BURG"

Tel. 15647/8 · Voorburg

,S= 0 ra· ven h a g e

ttoTE~Ei~~:is1tuR>.NT
Plenkertstraal over 't Rotspark.
Groote en kleine zalen, teletenheid voor Diner■, Soupera en~
Aanbevelend Chr.' HUYN)!.N.

beek en Steenen Tafel. Pensionprija f 5. Tel.1288

_ _ _E_c_
ht Müoçheoer Lö.wenbrau, licht en .donker,

Het mooit1e zitje van Rijswijk. Matiné Concert.

.SöGra venhage Be~uidenhout
Hotel-Café Resr . .,BUIT, NHOF'
80 - Tel. 71014

Aanb~velen~, firm11 SAMAS

Modern Ingericht.

Valkenburg

Arnhem Hotel-Pension "Monnikenhuizen" Hotel•Restaur. Concerttuin "Casino"
Rotterdam Hotel Café-Restaur. ,,NASSAU" Schoon
Oud-Betel P APPERS
gele&en tusschen de boucben, nabij Klaren·

. Café-Restautaot B. DIJERS

BÛit~nhof 41-42

Hotel ea. F•mlllepen1io11 .B&1.1.nu&'
Utrecbttehe.traat No. 34, Telef. No. 67
Stroomend water, Aaneen. uitzicht over deia Rijn.

OOSTERBEEK,

IJUIS•TEll•AA

Alle kam ers stroomend koud· en w arm water. ver~armioe - Geheele jaar a!,eovend

Centr ale

Pension ,,WARNSBORN"
Schelmsche weg 1

Ven ouds bekend Fàmilie-Pension, uitstek. tatel
Matige prijzen.
Telef. Intercomm. 802.

DAELHEMERBERG
met Model-SteenkolenmlJn

Hotel-Pension "Trianon"

Ellekom . Familie-Hotel "ELLINOHEM''
Velp Hotel "Rozendaal" . Telef. 650
Zeer hoog gelegen te midden der dennenbosschen
met s c h i t terend uitzicht op het park van- Kastee
ROZENDAAL.

Pension "EIKENHORST"

Hotel-Pension "Son s beek''
Restaurant. Telefoon 888
Familiehotel le ranQ,

Telefoon No. 91

Familie-Hotel le raot . - Kamers met stroomead koud ••
warm water. - Vraatt prospectus. - Telefoon No. 56.
Mevr. Wed. J. ENGELS-GEERAEDTS.

alle kamers. - PrOSN<JlUS op aanvraag.

Oosterbeek-Hoog

Gelderland.

Molen met troole Waranda.

Billijke Pensionprijs. • Prospectus op aanvraat.

Het •eheele jaar teopend. -

Pension hiel. kamer •••• 15.- p.4
S peciaal Pinkstertariet. Electr. licht. Stroomeud water op

B. A-. HUPKRS

Hotel .,Noord•Braban t"
P. MULDER & ZONEN.

Arnhem

l-f~el-àesta\ll'&Dt

In•ericht naar de eischen dea tijd,. Prima ke~en Vua&I
prospectua. Telefoon No. 14

Utrecht.

Arnhem

Doorwerth.

Hotel-Restaurant Kusters-Janssen

Telet, Arnhem 2009

Valkenburg (~iI;llb.)
Hotel "Oranje-Nassa~"
Vereerd met driewe1;kscb verblijf ván
H. M . de Koningin•MQeder.

Hotel "Prinses Juliana",
le rangs Hotel. -

Alle kamers voorzien van
koud en warm stroomend water. Autoiarage.
Telefoon No. 8.

Hotel "Prins Hendrik"
le Reng Familie-hotel. Bekend uitstekende tatel.
Alle Kamers stroomend water. - Matige prijzen.
Telefoon 37.
DE DIRECTIE.

Houthem

Ge~~ch Hotel Cuypers Linnen
Ger. fam, Hotel. Uitste~ende teletenheid om de Y&cantie
door te brenten, in 't heerlijke GEULDAL. Vraatt proapoctus. Telephoon 3. Garate.
Aanbev. W. PATERNOTT,

Geuldal

Bondshotel "Berg en Dal", Geulem-Hout-

• hem, St. Gerlach. Bieo.t genotv. bulten 1.
in boschr. streek Ri!L pensionpr_ Reductie vóór 25 Jull ~
na 25 Augustus. Electriscb verlicht. Autogarage.

Telephoon 8, Houthem.

Aanbevelend J. HEUTS,

Provinciale Schiet= ·en Sportdag van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm in de provincie Groning~ri op~
., 18 Juli 1925.
.

Toespraken van verschillende autoriteiten • Schietwedstrijden des voormiddags van 9 tot 12 uur

PROGRAMMA: en des namiddags van 1.30 tot 3.30.
P ...~UZE van 12-1.30
.
Sportwedstrijden:
Verspringen, H 0ogspringen, Snelloop, Veldloop, Handgranaatwerpen en
. Polsstokhoogspringen.
Prijsuitdeeling • Slotwoord • Aimarsch met muziek.
N.B.

.ä

Muziek den geheelen dag op het terrein.

SCHIETWEDSTRIJDEN vangen aan om 9 uur v.m., de SPORTWEDSTRIJDEN om 2 uur n.m. Ieder vrijwilliger kan dus minsten8
aan den schietwedstrijd deelnemen.
De Gewestelijke landstorm-Commissie "Groningen":
D. DE JONGE, Secretaris.
Gronináen • Posfbox 36.

Uitreiking· Mobilisatie-Kruisen te ··~• gerlijke autOJ:iteiten. Nadat door de orkest- actie van ons leger niet teweest is- een oor- burg: hoe hij, nu 48 jaar geleden, zijn eindMaastricht.
vereeniging "Symphonia" een Huldigings- logszuchtige, ma&r juist' een handhaving' van examen te Maastricht aflegde, hoe hij niet
den vrede. die de gruwelèn van ,'en krijg bui- Limburgers is opgegroeid, vele relatiën met
ten onze grenzen hield. Deze dagei, zijn hen onderhield en steeds een voorkeur had
merkwaardig genoeg -in dnze geschiedenis, om voor de 2de brigade. Spr. was vol lof voor de
allen, die op eenigerlei wijs aan dezen, beveili- Limburgsche troepen en vrijwilligers, die
gingsarbeid hebben bijgedragèn, ·met, recht- onder zijn bevel hàdden gestaan en die vreemmatigen trots het herinn~·t ingsteeken te doen de overheersching hadde~ helpen afweren. In
dragen: het bronzen krllis aan de nationale 1813 heeft Nedel'land deze aan den lijve onkleuren, een embleem dàt gelijk ; is ""V'oor clen dervonden, wat in 1914 gebeurde: de onafhankelijkheid behouden, was hter dan wat
na 1813 gebet:ren moest: ze te herwinnen.
AFDEELING ROTTERDAM.
Na een dankwoord van overste Ochsendorf
aan generaal Van Terwisr:a hief de vergadering spontaan een "Lang zal hij leven!" aan.
Wederom volgde instrumentale en vocale
muziek - waarbij mevr. Canisius met ver•
schillende· liederen hare m~dewerking verleende - en volgde de uitrefäing der .1obilisatiekruisen .i11an de officieren, O!lderofficieren,
m:mschappe.n enz. door den generaal, de aan-,
wezige commandanten, - burgerlijke autoriteiten en hun dames. Het was• een défilé van
vele honderden langs de met bron::en kruisen
bedekte tafel. Dank zij de uitstekende organisatie verliep alles vbg, en zonder eenige .o.pstopping.
Het slotwoord werd gesproken door overste
Coenegracht, die namens den v.:iorzitter dahk
zegde aan allen, die tot • het welslagen van
dit feest h1dden :r.-.eegewerkt, en voorstelde
aan H. M. de Koningin een telegran te zenden, waarin de trouw der Maastrichtsche oudgemobiliseerden betuigd vrerd. - Dit voorstel
vond daverende instemming.
Onder het spelen van een militairen marsch
door "Symphonia", geleid ,.,o::;r ,'~n heer Edg.
Theunissen, ging de zeer opgewekte bijeenkomst uiteen.

marsch was gespeeld, en het Volkslied staande was aangehoord, opende jhr. mr. Testa de
vergadering met een rede, waarin hij o.m. de
hulde en dank vertolkte ·,an l:et Ned. volk
aan de· gemobiliseerden en hun toenmalige
cor.imandant te vel.de voor al hetgeen zij toen
voor beveiliging onzer natie hebben gedaan.
Na de uitvoering van een drietal oud-vader-

Generaal Van Terwisga op bezoek.
'Vanwege liet I andstormkorps Limb. Ja_gers, afdeeling Maastricht, was Zaterdagavond in het Staargebouw een feestelijke
bijeenkomst georganiseerd, waarin de uitreiking van het 'M obilisatieherinneringskruis zou
plaats hebben aan alle rechthebbenden, niet
-5lechts van het korps, maar ook van het garnizoen, de gedemo~iliseerden en alle overige
:rechthebbenden. Op uitnoodiging had ·de gep.
luit.-generaal Van Terwisga, de gewezen
~ommandant van het Veldleger, zich bereid
verklaard de plechtigheid door zijn aanwezigheid meerdere beteekenis bij te zetten.
De oud-generaal, in den middag aangekomen, nas de gast "an jhr. mr .Testa, voorzitter der Landstormcommi-ssie l\1'aastricht. In
gezelschap van den es-luit.-kolonel Coene.g racht, commandant èer Limb. Jagers, den
res. le luit. jhr. J. Graafiand, secretaris der
_,Gewestelijke Landstormcommissie en nog
enkele andere heeren werd des namiddags een
,bezoek gebracht aan de Staatsmijn "Maurits"
te Geleen, waar ir. Goudoever de Jongh per_soonlijk het gezelschap rondleidde en het de
merkwaardigste · ijzonder~1eden ::et zien van
deze nog in uitbouw m~ar tevens in volle exploitatie zijnde mijn. Daarna werd naar Valkenburg gereden waar Jhr. Testa zijnen gasten in hotel "O:i;anje-Nassau" een diner aanbood, en vervolgens naar Maastricht, waar
generaal Van Te:-wisga en zijn geleide ont:vangen werden langs en haie geschaarde
-0fficieren, onäero-"ficie1·en en manschappen
van de Limb. jagers. Z.Exc. werd bij zijn binnentreden ln de volle zaal wa:!'m toegejuicht
door de talrij!c aanwezige militairen, oudmilitairen, belangstellenden en hunne talrijke
-da.."lles. Op de eereplaatsen hadden plaats genomen de Commissaris der Koningin en mevrouw, C:e burgemeester van Maastricht en
mevrouw, l>et Eerste KamB1·H,' mr. Janssen,
de garnizoenscommandant bit.-kol.· Ochsendorf, de div.-commandant du Maréchaussee,
majoor Alma en vele andere militaire en bur-

Door jhr .m~. Testa werd het Yolgend te.legram van antwoord van H. M. O'ltvangen:
,,Hare Majesteit de Koningin betuigt welgemeenden dank voor gevoele:1S, vertolkt door
uw telegram,
Ord, officier ·, an dienst,
Phaff."

Na den schietwedstrijd.

landsche liederen door het versterkt' dubbelkwartet van de Maastr. Staar, hield generaal
van Terwisga
De Feestrede.
De spreker <leed voo::-al uitkomen, hoe de

HEER

h?ogste tot· den laagste: voor onzé Koningin

en · voor -der jongsten ·ec1•ulft: · --'. Generaal Van Terwisg~ wist cfé juiste
snaar bij zijn hoorC:ers te ·trdfen, toen hij
herinnen:e aan zijn beti·e'kkirtg:en · met Lim-

Maatschappij ter vervaardiging v. Gasmeters,: èhz .
DORQRECHT

z. g. huize, B. V. Landst.,
gew. chef handelszaak in
buiten!. vloeiend Fransch,
Engelsch, Duitsch en Maleîsch, door malaise buiten
betrekking,

. .

·! ,

(Li~1b. Koerier.)

•

vera:ezeld door de

Ned. Octrooien Nos. 10037 en

zoekt positie

12'038
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•
:

Winkel: Balistr. 4 1b.d.Javastr.) Werkpl.: Kortinginnegr. 120
Telef. 11471 - Giro No. 29806

♦

Oeverstraat 69 • Tel. 2897

•

Speciaal adres voor Haarden, Kachels en Fornuizèn ♦
Aanleg van G~S-, WATER- en LICHTLEIDINGEN'. . 9
Sanitaire lnstallatiën = Alle soor.!en dakbedekkinl!!ln •

ARNHEM

♦

Honderd m~len
per dag hebt ge
ze noodig _

Huistelefoon en Schelinstallatie's

De drukste zakenmenschen
noemen het Eversharp pot•
lood het grootste z.aken•p0t•
lood. - Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor de
Wahl Vulpen, de eerste in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken. Ze kan niet
bersten of breken. Eversharp
potlood en Wahl Vulpen be•
hooren beiden op uw !esse•
naar voor gebruik aanwezig
te zija,
, Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de
Importeurs:

L.de Vries Hzn.
BRUGSTRAAT 7
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kent, dat er dan niets te wenschen over- ongeveer · 800 .vrijwillig~rs -geheel of gebleef. Ongeveer drieduizend ,vrijwilligers deeltelijk een bezoek gebracht aan . dezen
De landdagen van den Bijzonderen Vrij- hebben enkele . weken voor den feest- Provincialen Schiet- , en Sportwedstrijd.
;
1
willigen Landstorm hebben een speciaal
karakter. Op velerlei wijzen zijn zij onderPROVI,N~IALE, SCHIET- EN SPORT DAG ,TE G°RONINGEN OP ,18 JULI j.l.
scheiden van de groote samenkomsten, welke
door andere organisaties van tijd tot tijd
worden gehouden.
Sinds 1921 zijn reeds tal van landdagen
voor en door onze vrijwilligers georganiseerd en wie de verslagen ervan gelezen
heeft of beter nog, wie ze zelf bijgewoond
heeft, zal moeten erkennen, dat de Landstorm getrouw aan zijn bijzondere roeping,
niet is vervallen in klakkelooze nabootsing
van anderen, maar dat hij totnogtoe een
eigen weg ging.
Zoo blijve het ook ; immers het is eisch
van de eigenaardige positie, welke ons instituut in ons vaderland inneemt. Daarom
mogen onze landdagen in geen geval ontaarden in meetings, waarop wij eeru; onze
wenschen den volke gaan bekend maken,
no'Ch in zuivere propagandabijeenkomsten,
die bedoelen veel volk te trekken.
Op onze landdagen komen onze vrijwilligers uit het gewest kqmeraadschappelijk
bijeen.
Dan gaat het eens om onszelf. Om eens
bijeen te zijn, om onze commandanten en
voormannen eens te zien en te hooren.
Dan kunnen de kleine ploegjes uit verscholen plaatsjes zien, dat zij een deel uitmaken van een groot werkelijk geheel.
Op onze landdagen gevoelen wij eerst
,
recht, dat wij allen samen vormen een
.
t
, '
sterken muur rond den troon van onze
Landstormers in politiek.
Koningin, rondom ons eigen volksgeluk.
Een muur zwijgt als een muur.
Zoo zwijgt ook de Landstorm.
Hij kent geen agitatie, geen betoogingen,
geen moties, geen politieke of sociale
eischen.
Doch als de roepstem van hoogerhand
tot ons volk zal klinken "Er is nood ! '' dan
zal een ijzeren muur, een haag van bajonetten getrokken worden tusschen de belagers
en den troon van Nederland.
Of die dag ooit komen zal 1
Wij hopen, dat ons land daarvoor moge
gespaard blijven.
Oorlog is verschrikkelijk,
Burgeroorlog dubbel zoo vreeselijk.
Daarom juist blijve de Landstorm paraat.
1- Opdat de duisterlingen, die de revolutie
m_hun vaandel hebben geschreven met hun
! blmde
volgelingen het weten, dat wij er

Onze landdagen
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: En dat wij er bijtijds zullen bij zijn!
Het gaat den Landstorm niet om den
strijd.
Het gaat er ons om rust en vrede in oru;
land te bewaren.
Daarom blijven wij voortgaan met de
saamhoorigheid onder ons te versterken.
Door onze stille coru;olidatie.
En door onze landdagen.

•
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Provinciale Schiet= en
Sportwedstrijden te Groningen.
Zaterdag 18 Juli j.l. hebben de vrijwilligers van ons Instituut in de Provincie Gro~ingen weer eens de gelegenheid gehad om
1n de door
de Gewestelijke Landstorm
Commissie georganiseerde schiet- en sportWedstrijden nader met elkaar kennis te
lllaken.
De voorbereidingen en de leiding v-oor
·'-ll. tijdens de wedstrijden waren in handen
rau de~ Kapitein de Jonge, hetgeen betee-

:

)

Landstor.mers in uniform.

dag een circulaire ontvangen, waarin
de wedstrijden nauwkeurig waren omschreven en in bijzonderheden was aangegeven
de regeling en het verloop van dien dag.
Hoewel een groot aantal vrijwilligers niét
in de gelegen.heid is geweest, den geheelen
dag h.et feest bij te wonena hebben toch

WIE ZINGT DAAR?

,

Ruim 500 vrijwilligers hebben den voormiddag benut om proeven van bekwaamheid in het schieten af te leggen. Het
groote aantal vrijwilligers, dat zich reeds
tevoren -voor de schietwedstrijden had opgegeven, was oorzaak, dat moest worden
bepaald, 4at geen ::Qroefschoten ;mochten

DE "NEW EDISON'" _

worden gedaan. Er is geschoten op 12
margabanen, afstand 12 M., doel wedstrijdschijf met 5 visuels, maximum te behalen punten 60. Gelet op de kleine doelen
en het zonder voorbereiding afgeven van
de wedstrijdserie, moet gezegd worden, dat
er schitterende resultaten zijn behaa.ld.
Aan het sportgedeelte, dat in den namiddag begon, hebben eveneens een groot aantal vrijwilligers deelgenomen en hebben de
vele toeschouwers vol bewondering de verschillende prestaties aanschouwd.
Door prachtig weer beguru;tigd, namen
de wedstrijden te 9 uur in den morgen een
aanvang. Het schieten was verdeeld in
personeele- en korpsw.edstrijden, voor
welke laatste van elke plaatselijke Afdeeling drie schutters waren afgevaardigd om
de eer hunner Afdeeling te verdedigen.
bank zij het organiseerend talent van den
Kapitein de Jonge, hadden deze wedstrijden een vlot en aangenaam verloop. Een
muziekkorps liet vele vroolijke melodieën
hooren, er heerschte een prettige aangename stemming en oude bekenden waren
verheugd elkander in een dergelijke omgeving aan te treffen.
Het terrein voor dezen feestdag geoez1gd, is uitermate geschikt gebleken, n.l.
het terrein van het Voormalige Engelsche
Interneeringskamp en was het gebruik
hiervan welwillend verleend door den
HoogEd. Gestr. Heer Garnizoeru;commandant, Luit. Kolonel van Dijk, terwijl de
Eerstaanwezend Ingenieur, Luit. Kolonel
Beudt ten opzichte hiervan veel steun verleende. Het kampterrein was door den leider schitterend met vlaggen en wimpels
versierd en was door hem, dank zij de
medewerking van de Vereeniging Volksweerbaarheid, een gebouw ingericht als
ververschingsgelegenheid, hetgeen met de
heerschende war:i;nte zeer op prijs werd gesteld.
·
Om half twee verzamelden 'de deelnemers
zich met twee muziekkorpsen op de Groote
Markt, vanwaar men in optocht ging naar
het •terrein van het voorm. Interneerfugskamp. De groote, en vroolijke stoet, waarvan het voorste gedeelte bestond uit mili•
tairen van elken rang, trok zeer de aandacht van de Groninger ingèzetenen.
In het Boschhuis ontving het Bestuur
van den Bijzonder Vrijwilligen Landstorm,
t.w. de heeren J. Buiskool, burgemeester
van Delfz\il; Majoor v. Repelius; Kapitein
D. de Jonge; Th. à Th. v. d. Hoop v.
Slochteren, burgemeester van Slocliteren;
v. Barneveld, burgemeester van B c-::-g'.,~rk,
alsmede de heer W. G. Huygen, fohtikant
te Groningen, leden der Gewci;t.::ïî.;ke
Landstorm Commissie, de verschillende
autoriteiten, onder wie we vele burgeineesters uit de provincie zagen.
Op het terrein , waren intusscben de
athletiekwedstr\iden begonnen. Er was
voor alle nummers groote deelname en
merkten we eenige zeer goe<le athlcten
onder de deehrnmers op. Deze we.::!o,tri}<!<'n
dragen er toe bij, <lat ook voor de r.th:Rtiek
een plaats wordt ingeruimd, de lrJ.~d:ming
v~n een nuttige sport als de atàl.-tlek mag
met op een werkprogram ontb:..·eken.
Gedurende een kwartier werd gepauseerd, wa.a.rin de Voorzitter. ~e heer J.

Buiskool, de deelnemers en belangstellen- Vogel, Pieterburen; 21. B. G. :A.beling,
den, toesprak. De voorzitter zei o.m. :
G:t>oningen; 22. H. S. Klatter, Drlfzijl; 23.
Dames en Heeren. Het is mij een aange- J. Leutscher, Groningen; 24. F. Straatname plicht heden U als Voorzitter te man, Groningen; 25. H. v. d. Molen, Uitmogen toespreken, waar we hier bij elkaar huizermeeden; 26. H. P. Drent, Hoogkerk;
zijn gekomen, om te betoogen, dat, als het 27. K. Lubbers, Delfzijl, allen 54 pt.; 28.
moet, we het wettig gezag kunnen verdedi- J. Terhuizen, Slochteren; , 29. K. J.
gen. Het verheugt me, dat ik zoovelen Dijkema, Ten Boer; 30. K. Emmelkamp,
naar dat ernstig woord zie luisteren. Gij Slochteren; 31. W. Meinders, Groningen;
weet, dat het de speciale wensch der deel- 32. K. Huizinga, Bedum; 33. H. de Boer,
nemers is, om zich, na een jaar oefening, Winsum; 34. K. de Raad, Oude Pekela;
eens met elkaar te meten. Zoo 'n dag als 35. J. P. Bakker, Ten Boer; 36. J. Hardeze heeft voor de Commissie een hoogere kema, Bedum; 37. D. Ham, MiClelstum;
beteekenis, want de deelnemers, uit alle 38. H. Faber, Hoogkerk; 38. J. Wilpstra,
hoeken der provincie saamgekomen, leeren Leek; 40. H. Werkman, Garrelsweer, allen
hier elkaars mentaliteit kennen. Denken 53 pt.
we dan ook verschillend in politiek en
De prachtige medailles en de vele zeer
godsdienst, we zijn allen één, als het moet, mooie kunstvoorwerpen werden met blijdin het verdedigen van het wettig gezag. Of schap in ontvangst genomen.
Na afloop der prijsuitreiking verzameldeze vereeniging, vervolgde spreker, recht
van bestaan heeft? Zeer zeker, misschien is den alle vrijwilligers zich weder in een
het nog wel noodzakeUjker dan eenige colonne en, begeleid door twee muziekkorpjaren geleden. In ons land zijn meerderen, sen, marcheerden zjj in opgewekte stemdie het elken dag probeeren, c~e macht in ming door de stad tot de Groote Markt,
handen te krijgvn, als wij er. niet waren, waar de stoet, nadat door de muziekkorpom pal te staan. Zij weten, dat over het ge- sen het Wilhelmus werd gespeeld, werd
heele land een Gideonsbende is verspreid, ontbonden en de Schiet- en Sportdag een
die desnoods een gevaar met de wapens zal einde nam.
weten te keeren. We loopen hier in 't NoorBij de deelnemende leden zal deze dag
den evenwel niet zoo gauw warm, doch be- nog lang in aangenam) herinnering blijven.
schouwen het meer als een nationalen
Ten slotte nog een woord van dank aan
plicht, neen, als een godsdienstigen plicht, den sergt. maj. W. C. Broersma van het
dat we pal staan voor onze Koningin.
Groningsch V erl-iand; hem was geen moeite
De heer Buiskool eindigde zijn toespraak te veel om het administratieve zoowel als
met : ,,daarom zij onze leuze : ,,m~t God, het technische werk geheel te doen slagen,
.voor Koningin en Vaderland!"
hierin wakker ter zijde gestaan door den
Ook de voorzitter van de Vereeniging heer J. H. Muller te Groningen, oud onderN' olksweerbaarheid sprak met zeer veel lof officier, thans vrijwilliger bij het Verband.
een enkel woord over den Bijz. Vrijw.
Landstorm en meer in 't bijzonder over de
resultaten bij dat Instituut bereikt door
WEES PARAAT.
den Kapitein de Jonge.
De wedstrijden werden hierna voortIk heb het voorrecht gehad de Landgezet.
dagen van den Bij zonderen Vrij willigen
Na afloop reikte Kapitein de Jonge, op Landstorm te Ommen en te Harlingen te
verzoek van den Voorzitter der Gew. kunnen bijwonen. Beide zijn schitterend
Landst. Comm., de prijzen, bestaande uit geslaagd en hebben bewezen, dat onze manmedailles en kunstvoorwerpen, aan de ver- nen paraat blijven. Zij kennen den ernst
schillende winnaars uit.
van "als 't moet". Zij vormen mede de
De gedetailleerde uitslagen luiden:
kern van de burgers, die met noesten vlijt
I. Snelloop 100 M. 1. T. Groen, Gronin- werken in hun dagelijksch beroep, stil en
gen 122/ 5 sec. ; 2. H. v. d. Berg, Bedum, eenvoudig; daardoor bouwen zij mede aan
13 1 /t; sec.; 3. W. Meinders, Groningen, het gebouw van den bloei en den welvaart
13 2/ 5 sec. ; 4. W. Spelbrink, Veendam van het geliefde vaderland. Zij willen niets
133/ 5 sec.; 5. E. Poort, Delfzijl, 133/ 5 sec. ; liever dan dit en het moet wel iets zeer
6. J. Geertsema, Aduard, 134/i;; sec..; 7. P. ernstigs zijn, dat hen kan dringen hun
K-erk:ma, Ulrum, 139/ 10 sec.; 8. W. LQu~ Vll.e.ed3aam werk te verlaten. Al~ het :i;n~et
.wes, Groningen, 14 sec. echter zullen -iij- ii-e spoo-e vè!'Wissel~ met
II. Polsstokhoogspringen. 1. T. Groen, de spuit om te verdedigen onze heiligste
Groningen, 2.60 M.; 2. J. H. v. Cingel, nationale goederen tegen eiken aanslag.
Nieuwolda, 2.55 11:.; 3. E. Poort, Delfzijl, Mocht ooit de ure des gevaars aanbreken,
2.45 M. ; 4 . .A.. v. d. Berg, Bedum, 2.40 M. dan zullen zij bewijzen, dat "het VaderIII. Hoogspringen. 1. T. Groen, Gronin- landt getrouwe, blijf ick tot in den doedt"
gen, 1.55 M.; 2. J. H. v. Cingel, Nieuwolda, méér dan een woord voor hen is. Wij bid1.50 M.; 3. J. Geertsema, Aduard, 1.40 M. den van God, dat verre zij, dat nooit zal
IV. Verspringen. 1. T. Groen, Gronin- komen die dag, waarop onze Bijzondere
gen, 5.48 M.; 2. J. H. v. Cingel, Nieuwolda, Vrijwillige Landstorm buitengewoon zal
4.90 M.; 3. J. Geertsema, .Aduard, 4.81 M.; moeten worden opgeroepen om daadwerke4. A. v. d. Berg, Bedum, 4.64 M.; 5. E. lijk te toonen zijn onwankelbare trouw aan
Doornbos, Slochteren, 4.52 M.; 6. A. Vorstin en Yaderland.
In September zal echter een deel van
Dijkema, Ten Boer, 4.45 M.
V. Terreinloop met hindernissen, 1000 onze BijzondereVrijwilligers weer voor herM. 1. T. Groen, Groningen, 4 min. 22 / 5 halingsoefeningen onder de wapenen moeSllC. ; 2. J. Geertsema,
Aduard, 4 min. ten komen. Kameraden, wees dan ook
93 / 10 sec.; 3. B. Spelbrink, Veendam.
paraat! Laat men niet meer vragen, zooals
VI. Handgranaatwerpen (ver-worp). 1. het vorige jaar na zekere geruchtmakende
L. Cazemier, Enumatil, 55 M.; 2. D. A. gebeurtenissen: waar zaten toch de BijzonSiegers, Winsum, 51,50 M.; 3. E. Doorn- deré Vrijwillige Landstormers?
bos, Slochteren, 46 M.; 4. F. Lu6tenberger,
Men zal niet nalaten in die weken, als
Houwerzijl, 46 M.; 5. R. W estveld, Nw. er zoovele duizenden onder de wapenen
zijn, met kwistige hand het zaad der ontePekela, 45½ M.
VII. Handgranaatwerpen ·(juistheids- vredenheid te zaaien onder onze militairen.
worp). 1. W. Louwes, Groningen, 7 pt. ; 2. Er zijn teekenen, die er op wijzen, dat
H. Kijff, Ulrum, 6 pt.; 3. J. Poelman, reeds m: gewerkt wordt aan de voorbeDelfzijl, 6 pt.; 4. H. Datema, Ezinge, 5 reiding om in dien tijd zoo mogelijk, de
pt. : G. Huizinga, Enumatil, 5 pt.
zaken in de war te laten loopen. Of wij
VIII. Schieten. Korpswedstrijden. 1. vreezen, dat het zal gebeuren 7 Neen, kaGroningen, 162 pt.; 2. Aduard, 160 pt. ; 3. meraden, want gij zijt er ook nog en gij
Ten Boer, 154 pt.
zult dat niet dulden. Al zijt gij dan misHoogste korpsschutters. 1. 'J. Geertsema, schien niet groot in getal, de invloed, die
:Aduard, 58 pt.; 2. J. H. Muller, Gronin- van Uw personen, van Uw beginsel zal
gen, 56 pt. ; 3. R. Smit, Aduard, 54 pt. ; 4. uitgaan, zal zoo groot zijn, dat daartegen
Yl'. Louwes, Groningen, 53 pt.; 5. C. Sie- alle dergelijke pogingen doodloopen.
Zet Uw ooren en Uw oogen wijd open!
besma, Groningen, 53 pt.; 6. J. Winter,
,Ten Boer, 53 pt.; 7. J. Swierin~a, Ten Uw waardig en bezielend protest worde
Boer, 52 pt.; K. J. Dijkema, Ten Boer, 49 telkens vernomen tegen elke uiting, die er
pt. ; 9. R. Hamming, Aduard, 48 pt.
op gericht is om het gezag te ondermijnen
Personeele baan (hoogste te behalen en de tucht te ohdergraven. Als gij van
aantal 60). 1. I. v. d. Deen, Slochteren, 59 die vonken van dat onheilig vuur ontdekt,
pt.; 2. S. Sterenborg, 58 pt.; :.'. Datema, trap ze dadelijk uit, opdat :.ij geen geleEzinge, 58 pt.; 4. J. Ridderbos, Meeden, genheid krijgen hun verwoestend werk te
57 pt.; 5. J. D~ksterhuis, Glochteren, 57 doen.
pt.; 6. A. H. Kuipers, Apping0dam, 57 pt.;
Schaam U er nooit voor, dat gij Bijzon7. G. C. Vos, Appingedam, 56 pt.; 8. E. dere Vrijwillige Landstormer zijt en dat
Lenting, Garrelsweer, 56 pt.; 9. J. Winter, dus ieder mag weten, dat hij U tegenover
,T en Boer, C6 pt.; 10. W. Hazenberg, Groo- zich zal vinden om het gezag hoog te houtegast, 55 pt. ; 11. W. Louwes, GronL:gen, den en te verdedigen, indien hij het in
55 pt.; 12. H. Snlders, Stadskanaal, 55 pt.; zijn hoofd zou halen om zich in of buiten
13. J. H. Bosker, Garrelsweer, 55 pt.; 14. het leger te stellen tegen dat gezag.
G. Bos, Appingeda:n; 15. H. J. v. d. Veen,
Indien er gegronde klachten zijn, stelt
Bedum; J6. G. Tigelaar, Bierum; 17. J. Uw superieuren daarmee onmiddellijk in
Smid, Stedum; 18. G. Vrie[nc, Groningen; kennis, opdat deze geen oorzaak kunnen
~- lfr. ;vlin!?ii~ •~--t~:;er;:°!J~:.!~Y 20. ~L.,..~en, dat de goede geest bedorven wordt

door eenige kankeraars, die dergelijke dingen steeds met graagte aangrijpen om algemeene ontevredenheid te zaaien.
Doe zelf vooral Uw dienst met opgewektheid. Wees errreet in alles: in Uw
kleeding en in Uw houdin~ tegenover alle
superieuren in en buiten den dienst. De
Bijzondere Vrijwillige Landstormer moet
toonen, dat hij de beste soldaat is: moet
een voorbeeld zijn voor allen. Dat is een
krachtige propaganda voor Uw B. V. L.
Indien ge moeilijkheden hebt of belangrijke mededeelingen vertrouwelijk zoudt
willen behandelen en gij kup.; of wilt liever daarmee niet tot Uwe officieren of onderofficieren gaan, dan vindt gij steeds bij
geestelijke verzorgers, die toch Uwe vertrouwensmannen zijn, een open oor. De
dienst der Legerpredikanten tijdens de
herhalingsoefeningen is zoo geregeld, dat
gij bijna el.ken avond één hunner in Uw
garnizoen zult kunnen áa,ntreffen.
Wees een echte Bijzondère Vrijwillige
Landstormer( !) ook tijdens de herhalingsoefeningen. .Als deze straks weer tot het
verleden behooren, :tnoet er gezegd kunnen
worden, al waart gij dan maar een kleine
minderheid in den grooten troep, dat van
U toch een groote invloed is uitgegaan;
dat Uw rui,ndeel in het welslagen dezer
herhalingsoefeningen ' daarom niet gering
is geweest; dat gij U met goeö gevolg gesteld hebt tegen allen, die met woord of
daad zouden willen toonen, dat :::ij aanhangers der revolutie zijn.
Wees ook dan paraat! H,oog Uw Bijzondere Vrijwillige Landstorm! U niet geschaamd voor Uw beginsel! Trouw aan
Vorstin en Vaderland.
P. BOOTSMA,
Legerpredikant.
Lid van het Friesch Nat. Comité.

De

uitreiking van het
mobilisatiekruis.

Het zal velen niet ontgaan zijn, dat de
uitreiking van het mobilisatiekruis niet
alleen onze volle sympathie heeft, doch
meermalen door ons krachtig is bevorderd.
Rechtstreeks in verband met ons instituut staat dit eereteeken niet.
Toch zal dit kruis, waar het wordt uitgereikt, niet naJaten zijn grooten invloed
ook in onze beweging te doen gevoelen.
Men ga daarom in het komende najaar
krachtig met de uitreiking voort. En de
Landstorm ga daarbij voor!
DE VITREIKING TE MIDDELBURG.
Gisterenavond had in het Tehuis voor Militairen alhier onder tamelijk groote belangstelling de uitreiking der mobilisatiekruisen
plaats aan hen, welke gerechtigd zijn deze te
dragen. De heer Umbgrove, oud-overste, heette
alle aanwezigen hartelijk welkom en zette de
beteekenis van dit kruis uiteen. Spr, zeide, dat
degenen, aan wie het uitgereikt zou worden,
er een eer in mochten en moesten stellen, het
te dragen. Het is een erkenning van hun
trouwe plichtsbetrachting, welke ons land uit
den oorlog heeft gehouden. Dat dit een bewezen waarheid is, bleek uit de gedenkschriften van Von Moltke. De organisati'e en de
deugdelijkheid van ons leger, hebben ons er
voor behoed. Door paraatheid en vasten wil
kon een klein leger dell oorlog buiten de grenzen houden.
Een volk, dat zijn weermacht niet eert, onteert zichzelf. Spr. wees op h~t verderfe!ijke
van nationale ontwapening. De argumenten
van de roode partijen, zijn geen degelijke,
doch gevoelsargumenten. De ervaring van den
jongsten oorlog heeft ons geleerd, hoe nuttig
het is de weermacht te behouden. De geschiedenis is de beste leermeester. Het weerloos
maken is een openstellen van het land voor
den vijand.
..,\\Heen door samenwerking der Volkenbond,
is iets te bereiken. Het is een zedelijke plicht
onze weermacht te handhaven; zich weerloos
maken is een krankzinnigheid. Men zou evengoed de politie of de rechterlijke macht kunnen afschaffen. De Nederlander is geen militairist. Maar de ligging van ons land en het
bezit van Indië maken het behoud van een
weermacht noodzakelijk.
Hoewel de roode partijen weten, wat het
verlies van Indië voor ons land zou beteekenen, dooden zij toch de nationale gevoelens.
Het argelooze vo~k wordt opgeofferd aan een
valsche verkiezingsleuze.
Spr. wekte de aanwezigen op: tot bevordering van het werk van den Volkenbond. De
ontwapenaars negeèren leger en vloot als opvoedingsinstituut voor het volk. De V. Democraten rekenen zich niet tot de rooden, toch
zijn zJj met een rood sop overgoten.
Spr. schetste de gevaren van een revolutionaire regeering. Troelstra :,ee-"t .2"eze2:d, dat
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de S. D. A. P. steeds wacht op een gelegenheid om de macht in handen te krijgen. De
communisten en S. D, A. P. zullen tot dat
doel samenwerken, en wanneer dat is bereikt,
zullen de fanatici vrij spel hebben.. Het Spartacisme in Duitschland en de Sovjet-regee1·ing
in Rusland bewijzen genoeg. De Communisten
verfoeien het militairisme alleen, wanneer zij
de macht niet in handen hebben.
Overal stookt het Russische Communisme.
Daarom moeten wij waakzaam z:;n en in den
Bijz. Vrijw. Landst01·m een tegen-organisatie
vormen, en a!s het noodig is, de revolutionairen neerslaan. Het zou spr. een eer zijn,
hen dan aan te voeren.
Spr. droeg daarna het "Holland ons" vo·or,
en eindigde met een "Met God en met Oranje
voor het dierbaar Vaderland!" (Applaus.)
Staande werd het Wilhelmus gezongen,
waarna de uitreiking der kruisen plaats ~d.
Gedecoreerd werden o.a. de heeren gep. luit.
kolonel Buijs-Ballot, burg. van Veere, en Mr.
Zijlstra, voorzitter van den militieraad. De
heer Umbgrove wenschte den thans gedecoreerden geluk en hoopte dat zij hun kruis nog
j-a.:r.én .zouöen.. -mög-en d:ragen a1s een herinnering aan het lief en leed der mobi!isatie.
Spr. bracht nog dank aan degenen, welke
dezen avond financieel hebben mogelijk gemaakt.
Nadat verv~-schingen waren rondgediend
en een strijkje belangeloos eenige nummers
ten gehoo,re had gebracht, nam de heer BuijsBallot het woord, om den heer Umbgrove dank
te brengen voor dezen avond.
De heer mr. Zijlstra zeide, dat het hem in
den goeden ouden tijd nog gelukt was een
remplaçant te vinden. Spr. is alleen in militafren dienst werkzaam geweest als commandant van de schutterij en voorzitter van den
militieraad. Spr. meende de mobilisatie ook
van den burger!ijken kant te moeten beschouwen en meende, dat het voor de burgers misschien nog een grootere eer was, het kruis te
mogen ontvangen, dan voor degenen, welke er
aan hebben medegewerkt, het te ve1·dienen
Daarna werd staande het ,,\Vien Neerlandsch Bloed" gezongen.
Majoor Mol, commandant van den B. V. L.,
hoopte, dat men er een eer in zou stellen het
kruis altijd en overal te dragen.
De heer Laernoes deed een beroep op de
aanwezigen zich aan te sluiten bij den B. V.
L. Spr. zette uitvoerig de voordeelen hiervan
uiteen.
Daarna sprak de heer Persant-Snoep een
rede uit, getiteld: ,,Het mobilisatiekruis en de
mobilisatie", waarin een overzicht van het
mobilisatietijdperk werd gegeven. Spr. wekte
de aanwezigen op toe te treden bij de gewestelijke vereenigingen van den B.V.L., tot vorming van een N ationalen Bond. Deze zou een
zegen worden voor het geheele land.
Hierna. werd staande het 2e couplet van het
Wilhelmus gezongen. De heer Umbgrove deel•
de mede, dat na de bijeenkomst de gelegenheid
zou worden opengesteld zich op te geven als
lid van den B. V. L.
De heer De Jager, commandant van den
landstorm, bracht een woord van dank aan
degenen, die tot het slagen van dezen avond
hebben meàegewerkt. Spr. meende namens alle
aanwezigen te kunnen spreken wanneer hij
zeide dat men, wanneer een nieuw beroep op
hen zou worden gedaan, men niet teleurgesteld
zou worden.
De heer Bommeljé sprak vervolgens nog een
woord namens de gedecoreeerden en eindigde
met een driemaal "hoera" voor de Koningin,
Daarna sprak de heer Umbgrove het sl9twoord.
·
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De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is
een vrijwilligerscorps opgericht, uitgebreid en immer door in consolidatie tot
beteugeling, of liever tot voorkoming van
revolutionair geweld.
Deze laatste omschrijving doet bij velen
onzer landgenoten al aanstonds de vraag
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onwrikbaar gebleken front ;-an Europa 's
sterkste militaire r..iogendhed als door één
onvoorzienen stoot volkomen ineengedrukt.
Na de stage, geweldige drukking der uiteindelijk overtalrijk gewassen wederpartijen ...... natuurlijk! Tengevolge van de
langzaam maar geleidelijk ingezonken
weerstandskracht van den toch overwonnen krijgsmansgeest...... zeker! Maar óók
- doordat achter dat front, m de volksziel, de geest der omwenteling was opgedoemd uit den afgrond van het aan Gods
wet ontzonken menschenhart.
rroen - toen Duitschlands keizer bij het
morgenkrieken voor gevaar op eigen erve
schuilplaats zocht over de grenzen van een
klein land, toen stortte ook het Duitsche
keizerr\jk machteloos ineen en de geest der
Revolutie riep den Staat der "Volkswirtschaft'' uit, dien
,,geen Grondwet zal behouden, hoe ver[good eens of vertreên,
Zoo geen raad bij God gezocht wordt ... ''
De wereldcrisis had ook onzen Nederlandschen volksaard niet onberoerd gelaten. Hoe verrassend vaak voor de oorlogsrampen zelve gespaard, de benarde tijden,
de moeiten en zorgen van het leven van
allen dag hadden den geest verslapt, versuft schier. De haast ondraaglijke lasten
der eindelooze :r:Ó.0bilisatie, door het werkeloos en schijnbaar .doelloos voortgesleepte
leven verzwaard, hadden den -·eerkrachtigen boog van den jongen gees~ tot brekens
toe gespannen. Woelige elementen vonden
gelegenheid om de gemoedsstemming van
zekere groepen tot weerbarstigheid op te
zweepen en het schéén soms, of de geest
der natie daarop niet krachtig reageerde.
In één enkele militaire legerplaats
barstte plots een baldadige geest van bruut
geweld los, die te erger deed vreezen, toen
elders de door revolutionaire ~ ·· 1paganda
verdwattsde jonge mannen, als ware 't een
spel, het Russische en Duitsche voorbeeld
wilden volgen in de vormmg van "soldatenraden ".
De glorie der in het buitenland geslaagde omwenteling steeg ook Nederlandsche
staatslieden en volksleiders naar het hoofd.
Uit enkele mededeelingen !;i de socialstische pers was reeds gebleken, dat ook hier
te lande voornemens werden gekoesterd
om "de arbeidersklasse in den strijd te
voeren tot volbrenging van 't groote werk

dat de historie van haar eischt." De Sociaal-Democratische Arbeiderpartij en de
met haar verwante organisaties riepen
haar volgelingen op naar het congres van
den 24sten November, waar de houding
zou worden bepaald "die in dezen grooten
strijd door het proletariaat moet worden
ingenomen". 't Scheen alzoo, alsof ten onzent het groote werk der omwenteling van
het rad van Staat op echt Hollandsch-degelijke wijze, wél wikkend en overwegend,
zou worden voorbereid. Maar de revolutionaire gebeurtenissen over onze Oostergrenzen snelden den kalmen Hollandschen
geest vooruit en maanden hem tot spoed.
Daarenboven niet alle leiders van de
socialistische arbeidersbeweging waren gezind het Duitsche voorbeeld voetstoots te
volgen. Er waren er, die liever op den
weg der vreedzame, geleidelijke evolutie
wilden voortschrijden dan zich roekeloos
in het avontuur van een Tevolutie te werpen. Toen stond het ook in dien engeren
kring op het gevaarlijk moment van een
crisis: of de onbewuste massa zich achter
de gewelddaad der minderheid zou laten
medesleepen dan wel naar de bedachtzame
stem der meerderheid hooren. En toen
beeft in de socialistische beweging de minderheid het gewonnen! Voor enkele dagen
gewonnen! Niet omdat weldra in den eigen
kring het gezond verstand weer zegevierde,
maar doordat op dat oogenl::lik, Gode zij
dank! in andere kringen der Nederlandsche natie nog genoegzame veerkracht aanwezig was om op te springen en het omwentelingsgeweld te bedwingen.
Op Zondagavond, 10 November, werd in
een vergadering te Rotterdam, waar de
leidende personen uit alle politieke en sociale groepen der sociaal-democratische
beweging aanwezig waren, een voorloopig
program van eischen opgesteld. Tevens
werd besloten het congres van 24 November een week te vervroegen. Den volgenden avond, Maandag 11 November, in een
tweede vergadering, eveneens te Rotterdam gehouden, meende de heer Troelstra
bepaalde conclusies te kunnell trekken uit
de soldatenrelletjes, die veertien dagen te
voren in den Harskamp waren voorgevallen.
"De Nederlandsche soldaten", aldus de
leider, ,, ......... gevoelen hun eigenwaarde,
en hebben reeds, terwijl zij nog de wapens

dragen, de gehoorzaamheid opgezegd aan
de heerschende klasse".
En hij constateerde daarom: ,,Maar
wanneer die klasse onder zich ziet wegvallen het steun:mnt van het geweld, waarop
zij in laatste instantie moet bouwen, dan
heeft zij ook in Nederland afgedaan als
heerschende klasse' '.
Voor den heer Troelstra lag dus de weg
der revolutie open en hij werd in die overtuiging gesterkt, niet alleen door de don•
<lerende instemming der schare vóór hem,
maar ook door de woorden van zijn vurige
volgelino-eL naast hem. Die wierook bedwelmd: hem en hoe bedachtzaam hij in •
den aanvang van zijn rede getracht had
de voorstelling te geven, dat de komende
sociale revolutie'· niet anders zou zijn
dan een geweldlooze, natuurlijke ont"1kkeling van den tijdloop der staatkundige
gebeurtenissen, hij was weldra zijn revolutionnairen hartstocht niet langer meester
en verried zijn eigenlijke bedoelingen in
zijn laatdunkend oordeel over het door
zijn geestverwante organisaties opgestelde
program van hervormingen. ,,Dit program
is den arbeiders lang niet mooi genoeg!''
zoo bruiste het hem plots uit het gemoed.
"Het voornaamste, het eigenlijke staat er
niet in. De arbeidersklasse in Nederland
grijpt thans de politieke macht".
•
Reeds uit deze woorden bleek overduidelijk, dat metterdaad op een staatsgreep,
een politieke revoluti~, gecoeld werd. En
al ware te goeder trouw verwacht, dat
deze zonder geweld zou kunnen verloopen,
dan kon zulke meerring toch slechts steunen op de hoop, dat aan de Regeering de
macht tot handhaving •van gezag, wet en
orde ontzonken was. Dat bleek evenzoo uit
de woorden van het tweeden, naar revolutionnaire avonturen : ake:!:l.den geest, den
heer Heykoop, die meende, dat, indien de
Rotterdamsche burgemeester op dat oogenblik de politie in de zaal zou sturan, deze
"de helmen en de geweren" aan hen, de
leiders der revolutie, zou geve::i..
Tot de omwenteling, desnoods met geweld, was besloten. En de meerderheid
dáár, op die vergadering, in die beweging,
toonde geen genoegzaam ste7igen ruggegraat te bezitten om er zich tegen te verzetten. 't Ging, zooals het altijd gaat, als
de handen s;lap zijn geworden en de knieën
traag.
.........,

Oud Nieuws.
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krachten in de Landstormbeweging.
Rust op het militaire gedeelte de zorg
voor de organisatie, de encadreering, enz.
de Landstormcommissies, van de hoogste
toe de laagste, zorgen voor de consolidatie van het getal en de waarde.
Hier hebben vooral de plaatselijke commissies en leiders een verantwoordelijke,
maar tegelijk schoone en aangename taak.
Van hen hangt het bestaan, de groei en
bloei van de organisatie af, omdat zij het
directe en dagelijksche contact hebben
met de vrijwilligers zelf. Nu is er één ge-

hoog gevoel voor recht en wet!
Die juiste overtuiging, die noch zwenkt
naar angstig pessimisme, dat arbeidszin
en levensvreugde doodt, noch overhelt
naar kinderlijk optimisme, dat in niets
gevaar ziet en zorgeloos door het leven
fladdert, onder de vrijwiligers te bewaren,
ziedaar de taak van de leiding gevende

GROESHEEK 1925.

Zoo zal dan ook het Bijz. Landstormkorps "de Meijerij '' zijn landdag houden
en wel op 29 Augustus a.s. Dit besluit
hooft door de uitgebreidheid van het Verband en het groot aantal Vrijwilligers heel
wat overwegingen en besprekingen gekost.
Maar nu hét besluit daar ligt, verwachten
we van allen, die het Instituut welwillend
gezind zijn en daarvan sedert het jaar van
zijn instelling tot heden blijk gaven, en
inzonderheid van de plaatselijke leiders,
dat zij zich zullen inspannen om den landdag een schitterend succes te bereiden.
Moge het een dag worden, waarop ons Verband, hetwelk wat zijn organü:atie aangaat
zoo 1n goeden naam heeft, bezegelt, dat het
van denzelfdèn rreest vervuld is als in
1918/19 en paraat is en blijft waar het
geldt het wettig gezag en de orde te handhaven. Alle bezwaren ten spijt zij de leuze
voor dien dag: Naar Vught!

zijn,

welke
ge-

men in roerige en gevaarlijke dagen het
meeste lastheeft, omdat ze op stonde de
kluts kwijt zijn, wanneer hun ongemotiveerd optimisme in duigen valt. Wie
echter het heden en de toekomst ziet
groeien uit het verleden, die 's werelds
loop bekijkt ook buiten Neerlands grenzen, die uit gesprekken en geschriften
weet, hoe het gist en kookt in alle werelddeelen, en daarbij, dat landsgrenzen geen
scheiding en oponthoud meer geven aan
het internationaal verband der geesten,
kent ter beveiliging zijner stoffelijke en
geestelijke goederen slechts den plicht van
voorzichtigheid en waakzaamheid. De
Bijzondere Landstormer blijft dan zijn
korps trouw, omdat hij weet, dat hij als
overtuigd lid van dit instituut zich het
best van dien plicht kan kwijten, staande
op de plaats, waarheen zijn wettige Landsregèering hem riep, vertfö'ûWèhd op zijn

vaar, dat zij hun hoofdtaak minder of
meer vergeten; dat is niet, dat zij hun
leiderschap zullen ambtioneeren uit
winstbejag, (de luttele bijdrage in de te
maken of gemaakte onkosten is wel zóó
klein, dat niemand daar zooveel uren van
zijn ontspanning of van zijn huiselijk
leven voor geven zal), maar het geYaar,
dat wèl bestaat is, dat er verscheidenen
zijn die moeilijk kunnen ontkomen aan
de ' bekoring van leider te zijn bij de
schietoefeningen, die dan al spoedig vergroeien tot de schietsport.
Zonder nu iets te willen afdoen aan de
goede eigendomlijkheden van deze mee
van de schoonste onder alle sporten, is
het toch goed, dat onze leiders wèl overtuigd zijn, dat de schietoefeningen_ bij
onze organisatie een doel maar middel
zijn, en dat dus het middel niet tot doel
mag verheven worden, en dat de nadruk
bij al het organisatiewerk niet moet valle;1
op schietoefeningen, maar op de orgarusatie en de leden zelf.
Omdat men soms veel te veel aandacht
besteedt aan de schietclub, wordt de consolidatie van het getal in de afdeelingen
wel eens vergeten. Men vertrouwt maar
op de Landstormcommissie uit de bonden,
,,Pro Rege '' en uit de R.K. Militaire Vereenigingen, en vergeet, dat er zoo velen
zijn bij de thuiskeerende dienstplichtingen, die door deze organisat~es niet bereikt kunnen worden. Allerlei levensomstandigheden doen velen onze rangen verlaten, de plaatselijke leiders hebben mede
de taak de opengevalen plaatsen aan te
vulen, en terwijl dit in sommige afdeelingen geregeld gebeurt zóó, dat de eindsom een surplus oplevert, zijn er andere,
die nooit een nieuw lid weten in te
boeken.
Omdat sommigen teveel hechten aan
een waardevollen schietstaat, wordt de
consoldidatie van de waarde der afdeelingen over het hoofd gezien en wordt
een ander groot middel om den geest
van saamhoorigheid te verstreken, n.l.

naar voren: ,,Zijt ge daar nog bang
voor?" Menig vaderlander leeft alleen
in het heden en in de toekomst zonder
verband met of aandacht op het verleden;
dezen hebben dan ook aanstonds het antwoord· klaar op de zoo juist gestelde
vraag, en natuurlijk in ontkennenden zin,
en .het zijn óók juist dezelfden, waarmee

'Uit het Historisch
Overzicht.
Zonder toestemming overnemen verboden.
De historie van Oud-Holland, schoon
met gouden glansen omstraald, heeft ook
donkere bladzijden. Meer dan één tijdperk
was er, waarin de band van saämhoo :righeid, in strijd en lijden, bij bloed en tranen door de hand des Almachtigen gevlochten, roekeloos uiteengerafeld scheen:
Oranje van Nederlnad losgescheurd. Niet
door vreemd geweld of overmacht, maar
door "eigen Landgenooten zelve", die, in
'verwaten dwangzucht of misdadigen omwentelingszucht den vaderlandschen geest
én der nationale traditie ontr~uw, Oranje
mi.n zijn historischen plaats drongen, van
den erfgrond der Vaderen verjoegen en
Vorstenhuis en Volk den zegen ontroofden
dien de eeuwen van het trou,,rhartig bondg-enootschap gekend hadden.
· De stand der partijen mocht ,zich, gelijk
de drang der beweegredenen, naar den
geest der tijdperken wijzi[.,èn - het was
altoos weer een kleine minderheid, die het
stout durfde bectaan, een klove te scheuren tusschen Oranje en Nederland, tuss.chen Oud-Holland en zijn eerstgeboren
Dynastie. Maar - 't was óók de slapheid,
de tijdelijke ontaarding van de meerderheid, van schier 't overig deel der natie,
die het verbreken der nationale eenheid
mogelijk maa: te.
Totdat de echte, oude volksgeest - nu
1n korter, straks na langer tijd weer
ontwaakte ...... Oud-Holland, dat in bange
dagen zijn Oranje als Redder uit Gods
liand gevonden h ,,d.

Met bloempjes op pad voor de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
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Dán riep N eêrlands volk weer, al snikte
't soms uit de keel:
"Oranje-Boven! blijft de kreet
In nood en dood, in lief en leed;
Geen and'1e ga daar bovc-1,
Dan waar wij God mee loven.''
't Waren bange dagen óók in November 1918.
Ten einde van den langen wereldkrijg
:van meer dan :vier jaren werd het schier

~

'een goed bezochte gezellige vergadering
te weinig behartigd.
Men moet het een doen en het andere
niet laten! 't Is prijzenswaardig door een
sterke schietclub een goede kern te houden en te versterken, maar men mag ni~t
vergeten, 'dat er velen even goede vrijwilligers zijn, die om een of andere reden
niet willen of kunnen deelnemen aan de
schietoefeningen en die even goed vallen
onder de goede zorgen van de plaatselijke
leiders.
Het is daarom zaak te :zorgen, dat de
jaarvergadering ook bijgewoond wordt
door alle leden. En opdat zulks gebeure,
is noodig, dat allen eene behoorlijke conj:vocatie ontvangen. Dit is echter niet genoeg; wil men werkelijk, dat allen aan
1
~en oproep gevolg geven, dan is het ook
laoodig, dat deze er zoo uitziet, dat ze
menschen trekt. Die jaarvergadering moet,
~et andere woorden, gezellig gemaakt
f:worden. Als deze alleen bestaat in een
pdjsuitdeeling aan de winners in den
'1chietwedstrijd, dan bestaat er alle kans,
t'dat zelfs de schietlustigen, die geen prijs
~·gewonnen hebben, nog niet aanwezig zijn,
:van zelfsprekend, dat de anderen er nog
niet aan denken. Het gevolg is, zooals
trouwens de ondervinding leert, ä.at een
<l.eel onzer vrijwilligers :van de organisatie vervreemdt.
:Wien de schoen past, trekke hem aan !
Laat men in den a.s. wintertijd eens op
llit punt letten. Er zijn verschillende mid'delen om een algemeene vergadering aantrekkelijk te maken. Men nemy bij elkander: de leger- en vlootfilm, de uitreiking van mobilisatiekruisen, gecombineerd met afdeelingen uit de naaste buurt
.brengen weer eens een nieuw leven,
sterkenden kameraadschappelijken zin, en
~erhoogen de kracht van onze schoóne
'organisatie tot heil van Vaderland en
Koningin.
JOS VAN GENK.
WEST-BRABANT.
,':!' Woensdag 5 Augustus 1.1. hield het
i.'W'est-Brabantsch Verband in Hotel Buijzen te Roozendaal een algemeene vergadering met de Plaatselijke Commissiën en
'Leiders.
Een twintigtal afdeelingen waren ver.tegenw:oordi~d,. benevens d() Gew. Çom.

De Gemeentezaal in de Openb. Muloschool
bood een gezellig, vriendelijk aanzien.
Wat bij het binnentreden allereerst het oog
trok, waren de prijzen op een lange tafei
ordelijk uitgestald. De verscheidenheid er van
was sprekend.

Vrijdagavond 8 uur werd de bijeenkomst door
den heer burgemeester geopend.
Een 50-tal leden hadden aan de uitnoodiging
gehoor gegeven en werden door den heer burgemeester welkom geheeten.
Spreker memoreert, dat zich .hier een afdeeling heeft gevormd als gevolg der oorzaken,
die thans een 7-tal jaren achter, ons liggen.
, In onze geschiedenis komen meerdere donkere
dagen voor, zoo ook de dagen van Nov. 1918,
in welke dagen een revolutionnaire geest
zich uitte.·
In die dagen toch verklaarde de leider der
revolutionnaire partij te zullen grijpen naar de
regeermacht.
Troelstra deed de mededeeling, dat onze
geëerbiedigde Koningin den troon moest verlaten en heengaan of desnoods als presidente
kon blijven.
Gelukkig echter kwam 't zoover niet. God
de Heere deed ook in die dagen blijken, dat
er in het land tienduizenden waren, die opstonden tegen de revolutie.
Dat was de geboortedatum van het landstormkorps. Ook in Aalten ontstond een: afdeeling, die als voorzitter den burgemeester aanwees, terwijl de chef-veldwachter v. d. Boomgaard h~t commando zich liet welgevallen.
Maar bij den Landstorm behooren schietoefeningen. Door belangstellenden werden deze
gelukkig geldelijk mogelijk gemaakt.
Het eerste schot werd gelost door den heer
Burgemee_ster, en hiermede waren de wedstrijden geopend.
Het resultaat bleek, toen de voorzitter begon
met de uitdeeling der prijzen, in groote getale
geëtaleerd.
Achtereenvolgens ontvingen den len, 2en en
3en prijs de heeren Ko.rskamp, v. cl. Boomgaard, Drok, H. Somsen, enz.
De prijzen bestonden uit pendule, barometer,
klokje, inktstel, rookstel enz.
Velen werden blij gemaakt, daar er meer
prijzen waren dan meestal bij zulke gelegenheden het geval is.
Na de uitdeeling legt de voorzitter er den
nadruk op, dat met de schietwedstrijden moet
worden voortgegaan, ter versterking van den
band en, wat God verhoede, mocht men geroepen worden het land te dienen, om beter
paraat te zijn.
De commandant deed me het voorstel om
Pen volgend jaar een landdag aan den schietwedstrijd te verbinden.
We komen daarvoor, als het denkbeeld

Revolutie zou het zijn! Dáárom kon de
leider, al had hij het even te voren nog
gezegd, geen acht dagen meer wachten op
het congres om daar te overwegen, of er
arbeiders- en soldatenraden zouden worden
gevormd. Men kon de zich snel ontwikkelende gebeurtenissen in het buitenland
niet traag achteraan wandelen. Den vorigen dag was partijgenoot Ebert als presi'µent der Duitsche republiek opgetreden.
In den nog duisteren morgen van Zondag
10 November was de Duitsche monarch bij
Eysden ons land binnengekomen... Er was
.ook in Nederland haast bij. ,,Ik weet", zei
'de heer Heykoop des Maandagsavonds, ,,dat
,Troelstra morgenmiddag 1 uur in de
ll'weede Kamer het revolutionnaire woord
:zal spreken buiten de parlementaire orde
'en buiten den gewonen gang van zaken
pm tot de bezittende klasse en tot de rering".
En zoo geschiedde. Aanvankelijk betooende, alsof hij slechts den gang van het
terpellatiedebat over de gebeurtenissen
de Harskamp als één der sprekers in
öe rij vervolgde, kondigde nochtans de
1
heer Troelstra, toen zijn rede tot haar
'hoogtepunt steeg, in de historische verga''dering der Tweede Kamer van Dinsdag 12
November de staatsomwenteling, den
l~aatsgreep, aan met de woorden: ,, ..... de
i.sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de
(vakbeweging en de arbeidersorganisaties,
µie rondom haar zijn verzameld, hebben de
teekenen des tijds verstaan en zijn van
plan van de veranderingen, die in het
buitenland plaats vinden, en den indruk,
dien zij ook maken op de groote massa van
het Nederlandsche volk, gebruik te maken, niet slechts om concessies op dit of
dat gebied v.an uw stelsel, van uw klasse,
van uw Regeering te verkrijgen, maar omdat zij meenen, dat het oogenblik gekomen
is, dat zij aanspraak kunnen maken voor
het groote werkende volk van ons land op
'de overneming van de macht in den
Staat... Wij gevoelen ons thans niet alleen
voor onze eigen klasse verplicht te grijpen
naar de staatsmacht ...... "
Tegenover dit duidelijk uitgesproken
voornemen om tot een omwenteling in den
Staat over te gaan langs onwettigen weg
rees in de Kamer verzet van alle kanten ...
behalve uit den kring van des heeren
~lstra's naaste yrienden,. die nad~ep. bij

herhaling verzekerd hebben, dat hij niet
uit hun naam gesproken had. Het lijdt
dan ook geen twijfel, of de geest der revolutie zou reeds in die week in Nederland ontketend zijn, indien het niet aanstonds den revolutionairen leider en zijn
vrienden duidelijk te verstaan was gegeven, dat het Nederlandsche volk van zulk
een onwettige omwenteling van het Staatsgezag niet gediend is.
Bij intuïtie werd het door het volk verstaan, dat het niet zoo 'n eenvoudige wijziging van het politiek beleid was, als het
in de redevoeringen moest schijnen, maar
dat het aanging op een ontwrichting van
de historische en constitutioneele staatsorde, die in Nederland en Oranje haar
eenheid vindt. Er was telkenmale gesproken van "de heerschende klasse'' en "de
arbeidersklasse, die de macht zou overnemen"... een voorstelling van onzen constitutioneelen Staat en zijn souverein Gezag als van een volksbewind. Zoodani,ge
voorstelling miskent ten eenenmale de in
de historie gewortelde en in de Grondwet
geboekstaafde souvereiniteit van het Huis
van Oranje. Hierop dient wèl acht gegeven, omdat na de volslagen mislukking de
revolutionnaire leider zelf gepoogd heeft de
geruststellende meening te doen ingang
vinden, als zou hij het niet op het bewind
onzer Oranjevorstinne hebben toegelegd.
Als republikein zou hij slechts bedoeld
hebben den monarchalen regeeringsvorm
te verandeFen in dien van het gemeenebest, waarin dan de arbeidersklasse den
"krachtens haar onmisbaarheid en haar
noodzakelijkheid'' overheerschenden invloed zou hebben, terwijl hij overigens er
geen bezwaar tegen zou hebben gehad, de
Koningin als Presidente der Nederlandsche
republiek te erkennen. In de Soc. Gids
van Juli 1919 heette het: ,,...... of de
Koningin zal kunnen worden gehandhaafd'? Dit had in November misschien
gekund ...... ''
Indien dit een verontschuldiging zou
moeten heeten, voor wat in de Novemberrede wellicht minder duidelijk was geweest, - de heer Schaper vertelde in de
Kamer twee dagen later, dat Troelstra, die
anders zijn redevoeringen van groote vellen papier voorleest, ditmaal had moeten
improviseéren dan is het een misleid~nde verontschuldiging. Tenzij de rede-

naar· woord~n gesproken heeft, voor welker draagwijdte hij niet verantwoordelijk
zou mogen worden geacht, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat de consequentie van zijn voornemen zou hebben
geleid tot daadwerkelijke revolutie, die
niet zonder bloedstorten zou hebben kunnen verloopen en tot volledigen afstand
van H. M. de Koningin en Haar Huis had
moeten voeren. Tot gewelddadige verbreking dus van den band tusschen Nederland en Oranje.
Immers, al ware de oprechtheid van
deze nadere verklaringen zonder voorbehoud te aanvaarden, dan nog dient de historie van al zulke roekeloos opgezette revolutionaire bewegingen ter waarschuwing te
strekken. Of is het niet steeds weer gezien,
dat, zoodra eenmaal de geest der omwenteling ontketend was, het stuur der opeenvolgende gebeurtenissen den oorspronkelijken leiders ontglipte en in handen viel
derzulken, wier blik op veel wijderen horizont was gericht î Waren er ook zulke
volksleiders in die dagen niet gereed om
,,naar de macht te grijpen'' î En met welke consequenties î Ze bleken uit artikelen
van het sociaal-democratisch dagblad Het
Volk. Ze werden duidelijk uitgesproken
door den leider der Nederlandsche Communisten, den heer Wijnkoop, toen hij
zeide: ,, ...... op dit oogenblik wankelen de
tronen overal. Zou het niet het verstandigste zijn, wat de Kroon in deze dagen
zou kunnen doen om het voorbeeld te volgen van de Duitsche vorsten, wier voorbeeld zij toch reeds zoo vaak volgt, en eenvoudig op een goeden morgen er van tusschen te gaan 1 Ten aanzien van de quaestie van de Kroon hebben we op het oogenblik dezen eisch : de, Kroon moet afstand
doen. Indien zij dat niet doet, dan staat
daar eenvoudig de quaestie, dat het volk
er een einde aan zal moeten maken. Als er
nog iets van het verstand van den voorvader over wien ik het zooeven had, die
in één nacht van conservatief, democratisch is geworden, bij de tegénwoordige
Oranjevorstin leeft, dan zou zij moeten
zeggen: ik ga, voordat ik verjaagd word."
En de heer Kolthek, de derde van het
revolutionaire driemanschap _van parlementaire groepen, dreigde: ,, .... indien de
heeren dat niet weten, of niet willen weten, dan zullen zij misschien in de naaste
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leden. Met kennisgeving waren afwezig de
Heeren L. van Agt en Mr. J. Houben,
benevens de Voorzitter, oud-Burgemeester
van Klundert, A. C. van Drimmelen, in
wiens plaats de vergadering geleid werd
door den Secretaris, pastoor Van Genk.
De heer P. van Gilse, te Roozendaal
werd als nieuw-benoemd commandant
van het L.S.M. korps motordienst W. Br.
geïnstalleerd als lid der Gew. Commissie.
Besloten werd dit jaar op de gewone
wijze plaatselijke schietwedstrijden te
houden, benevens een Verbandwedstrijd,
welke echter plaatselijk zal "verschoten''
worden, terwijl de prijsuitdeeling voor
dezen laatsten zal geschieden in een centrum, hetwelk het voordeeligst ligt voor de
winners.
Ter bevordering van den goeden kameraadschappelijken geest werd gewezen op
de noodzakelijkheid de jaarvergadering
met de leden aantrekkelijk te maken; aanbevolen werd de uitreiking op eenigszins
plechtige wijze van de mobilisatiekruisen,
de Leger- en Vlootfilm, enz.
Na enkele besprekingen van administratieven aard, over gedenkplaten, Landstormblad, werd de vergadering, die een
aangenaam en zakelijk verloop had, door
den wn. voorzitter gesloten.

ZuidaHolland West,
Hillegom : De Leider J. van Roode zal
voortaan tevens- optreden als instructeur.
Noordwijkerhout: Als Leider zal voortaan optreden inplaats van Korporaal W.
A. F. v. d. Zalm, Sergeant C. van Beelen,
Hoofdstraat 27, Hillegom.
Voorschoten : Als Leider zal voortaan
optreden inpiaats van Korporaal P. Suur,
Sergeant E. L. M. van Wensven, Leidschestraatweg 31, Voorschoten.

VERSLAG
van den gehouden schietwedstrijd
van den Bijz. Vrijw. Landstorm te

AALTEN.

instemming vindt, het volgend voorjaar nog
wel weer bij een.
Hiermede zegt spreker zijn we aan het ei:nt
van dezen avond gekomen.
'k Hoop dat u allen volgend jaar weer presen!
zult zijn, en anderen zult opwekken.
Na eerst een woord van dank gebracht te
hebben aan allen, die hebben bijgedragen en
medegewerkt aan dezen goedgeslaagden wedstrijd, sluit de voorzitter dezen gezelligen
avond.

LANDSTORMKORPS MOTORDIENS':f.
Op de lüden Juli werd op Walcheren
een goed geslaagde avondoefening gehouden door 3 secties van het Landstormkorps
lV~, tordienst, ter sterkte van 76 man. De
oefening werd bijgewoond door den korp~commandant, overste Wijnaendts, en offi.
eieren van den Motordienst uit Holland,
Utrecht en Gelderland en was onder leiding van den commandant van de· afdeeling Zeeland.
Op 25 Juli werd door deze afdeeling
deelgenomen aan een behendigheidswedstrijd voor auto's en motore-1 te Bergen op
Zoom.
HAARLEM.
Het plan is gemaakt op ?.8 Augustus a.s.
met een eerewacht van ± 50 man deel te
nemen aan de huldebetooging bij het bezoek
van H. M. de Koningin aan deze gemeente.

TWENTE.
Het Eere-Voorzitterscha p der Ge~estelijke Landstorm Commissie Twente is aanvaard door den Heer Commissaris der
Koningin in de Provincie Overijssel, Mr.
A. E. Baron van Voorst tot Voorst.
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Uitslag van den Schietwedstrijd
van de Afdeeling AAL TEN
v.d. Bijz. Vrijw. Landstorm

E

le prijs, 92 punten, Pendule, Korskamp;
2de prijs, 91 punten, Barometer, v. d. Boomgaard; 3e prijs, 90 punten, Klokje, J. Drok.
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ZEELAND.
Op 31 Juli en 1 Augustus j.l. hield de BijVerzondere Vrijw. Landstorm "Zeeuwsch
band" haar jaar!. Prov. verbandschietwedstrijd
op het militair schietterreim te Souburg. De
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toekomst op een minder aangename wijze
daaraan worden herinnerd.''
Zelfs bleef het niet bij deze parlementaire redevoeringen. Na een bijeenkomst
van het Revolutionair Socialistisch Comité
op den avond van 13 November te Amsterdam, waar de gemoederen waren opgezweept door opruiende redevoeringen van
de heeren Wijnkoop, Kruit, Domela Nieuwenhuis en mevrouw Roland Holst, trok
een 4000-koppige menigte, door deze agitatoren geleid, op naar de Cavalerie-kazerne.
Daar vielen in de botsing met de kazernewacht reeds enkele slachtoffers van
het revolutionair geweld. Gelukkig hebben
zoo droeve gevolgen zich niet herhaald.
Deze gebeurtenissen zijn in eenigszins
breede inleiding hier met opzet in de herinnering teruggeroepen, omdat de rechtsgrond voor •het verweer tegen zoo heillooze
plannen - in welk verweer de geboorteklok van het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm luidde - in
de zooeven vermelde conclusie ligt.
Er dreigde gevaar voor burgeroorlog in
Nederland en voor omverwerpin~ van het
wettig gezag. Het Nederlandsche volk
stond voor de mogelijkheid van gebeurtenissen, als welke in Rusland de wereld
hadden opgeschrikt en die er de omwenteling hadden ingeluid met een koelbloedigen moor.tl op de Czarenfamilie en een
waanzinnige vervolging van al wie uit
godsdienstzin of staatkundig principe van
de "dictatuur der minderheid" afkeerig
was. Tegen dat gevaar moest worden ge·steld... een kracht van anti-revolutie-gezindheid. Niet om geweld te bedrijven, veel
minder om geweld uit te lokken, maar om
voor geweld te bewaren. Om Joor beveiliging van den Staat en zijn Souvereine de
eerste poging tot geweld te verhinderen, te
voorkomen.
Het zou te ver voeren, thans een omstandig verhaal te geven van alles, wat in
die woelige dagen werd gedaan tot steun
van het wettig gezag en ter bewaring van
orde en rust in den lande. Volstaan worde
met de vermelding van di~ maatregelen,
welke rechtstreeks hebben geleid tot de
Zie vervolg 4e pag. 2e bl,a.d.
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Grand Hotel • VICTORIA"

Café-Restaurao t. teleten i. h.
midden der stad i 15 mio . v. Schev. en 5 min. van beide stations
70 kamers met llO bedden. Kamer met 1 bed vanaf f 3.50, kamer
m. 2 bedden vanaf f 7.- beide m. ontbijt inbetrep. Salons voor
Diners en Partiien:Lunch fl.75, Diners v.a. f2. •, Pension id. f7.-
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g Bezoekt alvorens Voorburg te ver-

latendelunchr.• Forum Hadriana"
Goede comsumptie. Uitstekende lunch. Bill. prijzen.
Heerenstr. 28.
Aanbev., F. E. GROBBEN
Café Restaurant"De Knip"
Halte Electrische Tramlijn.
Speel- en Theetuin, gelegen aan de Vliet.
Verhuur van Roeibooten.
C. J. AKERBOOM.

Voorschoten

'S=Gra venhage

Café-Rest." Het Zuid"
Groenmarkt 37.
Lunch à 1 1.50. Plat du jour vanaf f 0.70, Diners à f 1.75
2.25 en 13.-. Couponboekjes voor 12 diners à f 1.75 v. 119.20.

's=Gravenhage

Café-Rest .,Modern", Spui

No. 26. Tel. 10410. Komt U
bij mij eens een Diner probeeren en U zult tevreden ziin wat
men alzoo krijft voor 1 Gulden: Soep, Huzaren-salade met
mayonnaise, Rund-. Kalts• ot Varkensvleesch naar verkiezing.
V erscbill. Groenten, Gek. of Geb. Aardapp. en daarna Dessert.
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Café-Restautant B. DIJERS
Buitènhof 41-42
Tel. 15647/8

-

-
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---

Hotel-Café-Rest. ,,BUITWHOF'
Bezuidenbout 80 - Tel. 71014
Kamers m. ontbijt vanaf f 3.- Volledif pension vanaf f 5.- Prima
Keuken. G~oote Zomertuin. Dir. a. b. HaaQ:sche Bosch tetenov.
de muz:ekt. Gel. a. tramlijnh. 3, 4 7.13 en tiidcns het sciz lijn 6 en
15. Van stat. Holi. lijn 4, v. S.S. lijn 3, 13. Gar. in onmidd. nabijh.
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Hotel des PAYS-BAS.
(voorh. ten. Hotel "St. Joris")
Centrum Stad
Wagenstraat 102
Kamer met de~eliik ontbijt v•naf t 3.- tm. f S. Uitmuntende keuken.

's=Gravenhage

Hotel de B r u x e II es

Restaurant STlELTJENS'
Telef. ll407. STATIONSWEG 45,200 M. van Station H.S.

Kamers met stroomend heet• en koud water vanaf f 3.-.

Aanbevelend, J. B. STlELTJENS.

's=Gravenhage

Café "Overbosch",

Wassenaar

Hotel

.

.

Caté
Restaurant
"De Bellevue"

Het meest tezellig zitje van Wassenaar Prima consumptie.
Billijke Prijzen
Tel. 23.
Aanbevelend, C. BOUMAN

Je adres voor hotel, pension
at restaurant is
HOTEL RESTAURANT VAN REE.
Cemplaan 18, nabij Groenendael.

Heemstede

Hilversum Hotel Pension 'tMelkhuis
prachtig gelegen in de Bosschen en de Heide

Matige prijzen.

-

Telefoon 372.

- GARA.GE
Laren (Gooi) Hotel ,,Hamdorff''
BADKAMERS

-

Prima Keuken
Gerenommeerde Wijnen
Ruime Garage en Stalling.
De Directeur: R. U. TJEERDEMA

Maison ,,Bordelaise"

Uitstekend pension àf 6.- p. dag. W eek-ends f 12.50
p. persoon. Lunch f 2.-. Diners vanaf f 2.50.

Gelderland.
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Vraalt prospectus.

Telefoon No. 13

Het geheele jaar geopend voor:

u

Herstellenden - Rustbehoevenden
en Ouden van Dagen.
S. SPANJER
Hotel-Restaurant

HUISaTER-AA

HOte1 ArnO Id Vossen "

Familiehotel Taa
den bten Ran11- <
Telefoon Int. No. 6. · Teletram-adres .Hotel VOSSEN' '
Aanbevelend.
Mevr. de Wed. ARNOLD VOSSEN

,,Hotel=Restaurant "LAGES"
voorheen "KESSEL"
Vlak tegenover station VALKENBURG. '-+ i-'J
Vraagt prospectus.
-,4},

Hotel Janssen • Villa Herman!

OOSTERBEEK.
Pension incl. kamer v.a. 1 5.- p.d
speciaal Pinkstertarief. Electr. licht. Stroomend water op
alle kamers. - Prospectus op aanvraag.

Goz.e wijnstraat 24 v /h Lindenlaan

Ellekom

Van ouds tunstit bekend H6tel. Modern intericht. Prachtite,
Lusttuin. Geheel stofvrij teleten. Centrale verwarminL 1"-.amcn
met stroomend water. Groote Auto-tarde. Het tehcelc jaar
teopend. Vraat! Prospectus.
Telefoon No. (15,

Familie-Hotel "ELLINCHEM''

1n4ericht naar de eischen des tijds. Prima keuken Vraatt

prospectus. Telefoon No. 14

B. A. HUPKES

Velp Hotel "Rozendaal" • Telef. 650
Zeer hoog gelegen te midden der dennenbosschen
met schitterend uitzicht op het park van Kastee
ROZENDAAL.

Hotel de l'Empereur
Bonds Hotel
te RANG Familie Hotel van bekende reputatie
lntercomm. Telefoon 13

,,,

H0TEL=PENSI0N ,,FRANSSEN'.~t

Oosterbeek-Hoog
Pension "EIKENHORST"

Autogarages.

Van ouds bekend.
Telef. 38.
Vraagt ; prospectu■, '

Hotel-Restaurant Kusters-Janssen

Ellekom. Familie-Hotel "BUITENZCRG''

Mooie liUint aan de Geul tetenover de Typi1che Franeche
Molen met troote Waranda.
Billijke Pensionprijs. • Pro1pectu1 op aanvraat.
Het teheele jaar teopend. - Telefoon No. 91-

Intericht naar de eisehen des tijds. Mooiste lit4inat met trooten
tuin. waarin teteltennisbaan. Vlak bij de bosschcn. Garate1
Telefoon No. 35.
E. DIKKER-HUPKES

Bezoekt de natuurrJJke

Hotel-Restaurant "Centraal"
Gevers Deynootwet No. 9-13
Pension Mei, Juni" vena! f 5.-, Juli en Augustus
vanat t 6.-. Logies ontbijt vanat f 2.5U.
Lunch f 1.50. Diner f 2.50.
Aanbevelend, H. KLERK-

Hotel-Pension , ,S o n ·s b eek'•
Restaurant. Telefoon 888
Familiehotel le rant.
Alle kamers atroomend koud- en warm water.
Centrale

Arnhem

Katwijk a/Zee

Fraaie duin wan delinten.

Gids gratis en franco hij V,v.V. aldaar.
Lunchroom "Noordzee"·
Noord-Boulevard.
Bezoekt dit meest gerecommandeerde zitje.
Eigenaar JAC PRONK.

Katwijk atZee

Arnhem

Gebeele jaar teopend

Pension ,. WA R N S B OR N"
Schelmsche wea& 1

Van ouds bekend Femilie•Pension, uitstek. tafel
Matige prijzen.
Telef. Intercomm. 802,

-

Hotel en Familiepension .BELLEvux•
Utrechtschestraat No. 34, Telef. No. 67
Stroomend water, Aangen. uitzicht over den Rijn.

Arnhem

Modern Ingericht.

Aanbevelend, firma SAMAS

Naaldwijk Holel Calé Reslauranl ,,TORfNBURG'' Arnhem
Hotel-Pension "Monnikenhuizen"

Tel. 7. Logies met ontbijt f2.50. Lunch vanaf t 1.50
Diner vanaf f 1.50. Asperges diners bij vooruitbestell.
Aanbev. W. SEELT, voorh. C.:hel "Hotel Coomans''

Schoon gelegen tusschen de bosschen, nabij Klarenbeek en Steenen Tafel. Pensionprijs f 5. Tel.1288
J. W. PETERS

Rotterdam Hotel Café-Restaur. ,,NASSAU" Arnhem Hotel ,,SLUIS", Café-Restaurant

OPPERT 167. · Telef. 9841. 30 kamers . 40 bedden· Bad-

kamer
Kamers met uitiebreid ontbijt vanaf f 2.25. Pension
vopr lan4eren tijd of iroote 4ezelschappen verminderde prijzen,
Echt Münchener Löwenbrau, licht en donker.

Rotterdam

HOTEL RESTAURANT
P. SIMONS

Logies met uitgebreid ontbijt vanaf f 2.-,
diners vanaf f 1.25.

1 minuut van het Station links. - Oude Stationstraat 11. Telef. lnterc, 324. - Frissche Slaapkamers. Prima Keuken en
Consumptie. Nieuw terestaureerd.

W. JACOBS

GEBOUW MUSIS SACRUM
het Kurh au• van Arnhem en omstreken
Annex Restauratie-Café met groote Serre en Terras.
C. J. H. KLUËN, Dir. Pachter.

Arnhem

Rijswijk, (Z .... H.) bij den Haag ARNHEM ·
"NIEUW BELLEVUE"
Hotel- Café- Restaurant "KUYS WITZENBURG"
Het mooiste zitje van Rijswijk. Matiné Concert.

Aanbevelend L. STRALEN
Café Restaurant "De Burcht"
Voorburg Achterwd
10, h. Laan v. N, 0.-lndië.
3 Billards Gezellige Serre en Groot terras.

Veri111derzalen disponibel,

Aanbevele~ A. LAVALEIJE_

1

le rangs Hotel. Alle kamers voorzien van
koud en warm stroomend water. Autogarage:
Telefoon No. 8.

Wolfhezen werden geheel nieuw geïnstalleerd en '
Toorzlen van vaste waschtafels met
etroomend warm en koud water.
Weekends van ZATERDAG v66r het diner tot MAANDAG1
na het ontbijt f 12.50 per persoon,
le Reng Familie-hotel. Bekend uitstekende tafel.
Onze ataaten kunnen in een der drie hotels naar keuze hun
Alle Kamers stroomend water. - Matige prijzen.
~ch of diner 4cbroiken.
Pro s p_e c.t~!__ ~..!!lJlVrate.
Telefoon 37.
DE DIRECTIE.

-

verwarmint -

Bezoekt de Bed p Iaat s
"KATWIJK AAN ZEE"
Gemakkelijk bereikbaar Billijke prijzen. Ruim, breed strand,

=

De Hotels Tafelberg met Dépendance en 't Hotel

Hotel "Prins Hendrik"

Scheveningen

in
het
olk

Oud-Hotel P APPERS
o/h. Valkenburger Hof.
Eig. fa. ANT. PAl'PEU

Telet. Arnhem 2009

Hotel .,N oo·rd•B raban t"
P. MULDER ê ZONEN.

Aanbevelend Chr. HUYNEN

DAELHEMERDBRO
HOTEL
PASSAGE 12
Oosterbeek DE DOORNENKAMP
met )lodel-SteenkolenmJJn
met overtuin.
Biljard zaai.
Baarn Grand Caîé-Resta orant
_ _ _ _Mevr.
___
___
_ _ _ _BooN.
_ _ _ _ _ _ ! ---------------:---------=;·,
de_Wed.
LOCHT,
Vier Biljard&.
Hotel-Pension "Trianon".
Station H. IJ. S. M.
1
HOTEL MIJ.
Familie-Hotel le rant. - Kamers met etroomend koud ea
P. VAN DUURSEN, Restaurateur. 0 OSt erb ee k ,,DE TAFELBERG... warm
water. - Vraatt prospectu1. - Telefoon No. 56. '
Scheveningen Hotel des Galeries
Telefoon:~ Arnhem 342 en 1948
Mevr. Wed. J. ENGELS-GEERAEDTS.
Gevers Deynootplein 5. Tel. 50440
1en Oosterbeek 122
"1"...
Baarn Hotel CENTRAL a Tel. No. 10
100 Kamers. Salons. Badkamers
Hotel de Tafelberg, Hotel Wolfhezen, Hotel Dreyeroord'.
Hotel "Prinses Juliana",
Meest gunstige ligging.
Kamer met Pension voorseizoen Fl. 6.50
,, hoofdseizoen ,, 7.50
"
" (Zaterdag voor diner
Week-End
Maandag na ontbijt) "12.50

,in

HUIZE

Utrecht.
Utrecht.

Groote en kleine zalen, teletenheid voor Dinere. Soupen eaw

Hotel=Restaur. Concerttuin "Casino11

Brummen (Gld.) ,.KLEINE REES"

Doorwerth.

's-Gravenhage.

kavan
ben

Fam HETTEMA-BpMA
Burgemeester W eertstreet 136

Telefoon Haegk 579
Restaurant den geheelen dag - Prima Consumptie
Aanbevelend, L. H. BOOT.

Bczuidenhout. eindp. liin 3
Groote tuin m. landzicht. Waranda. Kinderspelen. Gelegenheid
tot Diners en Partijen. Uitstekende Remise. Billijke Con•
sm;uptie. Nette bediening.
Aanbev., Familie LEENEN.

an
eurok
agi-ka-

p achtig gelegen bij Park Sonsbeek en Zijpendaal

Wassenaar HUIS DEN DEYL. I n 1ic h tin gen verschaft de Directrice,

Noord=Holland.

HOTE1r;~i1'~Jt~t0 RANT
Plenkertstraat over 't Rotspark.

Valkenburg

Pension "Frisia" Arnhem.

-

Zondat:s Diner-Concert.

J'

~

Zuid=Holland.
's=Gra venhage

a.s.
te

V

Valkenburg (Limb.)

Houthem

Ge:i~ch

Hotel Cuypers Linnen

Ger. fam, Hotel. Uitstelrende teletenheid om de vaeantie ,
door te brengen, in 't heerlijke GEULDAL. Vraatt pro1•,1
pectus. Telephoon 3. Garage.
Aanbev. W. PATERNOTT.

"Berg en Dal", Geulem-Hounl.t-,;
Hotel "Oranje=Nassau" inGboschr.
eU Id a 1• Bondshotel
hem, St. Gerlach. Blent genotv. bu.ite
streek Bill. pellllionpr_ Reductie vóór 25 Juli en
Vereerd met drieweeksch verblijf van
H. M. de Koningin-Moeder.

na 25 Augustus. Electrisch verlicht. Autogarage.

Telephoon 8, Houthem,
----------------!..---------

Aanbevelend J. HEUTS.,

Badplaats
,,IJzeren Man"
Eiken dag tbé en
Soirée dansante
tot 's avonds 11 uur
en later.
JAZZBAND.

Telefoon 1281

Lunch.

Hotel pension en restaurant (gelegen aan Sonsbeek)

Diners.

Pensionprijs f 5. - per dag
Diners in de restaurant à f 1.60
Aanbevelend, GONST. MEIJER
voorheen ,_,~otel Bellevue"

Soupers.

majoor Mol, commandant van het Zeeuwsch
.Verband, opende dezen wedstrijd met een toespraak. De prijzen bestonden uit nedailles en
kunstvoorwerpen. De hoofdprijs der kunstvoorwerpen was een rijwiel, merk "Transvalia"
model A, dat geschoten werd door den heer
'A. H. Kloet, van St. Maartensdijk, op 200 M.
personeele baan met 50 punten (maximum
schijf Loosdienen). Na afloop van den wedstrijd werden de prijzen door majo<'r Mol, bijgestaan door den heer Laemoes en overige
leden van het comité, met toepasselijke woorden uitgereikt.
De uitslag van den wedstrijd is als volgt:
Korpsba.an, scherp, 100 M.: 4. A. W. Kloet,
St.-Maartensdijk, 47-9 p.
Eet-ebaan, Marga: 1. Geluk, St.-Maartensdijk, 54 p.
Personeele baan 200 M., scherp: 1. A. H.
Kloet, St.~Maartensdijk, 50 p.

OSPEL-NEDERWEERT.
• 26 Juli

j.l, had alhier een vergadering
plaats van de afdeeling Ospel van de Vrij'tlV:illige Brigade, welke druk bezocht was.
De Voorzitter, de heer M. Dalemans, opende
de vergadering met den Christelijken groet en
'heette allen welkom. Met vreugde constateerde
lûj de drukke opkomst der leden, niet alleen
~P deze vergadering, doch ook op de onderlinge schietwedstrijden. Vervolgens gaf spr.
een uiteenzetting van het doel dezer wedstrijden in verband met den op 8 September a.s.
op de schietbanen te Melick-Herkenbosch te
houden provincialen wedstrijd. Verder brengt
spr. het Landstormblad onder de aandacht der
leden, wat tot gevolg heeft, dat een groot
aantal aanwezigen een abonnement op dit
blad naI11.
Hie:r,ia verkreeg de geestelijk-adviseur der
Vereeniging nog het woord. Spreker zette
nogmaals uiteen het doel der Vrijwillige Brigade en spoorde alle leden aan trouw hun
plichten te vervullen en zich steeds vrijwillig
beschikbaar te stellen bij eventueele aanranding van het wettig gezag of bij dreigende
•revolutie. Vervolgens 1·eikte spreker aan de
aanwezige leden de gedenkplaten der Vrijwillige Brigade uit, welke vanwege H. M. de
Koningin beschikbaar waren gesteld.
Na een dankwoord van den Voorzitter aan
alle aanwezigen en in het bij zonder aan den
GeestelijkenAdviseur, werd deze vergadering
gesloten.
De onderlinge schietwedstrijd, welke reeds
•~ele .weke!1 aan den gang is, wordt nog
àléeds voortgezet, ter oefening voor den pro-

vorming van het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
De reeds vermelde balddadigheid in den
'Harskamp en het beroep daarop gedaan,
het daarop gevestigde vertrouwen van den
:revolntionnairen leider maakten den twijfel
begrijpelijk, of wel metterdaad en onvoorwaardelijk • rekenen was op den geest in
het leger. Toch was het, begreep men, in
deze omstandigheden noodzakelijk, om op
alle gebeurtenissen bedacht te zijn en te
kunnen beschikken over een alleszins betrouwbare macht ter bewaking van wat
vermoedelijk bij een losbarsting allereerst
in gevaar zou komen. Ampel overleg tusschen regeeringspersonen, volksvertegenwoordigers en particulieren, die in de
teeds ontstane verwa:i:ring het hoofd koel
hielden en van oordeel waren, dat kalm
maar snel optreden veel onheil zou kunnen voorkomen, leidde tot het besluit om
.aanstonds den Vrijwilligen Landstorm on.der de wapenen te roepen. ,,In den nacht
van Dinsdag 12 op Woensdag 13 November werd dit besluit genomen en deze mobilisatie verliep rustig en vlot. Woensdag
13 November waren des voormiddags te 10
uur van uit alle plaatsen, waar afdeelingen te wapen geroepen waren, berichten
omtrent opkomst en bezetting van belangrijke punten aan de inspectie van den
Landstorm binnengekomen". Ook in de
Rooidentie bleek de Vrij willige Landstorm
paraat. In den vroegen morgen van
Woensdag ging de order "Opkomst fnet
spoed'' langs de huizen der vrijwilligers,
en nog eer het morgenlicht daagde, hadden zij hun kwartieren in de Koninklijke
stallen betrokken en in den Paleistûin een
cordon van wachtposten rondom de wonmg van de Koningin geformeerd.
Zóó was dus binnen één etmaal, nadat
in de Tweede Kamer de revolutionaire
leuze "buiten de parlementaire orde en
buiten den gewonen gang van zaken om"
:was aangd1even, het eerste middel tot afweer getroffen. Echter was er meer nooëlig, en de aanwezigheid, uit anderen
hoofde, in Den Haag van enkele invloedrijke personen uit de noordelijke- en zuidelijke provinciën voerde tot een plan, op
welks uitvoerbaarheid terstond met goede
f. hOOP. werd gerekend. In een samenkomst
· :van :vertegf>,nwoordi.gers <ler Rechtsche

vincialen wedstrijd. De uitslag Vän dezen onLandstormers die t.evens lid zijn van gen.
derlingen wedstrijd wordt O'fer el'lkele weken gilden, kunnen ook aan deze wedstrijden deelbekend gemaakt.
nemen.
Het staat den Iandstormers vrij in unüorm
's HE:R'l'Ofi.ENBOSOH.
of in burgerkleeding aan deze wedstrijden
Zaterdag 2ö Juli j.l. hield de Bossche af- deel te nemen.
De Gew. Landstorm-Commissie hoopt dat
deeling der B, V. L. eene vergadering in de
alle
leden aanwezig zullen zijn, opdat de inPlaats Rojjaal ter bespreking van den Landdruk
zoo machtig mogelijk zal zijn.
stormdag van de Meijerij op 29 Augustus a.s.
Tevens zijn pogingen in het werk gesteld
te Vught en de alsdan te houden wedstrijden.
De commandant, de le Lnt. Rabou, opent om een esquadrille vliegtuigen boven het
om 8½ uur deze vergadering en heet de aan- Landdagterrein oefeningen te do:m uitvoeren.
Twee muziekkorpsen zullen de feesten opwezigen van hart.e welkom.
niet
luisteren,
een dezer korpsen is het Bossche
Het spijt hem zeer, dat de opkomst
van Goulmy en Baer.
deze
Muziekkorps
grooter is. Circa 35 leden namen aan
Ten einde eenigen maatstaf te hebben hoevetgad'ering deel.
Hij zet uitvoerig het doel dezer vergadering veel leden aan de verschillem', wedstrijden
uiteen, er op wijzende, dat de inschrijving deelnemen, verzoekt de Commissie de hier
voor deelname aan de verschillende wedstrij- aanwezigen zich nu reeds te willen opgeven.
Voor alle nummers, uitgezonderd de motorden v66r 1 Augustus moet gesc..l-tieden.
Uit een schrijven van het Gewestelijk Land- wedstrijden, geven zich reeds leden op.
Wat betreft de motorwedstrijden zal op
storm-Comité de Meijerij, blijkt, dat de Landdringend
verzoek van de aanwezige motorrijdag als volgt. is :ngedeeld:
ders, den commandant van dit korps, den 1en
Zaterdag 29 Aug. 1925:
11 ½ uur ontvangst van den Landstorm en Lnt. Vullings verzocht worden, ten spoedigste
verdere autoriteiten door het Comité te een vergadering uit te schrijven, om hierdoor
Vught ten raadhuize door den HoogWelEd. tot een oplossing te komen.
De prijzen voor de wedstrijden zullen
Geb. Heer Jhr. Mr. v. d. Poll, als burgemeesbestaan uit medailles en kunsthoofdzakelijk
ter van Vught.
12½- uur défilé van de deelnemers aan den voorwerpen.
Voor de deelnemers aan de wedstrijden zal
Landdag voor ministers en autoriteiten aan
gelegenheid
gegeven worden zi · te oefenen,
den IJzeren Man. D-:: landstormers moeten om
12 uur aldaar aanwezig zijn. Na afloop van iederen Woensdag te beginnen op 29 Juli j.l.
het défilé wordt gemarcheerd naar het Land- van 7-10 uur nam. in de Citadel-kazerne,
onder leiding van den sergeant Aug. v. Hoek.
dagterrein aan Lunette 3.
Leden die wenschen mede te döen, kunnen
2 uur opening van den Landdag door Jhr.
Mr. v. d. Poll, als voorzitter van den Land- zich W oens_d ag a.s. opgeven in genoemde kadag, waarna rede door den Zeergel. Heer Dr. zerne.
Van de rondvraag werd dankbaar gebruik
Deckers.
Hierna beginnen de wedstrijden, welke zul- gemaakt en sloot de heer Rabou, met een
dankwoord voor de belangstelling rie vergalen bestaan uit.
1. Korpsschietwedstrijd marga door 8 dering, den leden verzoekende hunne kameradenlandstormers op te wekken aan den
schutters van elk korps.
Landdag
deel te nemen, opdat zal blijken dat
Voor dezen wedstrijd w◊rdt geen inleggeld
de afd. de Meijerij niet aIIeen het grootst is
geheven.
2. Personeele wedstrijden met marga, inleg- van geheel Nederland in ledental, doch ook in
de daad.
geld hoogstens 25 et.
3. Motorwedstrijden voor lede , afd. Motordienst.
LANDSTORMKORPS MOTORDIENST.
4. Wedstrijden: vèrspringen, polsstokhoogSectie 's-Bosch.
springen, hardloopen met hindernis en touwOp 10 Augustus vergaderde voor de eerste
trèkken ( 4 leden van iedere afdeeling).
maal het landstormkorps motordienst 's-Boseh
Behalve bovengeneomde wedstrijden zal 's-Bosch in een der achterzalen van hotel
een demonstratie gegeven worden door de Centra!.
De commandant der sectie, de heer E. Vulwielrijders uit het garnizoen Den Bosch, terwijl tevens een .gilden-w~strij_d wordt gehou- linghs heette allen welkom en uitte zijn tevredenheid over de opkomst.
den in het vendelen en roffelen.

parlementaire groepen werd het plan uiteengezet: de betrouwbare militie- en landweerplichtigen uit de noordelijke en zuidelijke provinciën dE;Js Rijks op te roepen om
zich vrijwillig beschikbaar te stellen tot
steun van het wettig gezag in de Residentie der Koningin en in Rotterdam, den
broeihaard van het revolutionnaire vuur.
'n Zoodanige maatregel mocht natuurlijk niet het karakter van een contra-revolutionnairen staatsgreep hebben, en daarom
niet worden genomen zonder overl~, instemming en medewerking van de verantwoordelijke bewindslieden. Een tweetal
leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal werd daarom gecommitteerd,
ten einde het denkbeeld der Regeering in
overweging te geven, en na een onderhoud
met den Minister van Oorlog, Jhr. Alting
von Gensau, die het voorgestelde met
warme sympathie begroette en bij welk onderhoud de waarnemende opperbevelhebber, generaal Pop, tegenwoordig was, ontvingen zij van Regeeringswege de opdracht
het plan ten spoedigste tot uitvoering te
brengen.
De poging om op deze wijze snel en
spontaan de vorming van een noodweer
van duizenden vrijwilligers te vormen,
slaagde boven verwachting en verrassend
vaak de tooneelen, die getuigden van den
vasten wil dezer mannen om geen revolutie te dulden. Zonder eenige bedenking
trokken de meesten - toch vaak pas sinds

enkele dagen o:f weinige nren gedemobiliseerd - de militaire uniform weder aan.
En waar bij een enkelen man of jongeling
eenige aarzeling zich openbaarde, was het
soms het moedige woord van vrouw of
moeder, dat de weifeling overwon.
De Limburgsche Vrijwilligers boden
zich bij honderdtallen aan en werden naar
Rotterdam gedirigeerd. Reeds des Donderdags voormiddags om half 12 stoomde de
eerste exprestrein met Friesche Vrijwilligers het Haagsche station binnen. En nu
volgde regelmatig trein op trein, zoodat
reeds des Zaterdags, den dag vóór dien,
wnarop het congres der Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij zou beraadslagen
over de vorming- van arbeiders,. en soldatenrad.en, in het centrum des lands ter beschikking der Regeering stonden een 3 á
4000-tal regeeringsgetrouwe jonge ,!Ilaunen

gereed om, als het moest, elke onwettige,
gewelddadige omverwerping van het wettig Landsbestuur te verhinderen. Wel
vooreerst G.aarom, omdat Oranje en Nederland hun lief waren. Ze waren uit alle
deelen des lands aangesneld ; de grootste
contingenten werden geleverd door de provinciën Friesland, Gronin 6en, Noord-Brabant en Limburg. De laatste trein uit het
Noorden arriveerde laat op den Zaterdagavond.
De mogelijkheid van onberaden f.anslagen door opgezweepte benden op den aanbrekenden Zondag den dag van het
revolutionnair congres - was moeilijk te
ontkennen. Als een kalme waarschuwmg
en om de goedgezinde bevolking tot gerustheid te manen, marcheerde deze laatste groep door de voornaamste straten van
de Residentie en langs het paleis der Koningin-Moeder in het Lange Voorhout naar
de voor haar bestemde kwartieren .
Met voorbeeldige zorgen waren inmiddels door de militaire autoriteiten de legering, de voeding en de encadreering der
vrijwilligers geregeld. Niet onvermeld mag
hierbij blijven, dat de conimissiën, welke
de taak der organisatie van deze noodweer
belangeloos hadden ter hand genomen,
door milde giften van particuliere zijde in
staat werden gesteld alle zore te besteden
tot veraangenaming van het tijdelijk verblijf der vrijwilligers, zoodat de landskas
voor geen enkele dan de strikt noodzakelijke en door het landsbelang gewettigde
uitgaven behoefde te worden gesteld.
De Zondag verliep rustig, zonder eenig
incident. Het congres der Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij was in Rotterdam bijeen, maar de heer Troelstra wimpelde er zelf de onberaden plannen af. De
reeds gebleken vastberaden afkeer van de
overgroote meerderheid der natie en zeker
niet het minst de paraatheid dezer antirevolutie-troepen hebben, onder Gods bestel, door hun preventieve werking het
Vaderland voor den burgerkrijg bewaard
en het smeulend vuur van den revolutionnairen krater geblu:,cht.
Maandag 18 November werd een dag
van nationale vreugde. 't Ligt niet binnen
het kader van dit herinneringsartikel, om
in den breede te verhalen, hoe op dien
18den November 1918 in het vorstelijk

Bij

richtte een woord van waarschuwing

tot de leden om toch beter op te komen bij de
oefeningen en feliciteerde de nieuw benoemde
korporaals en sergeants met hun prom~tie.'
· Hierna hield de heer J. van Gnabeek .een
mooie rede, waarin hij uiteenzette 't belang
en 't ontstaan van den landstorm, waaruit
weer geboren is het landstormkorps motordienst.
Spr. schetste den socialen toestand tijdens
den oorlog en de mobilisatie, waarna allen
gingen werken om te komen tot een duurzamen
vrede. Doch het revolutiemonster stak dèn
kop op en nÖg steeds blijft het dreigen. Spr.
wees op 't gevaar van communistische en
andere betoogingen en spoorde daarom aan
tot 't bewaren van een noodzakelijke activiteit.
Daarom moeten mannen en jongelingen zich
aansluiten bij den landstorm.
Deze moet tot bloei worde gebracht: doch
hiervoor is noodig onderlinge samenwerking,
vertrouwen en enthousiasme.
En deze worden bevorderd door saménkom~ten, wedstrijden en landdagen; , voor11,t
deze laatste zijn van groot belang voor de
versterking van den l&ndtoestand.
Spr. hoopt, dat niemand aan den kómende~
landdag van 29 Augustus waarop dr. Deckers
zal spreken zijn medewerking zal qnthouden.
Men moet zijn taak in deze best'houwen niét
als een plicht doch als een eer. Met een
woord van opwekking eindigde spr.
Krachtig was 't applaus na zijne woorden.
De heer Vullinghs dankte den spreker en
~egde nogmaals den nadruk op de noodzakelijkheid van opkomst, van welke een groo.l;e
propaganda zal uitgaan.
Dan kwam men tot de bespreking van dèn
•landdag op 29 Augustus te Vught te houdeia.
Aan de IJzeren Man zal een défilé worden
gehouden voor drie ministers en ettelijke
neraals, waarna autowedstrijden zullen plaats
vinden op de Vughtsche hei bij de Hut.
·
Na afloop hiervan zal gezamenlijk met de
afd. Overijse! naar den Bosch worden ~reden, waarna een propagandatocht ontbonden
za~ worden op de markt.
,
De commandant -bracht onder 't oog, .dat de
Bossche afdeeling optredende als gastvrouwe
er voor moet zorgen, dat alles in de groQtst
mogelijke orde en keurig verlocpt.
Daarom deed hij een beroep op de léden.
Na nog eenige op- en aanmerkingen dankte
de commandant de leden voor de opkomst, den
spreker voor zijn mooie rede. waarna hij de
vergadel'ing sloot. ,
:.,. •• ~
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's-Graven.hage op ondubbelzinnige wijze is
gebleken, dat een hechte band het Nederlandsche Volk en zijn Dynastie omstren-gelt. Slechts zij vermeld, dat de vrijwilligers niet achtei• bleven in betoon van liefde en aanhankelijkheid voor Nederland en
Oranje. Bij de grootsche huldebHoog1ng in
het Malieveld waren ze aanwezig. Hoog
boven de gewèldige menschenzee uit wapperde de vlag der Friezen. En deZè kón
niet verborgen blijven, zelfs niet tusschen
de ontelbare banieren en standaards in,
Hare Majesteit verzocht Haar rijtuig naàl"
die zijde te wenden. En terwijl de driékleur met de Friesche emblemen als
symbolieke schuts over het Koninklijk gezin werd heengestrekt, mocht de heer
Duymaer van Twist de Koningin en Haar
Huis verzekeren, dat niet alleen de Friezen, maar alle vrijwilligers ... àls 't moest,
-·
wat God verhoede!...

•
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,,lijf ende goet alt ' samen,
Haar niet zouden verschonen.'·'
En toen - als om metterdaad deze belofte te bezegelen, niet als slaafsGhe knechten, maar als vrije trouwe onderdanen,
herhaalden de krachtige, jonge mannen de
historische daad van 17 November 1813:
de strengen der paarden van het Kóninklijk rijtuig werden ontknoopt, de handen
grepen het lai wen, rijden zich schier onafzienbaar aaneen en... Jong-Holland
bracht zijn Oranje veilig binnen de muren
van het Vorstelijk huis.
En het Volk kon niet aflaten van den
jubel. Het Wilhelmus golrde door de
massa, slechts even onderbroken door dor
"Haghesangers'' : ,,Dankt, dankt nu allen
God!"
Vóór het paleis verhief zich de Koningin,
en terwijl ademlooze stilte neerzonk, sprak
Zij, door Haar trouwe vrijwilligers dicht
aaneengesloten omringd:
,,Ik dank U allen hartelijk voor de onvergetelijke uren, die Ik hedenmiddag met Ui
heb doorleefd. Ik stel Uw trouw en Uw
aanhankelijkheid op zeer hoogen prijs en
zal dezen middag nooit vergeten. Ik ben
ervan overtuigd, dat ons väderland, dat
ons zoo na aan het harte ligt, mocht het
ooit in gevaar komen, door or_ze eendracht
en trouw zal blijven beschermd".

I
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NETTE JONGEMAN.
ongehuwd, leeftijd 26 jaar, in het
bezit praktiJ kdiploma boekhouden, Jarenlang werkzaam ~eweest
zijnde op een rijksbelastmgkantoor. heeft door een motorongeluk
in dienst van den Bijz. Vrijw.
Landatörm z\jn betrekking ver•
loren. Z-oekt thans een hem

ng

passende betrekking

uit

in Nederland of Koloniën.
Bur. v. d. blad.
Br. lett. G. S.

or:1111

en
en

Stoomboot=Onderneming
,,CONCORDIA''

Waarheen?
Naar Urk!
~:\~"Ï,':,l~~e~l~ne~ ZUIDERZEE

Hoofdkantoor Arnhem

Heerlijk Zuiderzeetochtje

JNERSHARP
vergezeld door de

t

WAHLP$N

t

J. KOOPER
ARNHEM
.O~veratraat 69 • Tel. 2897

tlén

i
Honderd malen
per dag hebt ge
ze noodig

P. A. KURTH - ARNHEM
Tel. ~6 • Zwanenstt~ 18-2

De drukste zakenmenschen
noemen het Eversharp pot·
lood het grootste zaken-potlood. Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor de
Wahl Vulpen, de eerste in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken. Ze kan niet
bersten of breken. Eversbarp
potlood en Wahl Vulpen beboeren beiden op uw lessenaar voor gebruik aanwezig
te zijn.

BRUGSTRAAT 7

Heeren• en
Jongeheerenkleeding.

Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de
Importeurs:

Uniformen

ts

BLIKMAN ~ SARTORIUS
AMSTERDAM

Rijbtoeken in de grijsgroene

H.H. Militairen

kleur voor

de

-met en zonder blauwe bies )
Prijs f 21.50
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N.V. NEDERL. CAOÛTCHOUC- EN ~~
GUTTA-PERCHAFABRIEK
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OORCUM
DORDRECHT
APELDOORN
DIEREN
EERBEEK
LOENEN

e-

~o
'f,.~

Buitenbanden
Kwaliteit A f9.llws.liteit B f 8.Binnenbanden f 2.80
iaer stuk

en verder alle rubber=artikelen
op Technisch Gebied

HAAREN (N.-B.),
26 Juli vergaderde de Afdeeling. Besprekin-

gen w~·den gevoerd over 't deelnemen aan den
Landdag te Vught op 29 Aug. a.s. De helft
der leden meldden zich bereids aan. Er is
evenwel nog gelegenheid zich op te geven.
Men doe het dan echter spoedig. Nog werd
besloten t\vee prijss~hietwedstri;den te houden,
een in Augustus en een in September. Bij den
eersten zullen de deelneme.1den door een
kleine bijdrage het mogelijk maken, de be-

MAAR

X per week

OOK

VLAGGEN, WASCHZAKKEN,
DEKKLEEDEN MARQUISEN,
ETC.

ETC.

ETC

,,Dordrecht gasfornuis"
met heetelucht =oven? ANTON WEWER - SCHOONHOVEN
Ned. Octrooien Nos. 10037 en 12038

in gou(ien en zilveren werken.

Volledi4e be1chrijvin4 met receptenboekje 4ratis en franco
op aanvrage verkrijgbaar.

MEDAILLES • KRANSEN. BEKERS. enz.

!
i

Binnenkort verschijnt bij C. BLOMMENDAAL
te 's-Gravenhage:

:

JAN W~ENINK, Mr. Smid,

D~~

Haag :

Winkel: Bahstr. 4 (b.d.Javastr.) Werkpl.: Kon1ng1nnegr. 120 •
Telet. 11471 - Giro No. 29806
:

♦ Speciaal adres voor Haarden, Kachels en Fornuizen

•

Aanleg van GAS-, WATER- en LICHTLEIDINGEN.

i Mon~elin~e en Sc~riitelijte vra1en Examen

•
Eerste klas Huisb. Artikelen In sroote keuze
♦ GROOTE DROGE BEWAARPLAATS voor Uwe Kacbelae u Haarden ♦

tan~rnaat Gemeente-Secretaris
1~2~.
Prijs f 0.80.

G. W. JANSSEN

Alom door den Boekhandel te bekomen,
alsook rechtstreeks bij den Uitgever.

♦

Sanitaire lnstallatiën • Alle soorten dakbedekkingen

RIJNKADE 44 - TELEFOON 144 - ARNHEM
VERTEGENWOORDIGER

~\\.-

..
KRONENBRAU

-.:-ai..

t MV•1<0t11MKL!.JKE MS::DERlAM

DORTMUNDER
PILSENER .. U~_QUEL;J-''
PAULANERBRAU MUNCHEN.

G. M.·A. STEIJLEN ~1i~Ë~;;~~~
Dames=, Heeren= en
Militairen=Kleermakerij
LEVERING VAN COMPLETE MILITAIRE UITRUSTINGEN

f Firma

J. G. MEIJER

Groningen. 2 Markte
Special"

·
an fl.-. f 1.50.
f 2.-. f 2.so. f 3.- ens.
Franco per post 50 cts. verhooging.

~ C t\

Ie KLAS MAATWERK

Degenen, die het "Het Landstormblad" van 15 Augustus
~ - 1925 ontvangen, worden beleefd verzocht, na te willen
gaan of hun adres, op de adresband vermeld, wel het juiste is.
Indien dit adres niet volledig of foutief is, dan zal de Administratie
van "Het Landstorrnblacl" het ten zeerste op prijs stellen, wanneer
.zoo -spoedig mogelijk onderstaand formulier - ongeteekend maar nauwkeurig ingevuld, aan haar adres wordt toegezonden.
Al$ drukwerk in ongesloten enveloppe zijn slechts 2 cent portokosten verschuldigd.
Aan de Administratie van ,,Het Landstorrnblad''
te 's-Gravenhage, Koninginnegracht 50.
*) .......,..............................................................................................................................................................................................

bericht, dat ,,Het Landsto1·mblad" van 1.5 Augustus gezonden werll aan

S.v. p. duidelijk naam en voorletters invullen .

LEVERT

Kent U reeds het

noodigde prijzen van eenigszins betere kwaliteit te doen zijn.
De aanwE>zige leden droegon hun bijdragen
voor het Landstormblad af. Zoo spoedig mogelij .. wordt ook van de afwezigen dit kleine
bedrag ingewacht.
Int•1sschen zijn d'e gedenkplaten, herinnerend aan het regee:ringsjubileum van H. M.
de Koningin, aangekomen. Deze platen, waarvan samenstelling en uitvoering schitterend te
noemen zijn, zullen op een nader te bepalen

Het adres moet echter zijn:

IN HUUR VAN DE KLEINSTE TOT
DE GROOTSTE AFMETINGEN.

Maatschappij ter vervaardiging v. Gasmeters, enz
DORDRECHT

~

, *)

2

TENTEN

Tevens te Rotterdam en Amsterdam met overlading naar alle
plaatsen jn Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland
Zeeland en Noord-Brabant.
DE DIRECTIE'.

te•

st,

l

DEN HAAG
GEEFT

} 3 X per week

J

fijnste -kwaliteiten

TEL. 70900 EN 10970

visa-versa en alle tusschengelegen plaatsen

GRONINGEN

te
en
de

WERNER

Hui1teleloo11 en Schelinstallalie's.

L.de Vries Hzn.

len

NIJMEGEN v.v. Dagelijks (behalve Zondags)
's-HERTOOENBOSCH v.v. 1 X per week
LOBtTH v.v. 3 X per week

1

!

Een buitengewoon eenvoudig te
bedienen toestel. Het geeft alle
stations op luidspreker, luid maar
onvervormd. Vraagt inlichtingen.

~-

Broekema's Koffie en Thee
Groningen

i~i\-BoMMEL

4-làmpe· ontvangen, zonder Accu,
zonder Anodebatterij,

,en
~rs

ROTTERDAM v.v. Dagelijks (beh. Zaterdag en Zondag)
AMSTERDAM v.v. }
UTREOHT v.v.
6 X per week
ZAANDAM v.v.
SCHIEDAM v.v.
DELI' r v....
3 X per week
DEN HAAO v.v.

Electriciteit
e'n Radio

RADIO.

Weet aii wel dat iederen morten om 10 uur aezelli4e
ruime salon booten van Kampen-Enkhuizen er beeniaan?

tijdstip ter beschikking der leden gesteld
worden.
-----------------

r

SCHORE.
28 Juli had alhier de jaarlijksche schietwedstrijd plaats van den Bijz. Vrijw. Landstorm.
Maximum aantal punten 80. le prijs J. v.
Kogelenbe1·g met 78 punten, 2e G. Zoeteweij
J z. met 77 p. en Be W. Saaman met 75 p.

HEETEN.
23 J'uli had alhier de jaarlijksche schietwedstrijd plaats voor de leden van de Buitengewone Vrijwillige Landstorm, onder leiding
van den plaatselijken leider, den heer W. P.
J. Fiselier. Dat er steeds veel animo is onder
deze afdeeling, bewijst het feit, dat er 31
deelnemers waren. De eere- en eerste prij s
werd behaald door den heer G. Harink met 93
punten.

APELDOORN.
Donderdagavond 10 Juli, vergaderde de afdeéling Apeldoorn van den Buitengew. Vrijw.
Landstorm in gebouw "Concordia", Deventerstraat alhier.
De heer F. Jalink Bzn. opende de vergadering.
Vervolgens sprclt de heer Ds. P. C. de Bruin
de vrijwilligers toe.
Daarna werden patronen in den vorm van
sigaren gepresenteerd, terwijl ook voor het
inwendige werd gezorgd.
Besloten werd nog tot het houden van een
tocht naar het vliegkamp te Soesterberg, om
dat te bezichtigen met medewerking van de
afdeeling Motorcorps, op a.s. Zaterdagmiddag
vertrek om 1.1-6 per auto's en motoren vanaf
het achter-Marktplein.
Tenslotte sprak de commandant van het.
"IJssel Verband", majoor C. Áoning, over
technische ·zaken bij eventueele onlusten, terwijl de heer F. J alink daarna de vergadering
sloot met een kort opwekkingswoord.

1
1

I1
l

PIUJS IN KOFFEI\ "· 170.MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE.

De SCHRIJFMACHINE voor
Kantoor, thuis en in het veld.

lmporteursRUYS HANDELSVEREENIGING

\;

OVERAL VERKRIJGBAAR

~

HALFWEG .
De uitslag van den schietwedstrijd om den
zilveren beker is als volgt:
H a 1 f w e g : A. A. Verberne 90 punten; J.
H. Mastenbroek 83 pnt .; J. van Rooijen 76 pnt.,
totaal 249 punten, gedeeld door 3 is gemiddeld
83 punten.
H o u t r a k p o 1 d e r: J. v. Nieuwenhuijzen
91 pnt.; F . van Nieuwenhuijzen 88 pnt.; Gerrit Glas 95 pnt.; totaal 274 pnt. g&midd.
9l1/ s pnt .
S p a ar n w o u d e: G. Molenaar 92 pnt.;
C. van Neste 91 pnt.; H. van Geldrop 92 pnt.;
totaal 275 pnt., gemiddeld 91 2 /a pnt.
De beker blijft derhalve in het bezit van de
afdeeling Spaarnwoude.
Een Bij zonder Vrij williger uit Rotterdam
verzoekt ons het navolgende "lede te deelen.
Het van Nelle's Mannenkoor "Crescendo",
zal in de maanden Mei en Juni 1926, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der ve-reeniging, voor Dames-, Gemengde- en Mannenkor en een zangwedstrijd houden.
Nadere gegevens verstrekt de Erven de
Wed. J . van Nelle, Postbus 817 te Rotterdam.

LA

No.

DAGE
VAN DEN

BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM
VERBAND GOUDA

DRENTSCH VERBAND

LIMBURG

TE REEUWIJK

TE HOOGEVEEN

op de Melickerheide bij Roermond

22 AUGUSTUS 1925

25 AUGUSTUS 1925

8 SEPTEMBER 1925

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

9.30 uur: Opening door den Weledel Geboren
Heer H. N. Valckenier de Greeve,
Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm-Commissie "Gouda''.

10-12 uur: Sportwedstrijden eerste ronde.
12.30 uur:

9.45 uur: :Aanvang schietwedstrijden. (Welke
voortduren totdat alle schutters geschoten hebben).

10;30 uur: Aanvang sportwedstrijden.

1

11.45 uur.: '.Aankomst der watervliegtuigen.

12.

Van 8½'-12 uur: Korpsschietwedstrijden.
Van 12-2 uur: Rust en Demonstratie van een
escaC:: "!'ille Vliegtuigen.

9-2 uur : Schieten.

uur: Motorwedstrijden met hindernissen.

Aankomst, opwachting en ontvangst
van autoriteiten.
Begroeting door den Burgemeester
van Hoogeveen.
Officieele opening door den Voorzitter der Gew. Commissie den Heer
Knoppers.
Toespraak van den Voorzitter der
der Nationale Commissie, den Heer
Duymaer van Twist.

l-2 uur: PAUZE.
PAUZE.
2.

uur: Demonstratie der W ater:vliegtuigen.

3.

uur: Roeiwedstrijden.

1½-3 uur: Sportwedstrijden, beslissende ronde.
4.30 uur: Water -

3-4½ uur: Motorbehendigheidswedstrijden.

Polowedstrijd.
4½ uur:

6.

uur: Uitdeeling der prijzen door 'den Voorzitter der Gewestelijke Landstorm
Commissie, voorafgegaan door een
rede van den Hoogedelgestrengen Heer
L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter
van de Nationale Landstorm Commissie, Lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
De uitreiking der prijzen en de
rede van den Heer L. F. Duymaer van
Twist zullen plaats hebben in de groote
tent op het terrein aan de plassen.

Om 2 u. : Aanvang van het herdenkingsfeest van
het Tienjarig bestaan van het Landstormkorps Limburgsche Jagers.
·Redevoering van den Generaal Snijders,
oud-Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht.
Uitreiking van 750 Mobilisatie-Kruisen.
Om 2 u. : Toespraken van verschiiiende autoriteiten en uitdeeling van de medailles en
prijzen voor dm: korpsschietwedstrijd.
Om 4 u. : Conèert van le Harmonie "Concordia''
van Melick en "Ons Genoegen" van
HerkeboscL
Om 6 u. : Einde van den Landflag op de Melickerheide.
Om 7 u. : Concert van de Koninklijke Harmonie
op het Munsterplein te Roermond.

Prijsuitdeeling.

Sluiting.

Wellicht tijdens de Motorwedstrijden
demonstraties van een esquadrille
Vliegtuigen.

Om 9 u.: Voorstelling van den Slag van ·waterloo
in den Harmonietuin door de Koninklijke Harmonie te Roermond.

mast-

Toelichtingen: Op de Melickerheide zal een
Tentenkamp worden opgeslagen. Bij gelegenheid
van het Tienjarig bestaan zal een Gedenkboek
verschijnen, waaraan zeer vele personen op militair, nationaal en artistiek gebied hunne welwillende mede;Verking zullen verleenen.

Twee M uziekcorpsen op het terrein.

DE GEW. LA.NDSTORMCOMMISSIE
IN LIMBlJRG.

De sportwedstrijden bestaan in:
100 M" hardloopen, polsstokhoog- en verspringen;

touwtrekken;
klimmen.

estafetteloop;

veldloop;

LANDDAG TE VUGHT
OP 29 AUGUSTUS 1925
op de V ughterheide nabij de ,,IJzeren Man".
Te 12 uur:
Groot defilé met muziek van Landstormers, Motorrijders en Gilden van af de boulevard
van den "IJzeren Man" langs Loonsche baan naar het terrein.
Te 2 uur:

OPENING DER FEESTELIJKHEDEN, bestaande uit:
Schiet= en sportwedstrijden, vendelzwaaien. Demonstratie van een episode uit het moderne
gevecht door personeel van het Regiment Wielrijders in samenwerking met een eskadrille
vliegtuigen van de Luohtvaartafdeeling uit Soesterberg.
I

-....

Consumptietent, Auto mobiel• en Fietsenbergplaats op het terrein.

Voor niet=leden van den Bijzon deren V rijwilligen Landstorm
verkrijgbaar op het terrein.

,_
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2e JAARGANG

Verschijnt den 15den van elke maand in 60.000 ex.

No. 9. SEPTEMBER 1.925
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HfI·.LAND5TORMBL!D
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN
DEN BIJZONDEREN· VRIJWILLIGEN
LAND5rOQM .
.
INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
.

ADMINISTRATIE EN REDACTIE: KONINGINNEGRACHT 50 'S·GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS

F. 1.50 PER JAAR_

De Landstorm=Eerewacht te Haarlem.
Haarlem was in feeststemming en eenvoudig doch vroolijk versierd, toen H. M.
de Koningin op 27 Augustus een officieel
bezoek aan de hoofdstad der Provincie
Noord-Holland bracht
Was het weder steeds ongunstig geweest,
dezen dag was het • schitterend, volop
Oranjezon. Een ieder was dan ook in blijde
stemming.
Na een wandeling door de stad werd het
station bereikt en had de opstelling van de
eerewacht op het perron plaats.
Onder commando van den Res. Kapitein
A. Kluijver, stonden de mannen van de
Compagnie Haarlem gereed om de Koningin
hun eerbewijs te brengen.
Verschillende afdeelingen hadden voor
deze eerewacht hun contingent geleverd.
Vertegenwoordigd waren, Haarlem, Schoten, Bloemendaal en Heemstede.
Aan de vorming van deze eerewacht, die
door de mannen geheel vrijwillig op eigen
kosten werd samengesteld, hebben de navolgende heeren veel medewerking verleend :
Res. Ka-pt. A. Kluijver, Res. Kapt. P. S.
Hartogh Heijs van Zouteveen, de Plaatseli~e leider van Haarlem den heer 0. J.
BoeJ1ssee en den sergeant vrijwilliger W. J.
Korte.
Nadat de trein het station binnen stoomde, stapte de Koningin uit en onderhield
zich met de aanwezige autoriteiten. De
eerewacht bracht het verschuldigde eerbewijs. H. M. onderhield zich daarna met
den Commandant en inspecteerde de wacht.
. Daar stonden onze eenvoudige en flinke
mannen, in de onmiddellijke tegenwoordigheid onzer hooge Landsvrouwe.
Aan den Commandant den Res. Kapt. A.
Kluijver en den Korps-Commandant den
Res. Kapt. P. S. Hartogh Heijs van Zouteveen betuigde H. M. Haren dank voor de
hulde Haar door de Landstormers gebracht
en Hare ingenomenheid met den uitnemenden indruk, dien de eerewacht maakte. En
zoo was het ook. De mannen stonden keurig
opgesteld en hun marséhgang door de stad
mocht gezien worden. Zij gaven blijk dat
er met den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm nog rekening dient te worden gehouden.
De inspectie was een plechtig moment
geweest en ik ben overtuigd dat ieder deelnemer het bloed sneller in de aderen voelde
v.loeien.
Na· het vertrek van het station werd de
hulde door het publiek overgenomen en
werd spontaan het Wilhelmus aangeheven
bij de verschijning van onze Koningin.
De . wacht marcheerde intusschen terug
naar de v.m. Infanteriekazerne. In de
Cantine met zijn prachtige schilderijen, welwillend afgestaan door de Genie, werd aan
de deelnemers een verversching aangeboden.
Te drie uur werd weder verzameld en
door de versierde stad naar het station
gemarcheerd alwaar de opstelling der wacht
weder op de zelfde wijze plaats vond als
des morgens.
Voor het vertrek der trein werden door
de wacht weder de eerbew\jzen verricht en
volgde hierop de inspectie van H. M. de
Koningin. Na eenig oponthoud klonk het
sein van vertrek en terwijl de wacht het
geweer presenteerde, de muziek het Wilhelmus speelde, stoomde de trein langzaam
Weg.
Hierop werd weder naar de kazerne gemarcheerd door de · stad en alvorens in te
rukken hadden nog eenige plechtigheden
plaats. De Korps-Commandant den Weledelgestrengen Heer Res. Kapt. P. S. Hartogh Heijs van Zouteveen sprak de deel-

■ ■
·■

nemers toe en bracht hun hulde voor hun
kranige d)raestatie en voor het genomen
initiatief. Hierop trad de vrijwilliger H. G.
M. Leeflang naar V(i)l'eÎJ. en ~eb.etste met een
kernachtige l'ede nog ~ens ·het verloop der
wacht en reikte toen. namens alle deelnemers
een fraaie herinnèringsmedaille over. Hartelijk dankte de kapitëin voor het gesprokene en het blljk van waardeering en
vroeg aan allen -een · verkleu.d model te
mogen aanbieden, hetwelk dankbaar werd
aanvaard. Met een driewerf "Hoera" voor
de Koningin werd de plechtigheid besloten.
.A.an den Plaatselijk Leider van Haarlem,
den heer 0. J. Boerssee werd vervolgens
namens alle deelnemers door den heer Leeflang een horloge ·met -Ïp.~criptie· uitgereikt,
waarbij weder,zijdsche hartelijke toespraken
werden gewisseld. r
Nadat allen nog een. ~ur,t je gezellig samen
waren gebleven zocht ieder zijn huis en
haard op, om · vervolgens weder onder de
feestgangers in . d~. s~d te verschijnen.

Schietwedstrijden en Propagandadag
van den Vrijw. Lamlstorm te Kampen
Op 28 en 29 en· 31 Augustus wer,den op het
schietterrein bij den Zandberg voor Landstormafdeelingen en Burgerwachten in Overijse! en
Gelderland groote schietwedstrijden gehouden,.
welke uitmuntend geslaagd zijn. De deelname
was zeer groot. We late!/,. hier de uitslagen volgen:
A. Korpswedstrij den.
1. Landstormafdeelingen, sèherp, baan 80 M.,
maximum-aantal punten 250: le pr. Ermelo
met 227 p., 2e pr. Apeldoorn met 222 p., 3e pr.
Hardenberg met 218 p.; hoogste korpsscbutter
G. G. Schoonman. te Brummen met 50 p.
2. Landstormafdeelingen, marga, baan 15 M.,
maximum-aantal punten 250: le pr. Apeldoorn,
met 231 p., 2e , pr. .Vaassen met 223 p., 3e p:r.
Brummen met 222 p.; hoogste korpsschutter
J. Veder te Vaassen .m,et 50 p.
3. Burgerwacht, scherp, baan 80 M., maximum-aantal punten 250: .le pr. Kampen met
230 p., 2e pr. Apeldoorn met 220 p., 3e pr.
Zwollerkerspei m~t 216 p.; 'hoogste korpsschutter G. J. Engel~n te Kampen met 49 p.
4. Burgerwacht, marga, baan 15 M., maximum-aantal punten 250: le 'pr. Zwollerkerspel
met 225 p., 2e pr. 'Kampen met 225 p., ·3e pr.
Zwolle met 221 p.; hoogste korpsschutter H.
Bongers te Zwoile:r:kerspel ' met 49 p.
Een extra-prijs over deze vier afdeelingen,
aangeboden door de Commissaris der Koningin in Overijsse1, werd toegekend aan J.
Vedder te VaasS'en.
B. Personeele wedstrij•den. Landst. Scherp.
125 M., maximum-aantal punten 50: le pr.
A. de la Mar te Apeldoorn met 46 p., 2e pr.
G. G. Schoo~an ' te Brummen met 46 p., 3e
pr. C. Hulleman te A}'.feldoorn met 45 p., 4e
pr. W. Schaftenaar te Ërmelo met 44 p., 5e pr.
J. Kraay te Apeldoorn met 44 p., 6e pr. B. Verstraete te Zwolle 'met 42 p., 7e pr. W. Kok te
Ermelo met 42 p.
2. Landstormà:fdeelingen, marga, baan 15
M., maximum-aantal puntèn 50: le pr. A. Vierhoeven te Havelte met 50 ,J., 2e pr. J. Holtman
te Apeldoorn met 49 p., 3e pr. F. Zwerus te
Vaassen met 48 p., 4e •pr. J. Stille te Havelte
met 48 p., 5e pr. 'J.1 van de Linde te Ambt Vollenhove met 47 p., 6e pr. P. Vedder te Havelte
met 47 p., 7e pr. Westervee,i te Havelte met
47 p.
3. Burgerwacht, scherp, baan 125 M., maximum-aantal punten 50: le pr. J. Sollie te Kampen met 47 p., 2e pr. H. Rietman te IJsselmuiden met 45 p., 3e pr. J, Beeuwkes te Apeldoorn
met 45 p., 4e pr. J. Diepenheim te Zwolle met
44 p., 5e pr. H. Ht;benet te Kampen met 44 p.,
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6e pr. W. Sellis te Kampen 43 p., 7e pr. J. van
der Weerd te Kampen 43 p., Se pr. W. K.
Beeuwkes te Apeldoorn met 42 p., 9e pr. J. W.
Bouwman te Zwolle met 42 p., l0e pr. J. Meij
te Kampen met 42 p., lle pr. te Mulder te
Zwollerkerspel met 42 p., 12e pr. G. Blumer te
Zwartsluis met 42 p.
4. Burgerwacht, marga, baan 15 M., maximum-aantal punten 50: le pr. B. Hofkamp te
Apeldoorn 48 p., 2e pr. E. G. Engelen te Kampen met 45 p., 3e pr. Lentink te Apeldoorn
met 45 p., 4e pr. H. van Duursen te IJsselmuiden met 45 p.
C. Vrije baan.
•
C. Vrije baan.
1. Landstormafdeelingen, scherp. Prijswinnaars waren in volgorde. A. Vierhoven te Havelte (29, 29, 28), J. Kraaij te Apeldoorn (29,
29, 27), G. ·G. Schoonman te Brun1men (29,
28, 28), C. Hulleman te Apeldoorn (29, 26, 26),
J. Holtman te Apeldoorn (28, 27, 27), G. Tamboer te _B rummen (28, 27, 26, Wigman te Brummen . (28, 27, 25.
2. Idem, marga: Prijswinnaars waren in
volgorde: H. Weitkamp te Hardenberg (7 X
30 en 10 X 29), R. Waterweg te Nunspeet
(5 X 30 en 11 X 29), J. Holmtna te Apeldoorn (2 X 30 en 2 X 29), R. A. Baron van
Haersolte te Zwolle (1 X 30 en 4 X 29).
3. Burgerwacht, scherp. Prijswinnaars waren in volgorde: 1. J. Beeuwkes te Apeldoorn
(28, 28, 27), J. Put te Apeldoorn (28, 27, 27),
P. van Veen te IJsselmuiden (28, 27, 26), G.
de Weerd te Kampen (28, 27, 25), W. Hamer
te Nunspeet (28, 26, 25), H. Hubenet te Kampen (27, 27, 25)
Mulder te Zwollerkerspel
(27, 24, 24).
4. Burgerwacht, marga. De eerste vijf prijswinnaers waren in volgorde: G. de Weert te
Kampen (6 X 30 en 16 X 29, W. Hamer te
Nunspeet (5 X 30 en 18 X 29), J. van der
Spoel te Kampen (4 X 30 en 10 X 29), W. K.
Beeuwkes te Apeldoorn (3 X 30 en 6 X 29),
H. J. van Drecht te Kampen (3 X 30 en
4 X 29).
D. Geluksbaan.
1. Landstorm. De eerste vijf prijswinnaars
waren: K. Bakker te Genemuiden, P. van Rees
te Genemuiden, B. Verstraete te Zwoll~, H.
Tennekes te Kampen, Jalink te Jalink.
2. Burgerwacht. De eerste vijf prijswinnaars
waren: A. Scholten te Steenwijk, J. Beeuwkes
te Apeldoorn, Sterkenburg te Nunspeet, H. van
Duursen te IJsselmuiden, J. Dijkslag te Zwollerkerspel.
Als een inleiding voor den propagandadag
van den Vrijw. Landstorm, welke op 1 Sept.
werd gehouden, was den avond tevoren, in
de open lucht op het sportterein de Leger- en
Vlootfilm vertoond, welk1; vertooning, dank zij
het gunstige weer, een succes is geworden.
Het aantal bezoekers bedroeg circa 15'()0.
Onder de aanwezigen
merkten we op den
burgemeester van Kampen, den heer M. Fernhout, wethouder Plantenga, de directeur der
Verlofsschool, majoor Donck, en officieren
van die school, de legerpredikant ds. P. Bootsma, de reserve-le luitenant H. D. van der
Kouwe, plaatselijk leider der Kamper afd. van
den B. V. L., enz.
Kapitein Linden uit 's-Gravenhage, gaf op
duidelijke wijze een exp!icatie bij de film, terwijl het Stedelijk Muziekkorps tijdens de vertooning ver~chillende vaderlandsche liederen
liet hooren.
DE PROP AGANDADAG.
Voor de plaatselijke commissie van den Bijz.
Vrijw. Landstorm was het regenachtige weer
een groote teleurstelling, vooral omdat daardoor een tweetal nummers van het program
kwamen te verval!en. Er zouden n.l. demonstraties van watervliegtuigen en landvliegtuigen plaats hebben, maar van Den Helder en

Soesterberg kwamen telegrafisch berichten
binnen, dat deze waren afgelast.
Zooals gebruikelijk is, werden de feesten
hedenmorgen om 7 u. ingeluid met de reveille.
Twee muziekkorpsen, het Sted. Muziekkorps
en "De Broederband" hadden ieder een stadsdeel voor hunne rekeni~g genomen.
Nadat onder de eminente leiding -van den
heer J. C. H. Gluijsteen te kwart voor twee
het défilé van het V. L. Korps Motordienst bij
de Gehoorzaal had plaats gehad, werd in colonne naar "de Greente" gereden.
Onder de aanwezigen aldaar merkten we
op: L. F. Duymaer van Twist, voorzitter der
Nat. Landstorm-commissie, G. W. Fris, gen.majoor, inspecteur van den Vrijw. Landstorm, C. Koning, command. T. d. Vrijwilligen
Landstorm te Apeldoorn, majoor der infanterie, C. M. Donck, majoor der infanterie, garnizoens-commandant te Kampen, mr. A. Barvan Heeckeren van Kell, afdeelingscommandant V. L. Korps Motordienst, de ZeerEerw.
Zeergel. heer Prof. F. Otten O.P" lid der Gewestelijke
Commissie Gelderland-Overijse!,
majoor P. Bootsma, legerpredikant; burgemeester van Kampen, M. Fernhout; burgemeester van IJsselmuiden, W. Meijer; burgemeester van Kamperveen, P. van Vleuten,
enz. In den !oop van den middag kwam ook de
Commissaris der Koningin in Overijsel, mr.
A. E. Baron van Voorst tot Voorst, van zijn
belangstelling blijk geven, hetgeen op hoogen
prijs werd gesteld. Het getal belangstel!enden
bedroeg pl.m. 1500.
De heer L. F. Duymaer van Twist opende
den middag met een toespraak, waarin hij de
beteekenis van het instituut van den Bijz. Vrijwillige Landstorm, waarbij thans meer dan
50.000 mannen zijn aangesloten, uiteenzette.
Het gansche Nederl. volk toont belangstelling
voor deze organisatie, welke met den dag in
omvang groeit. Verder voerde spreker aan,
dat de liefde van het Nederl. vo!k voor zijne
vrijheid, ook ten opzichte van den godsdienst,
en de liefde voor 't Oranjehuis de motieven
zijn geweest tot het in 't leven roepen van den
Bijz. Vrijw. Landstorm, die vooral eene preventieve beteekenis heeft. Spr. bracht dank
aan hen, die het initiatief tot dezen dag genomen hebben eh eindigde met het verzoek 'n
driewerf hoera uit te roepen op het welzijn
van H. M. de Koningin, waaraan .spontaan
gevolg werd gegeven.
Hierna vingen de motorhindernis-wedstrijden aan. De uitslag hiervan was: le prijs J.
Bouwes te Kampen. 2e prijs W. Zijlstra te
Zwolle; 3e prijs Bongers te Zwolle, 4e prijs
Van Eijck te Zwolle; 5e prijs J. Wissink te
Kampen.
. Wegens het ongunstige weer werd de propagandarede van Prof. F. Otten O.P. uitgesteld tot bij de prijsuitdee!ing der verschillende wedstrijden in de Gehoorzaal.
Nadat de legerpredikant Ds. P. Bootsma,
na een kernachtige rede, de mobilisatiekruise:, had uitgereikt,· werd wederom in colonne
naar de stad gereden.
In de Gehoorzaal had daarna de priis'IÛ~
deeling plaats. Vooraf hield Prof. F. Otten,
zijn rede. De Eerwaarcie spreker b~gon met
te zeggen, dat hij gaarne de uitnoodiging om
hier te komen spreken had aangenomen. Vervolgens ging spr. na uit welke motieven de
B.V.L. geboren is. Prof. Otten voerde daarvoor drie motieven aan: warme liefde voor 't
vorstenhuis, voor het vaderland en voor het
Chr. geloof. In gloedvol!e taal werden deze
stellingen nader ontwikkeld, waarbij de Eerwaarde spreker onze Koningin meer landsmoeder dan landsvorstinne wilde noemen, er
op wees, dat de strijd voor het behoud van
onzen vaderlandschen bodem geen militairisme
is, maar hooge militaire eer, en dat door de
revolutie de godsdienst kapct gaat. Den Eerw.

100 M. hardloopen.
den voorzitter der Nationale Landstormcommissie den heer L. F. Duymaer van Twist, lid
le pr. klokje, ten Hoope, Meppel; 2e pr.
van de Tweede Kamer.
boekenkast, K. Hoorn, Hoogeveen; 3e pr. rookstel, J. Kats, Hoogeveen; 4e pr. couranthanger,
Rede L. F. Duymaer van Twist.
R. Visser, Assen; 5e pr. tabakspot, Rozendal,
Spr. begint roet de verzekering te geven, Meppel; 6e pr. aschbak, J. Eksteen Meppel.
dat de nationale landstormcommissie het zeer
Polsstokhoogspringen.
op prijs stelt hier op dezen landdag zooveel
le
pr.
horloge
J. Kats, Hoogeveen; 2e pr.
hooggeplaatste personen aan te treffen. In
het bizonder wordt gewaardeerd, dat de com- bloempot, K. de Boer, Meppel; 3e pr. lantaarn,
missaris in de provincie Drenthe, het voorbeeld K. Hoorn, Hoogeveen; 4e pr. theelichtje" J.
heeft gegeven om het eere-voorzitterschap van Timmerman, Nijeveen; 5e pr. handdoekrekje, R.
de Gewestelijke Commissie op zich te nemen. Tissingh, Ruinen; 6e pr. horlogeketting, Bijker,
De nationale landstormcommissie, zegt spr. Dwingeloo.
daarna, is de commissie door de Regeering inTouwtrekken.
gesteld om den vrij willigen landstorm, die in
le pr. Gass.-Nijveen, ploeg Sipkes; 2e pr.
Nov. 1918 spontaan opkwam, te consolideeren.
Ruinerwold, ploeg de Roo; 3e pr. Gass.-Nijveen,
Na dat jaar is de beweging sterk gegroeid.
ploeg Leffers; 4e pr. Nw. Weerdinge ploeg
Thans telt de landstorm 52.000 leden. De beVeldman; 5e pr. Dwingeloo, ploeg Santing; 6e
weging is mede krachtig geworden door de
medewerking van het motorkorps, het vaar- pr. Nijeveen, ploeg Keizer.
tuigkorps en de nationale noodhulporganisatie.
Estafetteloop,
Dit behoeft niet te verwonderen, maar wat
le pr. Meppel I; 2e pr. Hoogeveen I; 3e pr.
spr. wel verwondert, is, dat de landdagen zulk Hoogeveen II.
een belangstelling trekken. Iets immers moet
Polsstokverspringen.
er wezen, dat die belangstelling gaande houdt.
Drie oorzaken kan spr. voor dat geheim aanle pr. lantaarn, R. Sture, Emmen; 2e pr.
voeren.
waterstel, J. Timmerman, Nijeveen; 3e pr.
Op de eerste plaats de liefde voor de• sigarenpijp, Hoorn, Hoogeveen; 4e pr. gezondvrijheid, zooals burgemeester Bouma zoo heidspijp, Kats, Hoogeveen; 5e pr. borstelhan29 Augustus 1925
schitterend heeft uiteengezet. De liefde voor ger, Bijker, Dwingeloo; 6e pr. pijp, Meinen,
Hoogeveen.
Terwijl al deze openingsplechtigheden plaats de vrijheid bindt ons volk tezamen.
Op
de
tweede
plaats
de
liefde
van
ons
volk
Bij het m a s t k 1 i m m e n werden 25
vonden, hadden de wedstrijden van het verband
Drente van den Bijzonderen Vrijwilligen Land- voor zijn godsdienst. Het wil zijn God aanbid- prij zen onder de winnaars verloot.
Tevens kreeg elke 1e, 2e en 3e prijswinnaar
stor reeds een aanvang genomen op het ter- den in vrijheid. Men voelt, dat wanneer revolutionairen
de
macht
in
handen
hebben,
het
een
medaille in verg. zilver, zilver of brons.
rein aan den Bentinksdijk. Beschenen door een
Om 6 uur was de prijsuitdeeling in de feestvroolijke Oranjezon, kwamen om pl.m. één uur gedaan is met die vrijheid.
Op de derde plaats is er de liefde voor het tent ~eschied en onder de opgewekte trommelvele hooge militaire autoriteiten op het terrein
Oranjehuis.
Is het dan wonder vraagt spreker, en pijpermuziek der marinier-tamboers, trok
aan. We noemen Generaal-Majoor Fris, Mr. A.
Baron v. Heeckeren Kell, Kolonel E. J. van dat men zich spontaan opgeeft voor den men van het veld de gemeente weer in.
Bel en vele anderen. Voorts waren aanwezig de vrijwilligen landstorm? Is het wonder dat de
Commissaris der Koningin in Drente" vele organisatie krachtig wordt en groeit om, als
burgemeesters van omliggende gemeenten, de het moet, weer pal te staan om de macht der Landstormkorps "De "Meierij".
voorzitter der Nat. Landstormcommissie L. F. Regeering te schragen. Deze organisatie, verLanddag te Vucht (29 Aug.)
Duymaer van Twist en de voorzitter der ge· volgt spr. hierna, danken wij niet .zoozeer aan
In het landelijk en zoo schitterend gelegen
westelijke Landstormcommissie in Drenthe, de de nationale landstormcommissie, maar die
groote kracht ligt in de gewestelijke verbanden. raadhuis van Vught, waren de op den Landheer J. Knoppers, burgemeester van Meppel.
Door burgem. B o u m a werd een begroe- Waar wij hier een feest mogen vieren, daar dag genoodigde autoriteiten bijeen gekomen.
Aanwezig waren o.a. de minister van Oortingsrede uitgesproken, waarin werd opgewekt past het een woord van dank te zeggen aan
om het gezag hoog te houden, want ais het de commissie in Drenthe, in het bijzonder aan log Z.Exc. J. Lambooij, generaal-majoor G. W.
gezag weg is, verdwijnt de vrijheid ook. Ge- haar voorzitter, burgemeester Knoppers. Was Fris, inspecteur van den vrijwilligen Landde Minister hier geweest, dan zou men uit zijn storm, overste Thomson, jhr. A. Verheijen, jhr.
schetst werd de geestelijke band, di" ons bindt
aan het huis van Oranje. Met een "Leve de mond hebben vernomen, hoezeer dit werk wordt Twiss Quar~es van Ufford, kolonel Groothoff,
dr.
Luden, reserve-kolonel der infanterie,
Landstorm" eindigde hij zijne kernachtige toe- op prijs gesteld.
Dan brengt spr. nog hulde aan den Commis- Deckers, lid ·der Tweede Kamer, Jonker, direcspraak.
saris der Koningin in Drente, aan kolonel Van teur van de P. N. E. M., de reserve le luiteRede van den heer J. Knoppers.
Bel en de plaatsel\jke comité's. Het werk van nants Offermans en Rabou, de heeren L. v.
Nu trad de heer J. Knop p ers, Burgemeesden landstorm is door hun medewerking gelukt. Agt en F. van Agt, majoor Kessler, luit.
ter van Meppel r.aar voren, teneinde de offiMen vreest de organisatie van den landstorm, Noordenbos, ds. Daran, het Tweede Kamer~ieele openingsrede te houden.
althans de kwaden vreezen hem. De landstorm lid Duymaer van Twist, het Eerste KamerNadat spr. aan allen dank heeft gezegd voor
houdt veel kwaad tegen. Had hlj in 1918 niet ~amerlid, mr. W. van Lanschot, rector van
hunne tegenwoordigheid, inzonderheid aan den
bestaan, dan zouden sindsdien hier en daar nog
lid, mr. W. van Lanschot, rector van
Commissaris der Koningin, aan generaalveel moeilijkheden zijn gerezen. De beteekenis Serooskerken, kapitein De Jong, mr. Van
majoor Fris en baron van Heeckeren van Kell
van den landstorm ligt dan ook in zijn prevenSpaendonk uit Tilburg, de gemeentesecretaris
en na medegedeeld te hebben dat Hunne Exceltieve kracht.
Van Rooy, de wethouders Lathouwers en Van
lenties de Ministers van Binne\}landsche Zaken,
Laten wij, besluit spr., den troon der Oranjes
Oers en de leden van den Raad de heeren
Landbouw en Oorlog bericht van verhindering
beschermen. Laat dat het doel zijn dezer beweOnland, Dorsman, Van Uden, Vaesen, Pijnenhebben gezonden, brengt spr. in herinnering
ging, want daarmede wordt het vaderland
burg, v. d. Wiel, v. d. Heuvel, Vermeulen en
den krachtigen afdoenden steun van het Motorgediend. Spr. noodigt hierop de aanwezigen
korps, verleend tijdens de jongste woelingen.
Van de Laarschot.
· uit roet hem een driewerf: leve het vaderland!
De burgemeester van Vught jhr. mr. W. J.
Opgemerkt moge worden dat, vèr van huis en
uit te roepen.
M. v. d. P o 11, hield een rede om de 1.utoriteihaard verwijderd, bijna een geheele Drentsche
Dan dreunde deze kreet uit duizenden mon- ten namens den gemeenteraad en de bevolking
afdeeling thans de veiligheidswacht betrekt ter
bescherming van de bedreigde Rijksgebouwen den over het veld, waarmede deze officieele te begroeten, in het bij zonder den minister van
plechtigheid eindigde.
aan de Hembrug nabij Zaandam.
Oorlog.
Gehoor gevende aan de vriendelijke uitnoodiSpr. bracht een woord van hulde aan al
Bravo voor deze mannen! roept spr. uit, welk
bravo door de toehoorders spontaan wordt her- ging, werd door vele militaire en burgelijke degenen, die mede hebben gewerkt, om dezen
autoriteiten en vele anderen deelgenomen aan landdag voor te bereiden.
haald.
den lunch in het hotel Frederikse. Deze feestMinister L a m b o o y dankte voor de harteEn gij, landstormers, vervolgt spr., draagt maaltijd was ook vereerd met de tegenwoordiglijke ontvangst. Voor de eerste r. aal optredenvrijwillig de uniform van het Koninklijke heid van Mevr. Linthorst Homan en Mevr.
de namens de regeering sprak hij zijn algeheele
leger. Voor den trouwen en warmen vaderlan- Bouma.
sympathie uit voor de krachtige organisatie,
der is het een eer deze te dragen em om te
Tot zijn spijt moest de voorzitter der Ge- die ons, in tegenstelling met zoovele andere
midden van de woelingen der tijden pal te westelijke Commissie mededeelen, dat tenge- landen, wist te behoeden voor de revolutie.
staan voor het behoud van ons geliefd Oranje- volge van den mist het esquadrille vliegtuigen
Nadat de eerewijn was aangeboden begaf
huis en van de nationale instellingen en Volks- van Soesterberg had afgetelegrafeerd.
men zich naar het feestterrein van den IJzeren
rechten, wier grondslagen liggen in GerechTijdens de wedstrijden verschenen een 11-tal Man, waar de landstormers, door twee muziektigheid en Rechtvaardigheid.
dames in costuum der elf provinciën en boden korpsen begeleid, defileefti:en
·
Maar naast de eer komt de verplichting, strikjes met nationale kleuren aan ten bate
Aan de lunch wijdde burgemeester Van de
dat de Koninklijke uitrusting gedragen wordt van het Landstormblad.
P o 11 een dronk aan H. M. de Koningin.
met waardigheid en roet een kloekheid, die
Pijpers van de Marine en muziek van het
Verder sprak de burgemeester een rede uit
ontsproten is uit zelf-respect.
Coevorderkorps Voorwaarts, ·luisterden den ter opening der eigenlijke feesten. Hij herinDe Landdag mag niet geopend worden, dan landdag op.
nerde aan de dagen van 1918. Toen achtte de
na eerst bij hernieuwing te hebben afgelegd
Verschillende autoriteiten waren den gehee- groote leider der revolutionairen in Nederland
de betuiging van trouw aan onze Koningin, len middag op het terrein aanwezi~ waar de
zijn tijd gekomen en hij sprak van "grijpen
over Wier Wijsheid en Geloofsvertrouwen wij verschillende wedstrijden werden voortgezet.
naar de macht." En dat woord bezielde zijn
ons in deze troebele tijden niet genoeg kunEen groot aantal personen was op den land- partfjgenooten, maar schudde tevens wakker
nen verblijden.
dag aanwezig.
de voorstanders van recht en orde, de OranjeSpreker stelt daarom voor aan de LandsDe sportwedstrijden bestonden in 100 M. manne.n. En uit hun mond klonk een ander
:Vorstin het volgend telegram te zenden:
hardloopen, polsstokhoogspringen, polsstokver- woord "dat nooit," niet de roode vlag, maar
"De Bijzondere Vrijwillige Landstorm springen, touwtrekken, Estafètteloop, Veldloop, de Oranjewimpel :.,lijve! En de zoo pas gevan het Verband D-:-enthe, bijeen op den en Mastklimmen.
demobiliseerden, zij grepen het neergezette
Landdag te Hoogevl'cn, brengt Uwe Majesgeweer op en zij vlegen naar Den Haag om te
DE WEDSTRIJDEN.
teit de betuiging van zijn trouw en aanhanOnder groote belangstelling van het publiek, beschermen Neerlands troon en kroon. En
kelijkheid. God zegene U en Uw Huis en werden de diverse wedstrijden ten einde ge- Wi!helroina en Juliana van Nassauwe waren
stelle U bij voortduring tot rijken Zegen bracht, waarvan het resultaat het volgende veilig onder de schutse van haar vrijwilligers.
En dat is uw werk geweest "landstormers"I
voor het Vaderland.''
is geweest.
Dat is het begin en de geboorte van den
Veldloop 1000 Meter.
Door applaus gaven de toehoorders hun in1e pr. rookstel Hepping, Beilen; 2e pr. wek- bijzonderen vrijwilligen landstorm, voorwaar
stemming · te kennen met dit voorstel.
ker,
W. de Jonge, Smilde; 8e pr. sigarenkoker, een nobel begin, waarvoor het vaderland u
Met een driewerf hoera voor de Koningin 1
dank zal blijven zeggen.
verklaarde spreker hierop den Landdag voor Velkens, Dwingelo; 4e pr. pijtJ, Hendebroek,
En dan roep ik u toe, mannen van den
pr.
koekschaal,
Meinen,
Hoogeveen;
Beilen;
5e
geopend.
büzonderen vrijwilligen landstorm, weest ffor
6e
pr.
pijp,
Meier,
Meppel.
Vervolge:na werd het woord verleend aan
spreker ~~ugde het, dat ons Nederlandsch
volk in zijn overgroote meerderheid nog vasthoudt aan de Chr. beginselen. Prof. Otten
eindigde zijne heer~ijke, enthousiaste rede met
het beeld van Potgieter in zijn ,,Jan, Jannetje
en hun jongste kind". Wanneer er ten opzichte
van den B. V. L. te Kampen nog een Jan
Salie is, dan zou spr. dien vandaag willen begraven zonder militaire eer en distels op zijn
graf plaatsen, opdat we hem spoedig zullen
vergeten. Met Potgieter besluit spr.: ,,Oranje
in 't hart en niemands slaaf" en zeker niet,
voegde hij er bij, van Moskou. Een donderend applaus brak na deze pakkende rede los.
Onder eene toepasselijke toespraak bood de
heer Van Gelder den heer Duymaer van Twist
namens de afdeeling Kampen van den B.V.L.
een schilderij aan, waarop het bekende insigne
van den B.V.L. geborduurd was.
Hierna werden de prijzen uitgereikt, behaald
bij de schietwedstrijden en motorhinderniswedstrij den.
De propagandadag werd gesloten door den
burgemeester van Kampen, den heer M. Fernhout, die in eenige goed gekozen woorden dank
bracht aan allen, die tot het welslagen er van
hadden medegewerkt.

Landstormdag te Hoogeveen

op uwe verrichtingen in November 1918, maar
blijft paraat, blijft getrouw aan uw hoog, uw
heilig ideaal. Anti-revolutie-instituut te zijn is
uw bedoeling, daardoor hebt gij recht op de
sympathie en den dank van elk recht geaard
Nederlander.
Vervolgens voerde het lid der Tweede Kamer
dr. D e c k er s het woord, die er op wees dat
geen landstormkorps dat der Meijerij in getalsterkte overtreft •
De landstormbeweging heeft aanspraak op
onze belangstelling, onze instemming, onzen
steun. Ook zij vond in liefde haar oorsprong,
in de liefde voor het eigen land, den eigen
haard, den eigen lieven grond.
Vijftigduizend geoefende mannen staan gereed om - als het moet - orde en recht te
handhaven tegenover brutale overheersching,
het wettig gezag te schragen en aldus de
beschermers te zijn van de groote goederen, des
volks, de beschermers van het familieleven,
van rust en van welvaart, de beschermers van
haard en van erf, de beschermers der vele en
groote gezinnen van het goede Noord-Brabantsche land. Tot die vijftigduizend
behooren
duizendtallen der uwen en voor die daad van
liefde, voor dat offer van hun persoon, voor
dat begrijpen van hun plicht en hun tijd, zij
hun dank gebracht, dank en hartelijke hulde.
De Noord-Brabantsche landstorm staat in
de voorste rijen, rondom den troon
der
Koninginne, den troon van Wilhelmina,
Koningin van Nederland, van Nederland in
zijn geheel.
Mocht eens, wat God verhoede, brutaal geweld willen treden in de plaats van het wettig
gezag, mochten eens orde en volksgeluk dreigen
onder te gaan in onrecht en ellende, vijftig
duizend landstormers van Nederland, landstormers der Meijerij, uw wapenspreuk luidt: ,,Als
het moet", dan zal het moeten! Wij hebben uw
liefde en uw willen, uw standvastigheid en uw
plichtsbesef, wij hebben uw eer en uw woord,
dan zal het gebeuren ook!
Na deze zeer toegejuichte rede vingen de
sport- en schietwedstrijden aan, waarvoor een
300-tal prijzen waren uitgeloofd en waaraan
meer dan 1500 landstormers deelnamen.
Vooral het nummer vendelzwaaien trok zeer
de aandacht en de verschillende vendelaars
gaven blijk hun moeilijke kunst wel te verstaan.
De motor- en autorijders gaven staaltjes
van grooten durf en behendigheid en de jury
had een moeilijke taak de prijswinnaars aan
te wijzen. Int usschen was het een zeer groote
teleurstelling, dat er van de evoluties der
v!iegmachines niets kwam.
De commandant van het eskadrille vond het
zeker beter om maar thuis te blijven.
Hieronder laten wij volgen dn uitslag der
wedstrijden:
Polsstokverspringen:
1. A. Smulders; 2. Th. van Dorth; 3. A. v.
Mill; 4. Wientjes; 5. C. Cales; 6. J. Hagenaars; 7. P. Copal; 8. W. Peels; 9. W. Boeren; 10. J. Doumen; 11. L. v. d. Lee; 12. F.
van Heukelom; 18. J. Brekelmans; 14. H. v.
Hutterd; 15. C. Hermeling; 16. M. v. d. Lokkant; 17. G. Zwanenberg; 18. ' J. Strijbosch;
19. G. de Mouw; 20. B. de Jong; 21. G. van
Rooy; 22. J. Claasen; 23. J. Roelofs; 24. W.
Wagemans; 25. F. Vaes; 26. L. Dekkers; 27.
A. Manders; 28. H. Teur!ings.
Estafetteloop.
1 iertal Vught; 2 Udenhout (viertal); 3
Beers (id.); 6 's-Bosch (id.); 5 Neerkant
(id.); 6 Boxtel (id.); 7 Tilburg (id.); 8 Liessel (id.); 9 Oirschot (id.); 10 Gilze (id.); 11
viertal Waalwijk; 11 id. 's-Bosch.
Persoon verspringen:
1 H. H. Thijssen; 2 P. Wijkmans; 3 H. v.
Dun; 4 A. Vogelaars; 5 J. Strijbosch; 6 M.
W. Devy; 7 Th. van oDrdt; 8 Th. Atgier; 9
C. v. d. Langenberg; 10 M. Welten; 11 P. v.
d. Starren; 12 . v. d. Meulenhof; 13 F. van
Hattum; 14 A. Smulders; 15 J. Kranenbroek,
16 J. Ebben; 17 C. Calis; 18 W. de Groot;
19 H. Heshusius; 20 M. Boogmans; 21 G.
Smets; 22 C. v. d. Heuvxel; 23 P. Essiner;
24 P. van Meyl; 25 H. Theunissen; 26 H.
Mol; 27 N. Scheepens; 28 H. Weech; 29 J.
Thijssen; 30 J. v. d. Kruyt.
Motoren:
le prijs Bijker Nijmegen; 2e prijs Pijnenburg,
Geldrop; 3e prijs G. v. d. Heijden, 's Bosch; 4e
prijs van Genuchten, Oirschot; 6e prijs Falk
Lewin, 's-Bosch.
Zijspancombinaties:
le prijs G. v. d. Meijden, 's-Bosch.
Auto's:
le prijs v. d. Bosch, Vlijmen; 2e prijs v. d.
Waarden, Breda; 3e prijs Keunen, Eindhoven;
4e prijs v. Berkel, Veghel.
Vendelzwaaien:
le prijs Lauwers (Oirschot); 2e pr. Hen·
drix. 3e pr. v. d. Breugel; 4e pr. Pennings; 5e
pr. Filips; Gè pr. Reinders; 7e Gansewinkel; Se
pr. van Tiel (Vught).
De Jury was van oordeel, dat de heer van
Vliet uit Vught zeer mooi zwaaide, maar daar
hij gedurende 't zwaaien den knop verloor,
werd hem slechts een troostprijs toegekend.
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In verband met mijne overplaatsing bij
den Generalen Staf en mitsdien bij het neerleggen van het commando over het Landstormkorps "Zuid-Holland West'' is het mij
een behoefte van alle vrijwilligers, tot het
korps behoorende, langs dezen weg afscheid
te nemen.
Ik dank alle leden - vooral de Hoofden Plaatselijke leiders - voor de medewerking, die ik steeds in alle opzichten heb
mogen ondervinden, waardoor het voor mij
mogelijk was, het commando op prettige
wijze te knnnen voeren.
Ontvangt allen mijne beste wenschen en
een hartelijk vaarwel.
De Majoor,
B. E. STÖVER.

Het Communistisch standpunt.
Uit de T r i b u n e Dagblad van de Communistische Partij in Nederland, van 8
Sept. j .1. knippen wij het volgende:
"Wij wijzen de dienstweigering als absoluut
oncommunistisch af. Een communis• gaat in
het leger en werkt onder de massa'« der soldaten. Het is de taak der communisten, door
stelselmatige, centraal georganiseerde, communistische arbeid in het burge lijke leger de
invloeden der bourgeoisie tegen te werken,
alles te :oen, om uit de zoo gevaarlijke wapens
in de hand van het kapitalisme, een wapen der

rd,

proletarische revolutie te smeden,
Het feit verder, dat de n >luties niet met

de
een
, aan

boterkoeken, maar met zeer reëele middelen
worden uitgevochten ,maakt het noodzakelijk
dat ook de arbeidersklasse over goed en ontwikkelde, militair geschoolde krachten beschikt.
P.g. Lenin zegt over dit vraagstuk in een in
1916 verschenen artikel, waar:•1 hij stelling
neemt ten opzichte van de vraagstukken over
het pacifisme en de ontwapening.
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"Gij zult spoedig groot zijn. Men zal je de
wapenen geven. Neen ze en oefen je in den
wapenhandel, want Jeze kennis is voor het
proletariaat noodzakelijk, om aa·, de uitbuiting en de oorlogen niet met vrome wenschen,
maar door de overwinning o:p de bourgeoisie
en haar ontwapening, een einde ' maken."
Wij (Red. Landstormblad) merken hierbij
op, dat ook de Bijzondere Vrijwillige landstorm begrijpt, ,,dat revoluties niet met
boterkoeken, maar met zeer reëele middelen
worden uitgevochten."
Voor het geval dit noodig mocht zijn, is
er reeds op gerekend !

Hemelbestorming.

; 27.
HET BOLSJEWISME TEGEN DEN
GODSDIENST.
3
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Tien jaren lang hebben we nu re-eds
hooren spreken over zooveel afschuwelij kc misdrijven, over zooveel verwarring
en verwoesting, dat onze gevoeligheid
misschien iets is afgestompt.
Men is geneigd spoedig te vergeten,
wat onaangenàam aandeed, men ziet
graag door de vingers, klachten van
slachtoffers worden vaak als overdreven
beschouwd, kortom, men wordt onbewust
in verzoeking gebracht, een sluier te
werpen over bedreven misdrijven, ook de
meest afschrikwekkende.
Alleen hieruit is het te verklaren, dat
er zoo weinig aandacht wordt geschonken
aan het onuitsprekelijk lijden en de vervolgingen, ondergaan door de nieuwe
martelaars dezer eeuw, de Russische
christenen.
Moesten onze kerken niet een vlammend protest doen hooren en zich met
kracht verzetten tegen den geduchten
aanval op den godsdienst, die in Rusland
door de bolsjewiki wordt ondernomen?
Is dit niet te meer noodzakelijk, waar
de bestrijders het niet verhelen, het op
den godsdienst in zijn geheel te hebben
gemunt, en den strijd trachten over te
brengen naar alle landen?
Wij willen hier niet in een beoordeeling
treden van het huidige Russische bewind
bezien vanuit politiek oogpunt, noch den
staf breken over de heerschende sociale
begrippen in het land der revolutie. Wij
Willen hier geen critiek uitoefenen op communistische en socialistische theorieën,
die eigenlijk niets met den godsdienst te

Verband Gouda
· Landdag te Reeuwijk (22 Aug.)
Te 9½ uur des morgens had de opening
plaats door den heer N. H. Valckenier de Greeve, voorzitter van de Gewestelijke Landstorm
Commissie "Gouda", met een korte welkomsttoespraak, waarbij werd medegedeeld, dat voor
de schietwedstrijden zich 300 deelnemers hadden doen inschrijven en voor de roeiwedstrijden 90.
Nadat het muziekkorps "Wilhelmina" van
de Plateelbakkerij Zuid-Holland te Gouda, het
Wilhelmus had doen hooren, namen de schietwedstrijden een aanvang. De uitslagen hièrvan
zijn als volgt:
Motor wed s t rij d (20 deelnemers): le
prijs, Rijks, 2e prijs, Verbruggen, 8de prijs,
Steens, 4e prijs, Tegelaar 5e prijs, Flux, 6e prijs
van Geest, 7e prijs, Regelaar, Be prijs, de
Boo, 9e prijs, Wemmel, l0e prijs, Redie, lle
prijs, Zuur, 12e prijs, v. Mil.
Bekerwinnaar B. van Wingerden, Bleiswijk,
10 punten. 2. R. Luitjes, Moercapelle, 98
punten: 8. A. G. Mohr, Ouwerkerk a.d.
IJsel, 98 punten; 4. C. Kroon Waddinxveen,
97 punten; 5. A. v. d. Bijl, ?, 97 pWlten; 6.
J. Verkade, Waddinxveen, 96 punten; 7. A.
de Jong Waddinxveen, 96 punten; S. W.
Huisman, ? , 94 punten; 9. N. Bontenbal,
Waddinxveen, 92 pW1ten; 10. 1:... v. Nielen,
Waddinxveen, 87 pWlten.
K 1 as se A: le prijs, A. Pos, 99 punten, 2.
A. Bo~, Bleiswijk, 98 punten; 3. G. Burger,
Oudrekerk a. d. IJsel, 98 punten; 4. J. v. d.
Berg, Waddinxveen 98 punten; 5. D. P.
Kapteijn, Nieuwerkerk a.d. IJsel, 89 punten; 6. H. J. Dionisius, Oudewater, 98 puntten; 7. D, v. d .Oenen, Cap. a. d. IJsel, 98
punten; 8. A. Wagen$veld, Waddinxveen"
98 punten; 9. A. v. d. Berge, Gouda, 97 punten; 10. J. Stolwijk, Gouda, 97 punten; ll.
A. Bloot, Moordrecht, 97 punten; 12. A. v.
d. Linde, Moercapelle, 97 punten· 13. A.
Snoek, Cap. a .d. IJsel, 97 punten; 14. P.
den Hertog, Gouda, 97 punten; 15. T. Verbree, Waddinxveen, 97 punten.
KI as se B: le prijs, W. Klein, Gouda, 99
punten; 2. W. Kapteijn, Nieuwerkerk, 99
punten; 3. J. den Hertig, Guda, 98 punten;
4. A. G. Steenwin!:el, Gouda, 98 punten;
5. A. Groenendijk, Nieuwerkerk, 98 punten;
6. L. A. Reinhout, Gouda, 96 punten; 7. E.
van Erk, Gouderak, 95 punten; 8. F. L. de
Korte, Waddinxveen, 95 punten; 9. E. Radix, Gouda, 95 punten; 10. P. Kaptein,
Nieuwerkerk, 95 punten; 11. J. C. Sprang,
Gouda, 5 punten; 12. J. Hoogendoorn,
Waarder, 95 punten; 13. G. v. Veen, Boskcop, 95 punten; 14. P. Goudriaan, Ouderkerk, 94 punten; 15. M. Both, Gouda, 94
p1:nten; 16. Akersloot, Maas'.;richt, 94 punten; 17. A. Brouwer, Waddinxveen, 94 punten; 18. D. Havenaar Benthuizen, 94 punten; 19. H. v. d. Horst, Gouda, 94 punten;
20. Th. Lexm·ond, Schoonhoven, 93 punten.
K 1 as se C: 1. L. de Mik, Stolwijk, 98 pundoen moesten hebben, maar alleen aantoonen, hoe het bolsjewisme den strijd om
de politieke macht heeft willen vereenzelvigen met een strijd tot het uiterste
tegen elk godsdienstig begrip of geloof.
Wij willen ons ook niet opwerpen tot
blinde verdedigers der Russische Orthodoxe Kerk. Zij draagt integendeel een
zeer zware verantwoordelijkheid. Het
ontzettend noodweer, dat boven haar
hoofd is losgebarsten, moest echter, waar
het eenerzijds een levendige sympathie
opwekt, anderzijds alle christelijke kerken tot nadenken stemmen en tot inkeer
brengen. De Russis<'he Orthodoxe Kerk
heeft haar lot aan dat van het Tsarisme
verbonden, zij heeft deel gehad aan de
schittering en pracht, helaas ook aan de
onrechtvaardigheden en geweldenarijen
van het Tsaren-regiem. Het verbond van
troon en altaar effende den weg voor het
monsterverbond
van communisme en
atheïsme. Haar tradities, haar onverdraagzaamheid, haar bijgeloof, stonden de Russische Orthodoxe Kerk in den weg bij de
vervulling van haar taak : opvoedster van
het volk te zijn; en dit was toch juist in
Rusland haar taak geweest. Welk een
schitterende dag zou er niet over Rusland
zijn opgegaan, wanneer de kerk, door den
godsdienst van Christus geïnspireerd, de
onwetende Russische massa had vrijgemaakt. Zij alleen kon de ware vrijheid.
de ware rechtvaardigheid en de ware solidariteit leeren.
Wat een ernstige les voor onze kerken
ligt hierin en tevens wat een dringende
opwekking om te werken aan de sociale
opvoedmg, aan de sociale vorming en vrijmaking van allen, in plaats van deze zorg
over te laten aan verbitterde volksmenners of aan eerzuchtige en dikwijls gewetenlooze politici

ten; 2. J. C. Koot, Moordrecht, 97 punten;
3. Joh. v. Dam, Reeuwijk, 92 punten; 4. G.
Veerman, Gouda, 92 punten; 5. M. de Haan,
Berg Ambacht, 92 punten; 6. G. L. Hagoort,
Waarder, 90 punten; 7. Th. Steenkamer,
Haastrecht, 90 punten; 8. J. Radix, Gouda,
90 punten; 9. C. Kikstra, Lekkerkerk, 90 punten; 10. B. Schilt, Reeuwijk, 89 punten; 11. J.
Straver, Haastrecht, 89 punten; 12. W. de
Vries, Stolwijk, 89 punten; 18. J. Koene, Vfü,t,
87 punten; 14. G. Houweling, Vlist, 87 punten; 15. A. de Lely, Stolwijk, 87 punten.
K 1 as se D: 1. P. Broere, Hekendorp, 97 punten; 2. F. Oskam, Boskoop, 97 punten; 3. C.
de Gier, Waarder, 96 punten; 4. W. C. Hoogendijk, Lange Ruige Weide, 95 punten; 5. C. de
Jong, Berkenwoude, 95 punten; 6. J. J. de Hollander, Gouda, 94 puntne; 7. H. W. Herfst,
Gouda, 94 punten; 8. H. W. Verburg, Oudewater, 94 punten; 9. v. Leeuwen, Reeuwijk, 94
punten; 10. D. Krulland, Oudewater, 98 punten; ll. Faay, Gouda, 93 punten; 12. Den Hertog, Moercapelle, 98 punten; 13. W. Binnendijk, Gouda 93 punten; 14. C. R. M. Dercksen,
Gouda, 93 punten; 15. J. Vulpen, Boskoop, 93
punten.
Tijdens al deze wedstrijden kwamen diverse
autoriteiten op de terreinen aan, waaronder
wij opmerkten: Generaal Majoor G. Fris, inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, luitenant-kolonel H. Wijnaendts, commandant
van het Landstormkorps "Motordienst", G. le
Poole, commandant van het Landstormkorps
"Rotterdam", burgemeester H. J. Mijs. va:n
Gouda, Wethouder Kaptein, waarn. burgemeesster van Reeuwijk, alsmede tal van burgemeesters uit de omstreken van Gouda.
Te 2 uur werd door een drietal MarineWatervliegtuigen op de Reeuwliksche plassen
een demonstratie gegeven. Commandanten van
deze vliegtuigen waren de officieren Mliller,
Bremer en Weber.
Roeiwedstrijden en een waterpolowedstrijd
vormden het slot van het programma, waarna
te 6 uur, met een toepasselijk woord, de prijzen werden uitgereikt door het Tweede Kamer•
lid L. F. Duymaer van Twist, voorzitter van
de Nationale Landstorm Commissie.
Ook de 4e landdag van het landstorm-verband "Gouda" is uitstekend geslaagd.

Met den 8.V.L. naar Marken en Hoorn.
Vrijdag 14 Aug. hebben de a:fdeeling
Bàrnevela en een aantal afdeelingen uit
deze omgeving van het \i eluwsch Verband
van den Bijz. Vrijw. Landstor een propagandaboottocht over de Zuiderzee gemaakt,
die schitterend geslaagd mag hee' , . Tegen
half zes 's morgens stonden op het kerkplein alhiêr een drietal ::rntobussen gereed,
waarin de leden nn den B. V. L. en genoodigden naar Amersfoort werden vervoerd, waar aan de Kleine Koppel, de
salonboot gemeerd lag, die ons over de
Zui<lerzee voeren zou.
Tegen zeven uur werd de loopplank ingeEr was echter in Rusland meer dan den
grooten gevel der Russische Orthodoxe
Kerk, een gevel, die nu ingestort is. In
de volksmassa leefde in naieven en aangrijpenden vorm, met een mysterieuze
macht, een levende godsdienstige kracht.
Dit oprechte en diepe geloof kon zich
staande houden in de Orthodoxe Kerk,
niettegenstaande
haar
dwalingen en
fouten.
Wonderlijke levenskracht van het Christendom.
Het bolsjewisme moge de vergulde koepels der Russische kerken doen ineenstorten, de eeuwige vlam van het ware
geloof zal omhoog stijgen uit de ruïnen,
hooger nog ten hemel.
Gaan we nu aan de hand van gepubliceerde documenten, gouvernementeele
besluiten en persartikelen, wat er op het
terrein der religie in Rusland is gebeurd
en wat er heden ten dage nog voorvalt.
De sovjetpers heeft den hardnekkigen
strijd tegen den g·odsdienst meermalen
gekarakteriseerd met de woorden: ,,Wij
zullen den hemel hestormen."
Nu moet men dez<l hou-:linii-: der Russische regeering niet vergelijken met het
politieke anti-clericalisme van de een of
andere regeering jn West-Europeesche
landen. Wij weten, dat het probleem der
verhouding van Staat en Kerk in meer
dan één land een 1)randend vraagstuk is en
een bron van oneenigheid "\'.'Ol'mt. De nog
slecht getrol:ken grenzen tusschen kerkeEjke en burgerlijke macht veroorzaken
echter wel conflicten en een onderling breken. maar er is niettegenstaande dit, geen
sprake van strijd tegen den godsdienst als
wodanig. Men erkent integendeel voor alle
,eloo:f acr.tmg te gevoelen, de ->nti-clericaal
zal zich graag opwerpen als de verdediger

haald en zette de boot zich onder de vroolijke
tonen van het Jazz-Band strijkje der
Amersf. Kaderlandstorm-vereeniging "Gooien Eemland' ', in beweging.
Aanstonds werd koers gezet naar Marken,
dat 'tegen één uur 's middags werd bereikt,
en waar natuurlijk voet aan wal werd gezet,
om de merkwaardige kleederdracht der
bewoners en hun typische woningen te
bewonderen. Aan menig binnenhuisje werd
een bezoek gebracht, waar vooral bru 1rl~toiletten, die voor tal van opeenvolgende
geslachten hadden dienstgedaan, door
moeder de vrouw, of ook wel eens een
enkelen keer door het hoofd des gezins,
werden vertoond.
Bij het weer aan boord gaan, werd,
namens V. V. V. te Hoorn, aan ieder een
bonnetje uitgereikt, recht gevende op een
gratis consumptie in het Parkhötel aldaar.
Tegen 3 uur 's nam. was Hoorn bereikt,
waar het Bestuur van V. V. V. ons welkom
heette, waarna onder de opgewekte tonen
van het Hoornsche muziekkorps naar het
stadhuis werd gemarcheerd. In de historische raadzaal werd de Landstormcommissie
aan den Burgemeester, Mr. Bisschop, de
Wethouders en een aantal raadsleden voorgesteld, waarna de Burgemeester, namens
het gemeentebestuur van Hoorn in een van
geestdrift tintelende rede zijn V eluwsche
gasten het welkom toeriep.
Daarop werd het woord genomen door
Luit. Sanders, die in een vlotte peroratie,
en op een wijze, zooals we dat van dezen
beg·aafden spreker gewoon zijn, den Edel
Achtbaren Heer Burgemeester en het Gemeentebestuur dank zeide voor de buitengewoon hartelijke ontvangst en de allervriendelijkste woorden, door Mr. Bisschop
gesproken.
Nadat nu nog het oude Wilhelmus door
allen staande was gezongen, boden bekoorlijke jonge dames den heeren sigaren en
het zwakke geslacht koekjes aan.
Vervolgens werd onder geleide van allervriendel\jkste Bestuursleden van V. V. V.
een wandeling· door Hoorn gemaakt. En
eerst toen was het den gasten mogelijk zich
eenigzins een juisten indruk te vormen van
het vele interessante, dat deze zoo idyllisch
aan het Hoornsche ;f[op gelegen stad op
oudheidkundige gebied bezit.
Na deze hoogst belangwekkende, doch
voor sommigen wel ietwat vermoeiende wandeling, werd tegen half zes het bekende
botel "Parkzicht" bereikt, waar wij welkom
werden geheeten door den Voorzitter van
de gewestelijke Landstormcompagnie "West
Friesland", den heer E. J. M. Stumpel.
Daarop was het al weer Luit. Sanders,
die het woord voerde, om den vorigen
spreker voor zijn vriendelijke woorden dank
te zeggen. Vervolgens ·zich tot den eveneens
aanwezigen Burgemeester richtend, herinnerde spreker er aan, dat Barneveld, evenals
Hoorn, zijn bekende mannen, als Jan van
Schaffelaar, · heeft gehad. Barneveld heeft
van de religieuze vrijheid. Hij i:.. de verklaarde vijand van de Inquisitie.
Nu hebben wij heden ten dage in SovjetRusland te doen met een nieuwe inquisitie,
een inquisitie in dienst van het atheïsme.
Er wordt van overheidswege een echt antigodsdienstig fanatisme ontwikk€ld; men
tracht den godsdienst absoluut uit te
roeien.
Met Oosten,ch fatalisme en passieve berusting onderwerpt he, Russische volle zich
aan deze duistere macht en blijft de reactie, die noodwendig onder een volk met
z ....~k een diepgaand godsdienstig leven in
een der W estersche landen zou zijn uitgebroken, achterwege. De Russische revolutie
heeft alle 70Ltieke en economische vrijheid
onderdrukt, zij tracht nu ook de ziel van
Jen mensch aan banden te leggen. Zij stelt
zich niet tevreden met de oplegging van
een politiek en economisch pr<'gram, zij
zoekt be.hendig partij te trekken van de
è.0or haar opgewekte hartstocl,+e•1 van den
mensch, om L.aar ideaal (als men dat 1;00
noemen kan) van abso:ute negatie van
God, te verwezenlijken. De ondergang der
Russische Orthodoxe Kerk, welken zij bereikte, is dan ook niets anders dan een
schrede naar het gestelde doel: de vernieti•

ging van het christen<:om en de christelfike
cultuur. Diertengevolgc is elke beweging
tot kerkhervorming in de ooge der Sovjets
bij voorbaat verdacht, immers het bestrijden van het bijgeloof, het vergeestelijken
van den eeredienst, is in hun oog niet
anders dan nieuwe kracht llchenken aan
ien verweiden godsdienst, \Vaar men voo:r
te waken heeft. In het w i=kie "Taak en
Methoden der Anti-Religieure Propaganda" heet het o.m. :
,,Een alles beslissende strijd ~ n d~
priesters, of ze zich pastoo~ pauset1i

eehter nog meer levende wezens, die een

1

wereldreputatie bezitten, namelijk de Bar-neveldsche kip" die natuurlijk ook dito, en
bovendien vele, eitjes legt. En nu heeft de
B. V. L. niet beter zijn dankbaarheid voor
deze Hoornsche ontvangst weten uit te
drukken, dan door het hoofd dier gastvrije
stad een mand met echte onvervalsche Barneveldsche eieren aan te bieden, die door
een in Veluwsche kleederdracht gestoken
boerenmeisje (Mej. Bouman) en boerenjongen (Van Veen, beiden uit Appel) aan
Mr. Bisschop werden overhandigd, terwijl
!Mevrouw Bisschop van dit zoozeer de aandacht trekkende tweetal een bloemenhulde
ontving. Zoozeer bleek het aanbieden van
dit origineele geschenk in den smaak der
aanwezigen te vallen, dat een aanhoudend
~pplaua de zaal op h.aar grondvesten
daveren deed.
'.Allerhartelijkst klonk daarop het aankwoord van den Burgemeester, dat hij, mede
namens Mevrouw, uitsprak.
Hierna werden nog bloemen aangeboden
aan Mevrouw Schutte, echtgenoote van den
Secretaris van de afdeeling "West Friesland".
Daarop betraël de _bekende dichter-zanger
van Riemsdijk, als Veluwsch boertje gekleed, het podium, om in een expresselijk
voor dit doel vervaardigd liedeke het geä.enkwaardige feit van het aanbieden der
Bameveldsche eieren aan den alom zoo
hooggeachten en beminden Burgemeester
van Hoorn te bezingen, waarmede de gevierde Jan opnieuw een geweldig succes
te boeken had.
Curiositeitshalve, laten we hier ël.en
inhoud van dit gedicht volgen:
'.Aan de Burgemeister van H o o r n, bie
een Veluwsch geschenk op Vriedag 14
!Augustus 1925.

.•

!Maar timda.t een Bur.gemeister

N aq.at nu nog Iro.iterumt Boulogne vertegenwoordigende de Nat.-Landstormcommissie, in een enthousï_aste rede, de bestaans1geldigheid van . den· B. V. ~- had uiteen-

Zoo geen kippen fokken kan, ·
Loat ie dissen moar gouw koaken
En ie êt er voort moar!vanl
'

.

De fotograaf voor den Landstorm.
Voor e 1k e gelegenheid te ontbieden.
Speciale prijzen voor
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm

gende telegram aan de Koningin gezonden :
,,De B. V. L. van het Veluwsch en WestFriesch Verband, te Hoorn bijeengekomen,
verklaren Uwe Majesteit hun diepe aanhankelijkheid". Verder werd nog een telegram
gezonden aan den heer Duymaer van Twist.
Tijdens den terugtocht had nog een plechtigheid plaats, toen Luit. Sanders aan Mevr.
Bakkenes, uit Appel, wier echtgenoot ZQOveel voor den B. V. L. heeft gedaan, bloemen
aanbood.
Vervolgens nam Luit. Tulp het woord,
om Luit. Sanders, aan wien de B.V. L. zoo
bijzonder veel te danken heeft, te huldigen
als den man, zonder wiens krachtige leiding
deze propagandatocht nooit had kunnen
worden, wat hij is geweest. Uit groote dankbaarheid voor dit alles, bood spr. aan Luit.
Sanders een ets van de stad Hoorn aan.
Spreker eindigde met een : ,,Leve de Commandant van Barneveld, leve Luitenant
San.ders", waarmede allen instemden.
Nog zij gemeld, dat het buffet aan boord
door de ondernemers, de heeren G. Schouten
te Achterveld en H. Rosman alhier, uitstekend was verzorgd.
En zoo keerde de boot tegen één uur
's nachts in de haven te Amersfoort terug,
waar de autobussen gereed stonden, om
allen, wel wat vermoeid, doch overigens
hoogst vÓldaan huiswaarts te brengen.

De Pijpers,' van. de ' Rbtte:rdamsche .:t\faririiers• • ,- '

L,A,ND1,)AG TE :HOOGEVEEN -(25 ,A{!:G.)

k

1

1

~

Tienjarig bestaan van het Land-

stormkorps Limburgsche Jagers.
Dinsdag 8 September 1925

Dinsdag heeft het Landstormkorps Limburgsche Jagers zijn tienjarig betaan herdacht met een korpslanddag, waaraan een
schietwedstrijd op de Melickerheide bij
Roermond verbonden was. Onder de veie
autoriteiten waren de Ministers van Oorlog

Ja, die Barneveldsche kippen
Bent bekent in emk land.
I ziet ze in stadsche tuinties
En ook bie de boerenstand.
!Met die vremde Bramapoetra 's
!Maak geen kippenfokker geld,
'.A. tj- met kippen g-0ed wil boeren,
Koop ze lan in Barneveld!

Groep ;,.utoriteiten.

't- ~itlden :naasLden', hee/ L: F. Duyina~r 'vàn T'w iJt, de ' Co)I\rriissaris der KÓningin-'Mr. ' J'. T: Linthorst Homa'n. • ;. ' IJ 1

zijn kameraden en een aantal vrouwen van
verdachte zeden een kerk binnen," roOK(md
en spottend en vernielt de .~oorw~rpen van
den eer~edienst, werpt het · altaar omver,
doorsteekt het Christusbeeld . met de b~jonet en laat uitwer;iselen. · achter. In . een
andere kerk liggen voor een heiligenbeeld
een vijftal vermoorde priesters, terwijl' een
communist, als priester verkleed, den eeredienst parodièert. Van den hoogsten bisschop tot .den laagsten prie~ter n_emen dè
terechtstellihgen en de martelingen toe.
Totdat het voorbeeld der martelaren
nieuwe energie in. de kerk opwekt: er ' gaan
protesten op, niet alleen bij de b9eren, ook
bij de ar:beiders, zelfs bij de soldaten ·van
het Roode Leger. De duizendyoudige herhaalde bes.chuldigi:r;ig der · Sovjets, ~at de
kerk het centrum der reactie is, -baat niet
meer, en moeten andere, nieu;we voorwend-.
seis worden gezocht. .- Men vond ze. ·
Na den burgeroorlog besloot de regeering de eigendommen 'der ,k erken i;n bei;l3rg
te nemen en verbeurd te v._.:rklaren, OIJ.d.e r
voorwendsel daarmede den :hongersnood -t e
kunnen lenigen.
·
De geestelijkheid verzette zich .· tegen
dezen maatregel niet, doen vroeg alleen
controle te mogen uitoefenen op het gebruik, dat van de aldus· verkregen .. staatsfinanciën werd gemaakt. Met recht ,. werd
verondersteld" dat geld en de , ,erige w:aarden voor geheel andere doeleinden .dan, voor
bestrijding van. den · hongersnood , zouden
war.den gebruikt. De geestelijkheid bood de
regeering haar hulp aan en ,stelde .:voor, ter
leniging van den nood, collecten uit te
schrijven. Niets mocht baten. . De regeering
weigerde.
.
.
Toen begon de georganiseerde, plundering
der kerken. Het verzet der over zulke handelingen · verontwaardigde menigte, werd
met behulp van tro,epen ell: mitraill~urs in
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' in het buitenEindelijk v(lrhieven' -zich
·Iand stemmen, we protest . aant .okenden
teg~n dezen terreq.7, . .Na" è.en 'mpord op den
aartsbisscll;o:r;> Benja,.nin, di~ ,~et andere
priesters dicht . bij Petrogad. ·werd neergeslagen, ·, en· 'na de ·arre.s tatie ' --q,n den
pr.,triarch ,.Tichon, r pxotesteerde o.m. de
aartsbisscJ,iop van Càp.tefliury. tegen deze
schandda~en ·,d~r E,ussisçhe heerschers.
Men antwoord.de hem :m~t:ITT"~f :::arcasme,
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bloed gesmoord. Lange lijsten van bannelingen werden .opgemç1,akt,' terwijl de sovjetspionn.en met' sluwheid 'en'. meedoogenlooze
gest:rengheid ' :te we:rlk · 'gingen, beschuldigingen uitllofuten' èii huil sl.achtbffers voor
den ·vorm ' voor . een'lrev'ál.Îittió:anaire reehtbrnk . daagd_én, .
'prodes . .als regel
eindigde· in ~een koft-e ·terechtstelling. ·
.De schrik · vo·e r in :hét · volk . en .deed' het
toegeve':r:t, slechts cte geestelijlfüeid bleef
starià.vastig. Alle kellken · ondergfogen hetzelfde fot, terwijl ·den reentbanken bevolen
werä. ', ,rècht" tè doe:ó,lzon'der medelijden. De
hou'chng der beschddÎgden voor deze revolutionnaire · tribunalen was bewcmderenswaàrdig.',Een;Iiunner a~twom:dde zijn rechters op de v.raag: tot welke reáctionnaire
part'ij hij · behoord~ w,ét de woorden : ,,Ik
behoor' tot geen.enkel'e' pártij, 1:f hen slechts
een dienstknecht ,v án God.
. In dien . r z~lfden , _tijd : ~on ' men in ~ de
magazijnen van verschîllende
J, uitenh"nd·r
•
sche steden.' 9·1:1· .Kons~a!lfinoP,el, geheele
tentoo1.1stellingen zien arrangeeren, waar de
gestol~n ' 'kerkeyéhattep wèrden' uitgestald
-1an k9opgr11g~ bezoé~er,s, . De kerkschátten
waren dus v~rkocht t~n ba~e. d~r regeering,
of vàn den een ( anC:.eren
volkscommisr- '
..
saris. De ·arme s\a<;htçi~fers , van . den
hongf:lrsnood, die, . z,onde'r tuss ~nkomst
van Europa en Amerika, allen zouden zijn
omgekomen, trokken (lr geen voordeel van.

'J

r
t

...
'k Hoepe dat ie in• oe lêven
gezèt ·en op ·, de noödzakelijkheid . van toeTelkens a 'j een eigien ,pelt, · ·· · ' · .. treding ' had · gewe-z·en, l:):egave:ó. a.lle'n ·zich
An ae Veluwe zult denken · naaride eetzaal, om de~ ïnwendigen mensch
En 't geschenk. uut Barneveld. ·,
· te v.erswrken. V ooa::a,f· werd echter het 'vol,,

'

geestelijken, rabbijnen of mullahs noemen, is een eerste eisch. Het moet een
strijd worden tegen God, of hij genoemd
wordt Jehova, Jezus, Allah of Boedha."
Dit is een der eerste werkzaamheden,
waartoe de sovjet-staat zich· geroepen gevoelt en welke zij doet uitvoeren door al
haar organen en men weet, wat dat beteekent.
Elke communist moet een propagandist
zijn voor den strijd tegen den godsdienst,
zoowel in zijn gezin, op school, op de
werkplaats en in het leger. Massa's brochures, tractaten en speciale bladen (wij noemen "De Atheïst", ,,De Goddelooze") met
godslasterlijke caricaturen gevuld en uitgegeven op kosten van den staat, staan
hem, benevens een onnoemelijk aantal proclamaties, daarbij ten dienste. ,,Godsdienst
is opium voor het volk, want alle geloof
vergiftigt het verstand en den persoonlijken wi1,."
De revolutie is onvereenigbaar met den
godsdienst. De "Prawda" van 3 Mei 1921
eischt, dat de communisten allereerst den
godsdienst zullen uitroeien. Daartoe zal
men nu de communistische jeugd in den
strijd werpen; zij wordt gereed gemaakt•
voor haar taak als hemelbestormster en
alles wordt in het werk gesteld om te speculeeren op de hartstochten :lezer jonge
menschen.
Werpen we eerst een blik op de godsdienstvervolgingen zelve. Sedert 1917 zijn
de priesters verdreven, hun bezittingen
verbeurd verklaard of in beslag genomen,
waarbij talrijke slachtoffers vielen; daarna
is het de burgeroorlog, die een hernieuwden
bloedigen aanval van woede en duivelsche
krankzinnigheid op hen doet losbarsten :
kerken worden in theaters, café-chantants,
bioscopen of danszalen herschapen. Een
bolsjewistisch leider1 Dybenko, dringt met

A. J. GAZENDAM Jr.
DEVENTER

LANDDAG-TE HOOGEVEEN ;(Z!> A~G.) '

Eier bent zoo bes veur 'n mensche
Riek af arm, dom af geleerd
Want a 'j ziek af muui af zwak bent,
Is 'n ei millioenen weerd !
1'k Hoepe, dat ie, Burgemeister,
Ook op 'n eigies bent e steld,
Zie bent schoone, en goed zuver
:Want zie komp van Barneveld.

[Maar ie hoef noe niet te koopen
.W ant ie weet er alles van,
Hal de eier maar goed warmpjes,
Kippen krie 'j van zellens dan.
Bent het veur 'n darde haantjes,
Dan is dat ook nog geen strop,
Det êt ie die op 'n Zundag
!Met de vrouwe lekker op ! •

FOTOBUREAU

overwegende, dat de wanhoopskreten van
een ter dood gemartelde kerk niet voldoende
zouden zijn, om schade te betrokkenen• aan
de goede verstandhouding, die voorwaarde
w,as voor het sluiten van voordeelige hàndelsverdragen. Een overweging, die, het
moet tot onze schande worden erkend, juist
bleék te zijn.
Te1.slotte trachtte men, toen èe ketken
op de vorenomschreven wijzen waren murw
gemaakt, haar een laatsten beslissenden
slag toe te brengen, door onderlinge ve:r.-deelcfoeid aan te richten. ,,De Levende
Ke:r-k", gesteund door de macHhebbers, die
in haar niets anders zagen dan een instrument, dat dienen kon, om de onderlinge
verdeeldheid nog grooter te r :i.ken, begon
hervormingen in te voeren. De geïnarteld"'
Russische kerk moest dientenge--olge nog
in eigen boezem een zwaren inwendigen
strijd doormaken, waaronder zij bijna bezweek. De sovjets maakten intus&chen van
de geboden gelegenheid gebruik om de aan
de oude kerk trouw gebleven priesters in
hun macht te krijgen door inlijving in het
leger, dwangarbeid en '.lpstopping van alie
bronnen van inkomsten. De "afrekening
met de kerk" werd overigens meer en meer
in handen gelegd van de communistische
jeugd, die dit vierde met plechtige optochL en roode vaandels.
Het totaal aantal gedoode priesters en
hoogere geestelijken rekent men op 8110,
waarb\i de cijfers nie. zijn geteld van de
in het verbanningsoord Siberië omgekomenen.
,
En toch... ondanks de geweldige ver~
volging, ondanks de afschuwelijke martelingen, onlanks de vurige begeerte der
bolsjewiki à.en godsdienst van het "Heilige
Rusland" uit te roeien, houdt L.et gelo.of
stand, gelouterd door de beproeving.
Trotzky en Lunatscharsky mogen God dan
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en Waterstaat, de Commissaris der Koningin
in Limburg, de oud-opperbevelhebber
generaal Snijders, de Eerste Kamerleden
Haffmans en Van der Maesen de Sombreff,
de Tweede Kamer leden Duymaer van
'Twist en Deckers, van het Landstormcomité, leden van de gewestelijke landstormcommissie in Limburg, als mgr. dr.
Poels te Heerlen, mr. dr. Frowein te Wittem, J. Maenen, lid van Gedep. Staten in
Limburg, overste Coenegrac.ht uit Maastricht, korpscommandant, en jhr. Graafland, secretaris van het comité.
Wegens de regen werden de feestelijkheden te Roermond gehouden. Aan het
noenmaal stelde dr. Poels een dronk in op
de Koningin, terwijl de heer Frowein de
aanwezige autoriteiten huldigde.
·Jhr. Graafland, Maastricht, bood den
korpscommandant, overste Coenegracht te
Maastricht namens de officieren van het
korps een zilveren schaal met inscriptie
aan.
· Er werden telegrammen ver-zonden aan
ële Koningin, aan de Koningin-Moeder, aan
• den Minister-president, aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken, aan è.en OudMinister-president jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, aan den bisschop van Roer:µiond, mgr. L. Schrijnen, aan generaal Ten
:Haeff en kolonel Keyser.
:Met muziek voorop trok het gezelschap
vervolgens te voet naar de Harmoniezaal,
waar de korpslanddag werd gehouden en
toespraken werden gehouden door mgr. dr.
:Poels, generaalSnijders ,die het moblisatieleuis uitreikte aan 750 oud-gemobiliseerde~, den heer Duymaer van Twist, generaal
Fris, den Commissaris der Koningin in
Limburg, mr. E. baron van Hovell tot
Westerflier en den commandant overste
Coenegracht, waarna de uitreiking plaats
liad van de prijzen behaald in korps- en
personeele schietwedstrijden.
- ·N.B. Wegens plaatsgebrek moet worden
vÓlstaan ;·1et een kort verslag van het
Jubileum der Limburgsche Jagers. Het
ligt in de bedoeling in volgend nummer uit. gèbreider mededeelingen op te nemen.
(Red.).

BAARN.
Door de Afd. Baarn van den Bijz. Vrijw.
Landstorm, is op 29 Augustus een schietwedstrijd gehouden, waaraan alleen door leden
van de afdeeling kon worden · deelgenomen.
Er werd geschotèn op twee 1:tanen, en wel
11'~4~ M. met , s,eher,p en. op 10 ..1\l-•.me(,Maxga.
;Maximum aantal punten per baan 50.
' Per baan waren 6 prijzen beschikbaar, terwijl als extra prijs een zilveren medaille ter
be$chikking was gesteld, voor die schutter, die
met Scherp en Marga samen het hoogste aantal punten behaalde.
De navolgende heeren kwamen voor een prijs
in aanmerking:
L. Bastiaanse,
Marga 47 punten le prijs.
J,. Vethake
Scherp 44
"
le
"
W. Boelhouwer
Marga 46
"
2e
"
G. Westra,
Scherp 42
"
2e
"

FEITEN EN GEGEVENS.

BESLUITEN VAN HET UITVOEREND
CO;tVIITE DER COMMUNISTISCHE
1
INTERNATIONALE OVER
1
DEN GODSDIENST.
De communisten eischen, dat de godsdienst privaatzaak blijft ten opzichte van
den burgerlijken staat. In geen geval echter
mogen communisten op het standpunt
$taan, dat de godsdienst ook privaat-zaak
i~ ten opzichte van de communistische
:r:,artij.
De communisten eischen, dat de burger1/jke staat als zoodanig niets te maken heeft
w,et den godsdienst, en de godsdienstige
genootschappen op geenerlei wijze met den
burgerlijken staat in verbinding staan.
De communisten eischen, dat iedere
burger vrij moet worden gelaten in de keuze
v.an zijn godsdienst, of om heelemaal geen
godsdenst te hebben, d.i. atheïst te zijn,
wat gewoonlijk iedere bewuste communist
is. De communisten staan op het beginsel,
dat de staat geen onderscheid mag maken
in de rechten van de burgers op grond van
hun godsdienstig geloof.
' De communisten eischen, dat in de officieele stukken zelfs de bloote vermelding
van het geloof der bargers geheel verdwijnen moet. Zij streven er naar, den
burg,Tlijken staat elke mogelijkheid te ont-

3e
3e
4e
4'e
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,,
,,
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AMERSFOORT .
Vanaf 8 September is er elken Dinsdagavond
8 uur, schietoefening met marga en cylinder
voor den Bijz. Vrijw. Landstorm en Motordienst, op , de baan "Prins Hendrik", Stoove~
straat.

Van•links naar rechts, res. le L~itènant Rab.ou~ ' de hee~ L. F. Duymaer van Twist, Minister
, Lmnt,,,oy en Jhr. Mr. W. J. M" v.d. Pol, Burgemeester van Vucht.
LANDDAG _T-È -VUCHT.

BENOEMINQ,EN.
Bij Koninklijk Besluit is, te rekenen van 1
Juli 1925, benoemd bij den vrijw. landstorm,
bij het Vrijw.-Landstormkorps Luchtwachtdienst, tot res.-eerste-luit. voor spec. diensten
de heer A. ~-- 0enendijk.

LANDMACHT.
In zijn rang en ouderdom van rang overgeplaatst bij den generalen staf de majoor B.
E. Stöver, van het regiment jager::;.

ONDERSCHEIDINGEN.
Benoemd tot Ridde;: in de Oranje-N assau<»"de
Joh. Pars, voorzitter Plaatselijke Commissie
voor Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en lid
Friesch Nationaal Landstormcomité, Leeuwr.r◄
den.

Bij K.B. van 31 Aug. 1925 is benoemd:
tot officier in de Orde van Oranje Nassau:
Mr. D. van Welderen Baron Rengers,
oud-lid van den Gemeenteraad, Kapitein
bij den Vrijwilligen Landstorm te Leeuwarden:
tot ridder in àe Orde van Oranje NlÎssau:
H. .:f. Bulten, Burgemeester van Blokzijl,
Secretaris der Gewestelijke Landstormcommissie "Vollenhove''; Jos van Genk,
Pastoor te Achtmaal, Secretaris der Gewestelijke
Landstormcom. .issie
"West
Brabant";
D.
0.
Norel,
Controleur
der
Het .gehoor van Dr. L: N. ' Decke.r s. 1 ' •
Grondbelastingen te Haarlem, Voorzitter
resp. aang~boden· d~or 'de hee;en F. E. de Boois, der Gewestelijke Landstormccmmissie "de
Ma:rga 43
H. Birlçhoff,
5f
" 5e
S~herp 38
Ge)ll. Architek;t, ,H. J. van Leeuwen, Mak~laar IJssel"; en S. Prins, Res. Kapitein voor
W. v. d. Lek, ,
Mii.:rga 38 ,,," 6e " en H. van" Herwaarden en :H: Horciveld, illoe- Speciale Diensten bij het Vrijwillig LandR. :ke;kho~~~. -stormkorps "Motordienst".
misten.
' ' '
·
G. p', ' v. :d. ' ::eek, Scherp: 33
•

l'
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al voor hun rechterstoel dagen en veroordeelen, *) (}foskou 1923) zij zullen den
bcp der rechtvaardigheid van den levenden . God nimmer kunnen tegenhouden.
De tempel is verwoest, maar de blikken
v.an allen, die sti;ijden, die wee,en, die
lijden, verheffen zich na:ar de Bergen, vanwaar hulp komen zal.
En wij weten, dat God niet vergJet!

,,
"
"
"

De Voorzitter der Plaats.
Comm. Zijne
De_extr~ Pri.,is werd gewonnen door den heer
Excellentie H. L. van Oordt, Luit. Generaal
G. Westra mét· eén• totaal van 86 punten.
De schietbaa:n was door eenige leden ver- b.d. bracht in zijn toespraak dank aan hen, die
1 sierd door middel van vlaggen en bloemen, door het beschikbaar stellen van prijzen en
voorwerpen tot versiering, hadden medegeLANDST:ORMKORPS "DE MEIERIJ','. LANDDAG TE VUCHT (29 AUG.)
werkt om dezen dag zoo goed mogelijk te
doen slagen, terwijl de leden werden bedankt
voor hunne trouwe opkomst bij de schietoefeningen en hun belofte van trouw aan hèt
Wettig Gezag, waarbij Zijne Excellentie de
hoop uitsprak, dat het Gode mocht behagen, dat
nimmer van den dienst van den Bijz. Vrijw.
Landstorm gebruik zou moeten worden gemaakt.
Bijzondere dank werd gebracht aan den
heer H. A. van Marle, Plaatselijk-Leider, voor
de goede voorbereiding van dezen wedstrijd en
als leider en instructeur bij de schietoefeningen.
Na een driewerf "Hoera" op H. M. de
Koningin, waarmede door alle aanwezigen luide
werd ingestemd, ging de voorzitter over tot het
uitreiken der prijzen.
De Plaatselijk-Leider,
H. A. VAN MARLE.

G. G, Haringsma, • Màrga 46
A. 0ve:r.eem, ! · - Scherp -.41 ·
J. ·W. J-agt~nb'erg, )~farga -44 ·
J. Lacunes,' '· ·1 Scherp 39 ,
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Of ik dan al aan God geloof of niet, is
nemen, om de ker~eljjke of god_sdüinstige h~el. daare~te~e~, _voora,J á.~ vooraanstaanmijn
persoonlijke zaak en gaat de partij
gcnoQtschaI!~U e13n,ig~ I)latáieele 0f andere den, moeten de godsdienstige vooroordeelen
niets aan. Zulk een redeneering is ten
onderS~llni,ng • toe ,te staan, ,Pit• alles bij, bestrijden _ en op · doelmatige wijze het
eenenmale onjuist en in onze partij
elkaar · ·geoorrüm, , ko)JÏt . men ·tot · q~n :eisch, atheïsme propageere'n. Ee11i actieve godsontoelaatbaar.
Slechts tijdelijk kunnen
dat de, godsdienst ten . O;PZÏGht!'),. v~n qen dienstpropaganda van d~n kant der leidenwe
zulke
partijgangers
in ons midden
s · J.at p,rivaatczaak :rn,qet zijn·. Dpck qe com- de partij-genooten, vooral van de intellecdulden.
Onze
partij
beschouwt
het godsmiûiistiscli:e pa,r-tij ,k,an in: ge,e n ·, geval onver- tueelen, moge z~ nog zoo 'n modernen vorm
dienstig
geloof
niet
als
een
private,
perschillig ,blijv__e'Jl,; · wa,nneer ·sommigen,, van aannemen, I is absolwut. ~nJ;oelaa_tbaar.
Noosoonlijke
a.angelegenheul
der
'leden.
haar"partnjgenöÓten al zijn 't ook "privaat- : Het' is een eisch van dE! ,communisten, dat
dig is de meest ernstige en besliste uitpersonen''?,: zj_oli , a:án de religieu,ze ·propa- men alle arbeiders, · zonder hti.:.1 godsdienroeiing
van alle godsdienstige vooroor6anda wijde,n: ])e communi-stisèhe partij : is stige opvattin~en in aanmerking te nemen,
deelen
onder
de partijgangers ... een comeen uit •w:jjenr wil g.è~loten bond v:ap.: doel- ~Il' de .va:kve:r;eeniging,en -opneemt. In aanmunist kan geen geloovige zijn.
bewuste, ,veFlichJe strijders· vóór ,de bevrij- merking nemende, dat er in .de verschillende
Een communist, die in God gelooft,
ding d('lr ar'b!;li\ier:~klasse. De -communis.ti-_ landen,' nog mitlicie~en ar~eiclers zijn, die
naar de kerk gaat en godsdienstige gesche ,ava:µ-t.•g.atde (vo.o.t hoede) , der. árbeiders- min of meer godsdienstiggezind zijn,
bruiken onderhoudt, maakt een belac.heklasse ' kaii, e:n. .1~agr zj'ch ·niet omwrsch11lig moet~n , de ·, ·commul}.jstim hen in _den algelijken, dwazen indruk en is de partij tot
toone.n ,tegeno:Vel; . o~_k laarheid, :onont";ik:ke- meen en eGonornischen en politieken strijd
schande. De wilde heeft het geloof in
ling en godsiiiën_fügè,,(luitsterhèid.; Zij heeft betrekken en mogen hen in geen geval om
God voortgebracht, zoodat de commutot pli<:ht· ltaar par,tijgenooten ·op,,te voeden, godsdienstige '. · vooroorq~elen :van zich
nist,
die in God gelooft, eenigermate op
niet , all!le.n/ i;n, d,en ge.est, van ·een trouwe stootèn. Voörál: bij de 'propaganda voor een
zulk een wilde gelijkt, zooals in het algeuitvoering,'.. van. een. bepäalçl politiek pro- arbeiders- en bo'e renregéering · moeten de
meen elke geloovige burger aan een wilde
gram, econ.omische ,eisc.hen en. statuten der <lOJI\munistén a.1t~d weer na-drukkelijk doen
herinnert.
partij, 'maar hen ook in te enten ,et de uitkomen, dat
met_alle arbeiders, onverWie met de bourgeoisie zich op eenscher:p , ,, om.schr~.ven, alle.s· ' om:vatten'de schillig of ze · relig1eus of atheïst zijn, een
zelf
den godsdienstig en grondslag stelt,
wereldbeschomying .van · het •. Marxisme, broederlijke · bö~dg-eilootsèha? willen aanwie
zich aansluit bij de groote schare der
waarvan ·het, athe_ïsrn;e , een wezenlijk · be- gaan.
geloovigen,
die hun handen biddend ten
standdeel is., ' - . : · ·
COMMUNISME ·:BN GELOOF AAN
hemel ophef!en, kan niet vast en beslist
'.Het is vahzelfsprekend, dat ' de anti. GOD 'ONVEREENIGBAAR.
op iLet oogenblik van den scherpsten
r'lligieuze · pro])aganda vooral·. voorzichtig
De 'Communist' W. Sorin schrijft in de
klassestrijd den hamer op den schedel der
en op , w~-ov'erwogen wijze:. met, i:nac.ht~ ;,Rote ' Fàhne" _va:ri :i'6 November 1924:
bourgeoisie doen neerkomen. Iemand, die
neming van de ·lagere volksklasen; waar "Zij .
"Communisme en geloof aan God
aan
God gelooft en aan bovennatuurlijke
gebracht ·w.or:dt, _gevoerd .m0et·:.'VI :.,rden. '
zijn onvereenigbaar. Men kan niet aan
kan geen Marxist zijn, voor wien
dingen,
De anfJi-Godsdienstig·e propa;g(PJ'l,da · der
God geloov~n-en tegelijkertijd een goed
slechts
de
dingen dezer aarde bestaan.
klass'e bewust; -yooiuitst:revend arbeider
com11iunisten moet vooral onäer de jeugd
HET
RELIGIEUZE
PROBLEEM IN
zijn. Vele partij·genooten redeneeren
volgens een . groo,dig, _doordap'fi;t• , plan en
SOVJET-RUSLAND.
zoó: ,Omdat 'wij tegén ·het kapitalisme
rekening houdende .mft alle , bij?ondere omOnder dezen titel schrijft de "Frank.
. strijden en,' de -uitbuit.er:~ ten val willen
standigheden, ' gevoerd worden:
brengen, is het vold-Oe:ia,d,e, ·wanneer wij furter Zeitung" d.d. November 1924 het
In ,' een , ,çpm!Iljunii;,tisçh.~ :iµl):s~a pa:r:tjj bevindep. zich · soms , partijg(lnoot,en,. die nog, , goede ,politieke inzicbten hebben en de volgende:
,,Officieel is God afgeschaft in Sovjetleiding van -onze . partij . volgen · in alles,
niet geheel v.r,ij zijn ,v an . god~di~stig,e geRusland. Bij ~ zuivering der universi•
voele,n s ,e n -v~o!'.'90!'.'d,:ee,len._De_ 1!~rtij ·'als ge-:_ . wa_t · voor de .~rb~id·ers¼:l?SS,e _~e~~t_ig is.

ze

Vrijwillig Landstormkorps

,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie''.
De Korpsschietwedstrljd van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm in het Verband
"Nieuwe Hollandsche Waterlinie" wordt
gehouden op

3 OCTOBER 1925
op het fort aan de Biltstraat te Utrecht.
De schietwedstrijden duren van 10 uur
• m.-f.30 n.m. Het programma wordt aan
vederen vrijwilliger v. h. korps toegezonden.
De Secretaris der Gewestelijke Landstormcommlssie
,.Nieuwe Hollandsche Waterlinie".

KRABBENDIJKE.

Woensdag 19 Augustus werd alhier de
plaatselijke schietwedstrijd ge::...:mden voor
de leden van den Bijz. Vrijw. Landstorm,
onder leiding van den pl. leider, den heer
D. Bijl. Aanwezig 23 leden. De voorzitter,
Burgemeester W elleman, hield een rede,
welke door alle aanwezigen aandachtig
werd aangehoord. Zijn Edel::-.~htbare zette
uiteen het algemeen belang, 't welk dit instituut beoogt. De pl. leider bracht hiervoor dank. Nadat de prijzen waren gerangschikt en een Commissie was benoemd voor
eventueele geschillen, werd _iet schieten
een aanvang gemaakt. Niettegenstaande
het kunstlicht werden er prachtige series
gemaakt. Er werd geschoten met marga,
afstand 12 Meter. Door medewerking van
enkele ingezetenen, was elke schutte" in de
gelegenheid een prijsje te behalen, welke
in hoofdzaak bestonden uit huishoudelijke
artikelen. Zoo behaalden le prijs J. Benou,
2e D. Bijl, 3e I. v. d. Buge, 4e H. Schouwenaar, 5e P. Tram.per, enz. en o:. Nadat
de prijzen met een toepasselijk woord door
de Burgemeester werden uitgereikt, keerden allen l.uiswaarts.
De Pl. Leider,
D. BIJL.
Krabbendtjke, 5 Sept. 1925.

ling hebben, het toch heel wel mogelijk is, dat
deze nog aanmerkelijk groo :ter wordt. Daartoe zal echter moeten worden gewerkt. Ten
slotte bracht hij dank aan het gemeentebestuur
voor de verleende bijdrage. Allereerst werd dan
een kleine tractatie rondgediend, waarna de
uitreiking der prij zen plaats had. Er waren 40
deelnemers. Voor elk dezer, was met behulp
van de gemeentelijken subsidie, een prijs(je)
beschikbaar. Het doen van 40 keuzen vorderde
nogal eenige tijd, zoodat het dan ook al heel
spoedig tijd werd om heen te gaan. Nadat de
Voorz. allen met hun prijs had gefeliciteerd
en ..• extra-verrassing! zoo vriendelijk was
geweest nogmaals een tractatie te geven,
dankte hij allen aanwezigen voor hun medewerken tot het welslagen van deze vergadering.
Ds. J aarsma, dankte daarna ~nzen waam.
Voorz. voor zijn àangename leiding. Welvoldaan gingen alltm daarna huiswaarts.
Zeker is hier op zijn plaats, een woord van
hartelijken dank aan onzen Burgemeester, voor
zijn welwillendheid en hartelijk meeleven met
onze afdeeling.

vergadering tevens de prijzen werden uitgereikt. Daar onze Burgemeester tevens Voorzitter, onzer afdeeling, niet thuis was, werd de
vergadering geleid door Notaris G. P. Valette.
Deze, de vergadering openende, heette allen
aanwezigen hartelijk welkom, en sprak de
wensch uit, dat we een gezellig samenzijn
~ouden hebben. De plaatselijk leider vervolgens,
enkele dingen inzak~ den landsto:·m, in 't bijzonder de afd betreffende, memoreerende,
wees er op, dat, alhoerel we een flinke afdee-

storm, afd. Schoonhoven. De opkomst was
goed, waardoor de wedstrijd, trots het ongunstige weer, een aangenaam verloop had. De
prijzen bestonden uit fraaie kunstvoorwerpen,
terwijl door den Secretaris der Plaats. Commissie een extra-prijs, en door den Plaats.
Leider een medaille was beschikbaar gesteld.
GENDT (Gld.).
Door den aanhoudenden regen, waardoor de
De plaatselijke schiewedstrijd alhier, waaraan duisternis snel inviel, werden door eiken schutsteeds een groot aantal leden deelnamen zijn ter slechts vijf instede van tien schoten gewederom geëindigd en mag zeker als schitte- daan. De uitslag was als v~lgt: le prijs A.
rend geslaagd beschouwd worden.
Heijneman; 2e A. Werver; 3e H. Muilwijk; 4e
De prijzen werden als volgt gewonnen:
C. Soeters en 5e M. Stravers.
ie prijs _C. Breunissen.
Nadat de prijzen met een toepasselijk woord
2e " H. J. de Beijer Jz.
door den p.eer v. Willemswáard waren uitge3e " C. H. J. de Beijer H.Cz.
reikt, behoorde ook deze wedstrijd ,,roer tot
4e " Joh. Hooijman.
het verleden.
5e " Th. Janssen Albz.
De Plaatselijk Leider,
6e " G. M. A. Schouten.
A. WERVER.

7e
8e
9e
10e
11e

"
"
"
"
"

A. H. van den Brink.
H. van Moerkerk.
J. A. Balduk.
G. Hendriks.

ALMKERK.
De afdeeling var. den Bijzor.deren Vrijw.
Landstorm te dezer plaatse eindigde Zaterdag
22 Augustus 1925 haar gewone schietoefeningen met een wedstrijd op de schietbaan vopr
scherpe patronen op het fort aan den Uuuelschendijk. Als prijzen waren uitgeloofd eenige
gebruiks- en kunstvoorwerpen. De gelukkige
winnaars waren:
met 45 punten
le prijs A. Penning
45
W. van Breugel
2e
" 43 "
8e ,," L, Geudeke
" 48 "
4e ,, P. Koekkoek
" 42 ,."
L. Biesheuvel
5e
" 41
"
6e
A. van Vark
" 40
7e " H. Dekker
"
"
40 ,,
Se
R. P. de Joode
9e ,," C. Janson
39
" 89 "
10e
N. v. d. Ste!t
" 39 "
11e " D. van H~rwijnen
" 88 "
12e " C. van Vark
" Vugt " elk
terwijl" P. Sterkenburg en O. van
een troostprijs ontvingn.
De pl. leider
W. M. DE JONG.

,,

Leger= en Vlootfilm .
De Commissaris der Koningin in Overijssel
ondanks den regen
OOSTERMEER.

15 Augustus had alhier de prijsuitdeeling
van den jaarlijkschen schietwedstri!d van den
Buitengew. Vrijwillige Landstorm plaats. De
prijzen werden als volgt uitgereikt: Corn.
Elzinga 86 punten, le prijs; W. Algra 86 punten, 2e .prijs; K. Atsma, 83 punten, 3e prijs;
L. Talstra, 83 puntene 4e prijs; P. de Vries
79 punten, 5e prijs; J. van Eyck, 77 punten,
6e pr.; H. v. d. Ploeg, 77 punten, 7e prijs;
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H. J. Haan.

LANDSTORMDAG TE KAMPEN (1 SEPT.)

MAASLAND.
De 19de Augustus had de schietwedstrijd van
den Bijz.Vrijw. Landstorm te Maasland plaats.
De 20ste Augustus vergaderde de afd. in welke

R. Luimstra, 76 punten, Be prijs. Door den
plaatselijken leider J. F. Oringa, werden deze
prijzen met een gepast woord uitgereikt.
Afgewisseld door het zingen van enkele
Vader!. liederen was men een gezellig uurtje
bijeen.

In gemeenten, waar men de
beschikking heeft over een film•
installatie, kan voor de Land"
Mr. A. E. Baron van Voorst tot Voorst, was stormafdeeling de L e g e r- e n
naar Kampen overgekomen.
V 1 o o t f i 1 m worden vertoond.
Aanvrage daartoe moet worden
SCHOONHOVEN.
Vrijdag 21 Aug. j.l. had de jaarlijksche gericht aan de Ge we s te 1ijk e
schietwedstrijd plaats van den Bijz Vr. Land- Landstorm Commissie.
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eiten van de nakomelingen der oude
bourgéoisie luidt de voornaamste vraag :
"Gelooft gij aan God?" Wordt deze
vraag bevestigend beantwoord, dan is het
lot van den ondervraagde bezegeld. Even
gevaarljjk is het voor hem te moeten bekennen, dat hij een pope, priester of
predikant in zijn familie heeft. Van de
orthodoxe geestelijkheid zit voortdurend
een groot gedeelte achter slot en grendel
en vooral veel roomsch-katholieken. Van
deze laatsten bevond zien in :'uli 1924
slechts één op vrije voeten.''
J[ET SPOTBLAD "DE GODDELOOZE"

commissaris van volksvoorlicliing aanbevolen orgaan, ,,De Goddelooze".
Wat het redactioneele gedeelte van dit
spotblad betreft, beoordeele men de onderstaande parodie op het "Onze Vader". 1 )

1 ) Deze parodie, vol van de
verschrikkelijkste lastering hebben wij gemeend, weg te
moeten laten. (Red. L. St. blad).

En zulke godslasteringen worden

elke

De bolsjewiki achten den stiJijd tegen den week officieel uitgegeven en verspreid in
godsdienst van zooveel belang, dat zij er
een speciaal orgaan aan hebben gewijd. Zij
)lebben dit orgaan "De Goddelooze'' gedoopt. Het doel, dat men met de uitgifte
van dit orgaan tracht te bereiker, is voldoende gekarakteriseerd door de vermelding van een manifest van Lunatscharsky,
dat hij deed opnemen in een der eerste
nummers van "De Goddelooze", luidende:
Wij hebben met de koningen der
aarde afgerekend, nu zijn de hemelsche
vorsten aan de beurt. Ik hoop van ganscher harte dat "De Goddel:>oze" succes
,moge hebben in den strijd tegen den
godildienst en tegen het walgelijke spook,
dat men God noemt, dat nlk een
duivelsch kwaad over het menschdom
uitstortte. ''
11

een oplaag van 210.000 exemplaren.

STAATSGERECHTSHOF TER
VEROORDEELING VAN GOD.
Op 30 Januari 1923 werd een door de
propaganda-afdeeling van de communistische partij georganiseerde bijeenkomst gehouden in d1;; Garnizoensclub te Moskou,
onder voorzitterschap van Trotzky en
Lunatscharsky. Deze bijeenkomst constitueerde zich als een Staatsgerechtshof,
waar God zou veroordeeld worden. Meer
dan 5000 Rood-gardisten waren aanwezig.
Uit het publek werden getuigen, aanklagers
en verdedigers opgeroepen. Tenslotte werd
over God een plechtig veroordeelend vonnis wegens "onrechtvaardigheid, wreedheid
en,;. " geveld.
HONENDE BESPOTTING VAN HF ·
KERKFEEST EN P .AASCHFEEST.

het Kerstfeest werd gedaan, zoo ook
tegen Pascl en, met gezang, muziek, dans
en opschik. Alle vroegere goden van de
oude wereld: heidensche, joodsche mohammedaansche en christelijke moeten
worden vertoond, om ten slotte in een
grootsch vuurwerk te worden verbrand,
daar zij in de wereld van de arbeidende
massa onnut zijn.
Nu reedc worden handleidingen voor
volksmenners, die in verschillende steden
bij de carnavals zullen optreden, samengesteld. Brochures en manif"sten worden
gedrukt, om daarmede de stra:en der
groote steden te overstr1 1men. Reusachtige aanplakbiljetten worden geteekend en bioscoop-voorstellingen georganiseerd.
Al zingt de oude wereld haar oude
liederen vol huichelarij tot het laatste
toe, al blijven de oude gebarsten en
valsch-klinkende klokken luiden, al sieren de christenen hun oude goden, hun
geloof en hun ge.ieden op, al zullen de
duisterlingen, die 1nen priesters noemt
met hun wi1.,rookvaten en kaarsen, welke
toch slechts duisternis en leugen beteekenen, het volk hun vreugde deelachtig trachten te maken, in de straten
der steden zullen onder de vaan van het
communisme de jeugd en het leven zich

beelden toonen aan, dat de Sovjet-regeering -verschillende middelen gPbruikt om
d~ godsdienstige- begrippen omlaag te
halen:
1. Het Plaatselijk Comité te Vassilievsky
heeft een anti-godsdienst-museum gesticht.2)
(,,Isweztia" 6 Maart 19'.'3, no. 50.)
2. Te Vologda is een wedstrijd uitgeschrevan onder de ·tooneelschrijver, voor het
beste anti-religieuze -rama.
(,,Prawda" 19 Dec. 1922, n< 287.)
3. Op de Prokhorov-fabriel·. waar onge•
veer 6½ duizend werklieden arbeiden,
wordt een krant verspreid "Geen God, geen
Meester."
(,,Prawda" 19 Dec. 1922, no. 287.)
4. Enkele reliquienkastjes van Russische
heiligen zijn voor vernietiging be- :aard ~ebleven en staan nu ter bezichtiging in het
museum van het Commü,sariaa. voor volksgezondheic. ''
(,,Isweztia" 5 Mei 1923 no. 93.)
INVOER VAN BIJBELS IN RUSLAND
VERBODEN.

In de op 29 April '25 gehouden vergadering van de Britsche en Bmtenlands<'he
Bijbelvereeniging werd medegedeeld, dat
bijbels in Sovjet-Rusland ,3ontrabande
u~~
. vormen. Vele Siberische boer, t. zouden een
Twee werelddeelen zullen elkander op kor willen geven voor een bijbel. De bolsjedeze dagen ontmoeten: twee werelden wistische autoriteiten hebben echter den
zullen kun krachten meten en wie twij- mvoer van bijbels verboden.
felt er nog aan, aan welke zijde de overwinning zijn zal?

Ziedaar, het middel dat het bolsjewisme
ANTI-RELIGIEUZE
Een der Russische hoofdorganen schreef
meent te hebben gevonden om de wereld
PROPAGANDA-MIDDELEN.
weder op te bouwen: God dooden.
ten tijde van de eerste atheïtische paaschZiedaar, wat de sovjetregeering, die er feestviering het volgende :
Het behoeft niet vermeld te worden, dat
zich op beroemt in het algemeen belang te
,,In alle groote ce:!'tra noeten commu- de propaganda tegen den godsdienst niet
handelen, uitgedacht heeft : Een .np de
nistische carnavals op touw worden ge- alleen gebuikt maakt van lezingen en antistaatspers gedrukt, officeel door den volksz.et, geltjk ook reeds ter gelegenheid van godsdienstige lectuur. De volgende voor-

• (Uitgave van den Nationalen
Bond tegen Revolutie.)
2 ) De oprichting van anti-religieuze musea
is een gevolg van het besluit van het Al-Russisch Uitvoerend Ccmit~ Oll\ in alle groote
steden dergelijke musea te stichten.
Alles, wat maar eenigszins den tegenzin der
massa tegen den godsdienst kan opwekken,
moet daar bijeengebracht en tentoongesteld
worden.
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ONTWIKKELINGSAVONDEN.

nemen en het defilé gade te slaan van
ongeveer 15.000 personen, vertogenwoordigende ca. 800 vereen:Îgingen uit alle deelen der provincie. Welk een omvangrijke
arbeid en hoevele voorbereidingen en regelingen er noodig zijn geweest om d.o grootst
mogelijke zekerheid te hebben, dat de opstelling van deze duizenaen met hun vaandels, dundoeken. en. muziekkorpsen en het

gehoord, die vervolgens langs Prins Hendrikstraat, Wirdumerdijk en St. Jacobsstraat naar het Hofplein terugkeerJen,
waar H. M. zou overnachten in het huis
van den Commissaris der ProYincie.
Na afloop werd het zeer druk in de stad.
Op drie plaatsen Vûlgden nu m1 "iekuitvoeringen. Op de Langepijp door Eu_phonia van Engwierum, op het Emmaplein

Wat op iedere organisatie van toepassing is, geldt ook en vooral voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landst"-rm, n.1: dat
zij moet staan in het teeken van vooruitgang, wil zij levenskrachtig blijven. Onder
vooruitgang moet evenwel niet alleen worden gedacht aan toeneming van ledental,
maar voornamelijk aan het gehalte van de
vrijwilligers.
LANDSTORMDAG TE KAMPEN (1 SEPT.)
Voor de leiders en besturen van landstormafdeelingen is het alzoo in de eerste
plaats plicht steeds de belangstelling der
leden op te wekken en levendig • - houden.
Hiertoe kunnen zeer zeker in niet geringe
mate bijdragen de plaatselijke en gewestelijke schietwedstrijden, doch W'.lar dit middel dikwijls faalt bij gebrek aan behoorltke schietgelegenheden alsm !de in vorsten regenperioden, dient ook ·1aar andere
middelen te worèen uitgezien.
Samenkomsten, welke de schietwedstrijden voorafgegaan, kunnen worden benut om
de leden, hetzij door den leider, 1etzij door
een der leden ,an het plaatselijk comité
dan wel door een ander n spreker, nog
eens met nadruk te wijzen op het bestaansrecht en het groote nut van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, óok in deze tijden.
Maar om naast den echten clubgeest,
het gehalte der leden te bevorderen, verdienen andere, meer doeltreffende, meer
zekere middelen de voorkeur. Eén daarvan
is het organiseeren van ontwikkelingsavonden in het aanstaande verb.ideringsseizoen, vooral in de steden. Alle vrijwilligers moeten doordrongen zijn en blijven
van de edelmoedige daad, welke zij ver- Van links naar recbts de heer L. F. Duymaer van Twist, Generaal-Majoor G. W. Fris,
richt hebben door zich a · n ' ) sluiten b:ij Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, de Burgemeester van Kampen M. Fernhout,
Prof. Felix Otten 0. P. en de Majoor Mr. A. Baron van Heeckeren van Kell.
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm,
die, evenals de Vrij willige Burgerwachten,
volgens verklaring van hoogstaande regeeringspersonen, ook in deze tijden nog altijd
als een onmisbaar instituut te beschouwen is.
In dit verband moge gewezen worden op
het nut maandelijks of om de twee maanden bijeenkomsten te organiseeren (in kleinere gemeenten in overle_; en in samenwerking met de Vrijwillige Burgerwacht),
waar aèhter-.envolgens behandeld worden:
a. geschiedkundige onderwerpen, a~ de
Fransche revolutie, de Russische sovjet-republiek, de Oostenr:ijk-Hongaarsche revolutie, enz. ;
b. sociale onderwerpen: Wat is ,revolutie, wat is bolsjewisme, wat zijn de rechten van iedere staatsburger, en
c. theoretische ...iteenzettingen over de
samenstelling van ammunitie; het .maken
van barricaden; telefoon, telegraaf en
radiotelegrafie;
d. militaire problemen, waaraan eventueel prijsvragen zijn verbonden.
Op deze wijze zal m.i. de kennis van de
leden van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm toenemen en meer samenwerking worden verkregen, de strijdvaarAankomst van de Veluwsche Landstormers in Hoorn.
digheid worden ;ermeerderd, in één woord
het gehalte der vrijwilligers aanmerkelijk
worden opgevoerd.
defilé, dat men op een tijdsduur van vijf door "Halldujah" van Menaldum en aan
kwartier berekend had, niet spaak te doen de Bleeklaan door "de Bazuin" van BerJ. VAN GENABEEK,
likum.
Lid van het plaatselijk Landstorm- loopen, zal ieder begrijpen.
Hoewel de Koninklijke familie eerst
De stad feestte nog tot laat in den avond,
Comité Den Bosch.
kwart over 5 op het Zaailand zou komen, waarbij de feestv:eugde niet wein;
verbegon de opstelling der vereenigingen dan meerderd werd door het afsteken van vuurook reeds voor half 4. Het zeer ruime plein werk op het Zaailand, dat ook door de Kon.
De Kon. Familie op
was geheel met defileerenden gevuld. Ge- Familie vanaf de gereserveerde tdibune, geFrieschen bodem.
lukkig hield het weder zich in den middag bouwd op de trappen van het Gerechtsgebouw, werd gadegeslagen.
Geestdriftige ontvangst te Leeuwarden, • uitstekend.
De Iandstormers in de Beurs.
Grootsch defilé op het Zaailand.• De Land•
Bij de komst van H. M. hieven allen het
stormers bijeen, De Eerewacht te Sneek. ·Wilhelmus aan, wa.1rna de Koninkl. bezoeEen geestdriftige samenko: .st werd
kers plaats namen op de tribune.
Het beroek aan Leeuwarden.
's middags gehouden in de ::: 1urs. Daar
Nadat vervolgens eer'i gemengd koor on- waren de ongeveer 1500 lam~st . "lers uit
Omstreeks 3 uur arriveerde de Kon. Fa- der leiding van den heer J. Paardekooper alle deelen van Friesland aanwezig, die
milie te Leeuwarden. De Friezen hadden
een door dezen getoonzette feestcantate ten deelnamen aan het defil · op het Zaailand.
geen moeite te veel gevonden om onze gehoore had gebracht, begon het defilé.
Op hef podium zagen we mr. J. J.
Vorstin, den Prins en de Prinses een waarOnder begeleiding van muziek, he: vaan- Croles, Voorzitter, de heeren S. Sytsma, F.
dige en hartelijke ontvangst te bereiden en
del voorop, marcheerden de ve 1 ,chillende Nauta, A. Bruins Slot, resp. Burgemeeser heerschte een opgewekte en enthousiaste
ters van Oostdongeradeei, Dantumadeel en
vereenigingen van beide zijden op.
stemming.
Het defilé heeft een r .vang Is zelden Smallingerland, Kapelaan Elbersen, van
Op het Hofplein, voor de woning van den
een defilé in eenige provincie gehad heeft. Sneek, ds. Bootsma, legerpredikan;, de heeheer Commissaris der Koningin, waar H. M.
Zelfs bij het Kon. Bezoek aan Zeeland ten ren Dijstra, Dijkstra, Pars en den heer S.
dezen dag zal verblijven, heeft zich een
vorigen jare was het aantal der betoogers v. Straten, res. kap. 9 R. I.
eerewacht gevormd door manschappen van
niet
zoo groot. Een belangr:ijke groep, het
Door den heer mr. Croles werd 3n kernden Bijz. Vr:ijwilligen Landstorm opgesteld,
hart,
vormden
de
ruim
1500
mar
van
den
achtig
openingswoord uitgesproken in de
onder commando van luitenant Hofman.
Bijz.
Vrijw.
Landstorm
onder
commando
Friesche
taal.
Als de Koninklijke auto stilhoudt presenNa welkom te hebben toegeroepen aan de
teert de wacht het geweer en brengt de van kapt. S. v. Straten van Dokkum. Alle
militaire eerbewijzen. Na de wacht geïnspec- deelnemers waren in burger c:ehleed; het Landstormers werd meegedeeld dat thans
teerd te hebben, begeeft de Kon. Familie B. V. L. insigne op ö.e borst, de B .V. L. ook de heer Pars te Leeuwarden, die zoozich naar de woning van den heer Commis- Oranjeband aan den arm. Voorop de Frie- veel voor de schietwedstrijden heeft gearsaris der Koningin waar men zich terug- sche vlag met Oranjewimpel, terwijl iedere beid, jure suo een plaats heeft gekregen in
afdeeling werd onderscheideu door het het comité.
trekt tot kwart voor vijf.
vooruitgerlragen geme<>ntewapen.
Voorts liet spr. uitkomen dat hier thans
Het defilé op het Zaailand.
Een militaire vliegm;i.chine kwam nog alle plaatselijke onderscheidir : weg valt.
Onze Landstorm s-~aat in het teeken van
Op het Zaailand was een keurige tribune wat meer leven brengen in de brouwerij.
Het
defilé
werd
tegen
zeven
'J.Ul'
besloten
Friesch
Nationaal.
or,gesteld, versierd met groen en bloei:oen
1
Onze actie, zoo vervolgde Sp~., omvat
en met zitplaatsen voor het Komnklijk ge- met het .zingen dool' het gemengd Tnor van
zin, het gevolg, enz., om H .'1. gelegenheid het Friesche volkslied en "Rolje, Rolje veel méér. Ook onze vrouwen hebben in
ce geven de grootsche provinchle huldebe- W etterweagen ". Deze liederen werden 1918 krachtig meegeholpen. !7:j zijn het
tni ving van Friesland in ontvangst te staande door de Koninklijke Familie aan- mee geweest die gemaakt hebben dat mr.
0

P. J. Troelstra zich in die bew '.; Novemberdagen heeft veriist.
Wij voeren ook onze actie •egen den

geest van het internatümaal communisme.
Wel vertellen de S. D. A. P.er&, d .c zij niet
zoo ver willen gaan ,maar die geest van het
internationaal communisme drijft hen wel
verder. En daar staa. wij, landstormers,
tegenover .
Spr. wees met nadruk op het gevaar voor
overschatting. In 1918 hebben we, zegt
spr. de Vorstin geen dienst grd:.an, maar
we hebben slechts onzen plir 11t gedaan.
Spr. wijst er daarna op, wat de Oranjes
voor ons v0lk zijn geweest, spreekt voorts
vol vuur over de daden van Willem I, over
Maryke Moei, om ten slotte stil te staan bij
onze Vorstin, de laatste telg uit dat geliefd
Oranjehuis, die eens den ouden Paul Kruger een plaats bood o., onze
klassieken
grond en die later aan den grooten Keizer
va:1 Duitsc.hland eveneens diezelfde vrijheid scLmk. Een Vorstin, die in h :ot wufte
Parijs zich niet schaamde het uit te spreken: ,,Christ avant tout!" en die in 1914 in
Haar Kerstgroe., waaruit een teer, vroom
geloof sprak, zich richtte tot ons Y olk.
Straks zullen we, aldus spr., é'ie Vorstin
huldigen met eerbied, omdat zij ons bij
Godes gratie regeert; wij zullen haar huldigen met d~ correcte hartelijkh :d, die onze
liefde tot onze Oranjevorsten op gepaste
wijze tot uiting doet komen. (Langd. toejuichingen).
.
Nadat gezongen was "Mijn w·hild ende
betrouwen" trad ds. P. Bootsma, Veldprediker, naar voren, die ook wees op de trouw
die onze mannen bezielen voor het huis va~
Oranje.
Spr. vergeleek de landstormers bij het te
Tacozijl gestichte stoomgemaal. Dat gemaal
~.ordt alleen gebruikt als 't · •ater gevaarl:JJk wordt voor landerijen en huizen. Dan
~etten we de sluizen open en... 't gevaar
1s geweken.
Die landstormers doen ook niets, zijn
héélemaal niet militairistisch · maar is 't
land in gevaar, dan kan men o~ ze rekenen.
Dan geven ze zich spontaan in ( enst van
het wettig geza;;.
Spr. eindigt in aa:r.:.sluiting met de rede
van mr. Croles, om nu niet t ro", :in van
,,Fryslan hoppe", maar ,;Oranje boven".
Ook deze spreker werd langdurig toegejuicht. .i.1.et volgende telegram i . cd voorgelezen, door den heer Dt maer "an Twis~
uit Roermond verzonden.
'
Nu ik als gevolg van een gedane belofte
om op het 10-jarig Herdenkingsfeest van het
Landsto1mkorps Limburgsche Jagers tegenwoordig te zijn, het groote voorrecht moet
~issen op dezen voor Friesland zoo heughJ ken dag te Leeuwarden in het midden
yan u Friesche Vrijwilligers te verkeeren, mag
1k het Friesch Comité en u allen Friesche Vrijgeven,
dat
de
willigers de verzekering
Nationale landstormcommissie het op hoogen
prijs stelt, dat gij nog altijd deel uitmaakt
van hare organisatie. De liefde tot het Oranjehuis en het Vaderland in de dagen van
November 1918 op zoo heerlijke wijze te
's-Gravenhage -aan den dag getreden, moge
heden op Frieslands bodem opnieuw worden
bevestigd. Moge de komst van onze Koningin
nieuwe bezieling brengen in de harten van
onze Friesche Vrijwilligers.
DUYMAER VAN TWIST.

Dit telegram, alsmede het telegrafisch
antwoord aan den Heer Duymaer van Twist
werd spontaan toegejuicht.
Verder werd het woord gevc,~rd door ds.
F. W. Geerds, van Hallum, en • apelaan
Elbersen van Sneek. Vok deze redevoeringen werden met applaus ontvangen.
Nadat res.-kap. Van Straten nog de mannen had toeges1,roken ging men over tot
het ma] en van een tocht door <le st•.:i naar
het Zaailand, onder de to- n ·an de Chr.
muziekver. ,,Looft de Heer'' te Leeuwarden. Voorop de "'uto's waarin de Comitéleden gezeten waren en daarachter <J.
a::'.deelingen uit Achtkarcpe1en, Baarderadeel, Het Bildt, Dantumadeel, Ferwerde:i:•
deel, Franeker, Franekeradeel, Gaast~land, Heerenveen, Hennaardcradeel, Kollumerland, Lee1.. arden, Leeuwarderadeel,
l\Ienaldumadeel, Oostdongeradeel, Dokkum,
Ooststellingwerf, Opsterland, SmaJ.ing •
land, Tietjerksteradeel, Weststellingwerf
0

en Wonseradeel.
De feesten te Sneek.
De aankomst der Kon. Familie.

Om kwart voor twee· k 1nui 6 de klokgelui
de aanl.omst van de orstelijkd personen
aan. Op het pen-ons~ nr' Burg -meester De
Hoop ter ontvan~st gereed. Er werden
bloemen aangeboden.
De rit naar het Stadhuis ,:ai, een ware
zegetocht. Enthc-1Siast daverden de toe ~1..:chingen, wJlke door de Hooge Gasten minzaam werden beantwoord.
Voor het star1huis sto d een eerewacht
van den Bijz. Vrijw. Landstorm onder leiding van comman~. ;it P . .Hakl,er Wzn.
Deze eerewacht werd door II .M. geïnspecteerd.

A. H. GOEDHART
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Parijzer= en Weener Modelhoeden
Najaar en Winter.
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PENNINGKUNST

V.H.

Honderd malen
per dag hebt ge
ze noodig

KONINKLIJKE BEGEER
VOORSCHOTEN.

DORDRECHT

Kent U -reeds het

,,Dordrecht gasfornuis''
met heetelucht =oven?
Ned. Octrooien Nos. 10037 en 12038
Tolledilfe beachrijvina! met receptenboekje a!ratia en franco

♦

JAN WEENINK, Mr. Smid, Den Haag !

Sanitaire Installatiën • Alle soorten dakbedekkingen

t

♦

•
Eerste klas Hulsh. Artikelen In groote keuze
•
♦ GROOTE DROOGE BEWAARPLAATS voor Uwe Kachel, en Haarden ♦

Op

BLIKMAN l«: SARTORIUS

i

Winkel: Baliatr. 4 (b.d.Javastr.) Werkpl.: Koninginnegr. 120
Telet. 11471 - Giro No. 29806
:
Speciaal adres voor Haarden, Kachels en Fornuizen
Aanleg van GAS-, WATER- en LICHTLEIDINGEN.

~.~

Verkrijgbaar bij
alle Boekhandelaren en bij de
Importeurs:

op aanvraa!e verkrijgbaar.

:
•

> .•

De drukste zakenmenschen
noemen het Eversharp pot·
lood het grootste zaken-potlood. Volkomen terecht,
maar dit geldt ook voor de
Wahl Vulpen, de eerste in
dit genre van geheel metaal.
Ze bevat meer inkt dan
andere merken. Ze kan niet
bersten ot breken. Eversharp
potlood en Wahl Vulpen be•
hooren beiden op uw lessenaar voor gebruik aanwezig
te zijn.

Maatschappij ter vervaardiging v. Gasmeters, enz.
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AMSTERDAM

J. KOOPER
ARNHEM
Oeverstraat 69 • Tel. 2897

Electriciteit
en Radio

G. W. JANSSEN
RIJNKADE 44 • TELEFOON 144 • ARNHEM

Huistelefoon en Schelinslallaüe's

VERTEGENWOORDIGER

RADIO.

DORTMUNDER KRONENBRÄU
4-lamps ontvangen, zonder Accu,
PILSENER .,URQUELL"
zonder Anodebatterij.
PAULANERBRAU MUNCHEN. Een buitengewoon eenvoudig te

..

..

G. M. A. STEIJLEN

Bruggestraat 11

inet
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orgai
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Tel. 326 • Zwanenstr. 1 -2

L.de Vries Hzn.

LEVERING VAN coMPLETE MILITAIRE UITRUSTINGEN
le KLAS MAATWERK

BRUGSTRAAT 7
GRONINGEN

Broekema's Koffie en Thee
Groningen

Heeren" en
J ongeheerenkleeding.

fijnste kwaliteiten

Uniformen

Firma J. G. MEIJER,
G\\. O

Nati

HARDERWIJK P. A. KURTH - ARNHEM

Dames=, Heeren= en
Militairen=Kleermakerij

Groningen, 2 Markten

a

bedienen toestel. Het geelt alle
stations op luidsprek~r, _lui~ maar
onvervormd. Vraagt mhchtmgen.

\\.
van fl.-, f 1.50,
f 2,50, f 3.- enz.

Franco per po■t óO cts. verhooging.

ANTON WEWER : ·.: ~CHOONHOVEN

Rijbroeken in de grijsgroene
kleur voor H.H. Militairen
met en zonder blauwe bies

l-1\l-lÛ~

Adverte~rt
in dit blad.

.· In gou,ien -en zilv.éren werken.

Prijs f 21.50

1
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Zuid=Holland.
's-Gra venhage

Café-Rest. ,,Het Zuid''
Groenmarkt 37.
Lunch à f 1.50, Plat du jour vanaf t 0.70, Diners à f 1.75
2.25 en f 3.-, Couponboekjes voor 12 diners à f 1.75 v. f 19.20.
Zondat■

Diner-Concert.

's-Gravenhage

Naaldwijk Hotel Calé Restaurant ,JORENBURG''
Tel. 7. Logies met ontbijt f 2.50. Lunch van alt 1.50
Diner vanaf t 1.50. Asperges diners bij vooruitbestell
Aanbev. W. SEEL T, voorh. Chef "Hotel Coomans"

Rotterdam Hotel Café-Restaur. ,,NASSAU"
OPPERT 167. • Telet. 9841. 30 kamers· 40 bedden . Bad

kamer
Kamers met uittebreid ontbijt vanaf t 2.25. 'Pension
voor lab teren tijd of troote tezelschappen verminderdé prijzen.
Echt Münchener Löwenbrau, licht en donker.

Café-Rest..,Modern", Spui
No. 26. Tel. 10410. Komt U
bij mij een, een Diner probeeren en U zult tevreden ziin wat
men alzoo krijft voor I Gulden: Soep, Huzaren-ealade met
mayonnaise, Rund-, Kalf,. of Varkensvleesch naar verkiezine
V enchill. Groenten, Gek. of Geb. Aardapp. en daarna Dessert:

Rotterdam

's-Gra venhage

Voorburg

Café-Restautant B. DIJERS
Buitenhof 41-42
Tel. 15647/8

3 Billards

's•Gravenhage

Café "Overbosch",

Bezuidenhout. eindp. lijn 3
Groote tuin m. landzicbt. Waranda. Kinderspelen. Geletenbeid
lol Diner, en Partiien. Uitstekende Remise. Billijke ConNmptie.

Nette bedieuin._

Aanbev-. Familie LEENEN.

HOTEL RESTAURANT
P. SIMONS

Logies met uitgebreid ontbijt vanaf f
diners vanaf f 1.25.

-

2.-,

Gelderland.

1

K

Heemstede

Je adres voor liotel, pension
of fest/1\)Tanf is
HOTEL RESTAURANT VA~, REE.
Camplaan 18, nabij Grc;>en~_n<!-!1.al.

Hotel-Pension "So Il s b e 'ek''
Restaurant. Telefoon 888

Familiehotel le rant.
Alle kamers stroomeod koud- en warm water. verwarmjot - Gebeele jaar teopeod

Centr-ale

Prima Keuken
G~renommeerde Wijnen
Ruime Garäge en SJal,l(~g'.
De Directe~r : R. U. TJEERDEMA
-'

1 minuut van het Station links. - Oude Stationstraat ll. Telef. lnterc. 324. - Frisscbe Slaapkamers. Prima Keuken en

Consuminie. Nieuw terestaureerd.

W. JACOBS

.

Utrecht.

Valkenbl:Jrg (Limb.)

V
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Kou

land
van
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der,

Willi

Aanbevelend, A. LA V ALEIJE.

Café Restaurant"De Knip"
V OOrSC h O
Halte Electrische Tramlijn.
Speel- en Theetuin, gelegen aan de Vliet.
Verhuur van Roeiee,gten. C. J. AKER&OOM.

t en

Arnhem

Laren (Gooi) Hotei -:~n~mdorff" Arnhem Hotel "SLUIS", Café-Restaurant

Café Restaurant ,,De Burcht"
Achterwee 10, h. Laan v. N. 0.-lndië.
Gezellige Serre en Groot terras.

Ver,aderzalen dispoaibel.

's

Utrecht.
Hotel .,Noord•Brabant"
P. MULDER~ ZONEN.

.,Hotel~Restaurant "LAGES"
voorheen "KESSEL"
Vlak tegenover station VALKENBURG.
Vraagt prospectus.

Zijn;

huur

heid

B:ar(

land
H:
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HfI-UND5TORMBLAD
ORGAAN TEN 8EHOEVE VAN
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM
IN5rlTUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINISfRATIE EN REDACTIE:KONINGINNEGRACHT 50 '$-GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS

F. 1.50 PER JAAR_

Het Zilveren Huwelijksfeest
onzer Vorstelijke Familie en
d e Bijzondere Vrijwillige
Landstorm.
Op 7 Februari a.s. zal het 25 jaar geleden
zijn, dat Hare Majesteit WILHELMINA,
Koningin der Nederlanden, in het huweltik
trad met zijne Koninklijke Hoogheid
HENDRIK, Prins der Nederlanden.
Heeft de Landstorm zich in 1923 bij het
25-jarig Regeeringsjubileum niet onbetuigd
gelaten en spontaan deelgenomen in de
nationale huldiging van onze geëerbiedigde
Koningin, thans nu het niet alleen ons
Doorluchtig Staatshoofd, maar de geheele
Koninklijke Familie geldt, gingen er vele
stemmen onder onze Vrijwilligers op, die
vroegen, wat de Landstorm nu zou doen.
De hi_eronde;r volgende correspondentie
geeft den vragers een d~idelijk antwoord:

■ ■
■

De Voorzitter der Nationale
'Landstormcommissie,
L. F. DUY1Y-fA.ER VAN TWIST.

's-Gravenhage, 21 September 1925.
Koninginnegracht 50.

HET LOO, 2 October 1925.
Voldoende aan de bevelen van Hare
Majesteit de Koningin en van Zijne
Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, heb ik de eer ter kennis te brengen
van de Nationale Landstormcommissie, dat
liare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid zeer gevoelig zijn voor de bedoeling
der vrijwilliger,:, ·,- :,,1 rlcn Bijzonderen VrijWilligen Land ~1
,, n Hare Majesteit en
Zijne Koninkli.J,, , iloogheid een bewijs
hunner verknochtheid te geven ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van
ll:are Majesteit en den Prins der Nederlanden.
Hare Majesteit en Z. K. H. zullen de

15 CENT.

daartoe bestemde porseleinen tegel gaarne kazerne te Blerick (juiste plaats wordt in
aanvaarden.
de opkomstbrief nog nader aangeduid).
De Particuliere Secretaris
d. Inspectie door Hare Majesteit de
van H.M. de Koningin,
Koningin: 12 uur midden op Let stationsptrron te Venlo.
VAN GEEN.

5.

Limburgsche Jagers.

pilaats van opkomst; plaats en uur van
inspectie door H. M. de Koningin.
. .,_

.....

~

-

1. Eerewacht Stuw-Linne, ..
a. Sterkte: 2 Officieren en minstens 50
Onderofficieren, korporaals en soldaten.
b. Samen te stellen uit vrijwilligers
van: Maasbracht, Montfort, Wessem, Dieteren en Susteren.
c. Dag, uur en plaats van opkomst:
Dinsdag 20 October, 9 itui· voorm. bij het
Gemeentehuis van Linne.
d. Inspectie door Hare Majesteit de
Koningin : 1 uur nam. aan de Stuw van
Linne.
2. Eerewacht gemeentehiiis-Roermond.
a. Sterkte: 5 officieren en minstens
100 onderofficieren, korporaals en soldaten.
b. Samen te stellen uit vrijwilligers
van : Baexem, Beegden, Beesel, Ell, Grathem, Haelen, Heel, Heijthmzen, Horn,
Hunsel, Neer, Roermond en Roggel.
c. Dag, uur en plaats van opkomst:
Dinsdag 20 October, 10 uui· voorm. in de
kazerne aan de Kloosterwandstraat te
Roermond.
d. Inspectie door Hare Majetsteit de
Koningin: 2 uur nam. aan het gemeentehuis te Roermond.
3. Eerewacht stationsperron Maastricht,
a. Sterkte: 5 officieren en minstens
100 onderofficieren, korporaals en soldaten.
b. Samen te stellen uit vrijwilligers
van Bemelen, Elsloo, Geulle, St. Geertruid,
Gronsveld, Houthem, Maastricht en Mheer
c. Dag, uur en plaats van opkomst:
Dinsdag 20 October, 1 uur nam. op het
binnenplein der kazerne aan de Looyerstraat, het voormalige militaire hospitaal,
te Maastricht.
d. Inspectie door Hare Ma~eit de
Koningin: 4.30 uur nam. aan het Stationsperron te Maastricht.
4. Eerewacht Stationsperron-Venlo.
a. Sterkte: 5 officieren en minstens
100 onder0fficieren, korporaals en soldaten.
b. Samen te stellen uit vrijwilligers
van: Arcen, Baarloo, Belfeld, Blerick,
Broekhuizen, Grubbenvorst, Lottum, Maasbree, Tegelen, Velden en Venlo.
c. Dag, uur en plaats van opkomst:
DonderdafJ 22 October, 9 uur voonii- in de

WIE ZINGT DAAR?

E erewacht Stationspen·on-Venraij.

a. Sterkte : 5 officieren en minstens 100
Onze Landstormers weten nu, wat hun
onderofficieren, korporaals en soldaten.
verder te doen staat.
b. Samen te stellen uit vrijwilligers
In den komenden winter zullen de afdeelingen in de gelegenheid worden gesteld van: Blitterswijk, Horst, Leunen, Leunen
een foto van het Tegeltableau, o.a. weer- aan de Heide, Merselo, Oirlo, Sevenum,
gevende het symbool van den Landstorm, Swolgen, Venraij en Wansum.
c. Dag, uur en plaats van opkomst:
n.l. den spittenden landman met het geweer, in de eigen woonplaats te bezichtigen. Donderdag 22 October, 9 ~iiir voorm. in
het patronaat van Venraij.
*
d. Inspectie door Ha:re Majesteit de
Koningin: 12.40 uur nam. op het stationsperron te Venraij.
Landstormkorps

Eerewachten bij gelegenheid van het
bezoek van Hare Majesteit de Koningin
_4.an
aan de pr,ovincie Limburg op
Hare Majesteit de Iî.oningin der
20-22 October 1925.
Nederlanden en Z. Iî.. Hoog heid
Samenstelling der Eerewachten; dag, uur en
den Prins der Nederlanden.

ft~eft wet diepim eerl:üed ie kennen, il~
Nationale Ilandstormcommissie, opgericht
met instemming der Regeering op 7 Mei
1919, met het doel de toetreding tot de
organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te bevorderen,
dat er onder de vrijwilligers vele stemmen zijn opgegaan om ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest Uwer Koninklijke Familie een bewijs hunner verknochtheid te geven,
dat het der Nationale Landstormcommissie bekend is, dat het de wensch is van
Uwe Majesteit en van Uwe Koninklijke
Hoogheid om dit huwelijksfeest tot een
huiselijk feest te beperken,
dat met het oog· op dit verlangen, de
keuze is gevallen op een eenvoudigen
porseleinen tegel, waarvan het ontwerp
- vervaardigd door de Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne Fles'' hierbij wordt aangeboden en waarvan de
kosten een bedrag vertegenwoordigen, hetwelk niet hooger komt dan f 0.02 per
vrijwilliger van den Landstorm.
Redenen waarom de Nationale Landstormcommissie hoopt, dat het Uwe Majesteit en Uwe Koninklijke Hoogheid zal behagen, bedoelden tegel te willen aanvaarden.
't Welk doende, enz.

LOSSE NUMMERS

DE "NEW EDISON"

van modellen van schepen; op tafel, waar een
spiegelglas het groene sop voorstelde, stond
een model van de "Rosalie", een vlet met
aanhangmotor, de eerste "scheepsmacht" va::i
den dienst. Alle modellen en versieringen wa•
ren door particulieren en verschillende firma's
bijeengebracht.
Aan de feesttafel zijn natuurlijk vele toe•
sprake::i gehouden; er is gesproken op het
6. Eerewacht Stationsperron-Mook.
a. Sterkte: 2 officieren en minstens 50 welzijn van den jubileerenden dienst, er zijn
schoone herinneringen opgehaald uit het ver•
onderofficieren, korporaals en soldaten.
b. Samen te stellen uit vrijwilligers leden, er is geklonken op de toekomst - in
van: Afferden (L.), Bergen (L.), Mook, feestelijke s_temmbg is men bijeen geweest.
De eerste woordvoerder was luit.-kol. H.
Ottersum, Siebengewald, Well en W ellerWijnaendts, de commandant der vrijwillige
looij.
c. Dag, uur en plaats van opkoms_t : landstormkorpsen, die ,zooals gebruikelijk, 'n
Dmiderdag 22 October, 10 uur voorm. m ilri:mk QII 4e Roni.ngi.n instelde e:q mededeelde,
het klooster van de Paters Passionisten, in dat ter gelegenheid van deze herdenkbg een
de onmiddellijkke nabijheid van het spoor- telegram aan H. M. was verzonden. Kort daar•
na nam kapt. S. Prins als voorzitter van de
wegstation te :j.\iook.
d. Inspectie door Hare Majesteit de vereemgmg van officieren van den motor•
Koningin: 1.30 op het stationsperron te die::ist het woord, ten einde luit.-kol. H. Wij•
naendts toe te spreken en hem een huldeblijk
Mook.
aan te bieden.
In de tusschenpoozen, tusschen het ronddienen der verschillende gerechten, verhieve::i
Landstormkorps .
zich nog vele sprekers van hun zetels; wij
noemen
er enkelen van: De kapt. W. Dyse•
Vaartuigendienst.
rinck, waarn. commandant van Holland N.
1915 - 1925.
van den Motordienst, bracht den Vaartuigendienst zijn hulde en bood daarbij als blijk van
Het korps "Vaartuigendienst" bestaat tien waardeering een krans aan.
jaren. De herdenking van dat heugelijke feit,
Overste Wijnaendts dankte voor de belang·
het jubileum van een korps, dat te water zijn stelling, die vele vrienden van de afdeeling
die::isten verricht, zou dan ook niet passender hadden doen blijken. In zij::i toespraak herin•
dan met een boottocht gevierd kunnen wor- nerde de heer Wijnaendts voorts aan het ont•
den. Alzoo is ook geschied.
staan van den Dienst, en hij zei.de hoe het
8
October verzamelden zich tal van nieuwe korps thans ee::i vredestaak te vervul•
officieren, zoowel van den vaartuigendienst len heeft.
als van den motor- en luchtwachtdienst van
Majoor G. A. van Vloten herinnerde in zijn
den Vrijwilligen Landstorm bij steiger 8 aan toespraak aan het verzoek, dat hem in 1915
de De Ruyterkade .te Amsterdam, waar een gedaan werd om het bevelhebbe1·schap van de
commissie van ontvangst en voorbereiding der afdeeling Amsterdam van het korps op zich
feestelijke herdenking, bestaande uit de res- te neme::i. Op den bloei , en voorspoed van het
kapiteins Co::istant Boissevain en J. F. la Ri- korps hief .spr. zijn glas . op.
vière, de talrijke gasten bijeen had genood.
Kapt. C., Boissevain was de volgende spre• :
Van steiger 8 vertrok het gezelschap met ker; hij bood den commandant een nieuw ont~ .
een gepavoiseerde boot, aangeboden door Am- worpen vlag. van het korps aan.
sterdam's gemeentebestuur, naàr den kruiser
Verder voerde het woord de eerste comman· ·.
,,Java", waar de commandant L. J. Quant,, dant van het korps, kol. De Fremery, die in
de heeren ontvi::ig. Na bezichtiging van den zijn redevoering, waarin hij van zijn warme be•
kruiser, ging de boottocht, die onder leiding langstelling voor het korps sprak, er de aan·
stond van den heer W. N. van de Poll, haven- dacht op vestigde, dat in 1914 ons leger stra•
meester, verder over het IJ naar de Javakade, tegisch goed geschoold en voorbereid was,
waar men de gast was van de Stoomvaart- doch hoe de verplegingsdienst ontbrak. In --'
Maatschappij "Nederland", die op de "Gro- verba::id stelde hij het groote belang van het
tius" een thee aa::ibood. Het was hier de heer korps "Motor-, vaar- en voerwezen" in hr-t
M. C. Koning, die namens de directie der licht. De spreker wenscht dat ook in de toestoomvaart-maatschappij het geezelschap ver- komst het .korps vaardig zal blijven.
welkomde.
Van de talrijke belangstellenden en de gasNa het verblijf op het gastvrije schip van ten, die bijeen waren gekomen om het tien·
de "Nederland", waar in rook- en deksalon jarig bestaa::i van den "Vaartuigendienst" te
eerste klasse en op het promenade, waar de vieren, noemen we den inspecteur van den
herfstzon haar , warmte straalde, de inwendige Vrijwilligen Landstorm, generaal Fris, maj.
mensch ge::.terkt was, ::ia een zeer geslaagden B. ten Broecke Hoekstra, luit.-kol. G. B. Noot•
tocht over het IJ, volgde des avonds een feest- korps Torpedisten, kapt. J. Mussert: de res.
maaltijd in het gebouw ·,,De Industrieele Club". kapts. Jhr. E. O. Berg van Middelburg en
Ook daar, waar men zich aan den disch K. A. van Schelven, vertegenwoordiger van de
zette, was de omgeving in· overeenstemming Nationale Landstormcommissie, van den mogebracht met het doel van dezen avond, het tordienst de majoors mr. A. baron Van Heefeest va::i den "Vaartuigendienst". In de met ckeren van Kell, · dr. E. C. Eringaard, W.
groen en vlaggen getooide zaal prijkten tal Zweerts de Jong; de kapiteins mr. D. van

Welderen, baron Rengers, L. P. J. Geldens,
M. ·.-.n Koogenlmize, mr. A. E. baron Van
Voorst tot Voorst, J. W. Brand, H. W. Duykers, B. Wertwijn, J. P. nn Hulzen, H. W.
de Graar. De luchtwachtdienst was vertegenwoordigd door maj. M. G. Labree. Van den
vaartuigendienst waren er de kapiteins D.
van de Wal, J. Hulsebos en C. S. H. Dijxhoorn.
Hbld.

LANDSTORMKORPS "DE IJSSEL.''
Wegens vertrek van den heer D. 0.
Norel naar Haarlem, is benoemd tot voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie de heer N. J. Lavaleye, res. luit. kol
der Infanterie.

Benoemingen.
Van 1 September j.l. af is benoemd bij
het reservepersoneel der landmacht, bij
den vrijwilligen lands·:·o:rm,tot reserve luit.
kolonel bestemd voor den dienst bij den
vrijwilligen landstorm, de reserve-majoor
H. C. van Oappelle te Rotterdam.
Benoemd tot Ridder in de OranjeNassau-orde, met Je zwaarden, de res.
kapitein der Grenadiers J. P. Boots.

Vaartuigendienst.
Bij K. B. is benoemd met ingang van
1 October 1925 bij het wapen der Inf. tot
majoor de kapitein B. ten Broecke Hoekstra, van het 21ste reg., werlrnaam bij het
Vrijw. Landstormkorps Vaartuigendienst.

Ter navolging.
Voor een wedstrijd voor de leden der
der afdeelingen Breskens en Groede stelde de N.V. Tabaksindustrie v.h. Gebr.
Philips te Maastricht ruim 30 Engelsche
kunstplaten beschikbaar.

DELFT.
De schietbaan is op 17 October niet beschikbaar; de plaatselijke schietwedstrijden zullen
gehouden worden, den len en zoo noodig den
3en Zaterdag in November, des middags van
2½-4½ uur. De behaalde prijzen zullen in een
winterbijeenkomst worden uitgereikt, opgeluisterd door muziek, zang en voordracht. Leden,
die aan het laatstgenoemde willen medewerken,
worden verzocht zich reeds nu, aan mij op te
geven. Nieuwe leden, of zij die bij de vorige
uitreiking van de mobilisatiekruisen ntet
tegenwoordig konden zijn, kunnen alsdan daarvoor in aanmerking komen, indien dit te voren
wordt opgegeven.
De Res. Kapt.-Leider,
ECKEBUS.

LANDSTORMVERBAND
VOLLENHOVE.
De commandant van het Verband, kapitein
D. Buijs, van het Ie reg. infanterie en gedefa.cheerd bij den vrijwilligen landstorm te
Zwolle, is overgeplaatst bij het 7e regiment
infanterie te Harderwijk.

Friesland.
Provinciale Schietwedstrijden te
Leeuwarden op 2 en 3 October.
De deelnemers waren uit alle richtingen van
ons gewest opgekomen en de geest onder deze
mannen was zooals altijd opgewekt en eensgezind. Het harmoniekorps "Looft den Jleer"
kweet zich onder leiding van den onder-directeur, den heer A. de Vries, uitstekend Vlll) zijn
taak. Op de baan waren aanwezig, de voorzitter van de Friesche Nat. Landstormcommissie mr. J. J. Croles, de commissaris van
politie onzer stad, de heer W. Wesser, de voorzitter van den Frieschen scherpschuttersbonct,
de heer B. Kessler, alsmede de bestuursleden
van de burgerwacht Leeuwarden, de heeren
J. Wiersma en P. A. de Bruin.
Op de baan werden heden opgemerkt de
Commissaris der Koningin mr. P. A. V. baron
van Harinxma thoe iè'-looten, de burgemeester
jhr. mr. J. M. van Beijma, de commandant der
burgerwacht in Lemsterland mr. Ct H. Baale,
Ecll het dagelijksch Bestuur van den Frieschen
Scherpschutters.bond, terwijl de heer S.
Dijstra, 1:d van Gedl?puteerde Staten, gistermiddag èe .VPdstrij den met een bezoek vere5rde. Tele'l't'ammen werden gezonden aan H.
M. de Konlr.gin en den heer L. F. Duymaer.
val\ Twist, vcor.,..itter van de Nationale Landstormcornmis,;ie.
Onmiddellijk na afloop der wedstrijden wer-

den de aanwezige deelnemers met hun commandanten en leiders gekiekt. Daarna verzamelden zich allen voor het in ontvangst
nemen der prijzen. Alvorens tot uitreiking
daarvan wperd overgegaan nam de heer L.
Heukels, propagandist van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm het woord. In een
gloedvolle rede schetste spreker wat er gedaan
moest worden tot bloei en uitbreiding van het
instituut. Het organiseeren van wedstrijden
zooals Ferwerderadeel doet was een uitstekend
middel voor de propaganda. Ook het lezen vart
het maandblad "Het Landstormblad" werd
door hem ten zeerste aanbevolen. Verder gaf hij
in overweging nu reeds met de winter-campagne te beginnen en zorg te dragen dat de~
vóór Januari 1926 was geëindigd. Na dien tijd
zijn op het platteland moeilijk vergaderzalen te
verkrijgen. Spreker hoopte, dat in het volgende
jaar wederom in ons gewest een !anddag
mocht worden gehouden, met een nog grooter
getal deelnemers als dit jaar te Harlingen
heeft plaats gehad en dan in het centrum van
de provincie. Het aantal leden in Friesland
bedroeg thans 4500.
Vervolgens sprak de heer Joh. Pars, voorzitter van de plaatselijke comm1ss1e. De:,,e
maakte in de eerste plaats bekend, dat er een
telegram van H. M. de Koningin was teruggekomen. ]'fa voorlezing van den inhoud werdeen driewerf hoera op de Koningin aangeheven. Verder sprak de heer Pars de aanwezigen toe in de Friesche taal wat, zooals te
begrijpe:i is, insloeg. Hij bedankte allen voor de
medewerking en de trouwe opkomst.
Tot slot sprak majoor L. Schutte. De majoor
begon te zeggen, dat hij het voorecht had zich
ten tweeden male te mogen bevinden onder cte
leden van den bijzonderen landstorm. In den
beginne stond hij wel wat vreemd tegenov-er
deze instelling. Veel medewerking heeft hij
ondervonden van de plaatselijke comrmss1e,
vooral gedurende deze wedstrijden, waarvoor
hij den heeren commissieleden zijn hartelijken
dank betuigde.
Daarna werd door den majoor overgegaan
tot uitreiking der prijzen. Als bijzonderheid worde nog vermeld, dat onder
de schutters zich bevond de 71-jarige H. Homsma uit Marrum. Deze veteraan, die in 1874
alhier als milicien in het garnizoen lag, behaalde in den personeelen wedstrijd marga 41
punten. Ook in het schieten met scherp w~s
hij velen jongeren de baas. Hulde aan dezen
,,Stanfries"!
Medailles waren nog ingekomen van z. K. H.
Prins Hendrik, van den Minister van Oorlog
en den Commissaris van politie te- Léeuwarden.

4. Menaldum 198 (R. Baarda 46), z. m.; 5.
Garijp II (Suawoude) 198 (S. Kloosterman 46),
z. m. burgemeester va.n Doniawerstal; 6. Doniawerstal I 195 (S. Bakker- 42), b. m. commissaris van politie te 'Leeuwarden; 7. Driesum
193 (B. J. de Vries 45), z. m. nat. landstormcommissie; 8. Harkema-Opeinde 187 (S. Storm
46), b. m. insp. vrijw. landstorm; 9. Wonseradeel 187 (T. Talsma 47), b. m. nat. landstormcommissie.
Afdeeling F personeele wedstrijd, 15 M. Mar•
pa-patronen, max. 50 punten, prijzen kunstvoorwerpen: 1. G. Straatsma te Ferwerd (48),
2. J. Raap te Driesum (48); 3. A. Dijkstra te
Marrum (47); 4. H. Kooistra te Berlikum
(47); 5. Haitema, Gaaster!and (47); 6. S. v.
Dijk te Dokkum (47); 7. Schotanus te Boxum
(47); 8. W. Post te ,He~r~nveep (46); 9. A.
Wijmenga te Garijp (46); 10. L. S. Hoekstra
te Wijtgaard (46); 11. R. Dijkstra (46; lZ.
J. v. d. Heide, Gaasterland (46); 13. P. Hoekstra te Ferwerd (46); 14. G. v. d. Veer te
Suawoude (46); 15. 0. de Vries te Garijp
(46); 16. P. de Boer te Marrum (46); 17. It.
Douma te Ferwerd (46); 18. T. de Ham te
Woudsend (46); 19. P. Smits, Gaasterland•
(45); 20. B. de Lange, Doniawerstal (45); 21.
Jacobi te Nijega (45); 22. K. Bekker te St.
Nicolaasga (45); 23. J. de Vries te Balk (45);
~4. H. Homsmo Jr. te Marrum (44); 25. F.
van Dijk te Augustinusga (44); 26. A. Zomer
te Kollum (44); 27.. T. Terpstra te Britsum
(44); 28. S. Bakker te St. Nicolaasga (44);
29. B. J. de Vries te Driesum (44); 30. l".
van Dijk (44); 31. IJ. Strikwerda te Burgwerd
(44); 32. J. Greijdanus te Nijega (44); 33.
H. de Jong te Ferwerd (44); 34. S. Kloosterman te Garijp (44); 35. J. v. d. Velde te
Ferwerd (44).
Hoogste korpsschutters, 10 M., scherpe
patronen no. 1, max. 50 punten, M. Salverda
(44); van Leeuwarden III; G. 0. Postma te
Kollum (42), van Kollumerland; J. Taekema
te Donkerbroeic (41), van Ooststellingwerf, K.
v. d. Wa! te Drachten (41), van Smallingerland; J. Akkerman te Tijnje (40), van Opsterland III; G. Posthumus te Lollum (40J,
van Wonseradeel; M. Hibma te Oosthem (40J,
van Wijmbritseradeel; M. Loodsma te Heerenveen (39), van Heerenveen; S. Leenstra, Rauwerderhem (38), van Rauwerderhem; H.
Nicoali te Rinsumageest (34), van Dantumadee.l
Hoogste korpsschutters, 15 M., marga-patronen, max. 50 punten. D. Bakker, Gaasterland
(48), van Gaasterland II; L. Hoekstra te Wijtgaard {46), van Leeuwarderadeel-Zuid; Tj.
Boersma te Blija (46), van idem; H. de Jong
· Ferwerderadeel (46), van Ferwerderadeel III;
Uitslag schietwedstrijd. Afdeeling A. korps- J. Benedictus te Garijp (46), van Garijp I;
wedstrijd 100 M. scherpe patronen: no. 1. H. Zijlstra te Tietjerk (45), van Tietjerkstemaximum 250 punten, prijzen medailles. Hoofd- radeel I; G. Kootstra te Twijzel (45), van
prijzen: 1. Leeuwarden I 224 (W. G1·ondstra idem; B. de Lange, Doniawerstal {44), van
49, z. m. H. M. de Koningin; 2. Opsterland I idem II; L. Kingma, Ferwerderadeel (43), van
191 (A. Talsma 41), z. m. Prins Hendrik; idem II; L. H. Beuving te Franeker {43), van
3. Oostdongeradeel 190 (D. Plantinga 45), v. idem; T. Kampen te Woudsend (43), van
z. m. afdeeling Ferwerderadeel. 4. Roodhuis Wijmbritseradeel; M. Fokkema, Ferwerde183 (J. P. Altenburg 39), v. z. m. burgemeester radeel (43), van idem I; A. de Jong te
Wagenaar te Workum. Bijprijzen: 1. Leeuwar- Hallum (43), van idem; J. Hoekstra, Franeden II 212 (Labree 47), v. z. m. notaris A. keradeel (42), van idem; D. v. d. Veen te
Faber te Langweer; 2. Opsterland II 186 (V. d. Suawoude {42), van Tietjerksteradeel II; A.
Vaart 41), z. m. jhr. van Eijsinga te St. Kool te eBrlikum (42), van idem. D. Feenstra
Nicolaasga; 3. Scharnegoutum 182 (P. Grun- te Kollum (42), van Kollumerland; K. Miedestra 43, z. m.; 4. Beetgumermolen 182 (J. ma te Boxum {42), van Menaldumadeel; A.
Goslinga 45), z. m.; 5. Oosterend 147 (Jongema Plantinga, Ferwerderadeel (42), van idem IX;
L. v. d. Laan te Wanswerd (42), van idem;
41), z. m.
Afdeeling A., personeele wedstrijd, 100 M., G. v. d. Veen te Oenkerk (41), van idem; J.
scherpe patronen, no. 1 maximum 50 punten; Fortuin, Ferwerderadeel (41), van idem IV;
prijzen kunstvoorwerpen: 1. K. Drexhage (48); · L. Bosma te Blauwhuis (40), van idem; G.
2. P. Wouda, Ooststellingwerf (47); 3, P. Straatsma, Ferwerderadeel (40), van idem VI.
Visser ( 4'7) ; 4. Joh. Pars ( 46 ; 5. J. Deelstra, Revolverwedstrijd. 1. majoor L. Schutte (72),
6. J . . ten Hoeve te v. z. m.; 2. luitenant S. Bakker (71), z. m.;
Ooststellingwerf ( 46);
Wommels (45); 7. Plantenga te Ede (45); 3, sergeant-majoor-administrateur P. F. van
8. G. R. Dik (45). 9. D. K. W. Labree {44; Schaik (70) z. m.
Zij, achter wier namen geen woonplaats is
10. J. Goslinga te Beetgumermolen (44); 11. F.
F v. d. Weij (44); 12. P. Staal te Wanswerd vermeld en die voorkomen in de personeele
( 44); 13. J. Grondstra ( 43); 15. S. Leenstra te wedstrijden en den revolverwedstrijd, wonen te
Terzool (43); 16. J. Bakker te Beetgumer- Leeuwarden. De tusschen haakjes geplaatste
molen ( 43.); 17. P. Grunstra te Scharnegoutum namen · zijn van de hoogste korpsschutters.
(43); 18. Jongema te Oosterend (43); 19. W.
Grondstra ~43); 20. M. Reitsma te Wommels
(43); 21. A. Hoogeboom te Terzool (42);
L.S. K.
22. D. Visser (42). 23. W. Mulder (42); 24. W. Nieuwe Hollandsche Waterlinie
Fokkema ( 42; 25. K. Bronger ( 42); 26. L.
Touwen (42); 27. J. de Vries te Ee (42); 28.
In het fort aan de Biltstraat werden
F. Venema (41); 29. L. P. de Jong (41).
Afdeeling B. korpswedstrijd, 15 M .. marga- Zaterdag 3 Oct. de sch1,3twedstrijden gehoupatronen, maximum 250 punten, prijzen den van den Bijz. Vrijw.Landstorm. Na de
medailles. Hoofdprijzen: 1. Wommels 218 (S. opening der wedstrijden door den heer L.
Sipkema 47), z. m. Koningin-Moeder; 2. Dok- F. Duymaer van Twist, voorzitter der Nakum 217 (S. v. Dijk 47), z. m. minister van tionale Landstormcommissie, knalden vanaf
Oorlog; 3. Ferwerd X 213 (P. Damsma 46), 's morgens 10 uur daar de geweerschoten,
v. z. m. burgemeester Leeuwarden; 4. Gaaster• die tienvoudig weerkaatsten tegen de huiland III 211 (J. Mulder 45), v. z. m. firma C. zen in de Willem Barentszstraat.
W. Bolman; 5. Woudsend 208 (W. Zandstra
Het Utr. Dilettanten Orkest verleende
46), v. z. m. inspecteur vrijwillige landstorm; zijn medewerking, en blies zijn krachtige
6. Smallingerland 206 (C. v. d. Zee 44), v. z. m. marschen de heldere îrissche Octoberlucht
Nat. landstormcommissie; 7. Leeuwarderadeel in. 's Middags werd de deelname zoo
(Britsum) 205 (P. Radersma 44), v. z. m.; groot dat men de kaartverkoop moest
8. 't Bilt 202 (H. Sijtsma 44), v. z. m. Bij- stop zetten.
prijzen: 1. Ferwerd V 211 (P. Kroes 46), z.
Op de margaba.nen had men e~nvoudige
m.; 2. Gaasterland I 209 (v.d. Heide 45), z. m.; practische schijftoestellen in gebruik, die
3. Welsrijp 205 (W. Pietersma 46), z. m.; die het hinderlijke naar de schijî toe-

Schietwedstrijden.

loopen overbodig maakte. De leiding van
de wedstrijden berustte in handen van
den heer P. Flore, sergt. maj. adm. die
gedurende den geheelen dag druk was
met de beslommeringen, welke een dergelijke kamp met zch brengt. Deelnemers
ontwaarde men uit Baarn, Naarden, Spakenburg, Zeist, Utrecht, Beesd, Buren, enz.
Geschoten werd uit knielende, staande
en liggende houding, het schieten met
eigen geweer was ook toegestaan.
De prijzen bestonden uit kunst- en luxt1voorwerpen.
Prijzen waren o.a. beschikbaar gesteld
door den Inspecteur -van den 'Vrijw. Land- •
storm, generaal-majoor G. W. Fris, door
den commandant van het Landstormkorps Nieuwe Hollandsche Waterlinie,
Kapitein der Infanterie A. Capteyn, door
den voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie Nieuwe Roll. Waterlinie
J. H. Th. 0. Kettlitz, lid van Gedeputeerde Staten, door den heer R. A. de
Moor, terwijl de lauwertak, eere- en eerste
prijs benevens wisselprijs beschikbaar was
gesteld door de Koninklijke Zilverfabriek
Begeer. De heer C.A. van der Lee had een
vijftal zilveren draagmedailles beschikbaar
gestel<}
Precies om vijf uur werd het signaal
gegeven: ,,Ophouden met vuren!" waarna successievelijk het geweervuur verstomde.
Nadat een groote groepskiek was g~maakt reikte de heer Kettlitz de prijzen
uit.
Het verheugt mij, aldus spr., dat deze
wedstrijden weer zoo geslaagd zijn. Wet
zijn ze ditmaal niet zoo druk bezócht, maar
dit heeft voornamelijk zijn reden in het
feit, dat er eerst geen wedstrijden zouden
worden gehouden, in verband met den
in 1926 te houden landdag. Er is vandaag
zwaar gekampt en het is mij 'n genoegen
den eersten prijs uit te kunnen reiken aan
de pas gereorganiseerde afdeeling Baarn.
Hierna werden de prijzen uitgereikt.
De uitslagen luidden als volgt:
Korpswedstrijd Marga. 12 Meter. Max.
250 punten. le prijs aîd. Baarn, 234 pUtiten; 2e pr. afd. Herwijnen, 229 p.; 3e pr.
afd. Beesd, 224 p.; 4e pr. aîd. Vinkeveen,
227 p.; 5e pr. afd. Amersfoort, 225 p.
Personeele wedstrijd, 12 Meter. Maximum 50 punten. le prijs Sparnaay, Vinkeveen, 49 punten; 2e pr. v. Leusden, Lopik,
49 p.; 3e pr. de Gids, Herwijnen, 48 p.;
4e pr. Kooyman, Waverveen, 48 p.; !Ie
pr. van Eyk, Utrecht, 48 p.; 6e pr. v. d.
Lee, Wijk bij Duurstede, 48 p.; 7e prl;Js
Beerthuyzen, Montfoort, 48 p.; Se priJs
Doornebal, Vinkeveen, 47 p.; 9e pr. Blankers, Montfort, 47 p.; 10 pr. de Graaf,
Spakenburg, 47 p.; lle pr. Kerkhoven,
Baarn, 47 p.; 12e pr. Vroege, Woerden,
47 p.; 13e pr. Straver, Linschoten, 47 p.;
14e pr. v. Haaren, Beesd, 47 p.; 15e pr.
Hendriksen, Woerden, 47 p.; 16e priJs
Westra, Baarn, 46 p.
Vrije baanwedstrijd Marga. Afstand 12
M. Maximum 36 punten. le pr. Bastiaanse
Baarn, 36 punten; 2e pr. Lacunus, Baarn,
36 p.; 3e pr. Timmermans, Woerden, 36
p.; 4e pr. Klaarwater, Baarn, 36 p.; 5e
pr. Roggeveen, Amersfoort, 36 p.; 6e pr.
de Graaf, .Bunschoten, 36 p.; 7e pr. Doo-:-nebal, Vinkeveen, 35 p.; Se pr. v. Vliet,
Vinkeveen, 35 p.; 9e pr. Bergman, Hilversum, 35 p.; lOe pr. v. d. Berg, Baarn, 35
p.; lle pr. Sparnaay, Vinkeveen, 35 p.;
12e pr. Achterberg, Amersfoort, 35 p.;
13e pr. Mstertman, Amersfoort, 35 p.
Geluksbaan. 12 Meter. Maximum 100 p.
le prijs Van der Lee, Utrecht, 100 p.; 2e
pr. Kuyper, Herwijnen, 100 p.; 3e prijs
Koelewijn, Spakenburg, 100 p.
Personeelswedstrijd. Scherpe Patronen
No. 1. 100 Meter. Maximum 50 punten. le
prijs Kleijer, Veenendaal, 47 punten; 2e
pr, Tersteeg, Hilversum, 47 p.; 3e pr. v.
d. Berg, Baarn, 47 p.; 4e pr. de Moor,
Driebergen, 46 p. ; 5e pr. Eynthoven,
Utrecht, 45 p. ; 6e pr. Mostertman, Amers•
foort, 45 p.; 7e pr. Hilhorst, Baarn, 45 p.;
Se pr. v. d. Mast, Hilversum, 45 p.; 9e
pr. Klaarwater, Baarn, 45 p.; lOe pr.
Rusconi, Utrecht, 44 p.; lle pr. Huizinga, Hilversum, 44 p.; 12e pr. v. Winger•
den, Gorinchem, 44 p.; 13e pr. Reusch,
Utrecht, 44 p.; 14e pr. de Vries, Amersfoort, 44 p.
Vrijebaanwedstrijd. Scherpe Patronen.
No. 1. Afstand 100 M. Maximum 30 punten, le prijs Huizinga, Hilversum, 30 p. ;
2e pr. v. Veen, Hilversum, 29 p.; 3e pr.
v. d. Berg, Baarn, 29 p.; 4e pr. Tersteeg,
Hilversum, 29 p.; 5e pr. v. d. Berg, Hil·
versum, 29 p. ; 6e pr. Strap, Amersfoort,
29 p.; 7e pr. -Vethake, Baarn, 29 p.; 8e
pr. v. d. Lee, Utrecht, 29 p.; 9e priJS
Klaarwater, Baarn, 29 p.; lOe pr. Veltmeyer, Hilversum, 28 p.; lle pr. Winger•
de, Gorinchem, 28 p.
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HET LANDSTORMBLAD
VAN 15 OCTOBER 1925.
TWEEDE BLAD.

Oranje-Nassau-Museum.

rste
was

Mr. A. J. E. A. Bik, Carnegielaan 11,
's-Gravenhage, voorzitter van het Bestuur
van het Oranje-Nassau-Museum zendt ons
eenige mededeelingen, omtrent de medewerking, welke bij de inrichting wordt
ondervonden van de Gemeente 's-Gravenhage, en den Minister van Onderwijs.
Deze laatste heeft het eere-lidmaatschap
aanvaard en goedgevonden, dat het OranjeNassau-Museum, medewerking ontvangt
van de Rijksmusea. Het 0. N. Museum ls
evenwel geen Rijksinstelling. Gemeenten,
Oranjebonden, etc. en personen worden
uitgenoodigd als lid of begunstiger toe te
treden.

Inmiddels worden er ververschingen rondgediend.
De Landstormer Jan Krabbendam, meer beken onder den naam "Rosa" vraagt en ver•
krijgt het woord.
Rosa zegt door drukke werkzaamheden in
verband met de komst van onze Vorstin niet
in de gelegenheid te zijn de vergadering te
blijven bijwonen. Eigenlijk was hij niet van
plan geweest te komen, maar toen hij vanmid•
dag hoorde, dat de kolonel Keyser aanwezig zou
zijn, herinnerde hij zich het Landstormdevies:
,,Als 't moet" en is een oogenblik uit zijn werk

belangen, het nationale belang wenschten te dienen, ja dit zelfs met opoffering van uw leven
zouden trachten te handhaven. Daarvoor zeggen wij u dank en al heb ik nu geen commando meer, als ooit de nood aan den mar.
komt en H. M. ons noodig heeft, dan ~en ik
weer je man en dan vertrouw ik dat alle kameraden weer op post zullen zijn tot bescherming
van onze geliefde Koningin en Haar Huis en
tot handhaving van het wettig gezag.
Stormachtig applaus bewees dat de Landstormers van Schiedam bij hun kranige houding
wenschen te blijven volharden.
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Kunstzaal Edison
Lange Poten 15. Den Haag
88 Witte de Withstraat 88 , Rotterdam
Amsterdam • Leidschestraat 84
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DE EEREWACHT TE SCHIEDAM.
Bij gelegenheid van het Koninklijk bezoek
aan Schiedam, meende de Bijzondere Vrijwillige Landstorm van zijn trouw en aanhankelijkheid blijk te moeten geven door het formeeren eener eerewacht.
Het plan daartoe is ontworpen door de
Plaatsèlijke Commissie voor de::t Landstorm,
en mocht aanstonds de goedkeuring zoowel
van de burg·erlijke als militaire autoriteiten
verwerven. Aan den oproep van genoemde commissie werd in ruime mate door de Landstormers gehoor gegeven, zoodat vier sectiën konden worde::t gevormd.
Wat een werk moest echter in enkele dagen verricht worden!
De mannen moesten behoorlijk gekleed en
bc,wapend worden, terwijl bovendien een enkele oefening noodig bleek in verband met de
gewijzigde commando's.
Voorts moest nog aan "de daarvoor in aanmerking kome:iden het mobilisatiekruis worden uitgereikt, hetwelk op plechtige wijze
plaats had op Woensdag 16 Sept. 1.1.
Tegen acht 's avonds van dien dag vulde
zich de groote zaal van "Musis Sacrum" met
de landstormers en hunne dames. De Plaatselijke Commissie en een aantal ge::toodigden
vonden een plaats voor het 1·ijk met planten
~;8 ploemen versierde
podium. _ Opgemerkt
werden de heeren A. J. Gijsen, burgemeester,
Eere-Voorzitter van de Plaatselijke Commissie; Generaal-Majoor ' G. W. Fris, Inspecteur
va:1 den Vrijw. Landstorm;
Kolonel L. F.
Duymaer van Twist, Voorzitter der Nationale
Landstormcommissie met zij1;1 adjudant,
de
le Luit. Boulogne, Secretaris der Nationale
Landstormcommissie. Voorts de 1e Luit. L. v.
Pelt, Secretaris der Gewestelijke en de Adj.
0.-0. van Katwijkjanz, Secretaris der Plaatselijke Commissie.
Bovenal werd door "de jongens" op prijs
gesteld de aanwezigheid van Kolonel C. P. J.
Keyser, oud-Commandant van het Landstormcorps Zuid-Holland: West, die bij zijn
binnentreden met een ware ovatie werd begroet.
Mede was vertegenwoordigd het College van
Burg. en Weth. va:1 Schiedam.
Nadat de vergadering door den Voorzitter
der Plaatselijke Comm1s~ie. de kapitein C. G.
:eremer, was geopend en de vergadering op
zt;n voorstel 2 coupletten van het Wilhelmus
heeft gezongen, wo>-den de autoriteiten welkom geheeten en de::i. aanwezigen medegedeeld, dat de plechtige uitreiking van de mobilisatiekruisen zal geschieden door den heer
Burgemeester.
Vooraf echter wenscht Z.Ed.Achtbare het
woord om als Hoofd der Gemeente dank te
brengen aan de SchiedaMsche afdeeling van
den La::i.dstorm, voor de aan Koningin en
Vaderland gedurende de mobilisatiejaren betoonde bewijzen van trouw, speciaal betoond
it, de donkere d1:1-gen van November 1918, toen
van zekere zijde gegrepen werd naar
de
macht e:::i gij, zeide spreker, de troon van onze
geliefde Koningin hebt gestut ,m het wettig
gezag hebt helpen handhaven. Dat daaraan
cok de Schiedamsche Landstonner zijn aandeel heeft gehad, daar is spreker trotsch op
en hij had er behoefte aan dit in deze vergadering te zeggen.
Daar.ia krijgt de Kolonc.l Duymaer v. Twist
het woord, om in een enthousfaste rede de
beteekenis van het Instituut van den Bijz.
Yri,iw. Landstorm uite<>n te zetten.
Beide redevoeringen werden met luid applaus beloond.
Alsnu wordt overgegaan tot de plechtige
uitreiking der mobilisatiekruisen.
Beginnende met den kapitein Bremer, wordt
achtereenvolgens den officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen door den
Burgemeester. het kruis uitgereikt.

Al• ,ie Ne~ Edison \lpcfell, IR>ol-11 enen
oe Leveod111 Stem 0111 de
a,ezoek" vraa&I Dul41eren·d,
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maar niet onbewogen als "uit marmer gehou•
wen", maar toch als H. M. langs hen schrijdt,
verraadt de nauw ingehouden trilling, dat er
iets in hen omgaat, dat niet onder woorden is
te brengen.
Zie, daar gaat onze Landsvrouwe langs de
troep. De commandant kapitein Bremer geniet
de hooge eer Hare Majesteit gedurende de inspectie te vergezellen.
Wanneer H. M. de inspectie beëindigd heeft,
neemt Zij met eenige hartelijke woorden van
den commandant afscheid en wordt de tocht
De Eerewacht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wordt door H. M. de Koningin naar het stadhuis vervolgd.
geïnspecteerd.
De eerewacht schoudert het geweer en mar•
cheert naar "Den Doele" om in te rukken.
gebroken. Hij is hier gekomen om de kolonel
Nadat de militaire en burgerlijke autoriteiten
De feestelijkheden in de stad zijn in vollen
Keyser, die in de revolutiedagen van 1918 nog vertrokken war-en, bleef men nog een uurtje gang en de Landstorm heeft de eer genoten
,,overste Keyser" was en onder wien onze Schie- gezellig bijeen.
door de Eerwacht aan H. M. opnieuw hulde en
damsche jongens gediend hebben, als "onze"
Vrijdag - de groote dag van H. M.'s bezoek trouw te bewijzen.
overste te huldigen. In die dagen van '18 heeft
Tegen 12 uur v.m. verzamelden de land***
hij, toen fourier van !Catwijk hem in de keu- stormers in de "St. Joris Doele".
Schiedam, 18-9-'25.
ken. plaatste, geregeld de overste van eten en
Nadat brood en koffie was gebruikt en
drinken voorzien en hoewel hij nu niet van ,,mannetje voor mannetje" was "nagezien",
plan is overste Keyser ( de titel kolonel wil er werd de troep opgesteld om te kwart over één
bij hem maar niet in) een bord soep aan te uit te 'rukken.
bieden, wenschte hij namens de Schiedamsche
De troep maakt een flinken indruk en marC
jongens den oud-commandant een bloemenmand cheert door de terweerszijden met duizenden bij
te offreeren, als herinnering aan - 't klinkt duizenden gevulde straten naar het Stationswel niet erg militair, maar 't is goed bedoeld plein, waar zij precies te kwart voor 2 uur
- de prettige samenwerking met "onze Over- halt houdt, om te wachten tot de trein van
ste".
2 uur 7, waaraan het Kon. rijtuig is vastgeEen donderend applaus en bravogeroep onder- haakt, binnenrolt.
streepten ,Rosa's" woorden.
De sectiecommandanten loopen nog even
De kolonel zegt geroerd te zijn door dit langs hun sectie, geven de noodige aanwijzingen
In verband met de voorlfenomen
nieuwe bewijs van trouw en kameraadschap en dan wacht men ...
van zijn Schiedamsche jongens. De SchiedamEindelijk ziet men het spoorwegsignaal over- verandering in de financieeie

BERICHT.

opzet van ons blad, verzoeken
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H.M. de Koningin inspecteert de Eerewacht van

mers zegt spreker, zal ik nooit vergeten en in
oogenblikken als deze komt als vanzelf voor
zijn oogen de donkere toestand van 1918, toen
zijn korps in de Kortink!ijke Stallen was ondergebracht, om de persoon van Hare Majesteit te
beschermen en Haar gezag te handhaven,
Toen hebt gij - Schiedammers - getoond
te zijn mannen waarop te rekenen valt, mannen, die met terzijdestelling van persoonlijke

de

Friesche

Vrijwilligers.

gaan als bewijs dat de trein nadert, nog enkele
seconden en onder het gejuich der duizendkoppige menigte rolt de trein het station binnen.
Hare Majesteit wuift vanuit de trein haar
Schieda.msche onderdanen reeds vriendelijk toe.
Maar wij, soldaten, zien dat niet meer, want
het commando "geeft acht" wordt gegeven, gevolgd door het "presenteert geweer".
En daar staan onze mannen, ,,onbeweeglijk",

Maandag 14 Sept., even 8 uur, opende de bur•
gemeester, de Edelachtbare heer F. M. Baud,
als voorzitter der plaatselijke Landstorm Com•
missie, de bijeenkomst met een toespraak,
waarin hij o. m. getuigde van zijn groote sympathie voor het Antirevolutie-Instituut. Vervolgens hield de leider der afcleeling, de res.-luit.
Verleun uit Alphen a. d. Rijn, een propaganda•
lezing, waarin de noodzakelijkheid van toetreding tot den Bijz. Vrijw. Landstorm betoogd
werd. Een tiental nieuwe vrijwilligers gaven
zich op, zoodat de afdeeling - met enkele later
aangemelden - thans 30 man sterk is. Daarna
voigde prijsuitdeeling van den gehouden schietwedstrijd en uitreiking van de Geden~late11.
Na het zingen van het "Wilhelmus" volgden
nog eenige mededee!ingen, waarna sluiting
der vergadering,

Korpslanddag
Limburgsche Jagers.
1915-1925.
Bij de viering van zjjn tienjarig bestaan
op Dinsdag 8 Sept. heeft het Landstormkorps "Limburgsche Jagers" de elementen
niet naar zijn hand kunnen zetten. Het
regende en het was guur. Maar de goede
stemming is bij dat kranige korps van geen
weersgesteldheid afhankelijk. De korpslanddag slaagde daarom uitstekend ,al moest
het program worden gewijzigd en veel binnen Roermond 's muren geschieden wat de
organisators der feestelijkheden zich hadden voorgesteld te doen in de open lucht
op de Melickerheide of in de tenten.
Want op het schietterrein was een geheel
tentenkamp verrezen. De honderden vlaggen, met het prachtige korpsvaandel, gaven
het een feestelijk aanzien .
Uit geheel Limburg, van noord tot zuid,
waren de landstormers met honderden opgekomen, om zich met elkaar te meten in
den schietwedstrijd en daarna den landdag
aan te vangen in tegenwoordigheid van
vele autoriteiten. Wegens de groote deelneming was deze wedstrijd voor een aantal
afdeelingen vervroegd.
In den voormiddag verschenen de autoriteiten op het terrein. Van het Stationsplein te Roermond werden zij per auto tot
in de nabijheid van het schietterrein vervoerd. Aanwezig waren o.m. Hunne Excellenties de beide Limburgsche ministers J.
Lambooy, van Oorlog en M. Bongaerts,
van Waterstaat, generaal-majoor G. Fris,
inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, mr. E. baron van Hövel tot Westerflier, Commissaris der Koningin, de Limburgsche Eerste Kamerleden 0. Haffmans
en jhr. L. v. d. Maesen de Sombreff, de
Tweede Kamerleden L. F. Duymaer van
Twist, voorzitter en dr. L. Deckers, lid van
de Nationale Landstormcommissie, verder
het bestuur van de G.ewestelijke Landstormcommissie der Limb. Jagers, w.o. mgr.
dr. Poels, voorzitter, jhr. J. Graafland,
secretaris, en de korpscommandant luit.kol. Coenegracht, beiden van Maastricht.
Na een begroeting op het terrein keerde
het gezelschap naar de stad terug voor de
lunch, welke in plaats van in de tent op
de heide ,in den Harmonietuin werd gehouden.
Behalve de reeds genoemden zden hier
mede aan generaal C. Snijders ,oud-opperbevelhebber van land- en zeemacht en de
officieren van het korps. Er heerschte een
opgewekte geest. Dr. Poels stelde een dronk
in op H. M. de Koningin.
De heer mr. dr. Frowein, lid der landstormcomm1ss1e, verwelkomde de hooge
autoriteiten, in het bijzonder generaal
Snijders.
·
De lninister van oorlog dankte voor de
hartelijke ontvangst en voor den schoonen
opzet van het feest. Z.Exc. dronk op de
Limburgsche kameraden en op den groei
van het korps Limb. Jagers.
Het was een treffend oogenblik, toen
jhr. Graafland vervolgens namens de officieren van het korps ,aan zijn commandant,
overste Coenegracht, een zilveren schaal
aanbood met inscriptie, waarvoor de commandant hartelijk dankte.
Er werden verschillende huldetelegrammen verzonden: o.m. aan H. M. de
Koningin-Moeder, aan den minister-president en den minister van Binnenlandsche
Zaken, aan Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen,
bisschop van Roermond, aan den oud-commissaris der Koningin jhr. mr. G. Ruijs de
Beerenbrouck en aan jhr. mr. Oh. Ruijs de
Beerenbrouek.
De Harmonie "Concordia" van Melick,
onder leiding van den heer W. Schulpen,
Roermond, die op de heide een concert zou
hebben gegeven, had er niet tegen opgezien, om de landstorn- ers naar de stad te
volgen. Ze stelde zich aan het hoofd van
den stoet, die van den I-Iarmonietuin naar
de zaal van den heer Walenberg trok, waar
reeds honderden landstormers de komst
der autoriteiten verbeidden. De zaal was
ontzaglijk vol.
In de Harmoniezaal.

Er heerscht een geestdriftige stemming
in de zaal, welke door dr. Poels, die de
prachtige vergadering leidt, terstond nog
hooger wordt opgevoerd, als hij het bij de
opening een heerli.jk teeken noemt, dat het
mogelijk is in NederlanJ, dat een priester
deze militaire bijeenkomst opent. Dit feit
toch bewijst, dat het Nederlandsche leger
ner~ens anders voor werkt dan voor handhaving van orde en gezag, dat het geen

leger van bloedhonden is, maar de bloedhonden van de straat wil houden. Als de
priester liefde preekt, moet hij samengaan
met hen, die het gezag handhaven.
Mgr. brengt de N ovemberdagen van 1918
weer in herinnering, toen de Limburgsche
jongens zich zoo flink gedroegen. Spr. verzoekt de beide lninisters aan H. M. de
Koningin de verzekering te brengen, dat
wat ook gebeure, Limburg pal zal staan
voor het recht, voor Koningin en Vaderland.
Spr. dankt allen, die hebben medegewerkt voor het welslagen van dezen dag
en brengt een hoera uit op overste Coenegracht.
Rede van generaal Snijders.

Met groote aandacht werd vervolgens de
rede aangehoord van generaal Snijders, die
hulde brengt aan de Limburgsche Jagers,
wier naam reeds een groote aantrekkingskracht uitoefenen op elk Nederlander, daar
het spreekt van Limburg met zijn natuurschoon en van de roemrijke historische banden, die het hecht aan het vaderland, welks
volk zulke sympathieke karaktereigenschappen heeft en voor eenig) jaren een
buitenlandsche poging tot rechtsverkrachting zoo fier heeft afgewezen.
Het korps heeft zieli een eerenaam gekozen, jagers waren altijd elitekorpsen en
Z.Exc. is overtuigd, dat het dien naam
waardig zal zijn. De Limburgsche soldaat
toch heeft altijd behoord en behoort nog
tot de beste van ons leger.
Limburg heeft in 1914 den oorlog voor
zijn poorten gezien en was ::ich bew11st van
het gevaar. Als Nederland toen aan den
oorlog is ontkomen, dan is dit hieraan toe
te schrijven, zooals historische nasporingen
bewezen hebben ,dat Nederland weerbaar
en waakzaam was. Spr. wijst op het nationale bewustzijn en de treffende eensgezindheid toen door ons volk getoond.
Slechts vastberaden kracht biedt kans
om in den oorlog ongemoeid te blijven. Dat
is de geest, die eerbied afdwingt van de
volken rondom ons, de snelle loop der
mobilisatie was een uiting van dien geest
en weerspreekt, dat ons volk geen offers
wil brengen voor zijn veiligheid en laf zich
wil overgeven aan willekeur.
De Limburgsche Jagers hebben toen
uiting geg~ven a~:r;i. hul). n~tionalel'). zin eI1
bûrgerdeugd door zich vrijwi:!.lig mede te
scharen om den troon der Koningin.
Het mobilisatiekruis is daarom een eerekruis, dat met voldoening mag worden gedragen.
Spr. wekt op tot verzet tegen den geest
van slapheid en zelfzucht en tegen een politiek, die onder verlokking van bezuiniging
het volk tracht te verleiden.
Spr. vertrouwt, dat de Limburgsche Jagers zullen vasthouden aan de oude
Oranjeleuze: ,,Het vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.'' (Daverend
applaus.)
Hierna reikte generaal Snijders het
mobilisatiekruis uit aan honderden en honderden oud-gemobiliseerden. Het waren
van de mooiste oogenblikken van dezen
landdag.
Rede van minister Lambooy.

Toen hield de minister van oorlog een
krachtige toespraak.
Het was de eerste maal na zijn ambtsaanvaarding, ·dat Z.Exc. den ·opperbevelhebber zag. Daarom gold hem zijn eerste
woord van hulde. Generaal Snijders toch
heeft gedurende de m,bilisatie ontzaglijk
veel voor het vaderland gedaan. Allen
zagen in hem den eerlijken soldaat, van
onkreukbare trouw en den knappen veldheer, die thans op 73-jarigen leeftijd overal
heengaat om zijn oud-soldaten toe te spreken en hun het eerekruis op de borst te
spelden.
J\Iet veel genoegen is Z.Exc. weer onder
de Limburgers, het heeft hem gedurende
de mobilisatie steeds bijzonder getroffen,
hoezeer de Limburgers hun ras niet verloochenden, maar hun plicht deden en
front maakten om te zorgen, dat het roodwit-blauw ongerept zou blijven.
In 1918 deed het spr. weldadig aan, dat
het juist de Limburgers en de Friezen
waren, die een edelen wedstrijd deden, om
het eerst in den Haag te zijn ter bestrijding van de revolutie. Uit die beweging
groeide het Nationale Landstormcomité,
dat nu al 50.000 man vereenigd heeft.
Namens de Nederlandsche regeering
dankt Z.Exc. de Limburgsche Landstorm.ers yoor hun toewijding en :wekt hen op

vereenigd te blijven ter wille van den
HOTELS EN
vrede, voor vrouw en kind, voor Vaderland en Koningin, voor godsdienst en beRESTAURANTS.
schaving.
De heer Duymaer van Twist, voorzitter 's=Gravenhage Café-Rest.,,HetZuid"
van de Nat. Landstormcommissie, dankt
Groenmarkt 37.
à f 1.50, Plat du iour vanaf 1 0.70, Diners à f 1.75allen, die hier voor den landstorm werk- 2.25Lunch
en f 3.-, Couponboekjes voor 12 diners à f 1.75 v, f 19.20
Zondats Diner-Concert.
zaam zijn en hen, die dezen landdag voorbereidden, in het bijzonder jhr. Graafland,
den propagandist voor Limburg. Hij hul- Laren (Gooi) Hotel "Hamdorff"
Gerenommeerde Wijnen
digt de Limb. Jagers voor de diensten, die Prima Keuken
Ruime Garage en Stalling.
zij het vaderland bewezen.
De Directeur: R. U. TJEERDEMA
Generaal Fris, inspecteur van den landstorm wekte de mannen op tot een krachtige propaganda voor het landstormkorps. Utrecht.
Hotel .,Noord=Brabant"
Hij huldigt vooral overste Coenegracht als
den organisator in Limburg.
P. MULDER é!J ZONEN.
Rede Commissaris der Koningin.

De Comlnissaris der Koningin in Limburg, mr. E. baron van Hövell tot Westerflier, verklaart, dat de Limb. Jagers trotsch
op deze 10 jaren mogen terugzien. Gewest
en land zijn grooten dank: aan het korps
verschuldigd. Allen hebben zich gereed gehouden om vereenigd onder hun vaandel,
troon en vaderland te beschermen. November 1918 bewees, dat het hun gemeend was.
Spr. huldigt de nagedachtenis van wijlen
commandant Hendrickz. God moge Nederland voor oorlog en revolutie sparen. De
tijden zijn er niet naar te kunnen gelooven
aan blijvende rust en vrede. Gevaar kan
ploseling komen. Daarom is het zoo verheugend te weten ,dat zoovele mannen van
allen stand zich gereed houden om onze
gezinnen en kerken, het gezag en alles wat
ons dierbaar is, te verdedigen. Spr. spoort
aan tot trouw aan het vaandel, tot eendrachtige kameraadschap, tot versterking
der gelederen. Spr. geeft de verzekering,
dat het korps op zijn volle sympathie en
steun kan rekenen.
De commandant. overste Coenegracht,
wijst op de hulde, heden van alle zijden
aan de Limburgsche Jagers gebracht, en
verklaart ,dat het korps zijn leuze: ,,Ik zal
handhaven,'' trouw zal blijven. Ter bezegeling van die belofte noodigt · ., alle Limb.
Jagers uit met hem in te stemmen in den
kreet: Leve het vaderland, leve Oranje.
Dat hieraan geestdriftig werd voldaan,
behoeft nauwelijks gezegd.
Ten slotte had de prijsuitdeeling plaats
van de schietwedstrijden. Deze hadden den
volgenden û.Hslag :
·
Korpswedstrijden
Scherpe patronen.
Officiei·en: le prijs, medaille van Z. K.
H. Prins Hendrik, kapitein J. Sinia,
Venlo ; 2e prijs medaille van den minister
van Oorlog luitenant G. v. Basten Batenburg, Tegelen; 33e A. Nulens, Maastricht;
4e C. v. Andel, Utrecht; 5e Peeters,
Maastricht; 6e ._T. Frijns, Roermond; 7e
Verlinden, Maastricht; Se Peters, 9e v.
Vliet, Maastricht; lOe Schefman, Maastricht; lle A. Hendrikx, 12 J. Pelt, Vaals;
13e Mutsaers, Maastricht.
Landstormers: le prijs medaille van
H. M. de Koningin, Buskens, Lutterade; 2e
pr. medaille van den minister van Oorlog,
Hansen, Meyel; 3e pr. meëiaille van Mgr.
Schrijnen, bisschop van Roermond, C.
Aengevaeren, Stramproy; 4. L. Coumans,
Belfeld; 5. W. Sassen, Belfeld; 6. P. Wismans, Arcen; 7 G. Essen, Venlo; 8 P. de
v,-inde, Venlo ; 9 M. V ersleyen, Horst ; 10
F. Peeters Belfeld; 11 M. Teeuwen, Stramproy; 12 J. Beelen, Stnmpr vY; 13 A.
Peeters, Swolgen; 14 P. Aerdts, Velden;
15 L. Hendrikx, Tungelroy; 16 H. Hendriks, Belfeld; 17 G. Tun.mers, Schimmert; 18 J. 'reegelbeckers, Arcen; 19 J.
Beeker, Velden; 20 H. Alfers, Lutterade.

Marga-patronen.
le prijs medaille van H.M. de KoninginMoeder: G. Scheres, Roggel, die het hoogste
aantal punten behaalde, dat te bereiken
was; 2e prijs, medaillè van den minister
van Binnenlandsche Zaken, F. Schulpen,
Dieteren; 3e prijs medaille van generaal
Fris, M. Gubbels, Ospel; 4e pr. medaille
van den Commissaris der Koningin, P.
Sillekens, Haelen; 5. J. Meevissen, Horn;
6. R. Willems, Mheer; 7. H. Verhalen,
Leunen; 8. M. Jenniskens, Leunen; 9. P.
Geelen, Hunsel; 10. H. Theunissen, Haelen;
11. A. Freulich, Broekhuizen; 12. J. S.
Gommans, Maasbree; 13. J. Bex, Haelen;
14. G. Klabbers, Well; 15. G. Duizens,
Mheer; 16. J. Pieters, St. Geertruid; 17. J.
Dobbelstein, Mheer; 18, A. Kappel, Bergen;
19. G. van Rhee, Tegelen; 20. J. Wolters,
Haelen;. 21. F. Schee1ters, .Heel; 22. G.

Keltjens, Neer; 23. P. J. Arts, Leunen;
24. J. D. Janssen, Schinveld; 25. J. Brouwers, Ell; 26. H. Verhofstadt, Afferden;
27. Th. Janssen, Neer ; 28. W. Sijben, Neer;
29. J. Prompers, St. Geertruid; 30. J.
Krekelberg, Maasbracht; 31. J. Houben,
Mheer, 32, W. Swinkels, Leunen; 33. J.
Biermans, Haelen; 34. H. Voermans,
Leunen; 35. J. Boom, Leunen; 36. L. Bovee,
Blitterswijk ; 37. A. Teheux, St. Geertruid;
38. G. v. Deurzen, Ospel; 39. J. Duykers,
Oirlo; 40. W. S. Dirks, Roggel; 41. H.
Meuwissen, Montfort; 42. J. H. Kamps,
Afferden; 43. J. Grooten, Simpelveld;
44. F. Pagen, Schinveld; 45. H. Lambermon, Dieteren; 46. H. Snijders, Beegden;
47. G. Mestrom, Maastricht ;-48. H. Vissers,
Haelen; 49. J. Hendriks, Schinveld; 50. J.
Zwart, Tegelen; 51. H. Peeters, Baarlo.
Personeele Wedstrijden.
Scherpe patronen.

le prijs P. Kessels, Stramproy; 2. M.
Teeuwen, Stramproy; 3. P. Stals, Stramproy; 4. P. Geelen, Stramproy; 5. G. Stals,
Stramproy.
Wedstrijd van Dinsdag: le prijs H. Willemsen, Geleen; 2. W. Opstals, Belfeld;
3. J. Houtvast, Spaubeek; 4. J. Cremers,
Schinveld; 5. H. Peeters, Belfeld; 6. J.
Tiggelbekkers, Arcen; 7. J. Roefs, Ve~den;
8. J. Simons, Belfeld; 9. L. Coumans, Belfeld; 10. Th. Wismans, Arcen; ll. H. v. d.
Hogenhof, Merselo ; 12. L. V oermans, Oirlo;
13. J. Jessen, Maastricht; 14. P. v.d. Ven,
Oirlo; 15. J. Buskens, Lutterade; 16. J.
Theelen, Velden; 17. P. Op ~ Camp,
Lutt&nde~r. ;:.13_ J. Smeets, Sè'liimmert;
19. M. Weyers, Well; 20. J. Driessen,
Elsloo; 21. F. Reynders, Schinveld; 22. v.
Basten Batenburg, Tegelen; 23. J. Damoiseaux, Schinnen; 24. G. Timmers, Schimmert; 25. K. v. Gasselt, Venlo;. 26. A.
Schreurs, Belfeld; 27. A. Hendriks, Well;
28. J. Duckers, Oirlo; 29. J. Gooren.
Bergen; 30. P. l\foonen, Lutterade; 31. P.
v. d. Sterren, Horst; 32. H. Breunen,
Velden; 33. Th. Smits, Vlodrop; 34. M.
Leunen, Lutterade.
Marga-patronen.

le prijs M. Huys, Susteren; 2e pr. a. F.
Schulpen, Dieteren; b. F. Commans, Maasbree; 3e pr. a. G. Smeets, Maasbree; b. Chr.
Peters, Horn; c. P. Fenner, Baexem;
4e pr. a. P. Willems, Susteren; b. Th.
Cuypers, Baexem; 5e pr. a. H. Lamber•
mon, Dieteren; b. W. Grachten, Beegden.
Wedstrijd van Dinslag: le prijs J. Biermans, Haelen; 2. P. Arts, Leunen; 3. A.
Freulich, Broekhuysen; 4. G. Moons, Ell;
5. M. Souren, Haelen; 6. G. Slabbers, Well;
7. M. Palmen, Ell; 8. G. Willems, Broekhuyzen; 9. P. J. Mevis, Ospel; 10. A. Dobbelsteen, Mheer; 11. H. Janssen, Haelen;
12. J. Mevissen, Schinveld; 13. IL H. Heykens, Ell 14. C. Linssen, Tegelen; 15. J. v.
Laren, Broekhuyzen; 16. J. Houben, Mheer;
17. J. Prompers, St.Geertruid; 18. J. Heber,
Haelen; 19. L. Weys, Broekhuyzen;; 20. J.
Lemmen, Well; 21. J. Beeren, Roggel; 22. P.
Sillekens, Haelen; 23. G. Duyze1-s, Mheer;
24. H. Reynen, Blitterswijk; 25. -W. Dirks,
Roggel; 26. L. Theunissen, Haelen; 27. M.
J enniskens, Leunen; 28. A. Clevis, Broekhuyzen; 29. F. Scheres, Rogeel; 30. H. de
Leeuw, Os:;:iel; 31. H. Rouschop, St. Geertruid; 32. G. Hendriks, Schinv1ld.
Des avond:; woonden velen der aanwezigen het concert bij, C::oor .=c Kon. Har
monie gegevLn in den tuin, -.:aarbij een
uitvoering plaats had van "De Slag bij
Waterloo".
Aan den directeur, den heer Max Guil·
laume, werden. doo . .· overstl! Coenegracht
bloemen aangeboden.
De korpslanddag is uitst,3kend geslaagd
en gaf een bewijs van den flinken geest en
de oprechte kameraadschap der Limburgsche Jagers.
N~ ]fr.
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Het is nu ruim anderhalf jaar geleden, dat Het Landstormblad werd opgericht.
In de onderstelling, dat, als de Nederlandsche Bolsjewieken er een DAGblad op
na kunnen houden, de levenskrachtige Organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm zeker in staat moet geacht worden een MAAND blad te bekostigen, is
op 15 Maart 1924 met ons eerste nummer van wal gestoken.
In de belangstelling en de offervaardigheid onzer mannen voor Het Landstormblad
dit belangrijke middel, om een band te slaan rond ons geheele instituut - hebben
wij ons nimmer vergist.
In de voorbijgegane periode is ons overduidelijk gebleken, dat de leden van den
Landstorm het blad \'vaardeeren en er ook wat ·. voot over hebben:
Van vele duizenden mochten wij een bijdrage ontvangen ter instandhouding
van ons Orgaan.
Toch bekennen wij eerlijk, bij den opzet van ons Blad te hebben misgerekend.
Niet in de offervaardigheid en daadwerkelijke belangstelling onzer mannen!
Maar wel in de mogelijkheid on1 LJ persoonlijk allen te bereiken en U in de
gelegenheid te stellen Uw bijdrage te schenken.
f)aarvoor vroegen wij de medewerking der PLAATSELIJKE LEIDERS
van den Landstorm.
Zoo hebben wij tienduizenden bereikt, door hun belangelooze hulp.
Dat ging ten koste van veel moeite en arbeid.
Doch vele duizenden Landstormers kondert wij door hunne hulp niet bereiken.
Ten hoogste dankbaar voor hun steun, gevoelen wij thans, dat het niet aangaat
van onze plaatselijke leiders het uiterste te vergen.
Da·a rom zullen wij ons voortaan, te beginnen voor het jaar 1926, RECHTSTREEKS
wenden tot onze lezers, om hun in de gelegenheid te stellen bij te dragen in de kosten
van ons Landstormblad.
Om verwarrende administratie met als gevolg vele fouten, te voorkomen, kiezen
wij na rijpe overweging, den eenvoudigsten weg, n.l.: ln de maand Januari zal bij al onze
Landstormers een kwitantie worden gepresenteerd, ten bedrage van 75 cents, waarvoor
hun de toezending van ons blad over 1926 verzekerd zal zijn.
Zoo vertrouwen wij, bereiken wij de duizenden, die wij totnogtoe niet konden
bereiken en die zeker onze zaak willen steunen.
Zoo komt ons blad op een vasten grondsla~ te staan.
Zoo kunnen wij onze leiders ontheffen van een taak, die wij hun eigenlijk niet
mochten opleggen.
In het belang van ons schoone Instituut, in het belang van Koningin en Vaderland,
bevelen wij U deze zaak hartelijk en dringend aan.
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De Administratie.
Tegen het Revolutionair

Tegen de Bolsjewiseering van

Socialisme en Communisme!

Europa en van ons Vaderland!
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NADERE MEDEDEELING.
N.B. De Landstormers, die door omstandigheden, als werkloosheid enz., niet
in staat zijn de halve abonnementsprijs
(/ 0. 75) bij te dragen, zullen, indien wij
daarvan bericht ontvangen, ook voortaan
het Landstormblad zonder kosten toege.
zonden krijgen.
In een volgend nummer zullen wij
daarvoor een invulformulier opnemen.

op correcte k!eeding der deelnemers en trouwe
opkomst.
De voorzitter zegt de aanwezige niet-leden
na de vergadering gelegenheid toe zich alsnog
op te geven als lid.
In behandeling kwam hierna de deelname
aan den

De heeren Schreurs en V asbinder luisterden
de bijeenkomst op met eenige zangnummers.
Maandagavond hield bovengenoemde organiNa de sluiting bleef men nog eenige uurtjes
satie eene bijeenkomst in de bovenzaal van den gezellig bijeen tot het organiseeren van wedheer Van Gijzen, ter uitreiking van de prijzen, strijden op de buks, die zeer in den smaak
die gewonnen waren bij de gehouden schiet- vielen.
wedstrijden van de Plaatselijke Afdeeling. Van

ALKMAAR.

NOORDWIJK.
De communist,
Die 't nu pas wist.

HET SPREEKT VANZELF, dat wij,

om deze solidariteitsgedachte, ook in de
toekomst te kunnen ha udha ven, VERTROUWEN, dat ieder, die totnogtoe een
hooger bedrag dan f 0.75 bijdroeg, dit
ook V10or den 3den jaargang wil BLIJVEN doen.
De Administratie.
NOG EEN OVERLEVENDE VAN DE
OUDE LIMBURGSCHE JAGERS.
Nu bij de a.s. komst van H. M. de Koningin
in Limburg overal eerewachten door de Limburgsche Jagers betrokken worden, is het wel
de moeite waard te vermelden, wat een onzer
lezers ons schrijft:
Van het oude Bonds-contingent Limburgsche
Jagers (te paard en te voet), waaraan het sinds
1915 weder bestaande landstormkorps Limburgsche Jagers ('. voet) zijn naam ontlee::it, woont
te Maastricht ,10g een overlevende. Het is de
thans 89-jarige heer Huntjes, wonende hoek
Tongersche straat en Ezelenmarkt te MAASTRICHT, die op 18-jarigen leeftijd in dienst
kwam bij de Limburgsche Jagers te paard,
welk korps later, zooals men weet, bij de dragond•.rs en via dezen naar de huzaren is overgegaan.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij
naar het Gedenkboek der Limburgsche Jagers,
samengesteld door den Heer Graafland .

ANNA PAULOWNA.

.

Gedenkboek
Limburgsche Jagers
'ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van het Korps Limburgsche Jagers heeft Jhr.
Graafland een keurig Gedenkboek samengesteld.
Het Gedenkboek opent met eene weerga\>e
van de bijzondere foto met handteekening,
welke door H. M. de Koningin bij haar zilveren kroningsfeest aan den Bijz. Vrijw. Landstorm geschonken is. Daarna volgt een reproductie van de Gedenkplaat, door de Nat. Landstormcommissie terzelfde gelegenheid uitgereikt. Het boekje is niet het minst merkwaardig om de tallooze medaljon-portretten, die
overal tusschen den tekst voorkomen, en die
bijna alle personen weergeven, wier naam aan
de geschiedenis van den landstorm in Limburg
verbonden is. Ve!en hunner schreven de artikelen, die, saamgebundeld, 't boekje haast tot de
annalen van de beide eerste lustrums van het
Korps maken. Onder de medewerkers noemen
we: Jhr. mr. Ch. Ruys de Bee1·enbruock, minister Lambooy, Mgr. Schrijnen, minister Bongaerts, de generaals Neeteson en Fris. Ook een
dubbele afbeelding van het korpsvaandel en
eene van het keurige gedenkbord, door "de
Sphinx" in slechts enkele exemplaren voor de
eerste autoriteiten welwillend ver:7aardigd,
komt in het boekje voor.
Het is in zijn geheel een stuk werk, dat er
zijn mag, en waarop de samensteller, de ook
als auteur welbekende 1·eserve-officier Jhr. J.
Graafland, met voldoening mag neerzien.

Vergadering
Limburgsche Jagers.
Eerewacht en Lichtstoet.
Dinsdagavond 13 Oct. j.l. vond in de
Stichting
de
Stuers
ee'l
zeer geanimeerde
vergadering
plaats
van
het
la::idstormkorps Limburgsche Jagers, afd.
Maastricht, ter bespreking van de hu~deblijken
bij de komst der Koninklijke Familie alhier,
te houden. Bij afwezigheid van den voorzitter,
opende de ondervoorzitter, de heer Boersma,
de vergadering met een kort welkomstwoord
tot de aanwezigen en een huldegroet aan H. M.,
waarbij een verlicht borstbeeld der Koningin
den aanwezigen onthuld werd.
De heer Graafland, secretaris der Commissie, behandelde vervolgens uitvoerig en duidelijk het programma van de opstelling der

Eerewacht.
van het korps, waarbij hij aandrong op het
p1.i.nctueel nakomen vaP- de voorscbriften.
Hierna ondestreepte de waarnemende corp~
commandant, de oversl;I:\ Coenegrncht, de woorden van spreker en legde :vooral den nadrUk

Zaterdag 26 September hield de afdeeling
Noordwijk haar jaarlijkschen schietwedstrijd
tot besluit van de schietoefeningen in de open
lucht.
Hoewel het weer buitengewoon slecht was,
was de deelname bevredigend; de resultaten
waren echter beneden die welke de schiet-oefeningen opleveren. Daar 25 personen deel•
namen, waren er 10 prijzen. De prijswinners
waren: le prijs C. J. Hoogeveen, 116 punten;
2e prijs W. Schelvis 110 p.; 3e prijs Th. Steenvoorden 108 p.; 4e prijs Th. Vink 107 p.; 5e
prijs C. G .J. Alkemade 106 p.; 6e prijs W.
v. d. Berg 106 p.; 7e pr. J. H. A. van der
Weyden 105 p.; 8e prijs A. van Schie 104 p.;
9e prijs C. Soeteman 104 p.; 10e prijs W.
Rietmeijer 103 p. (maximum 120).
Ten gerieve van de leden middenstanders
worden, gedurende den wi:ater, de schietoefeningen niet meer gehouden op Zaterdag, maar
op Donderdagavond, en w~' van 7.30-9.30 in
de bovenzaal van het café ·•an den heer W.
Vink. Moge het aantal deelnemers blijven aangroeien.
De Plaatselijke Leider,
J. H. A. VAN DER WEIJDEN.

De Communist: ,,Dienstweigering is on-comm unistisch. Wij willen een militair goed geschoolde kracht vormen, want revoluties wor den met zeer reëele middelen
uitgevochten."
De Landstormer: ,. Weet je anders niet? Dat hebben wij allang begrepen, zoo als ge ziet!"

Lichtstoet.
Het plan hiervoor van den heer Graafland,
droeg de volkomen goedkeuring der vergadering en luidt als volgt:
Voorop stelt spreker, dat ook de volwassen
familieleden der deelnemers zu!len meetrek
ken, en dat de kosten van lampions en kaarseri
door ieder personlijk zullen gedragen worden.
De afdeeling zal geopend worden door eeri
auto met transparant waarop "Landstorm.korps Limburgsche Jagers, afd. Maastricht."
Hierna
komt
de
sectie Eckelrade in
oud boeren kostuum. Dan te voet acht Limo.
Jagers met familie, met lampions. Vervolgens
vijf auto's, in de eerste waarvan de overste
met het bestuur plaats neemt, terwijl in cte
overige de officieren zullen plaats nemen.
Deze auto's worden gef!ankeerd door jagers
met lampions, wederom vergezeld van hunne
familie. Hierna weer acht jagers als voren.
Tot slot komt een platte wagen, waarop een
groote oranje-transparant met opschrift, waarvóór een jager zich bevindt in boerenkleeding
en voorzien van spade en geweer. Dit mede In
verband met het cadeau van den Landstorm
aa::i H.M. een tegel, waarop dezelfde afbeelding voorkomt en welk:: ontwerp H. M. bekend
is. Op den wagen zullen verder jagers in
uniform gegroepeerd worden bij een kampvuur.
Aan het muziekgezelschap "Kunst door
Oefening" zal medewerking verzocht worden.
Voor de vorming van een uitvoerend comité
geven zich de heeren Meurs, Michiels, Sengers
en Forage op.
De bepaling van de plaats van vertrek voor
de !ichtstoet is nog p.iet geschied, maar dit zal
in ieder geval in Wijk moeten plaats vinden.
Aan het slot der vergadering bracht de heer
Graafland dank uit aan de heeren Thrr, tweede secretaris der afd. Maastricht en aan verschillende officieren voor hun medewerking
verleend bij de voorb1,. eidende werkzaamheden
of hij het samenstellen van het gede::ikboek
der Limburgsche Jagers.

L.K.

de Plaatselijke Commissie waren aanwezig de
voorzitter, de heer burgemeester mr. W. C.
Wendelaar, de heeren A. B. Winkel en J.
Groothuizen, resp. secr.-penningm. en plaatse!.
leider. Mede tegenwoordig was de heer P. J.
Oolders, administrateur van het Verband Alkmaar. Nagenoeg alle prijswinners en vele deelnemers waren opgekomen. Ongeveer half negen
opende de voorzitter de vergadering, heette
de aanwezigen welkom en reikte met eenige
sympathieke woorden de prijzen uit. Spr.
merkte op, dat er dit jaar bijzonder goed geschoten is en de deelname zeer bevredigend is
geweest. De prijs voor het hoogst aantal
punten in vijf oefeningen ( 481 van de 500) was
gewonnen door den heer Th. J. van Gijzen.
Deze prijs bestond uit een verguld zilveren
n-.edaille, welwillend beschikbaar gesteld door
burgemeester Wendelaar. Prijswinners in klasse
A. waren de heeren Schoonhoven (96 p., Vasbinder (94 p.), Groothuizen (94 p.), N. C.
Blankendaal (93 p.), J. de Koning (93 p.);
klasse B. de heeren Conneman (93 p.), N. de
Groot (91 p. , J. E. Staats (89 p.), Denneman
(89 p.); klasse C. de heeren Dekker (82 p.),
de Vries (80 p.), H. de Ruiter (78 p.), J.
Zentveld (76 p.) De consolatieprijs, beschikbaar gesteld door den reserve-luitenant v. d.
Borden, werd behaald door den heer v. d.
Vaart. Na de uitreiking werden eenige huishoudelijke zaken betreffende de schietwedstrij den besproken. Voor de wedsti·ijden van het
volgend jaar zal een nieuw systeem
van
klasse-indeeling ontworpen worden.
De heer Oolders deelde mede, dat het in de
bedoeling ligt van de Gewestelijke Commissie
om in Mei 1926 in Alkmaar een Landdag van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te
organiseeren. Spr. verwachtte dan algeheele
deelname van de afd. Alkmaar.
Aan het einde der vergadering dankte de
heer Winkel, mede namens de leden der afdeeling, den voorzitter voor de beschikbaar gestelde
medaille en voor zijne tegenwoordigheid. Dit
laatste zou zeker, in verband met de drukke
bezigheden van burgemeester Wendelaar, door
de leden bijzonder op prijs worden gesteld.

Zaterdagavond 3 Oct. hield de afd. van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm haar jaarlijksche feestavond in de zaal van den heer P.
Zwaerts.
Met de leiding van dezen avond belastte zich
de heer P. Oolders van Alkmaar. Spr. heett,e
de niet talrijk aanwezige dames en heeren wel•
kom. In het bijzonder richtte spr. een woord
van welkom tot burgemeester Lovink en de
beide wethouders Stammes en Spigt. Het verheugt mij, zegt spreker, deze heeren in ons
midden te zien.
Vervolgens wordt ove1·gegaan tot het uitreiken der in de wedstrijden behaalde prijzen.
KlasseA: 1 prijs A. Roosen, tabakspot; 2e pr,
J. A. Smit, zakmes; 3e pr. P. Conijn, inktstel.
4e pr. A. v. Zanten, aansteker; 5e pr. W. Sloot-weg, schilderij; 6e pr. J. Jonker, beker.
Kl'asse B: le prijs J. de Boer, sigarenkoker;
2e pr. C. v. Kuijeren, pottifü10!\t1aie; 3e pr.
W. Pronk, jampotje; 4e pr. J. Sas, broodplank;
5e pr. W. Philipsen, aschbak.
De voorzitter feliciteerde de winnaars met
hun succes en spoorde de aanwezigen aan om
steeds meer leden te we1·ven, opdat de vereeniging zal mogen groeien en bloeien. Het is,
zegt spr., mij al meermalen opgevallen, dat
er menschen zijn, die meenen, dat onze vereeniging een oorlogsinstituut is en daarom
geen lid van onze vereeniging worden. Het
tegendeel is echter waar. Wij zijn niet voor,
doch tegen den oorlog.
Hierna vraagt burgemeester Lovink het
woord. Spr. zegt met de beide wethouders de
uitnoodiging om dezen avond aanwezig te zijn,
n,et zeer veel genoegen te hebben aanvaard.
Als ik dan vernam wat uw vereeniging zich
ten doel stelt, dan heb ik veel sympathie voor
deze zaak, wier doel is bestrijding van communistische elementen en in verband hiermede
steunverleening aan het wettig gezag. We zul•
len echter hopen dat, de leden van de vereeniging nimmer hun steun hieraan moeten verleenen. Mocht dit wel het geval zijn, dan zie
ik in deze vereeniging een machtig wapen, met
het devies: voor God, Nederland en Oranje.
(Applaus).
De voorzitter dankte den Burgemeester voor
zij,., woorden.
Eenige zangstukjes werden nog ten beste,
gegeven.
Besioten werd dezen feestavond nog eens te
herhalen en wel in Januari 1926.
Na het zingen van het Wilhelmus gingen
allen tevreden huiswaarts.
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WESTMAAS.
Donderdag 8 October 1925 had in het gebouw voor Volksbelangen onder tamelijk groote
belangstelling de uitreiking der mobilisatiekruisen plaats aan hen, welke gerechtigd zijn
deze te dragen.
De heer L. van V!iet, oud gemobiliseerde,
heette als waarnemend voorzitter der Plaatselijke Commisie, alle aanwezigen hartelijk
welkom in het bijzonder den heer Van
der Steeg, die zoo welwillend was geweest
als secretaris der Gewestelijke Landstorm
Commissie een wijle te Westmaas te vertoeven
om de beteekenis van het mobi!isatiekruis uiteen te zetten. Daarna sprak den heer Van
Vliet in gloedvolle - en kernachtige woorden
over aangename en minder aangename herinneringen aan den Mobilisatietijd verbonden
en gaf daarna het woord aan den heer Van
der Steeg. Deze zette in het kort uiteen het ontstaan van het mobilisatiekruis en zeide, dat
degenen aan wie het uitgereikt zou wordett,
er een eer in mochten en moesten stellen, het
kruis te dragen.
Daarna werden de kruisen uitgereikt en
werd oogenblikkelijk daarop staande het "Wilhelmus" gezongen, hetgeen door den heer A.
v. d. Berg op het orgel begeleid werd.
Nadat ververschingen waren rondgediend,
werden nog verschillende Vaderlandsche liederen gezongen en eenige muzieknummers tert
beste gegeven.

Bij monde van den heer Van V!iet, werd de
afdeeling voorgesteld een telegram van hulde
te zenden aan H. M. de Koningin, hetwelk met
daverend applaus werd aangenomen. Spreker
bracht daarna een woord van dank aan allen,
die tot het slagen van dezen avond hebben
medegewerkt en meende namens alle aai,-

LANDSTORMCORPS

HOOGWOUD.
21 Sept. j.L hield de afdee!ing Hoogwoud
een onderlinge schietwedstrijd, waaraan door
bijna alle leden werd deelgenomen. Over •t
algemeen werd goed geschoten, zooals we van
deze afdeeling gewoon zijn. 's Avonds had bij

"LIMBURGSCHE JAGERS."
1913--1925

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan wordt het herdenkingsfeest geopend door Z.Ex.
Lambooy, Minister van Oorlog, die het Korpsvaandel plantte in den koker.

Onthullingen
van Mevrouw Kamenev.
Hoe men in Sovjet=Rusland de
buitenlandsche bezoekers
inlicht.
Het is den laatsten tijd bij verschillende
groote arbeidersorganisaties mode geworden
een delegatie of een commissie naar het
land der Sovjets te zenden om daar eens
poolshoogte te nemen van den werkelijken
toestand onder het sovjetrégime.
Vanzelfsprekend worden deze bezoeken
aangemoedigd door de Russische communistische regeering en door alle buitenlandsche
agentschappen der Derde Internationale.
Men ziet daarin een geweldig krachtig
propaganda-middel. En geen wonder. Elk
der in zijn eigen land terugkeerende delegaties brengt uitvoerig verslag uit van
he'tgeen werd "gezien en opgemerkt''; dit
verslag wordt in een groot gedeelte van de
pers opgenomen en meermalen speciaal
uitgegeven als "Verslag behelzende de
resultaten van het onderzoek van de delegatie naar Sovjet-Rusland" of anderszins.
Opvallend was steeds, dat al deze rapporten bijna zonder uitzondering voor de
Russen zeer gunstig uitvielen. Waren we
niet beter ingelicht en waren er zelfs niet
waarschuwende stemmen uit het anarchistische revolutionnaire kamp tegen SovjetRusland opgegaan, dan zou men door deze
rapporten een geheel gunstig beeld van het
Sovjetland krijgen, dank zij de "zelfstandige
onderzoeken'' van "onbevooroordeelde delegaties".
Dit stuk communistische propaganda
leverde tot nog toe prachtige resultaten,
totdat ... Mevrouw Ka!"'enev, de echtgenoote
van een der drie dictators van Rus"land,
plotseling roet in het eten komt werpen.
In het laatste nummer van "Nowyj
Wostok" (Het Nieuwe Oosten) ,t)), een te
Moskou verschijnend maandblad, schrijft zij
over de maatregelen, die de regeering heeft
getroffen om de ·westerlingen in te lichten
ov.er de toestanden in Rusland, natuurl,jk
van bolsjewistisch standpunt bekeken.
Daarbij verklapt zij dingen, die voor zeer
velen onaangenaam zullen zijn, want zij
vertelt, dat verschillende, met name genoemde schrijvers en geleerden ck werken,
die zij als hitn geesteskinderen hebben uitgegeven, van de sovjet-autoriteiten hebben
ontvangen, dat zij dus feitelijk niets a·1ders
hebben gedaan dan hun naam zetten onder
bolsjewistische werken. Nu wordt de origine
Yan zeer veel boeken, die de laatste jaren

wezigen te kunnen spreken, wanneer hij zeide,
dat men, indien een nieuw beroep op hen Zo\l
worden gedaan, men niet teleurgesteld zou
worden.
Daarna werd deze gezellige bijeenkomst gesloten.

A. Breed te Hoogwoud de prijsuitreiking
plaats.
De voorzitter der plaatselijke landstorrucommissie, de heer G. Wegdam, opende met
een hartelijk welkomstwoord de bijeenkomst.
Hij zei, dat 't 'n aangename taak was als voor-

zijn verschenen, en waar met zooveel bewondering over surcessen der bolsjewiki wordt
gesproken, duidelijk. Wij zullen de feiten,
die Kamenewa heeft verklapt, aan onze
lezers in het kort vertellen.
Te Moskou, vertelt Kamenewa, bestaat
reeds twee jaar een Vereenigd Bureau voor
Informaties, dat bekend is onder de
initialen "0. B. I." Deze instelling heeft
zich tot doel gesteld aan vereenigingen in
het buitenland, die hierom vragen, inlichtingen over Sovjet-Rusland in een voor de
bolsiewiki gunstigen geest te verschaffen
(deze vereenigingen zijn gewoonlijk niets
anders dan door de sovjets onderhouden
instellingen) en hen van het noodige
materiaal te voorzien. Hiervoor maakt 0.
B. I. vaak gebruik van de buitenlandsehe
reizen van de ambtenaren van de verschillende departementen, schrijft Kamenewa,
zoodat het officieele karakter van deze
instelling vaststaat. Het werk, dat 0. B. I.
vervult, is zeer omvangrijk. Het bureau
heeft een speciaal kantoor, dat de vreemdelingen, die naar Moskou komen. individueel of in groepen, ontvangt en hun reis
door het land leidt (van volkomen onafhankel\jke tochten door het bolsjewistische
paradijs is dus geen sprake). Vroeger, vertelt Kamenewa, liepen deze vreemdelingen,
die geen Russisch kennen, en niets van
Rusland afweten, van de eene regeeringsinstelling naar de andere, waarbij zij dikwijls den indruk kregen van een volkomen
chaos, hetgeen zij aan hun lezers ook vertelden. Nu is hieraan een einde gemaakt.
Alle buitenlanders, die in Rusland komen.
krijgen "ervaren gidsen", die er voor
moeten zorgen, dat de vreemdelingen geen
verkeerde voorstellingen van de ~oestanden
in het land der sovjets zouden krijgen, zoo
vertelt cynisch-op-enhartig de schrijfster.
Hoe groot het werk is, dat deze "ervaren
gidsen" praesteeren, zien wij uit de volgende cijfers, die Kamenewa mededeelt:
Tot 1 Februari hebben deze gidsen bewerkt
177 buitenlanders, die uit 23 landen waren
gekomen; hiervan waren 79 politici, 29
journalisten, 29 geleerden, waarvan velen
een wereldreputatie genieten. Bijzonder
veel prijs stelt Kamenewa juist op de bezoekrn der journalisten, want "dank zij
onzen arbeid", hebben zij in een anderen
geest geschreven dan zij hadden gedaan,
indien er geen 0. H. I. bestond. Het werk
van d~t bureau wordt nog verge1m1kkelijkt,
doordat zeer vele journalisten, die naar
Rusland gaan, geen Russisch kennen en
niets van de Russische toestanden afweten.
0. B. I. heeft een seetie, welke zich bezig
houdt met het toezenden rnn informatiemateriaal aan "de burgerlijke bladen in
het buitenland" en "speciale 0;1drachte

van buitenlandsche journalisten, die materiaal wenschen te hebben voor artikelen
over Ruswnd." Dergel:\jke "vriendschappelijke diensten'' heeft de sectie bewezen ook aan verschillende geleerden :
voor het boek van prof. Obst heeft de sectie
het noodige materiaal geleverd; het werk
van den Deen H eiberg over de Octoberrevolutie is het product van deze sectie;
het handboek over de Sovjet Unie, dat nu
in Engeland door een parlementslid wordt
mtgegeven, is niets anders dan een "bewerking" van het materiaal, door dezelfde
sectie geleverd; de .Argentijnsche geleerde
Dobrenki schrijft een boek over het cultureele leven in Rusland, de Mexicaansche
agronoom prof. Pedruenza schrijft over het
economische leven van de Unie en nu blijkt
het, dat deze boeken eigenlijk te Moskou
zijn geschreven en wel door de beruchte
sectie; de Duitsche journalist Wilhelm
H erzog kreeg van den uitgever Müller een
opdracht een groot boek over de SovjetUnie te schrijven en hij weet niets beters
te doen dan zich tot de sectie van 0. B. I.
te wenden met het verzoek "materiaal'' te
sturen enz., enz. Zooals overal, w~ar de
bolsjewiki in aanraking komen met vreemdelingen, zaaien zij ook hier corruptie en

zitter te fungeeren voor de vergaderingen dei·
Landstormers, in 't bijzonder heden, nu er
voor ieder deelnemer een prijs va!t uit te
reiken. In 't bijzonder verwelkomde hij de H.H.
K. Schutten van Hoorn, secretaris der Gew.
Landstormcommissie en Evenwel, comma1,dant te Hoorn, die ondanks 't slechte weer
waren overgekomen
Allereerst bracht de voorzitter een dankwoord aan hen, die gezorgd hadden, dat de
commissie in staat was zoo'n wedstrijd te
organiseeren, die zoo volgaarne hadden bijgedragen tot steun aan de Landstormafd.
Daarna had de uitreiking der prijzen plaats
die bestonden uit luxe en huishoudelijke artikelen. le prijs J. Schilder, 2e pr. L. Schilde1·,
3e pr. C. v. Diepen, 4e pr. D. Bakker, 5e JJ.
Scholten, 6e pr. L. Groot, 7e pr. W. Hoogland, Se pr. S. Groot, 9e pr. D. Koeman, l0e
prijs P. Dekker, lle prijs P. Schilder, 12e pr.
G. Oud, 13e pr. Th. Groot, 14e pr. N. Kolken,
15e pr. J. Wever, 16e pr. G. Wever, 17e pl'.
J. de Boer, 18e pr. P. Mulder; 19e pr. C. v.
Stra!en, 20e pr. Th. de Jong, 21e pr. K.
Ursen, 22e pr. T. de Haan, 23e pr. C. Wagemaker.
Met een algemeene felicitatie en een enkele
bi,;zondere opmerking werden de prijzen uitgereikt.
De commandant roemde de afdeeling als een
der beste, spoorde aan tot volharding en tot propaganda onder de jongeren. Daarna deelde h)J
mee, dat ten allen tijde met scherp kon geschoten worden te Hoorn. Tevens gaf hij een
uitleg van 't Mobilisatiekruis.
Vervolgens beantwoordde spr. nog eenige
vragen afdoende. De heer Schutte verklaarde
gaarne deze vergadering te Hoogwoud te bezoeken. Hij prees de leden en de plaatselijke
commissie. Hij hoopte op een volgende vergadering nadere mededeeling te kunnen doen
over 't mobi!is1.tiekruis.
Met vreugde werd vernomen, dat er plattnen bestaan tot 't houden van een uitstapJe
met de Landstormers Verband W.-Friesland,
b.v. naar Wieringen en Helder. (De heer De
Boer: Als de Zuiderzee dan maar niet al droog
is. Hilariteit). Bij de rondvraag bracht de

b1:derven de goede zeden. Hoe ver deze
eigenaardige samenwerking gaat, kunnen
wij zien uit het volgende feit: Kamenev
schrijft nadrukkelijk, dat het speciale bijblad van de "Prager Presse" over de
Sovjet-Unie geheel uit stukken bestond, die
0. B. I. had geleverd. De lezers van dat
dagblad weten dat natuurlijk niet! Hetzelfde heeft ook het Oostenrijksche blad
"Der .Abend'' gedaan en opnieuw werd
natuurlijk de bron verzwegen: de lezers
moesten d,enken, dat de stukken door medewerkers vap het blad waren geschreven.
0. B. I. voorziet ook het Duitsche blad
"Das N eue Russland'' en het Fransche blad
,,Nouvelle Amitié" van artikelen.
De auteurs, die over Rusland schrijven,
hebben dus wel degelijk slechts datgene
gezien, wat de "ervaren gidsen'' van mevr.
Kamenev hen hebben laten zien. Velen
hunner hebben het nog bovendien oirbaar
geacht stukken, door de bolsjewiki geleverd,
als hun werk uit te geven en onder hun
naam de wereld in te sturen als "voorllichting "!
Uit "Ik zal hanahaven".
*)
Het "Handelsblad" komt de primeu1
dezer ontdekking toe.

De Communisten in Nederland.
CIJFERS VAN DE KAMERVERKIEZINGEN 1925.
Onderstaand geven wij een overzicht van de behaalde stemmencijfers Ol) de communisiische lijsten bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1922 en in 1925:
1922

"

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

"

IX
X

Kieskring

"
"
"

"
"
"

"
"
"

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

(Den Bosch) ......
(Tilburg) .........
(Arnhem) .........
(Nijmegen)
(Rotterdam) ......
(Den Haag) ······
(Leiden)
(Dordrecht)
(Amsterdam)
(Den Heltler)
(Haarlem) ·········
(:Midtlel~urg)
(Utrecht)
(Leeuwarden)
(Zwolle)
(Groningen) ······
(Assen) ············
(Maastricht) ......

609
322
1606
547
6352
2358
11~5
1527
22061
2343
1690
517
887
1035
3109
5420
5f>l
1612

Lijst der
Comm. Partij.
244
1)
765
1)
3682
2a9:~
663
13997
1811
1816
328
552
1316
296]
4185
364
488

1925
Lijst v. h.
Rev. Arb. Com.
180
2)
664
2)
1371
681
472
253
5829

Lijst
Wijnkoop.

1204

7,)6

933
130
4G2
121
2l'i

199
108
221

53664
In totaal
35565
12687
1204
Zoo zien wij dus dat in 1925 op de communisten 494!i6 stemmen zijn uitgebracht, tegen
53664 in 1922.
Hie 1 b" kunnen wij nog gevoegelijk optellen de bijna 5000 R:emmen van d"! rapaüle-partij
te Ro;, l, 1-m, zoodat van ei:!n veelbeteekenenden achteri,itg.-..ng der communisten wE>inig
sprake is geweest.

heier De Boer dank aan de commissie namet1s 7e B. E. Stemerdink, Se G. van de Weerthof.
de afdeeling. I>a4\ma sloot de voorzitter met
2e klasse: le prijs H. A. van Welij, 2e P.
een dank aan allen, vooral aan de H.H. Schut- Vermeer, 3e J. W. van Santen, 4e F. Bolderten en Evenwel, aan dr. Pool, en aan de com- man, 5e J. van Schoonhoven, 6e G. van Veldmissie van inkoop, deze gezellige bijeenkomst. huizen, 7e H. Kleijer.
Des avonds om 8 uur werden in hotel Bijkerk, door den plaatselijken leider, den heer
H. M. van Schuppen, met een woord van waarKERKDRIEL.
deering de prijzen uitgereikt. Tevens reikte genoemde leider het ruobilisatiekruis uit, hetwelk
:Vrijdagavond l8 September j.l. nad op de eveneeens met dank werd aanvaard en in een
bovenzaal van het "Hotel de Engel" voor den vroolijke stemming terstond op de jas werd
Ilijzonderen Vrijwil!igen Landstorm, afdeeling gespeld.
Kerkdriel, de prijsuitdeeling plaats van den
Daarna brachten de leden samen nog een
gehouden plaatselijken schietwedstrijd. Alvo- gezellig uurtje door.
rens tot deze plechtigheid over te gaan, hield
Zaterdag 3 October toog onze afdeeling naar
de EdelAchtb. Heer Burgemeester, voorzitter het fort aan de Biltstraat te Utrecht, alwaar
der pl. Commissie, een toepasselijke aanmoe- een gewestelijke schietwedstrijd werd gehoudigende toespraak. Onder de a~nwezigen den, waar de heer H. Kleijer, alhier, dê eerste
merkte men o.a. ook op den oud-Burgemees- prijs behaalde met 47 punten (maximum 50
ter d~ze!" gemeente, de heer Kronenburg punten).
thans lid der Ged. Staten in Gelderland'.
v. R.
enkele _ leden der Commissie hadden berich;
gezonden, dat zij de vergadering niet konde::i
's-GRAVENHAGE.
bijwonen. Er waren 15 prijzen en 7 troostprijzen.
Op de schietbanen te W aalsdorp werd ZaterEr is dezen zomer goed en gezellig ge- dag 10 October de schietwedstrijd van den Bijscheten geworden en ook de opkomst is veel zonderen Vrijwilligen Landstorm te 's Gravenbeter geweest dan vorige jaren. Ik hoop dat hage gehouden. Een groot aantal schutters nam
in 1926 nog meer leden aan de schietoefenin- er aan deel.
gen en wedstrijden zullen mededoen. Ook
Geschoten werd een serie, maximum aantal
op dezen avond mochten wij nog drie nieuwe punten 50. Prijswinnaars waren de heeren: A.
leden inschrijven, zoodat deze afdeeling nu 64 Labue, J. Verhoeve, B. P. A. Schregel, H. J.
leden heeft.
Heek, U. J. Peerenboom, J. Zandberg,
L.
Sloof, J. van der Klaauw, J. de Graaff, H. H.
De schietuitkomst was als volgt:
le prijs H. La Leij Nz.,
86 punten J. van Lummel, A. Vlietstra, H. Bos, J. Winter
en J. M. Bakker.
2e ,, J. Outvorst
85
Na afloop van den wedstrijd had de uitrei"
8e
J. Mulders
83
king plaats in de kantint van het kamp.
"
8e " J. R. v. d. Kamme:i
83
De voorzitter van de Landstormcommissie,
"
4e " J. Maas
82
de heer H. W. J. J. van Deventer, sprak hierbij
"
5e " C. Laheij Jz.
80
een kort woord, terwijl aan het eind der samen"
6e " J. Versteeg
79
komst de secretaris, de heer J. Zandberg, de
"
"
6e
C. van Aalst
79
prijswinnaars namens de commissie geh~k"
"
7e ,, A. van Berkel
77
wenschte.
"
Se
W. Piels
74
De eenvoudige, maar geanimeerde bijee::i"
_,
Se " M. Piels
74
komst werd gesloten, nadat nog was medege"
8e
W. Verdonk
74
deeld, ,dat de schietoefeningen ook nog in de
"
Se " C. Fliervoet
74
maand November zullen worden gehouden.
"
"
9e
J. H. v. d. Kammen
73
Kapitein A. W. F. Koningsfeld was tot zijn
"
10e " J. van Houten
72
groot
leedwezen, wegens dienst elders, verhin"
"
De pl. Leider,
derd de prijsuitreiking bij te wonen, doch was
J. R. VAN DER KAMMEN.
tevoren op de schietbanen bij den wedstrijd
tegenwoordig.

"

VEENENDAAL.
Donderdag 1 October hielden de leden dezer
afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm aan Den Berg haar schietwedstrijd,
waarvoor zeer mooie prijzen waren beschikbaar
gesteld. De uitslag van den wedstrijd was als
volgt:
le klasse: le prijs J. Levers, 2e H. M. van
Schuppen, 3e 0. J. Nannenberg, 4e Chr. van
Rijswijk, 5e H. van den Broek, 6e G. Jansen,

Verslag over de Schietwedstrijd 1925.
Op 6 Sept. had alhier de jaarlijksche schietwedstrijd plaats. Door het ongunstige weer
was men verplicht in de zaal te schieten, het
geen echter de Landstormers niet afschrikte
en de opkomst was dan ook schitterend. Tal
van mooie en nuttige prij zen waren aangekocht,
waaruit menigeen zijn keus reeds had gedaan,
indien het hem mocht gelukken, een prijsje te
belll.achtigen. De wedstrijd werd geopend met
een woord, van den plaatselijken leider, waarna
met het schieten een aanvang werd genomen.
Er werd heftig gestreden en verscheidene
moesten nog overkampen om een prijs. Het
resultaat, was dan ook even als andere jaren,
schitterend en werden de prijzen, door de
navolgende personen gewonnen:
Klasse A. le prijs J. H. Hulsink, 93 punten;
2e pr. Jozef Tenback, 92 p.; 3e pr. R. Kruitwagen, 92 p .. 4e pr. J. Rijswijk, 90 p.; 5e pr.
A. A. Kluitman, 89 p.; 6e pr. H. Kruis, 88 p.;
7e pr. B. F. Kruitwagen, 87 p.
Klasse B. le prijs H.E. H. Kruis, 92 punten;
2e pr. Th. Joosten, 90 p.; 3e pr. A. de Raef,
90 p.; 4e pr. J. Menting, 89 p.; 5e pr. J. Jansen,
89 p.; 6e pr. H. J. Willemse, 83 p.; 7e pr. A.
J. Bouwman, 82 p.

Met diep leedwezen vermelden wij het
overlijden van den Eere-Voorzitter van
de Plaatselijke Landstorm Commissie te
Diemen:
Jhr. Edw. W. E. BICKER,
Burgemeester van Diemen.
Onder het voortvarend bestuur van burgemeester Bicker is de plaatselijke landstorm-afdeeling ontstaan en uitgegroeid
tot eene afdeeling van ruim 70 man.
Burgemeester Bicker stond bekend als
een hulpvaardig man, die ook voor de
belangen van den Landstorm steeds toegankelijk was.
Op de vergaderingen van . de Plaatselijke Afdeeling ontbrak hij slechts zelden
en wist door zijn kernachtig woord een
ieder te treffen.
De Plaatselijke en Gewestelijke Landstorm Commissie verliezen in hem een
grooten steun.
Dankbaar gedenken wij zijn medewerking. Zijn nagedachtenis zal bij ons in
dankbare herinnering blijven.
Namens Plaatsel. en Gewestel. commissie
Res. Kapitein Luchtdoel-Artillerie,
K. L. SCHEL.
Amsterdam, October 1925.

LEERDAM.
Zaterdag 3 Oct. heeft hier op het terrein
van de sportvereeniging Voorwaarts de uitreiking plaats gehad van hef mobilisatiekruis
aan ongeveer 600 perso::ien uit Leerdam en
omliggende gemeenten. Er waren vele autoriteiten bij tegenwoordig, o.i.:. generaal Snijders,
en generaal van Terwisga; eerstgenoemde was
bereid bevonden ,de kruise:i uit te reiken.
Tevoren was er ee;1 ontvangst ten stadhuize,
waarbij burgemeester Mees, g'.meraal Snijders
en de heer A.H. C. de Wit, voorzitter van het
comité voor Leerdam en m~1streken Het Mobilisatiekruis, het woord voerden.
Op het sportterrein heeft eerst de heer de
Wit gesproken. Daar::ia Leeft ~ 'neraal Snijders met een toespraak de kruisen. uitgereikt
en tenslotte hebben generaal van Terwisga, de
heer Duymaer van Twist en de heer L. Burgers het woord gevoerd.
Generaal van Terwisga 1·eikte het Mobilisatiekruis uit aan c!en heer Duymaer van
Twist, als een erke:ining van zijn verdiensten
tegenover 's Lands Weermacht in den mobilisatietijd.

Onze plaatselijke afdeeling van den VrijwilBEESEL (Limb.).
ligen Landstorm is den laatsten tijd bijzonder
actief. Op 4 October hield zpij wederom een
Als instructeur-baancommandant, zal
schietwedstrijd onder hare leden, waarvan de inplaats van den plaatselijken leider, .seruitslag is als volgt: le prijs Th. Wientjes, 2e geant J. II. Willemsen, in 't vervolg opC. van Hooy, 3e Alb. Verbruggen, 4e M. v. treden, de Korporaal P. Levels. De
d. Ven, 5e H. Roosen, 6e H. Liebrand, 7e A. Sergeant J. H. Willemsen zal wel zijn
Grutters, Se P. Ermers, 9e P. Aben.
functie als plaatselijk leider aanhouden.

Gevestigd te Veendam.

Zij is de eerste van alle Levensverzekering-Mijen
die haar jaarverslag heeft ingericht naar de strenge
eischen, vervat in het Ontwerp van Wet, regelende
het levensverzekeringsbedrijf.
Vertegenwoordigers gevraagd.

HENGELO (0.).

Na een week van regen en van wikken
en wegen of de wedstrijd wel zou kunnen
doorgaan, klaarde het weer in h:t laatst
van de week op en werd begunstigd door
vrij goed weer op Zaterdag 12 September
j.l. de eindwedstrijd gehouden voor de
vrijwilligers van de sectie Hengelo (0.)
Onder veel belangstelling en in tegen
woordigheid van den Overste Meinstèr
voorzitter der Plaatselijke Commissie, den
kapitein Stroink, commandant van h_et
Bataljon en den Gewestelijken Secretaris,
den heer Bruggeman werd met zeer veel
animo geschoten. Na afloop van den wed
strijd reikte de Overste Meinster met een
opwekkend woord onder het .?enot . van
een dronk en een sigaar de pr1Jzen mt>
De uitslag was als volgt:
le prijs V erheijden
met 87 punten
2e "
Maneschijn
" 76
"
3e "
J annink
" 75
"
Bolhuis
" 72
"
4e "
" 70
"
5e "
W esterink
6e
Wienk
" 50
"
Prins
" 48
"
7e '.'.
Se "
Albertsboer
" 48
"
9e "
Dikken
" 48
,,.
terwijl de lOe prijs voor het laagste aan
tal punten met het grootste aantal treffers met 22 punten werd behaald door
Van Dijle
De Plaatselijk leider
BATHOORN.
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2e JAARGANG

ORGAAN TEN BEHOEVE VAN
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND.5fOQM

INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG.
ADMINisrRATIE EN R~DACTIE: KONINGINNEGRACHT 50 ·s-GRAVENHAGE.

ABONNEMENTSPRIJS
F. 1.50 PER JAAR.

Huldeblijk.

DAGORDER.
AAN DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM.

Toen in Augustus 1914 groote gevaren ons
Vaderland bedreigden, heeft de drang van vele
weerbaarheidsmannen, die den plic-ht gevoelden, om zich bij de Weermacht aan te sluiten,
den Vrijwilligen Landstorm doen geboren
worden.
Sedert hebben duizenden mannen zich daarbij belangeloos aangesloten en geoefend, waardoor het Leger met een macht van beteekenis
in sterkte en innerlijke waarde werd vergroot.
Van den Vrijwilligen Landstorm zijn vele11
als kaderlid of als geoefend man naar de
Militie of naar den Verplichten Lanclstorm
ov ergegaan.
De locnmalige Landstormwet liet een Vrijwitligen Lanclslorm allN•n toe in geval va,1
oorlog, oorlo'_\"sgevaar of awlere h:1 ite11gewone
omstandig:1eJen, zoo:lat verb inten:ssen bij d!'n
tegenwoordigen Vrijwiliigen Landstorm slec·hts
konden worde!l gesloten voor den duur der
buitengewone omstandigheden, waarin het
Vaderland sedert Juli 1!)14 verkeert. De mededeelin,., van H. 1\1, de Ifoningin, waarbij d1•
buiteng-ewone omstandig·heden voor geëindigd
worden verklaard, kan spoedig verwacht worden. Op den dag dier verklaring eindigt de
mobilisatie-Vrijwillige Landstorm haar bijna
G-jarig bestaan.
Maar dit verdwijnen zal niet meer dan een
vorm zijn, indien de Vrijwill'ge Landstormgedachte inderdaad in ons Volk leeft, want dP
nieuwe Landstorm- wet heeft een blijvenden
Vdjwilligen Landstorm mogelijk gemaakt.
Deze wacht slechts op zijn leden, om plaats
te nemen in de Nel!erlandsche Weermacht.
Zijne Excellentie de lllinister van Oorlo•~
heeft mij opgedragen, U zijne waardeering
te betuigen voor Uwe besch ikbaarstelling in
's Lands belang in de moeilijke tijden, . die
thans gelukkig achter ons liggen, en voor de
door U als Vrijwillig Landstormer verrichte
diensten.
Het is mij een aangename taak, mij bij dezen
~·an die opdracht te kwijten en daarnevens l1
mijn persoonlijken dank en waardeering te
betuigen.
A:s mogelijk de nieuwe Vrijwillige Landstorm een belangrijke taak in onze Weermacht
te vervullen zal krijgen, dan zult Gij met voldoening kunnen bedenken, dat Gij daaraan
hebt medegewerkt door Uw lidmaatschap van
den mobilisatie-Vrijwilligen Landstorm.
Ik noodig U uit, om over te gaan tot den
nieuwen Vrijwilligen Landstorm en krachtig
mede te werken aan diens bloei in sterkte en
gezonde, innerlijke kracht.
Aan het Neclerland~ ~he Volk is het thans,
om met daden te getuigen van den wil, om
langs den vrij w i 11 i g en weg weerbaar te
•
worden.
Toont ook Gij, dat dit kan, toont dat dit
streven van steeds grooter beteekenis zal worden voor ons olie.
Allen weerbaar! naar het lichaam en
naar den geest in harmonieusr samenwerking,
alii 't kan voor den arbeid in vrede, als 't moet
voor de verdediging van ons Vaderland!
De Kolonel,
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm,
(w.g.) G. C. A. FABIUS.
__________________

Er wordt niet aan getwijfeld, of alle
afdcelingen zullen gaarne in de kosten het
hare willen bijdragen en de gunstige gelegcnheiu Jaartoc niet laten voo1bi,i~nnn.
·wij '"ijzen op het ,·oorhce!J van clc afdrcling Ifartlrnhrg c.n., wanrv:11 het \'erslag in dit nummer is opgenomen.

n

De Voorzitter der Nationale
Landstormcommi·ssie
L. F. Duymaer van Twist
Zestig jaar.

1-

r

'

Onder zeer groote belangstelling 11eeft
het Tweede Kamer'id, de heer L. F. Duymner v. Twist, op 9 Ko,ember j.l. zijn zest:[!sten Yerjaarclag geYierd.
Een stroom van SC'hriftclijk" en telegrafowhe gelnkwcnschen uit alle declen cles
lands, \\·erd ten "·oonhuize van den jarige
in de Dr. A. Kuyperstrnat te 's-Gravcnhagc hczorid.
Om1e1 de meer dan 150 telegrammen
waren er Yele uit dm kring ~er Lanàstormbeweging. Tal rnn gewe-;tclijkc en plaatselijke leider~ zonden !angs dezen weg hun
hcilgroet, waarbij speciaal ûe FriesC'he
,,,iongrns" zich niet nnhetuigd lieten. 0:i.der de telegrammen was er één van zeer
harte! ijken aard van den president der
• ·cderlundsche Bank, l\Ir. J. Vissering. De
bnrgemeester Yan 's-Gravcnhagc, l\1r. J. A.
K. PatUn; de commanC::.ant van het veldleger, Gen. Mnllcr l\Ia::;sis; Gen. Van Terwisga en oud-mini~ter l\Ir. Th. Heemskerk,
.zonden schriftelijke gelukwensl!hen.
De salons van den jarige waren met een
keur van hloemsiukkcn gevuld.
Onder degenen, die hunne opwachting
kwamen maken, waren de Voorzitter der
Tweede Kamer ,Thr. Ruvs de Beercnbrourk
Oud-Minister Van IJss~lstcin, Baron Ben~
tinck, stalr,eester van H. l\I. de Koningm,
het Kamerlid Snocck Henke.r.ans.
Tegen den avonJ maakten nog hun opwnehting mini~ter II. Colijn, de heer A.
W. F. Idcnburg; Kolonel Josselin de Jong,
secr. Yan de Legercommissie, waarvan ook
de heer v. Twist deel uitmaakt.

Mobilisatie L~mdstorm 1914=1918.
Herhaaldelijk blijkt ons, dat niet overal
meer bekend is, de in11ord varo de dagorder, welke indertijd door den toenmaligen
Inspecteur van den Vriiwilli!!
., en Bandstorm
~
werd uitgegeven met da bepaling, dat daarvan een exemplaar moest worden verstrekt
aan alle z.g. mobilisatievrijwilligers van
den La11dstorm.
Het zal onget,'.'i.iteld vele:n lezers van dit
hla<l aangenaam z1Jn, den mhond van· deze
dagorder nog eens onuer de oogen te
krijgen.

■

AFSCHRIFT.
Inspecteur
's-GRAVENHAGE,
van den
16 Maart 1920.
Vrijwilligen Landstorm.
Alexanderplein 27,
tel. 8521, toestel 66.
L. S. M. No. 1001.

Ein<l van deze mnnnd zal nnar alle afdeelingen een afbeelding gezonden worden
van het ontwerp-Tegeltableau, dnt door de
Koninklijke Dell'tsehe Aardewerkfabriek
"de Porceleijne li'Jes" wordt vervnai·d igd
en dat namens den Bijzoncleren Vrijwilligen Landstorm en de Vrijwillif1;e Landstormkorpsen 1\fotordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en Luchtvaartdienst
aangeboden zal worder aan II. M. de
Koningin en Z. K. II. den Prins der
Kederland~n, ter gelegenheid van lloogstderzelver Zilveren II1 welijksfcest op 7 Februari a.s.
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LOSSE NUMMERS
15 CENT.

tegen de Fransche vestingen aan hun Westgrens. Zij vreesden, dat die hun te lang
zouden ophouden, al hadden zij ook hunne
zware kanonnen, die later tegenover de
Belgische :.\Iaasvestingen werden opgesteld.
Zij wilden liever door België :n het Noorden van Frankrijk binnenvallen, dat
grootendeels van vestingen was ontbloot.
Zij stuitten toen allereerst op Luik en de
krachtige verdediging van die vesting door
Generaal Léman heeft eigenlijk reeds toen
het geheele veldtochtsplan der Duitschi>rs
in de war gestuurd. De Franschcn hegen
toen tijd om in het Noorden groote legers
bijeen te brengen en de Russen om hunne
mobilisatie te voltooien. De laatste kondPn
zell's het initinticf nemen en dat dwong dr
Dnitsrhers een deel van hnn lcgm· van het
\Vesten naar het Oosten over te hrcngcn.
In clcn slng nan de 1far11e, die eigenlijk hrt
keerpunt van den oorlog is geweest, hcel'1
de vesting Parijs een groote rol gespeeld.
De Dnitschers konden die stad niet gaan
belegeren, voo'rdat zij met het nog altijd
zeer sterke Fransche veldleger hadden afgerekend. Zij bogen dus eerst terzijde af,
maar toen kreeg Gallicni gelegenheid om
hen met ecne sterke troepenmacht in de
rec.hterflank aan te vallen. ',fa dien slag
trok];en de Dnitschers zich terug, maar
hunne vervolging kwam tot staan, toen zij
zich wüiten in te graven. De positie-oorlog
hrgon en zou duren tot het einde.
Alles zou voortaan drnaien om loopgraven, veldverschansingen, prikkeldraad
en beton, Tenslotte heeft het lot van
Frankrijk gehangen aan het lot van de
vesting Verdun. Met Verdun bleef Frankrijk behouden. De vestingen hebben dus in
den wereldoorlog eene overwegende rol
gespeeld. Ook in Rusland, Oostenrijk en
Klein-Azië. De 6 eheel 00rlog is ten slotte
een positie-oorlog geworden, zooals reeds
lang tevoren was voorspeld en waar eenvoudige, geïmproviseerde veldwerken reeds
zooveel weerstandsvermogen hadden, kan
men de kracht nagaan van duurzame versterkingen. Eigenlijk is die nieuwe toestand
reeds begonnen bij het beleg van Sebastopol.
Als vesting beteckende die stad niets.
Hadden de geallieerden na hunne overwind
ning aan de ~Iarne dadelijk de sta
bestormd, zonder op de toezending te wachten
van hun belegeringsgeschut, dan zou zij
vermoedelu"k reeds toen zijn geva11 en, maar
toen de geallieerden niet doortast~en kreeg
Todtleben tijd om overal nieuwe verschan.
singen op te werpen, die naderhand een
lang en bloedig beleg noo d za Irn l"k
JJ • maa ]eten

ALS
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WIE ZINGT DAAR?
DE "NEW EDISON"

LANDSTORMKORPS
STELLING VAN AMSTERDAM.
Afdeeling Leimuiden.
8 October 1925 hield deze afdeeling onder
leiding van burgemeester J. Bakhuizen een
zeer druk bezochte propaganda-vergaderi::ig.
Het Dubbel Mannenkwartet "Onderling
Kunstgenot" stelde zich dien avond belangeloos beschikbaar de aanwezigen van haar
kunst te doen ge::iieten.
Door den kapitein K. L. Scheil werden de
prij zen uitgereikt, behaald in de gehouden
schietwedstrijden.
Verschillende oud-gedienden lieten zich als
lid inschrijven.
Een collecte voor ee:i St. Nicolaas Schietwedstrijd bracht f 28.50 op.
Met groote voldoening kan de plaatselijke
leiding op het resultaat van dezen propaganda•
avond terugzien.
Afdeeling Duivendrecht Landstormkorps
Stelling van Amsterdam.
De feestelijke prijsuitreiking aan de winnaars van de schietwedstrijden der afdeeli:-ig
I:uivendrecht vond 21 October 1925 plaats in
Café Nes te Duivendrecht.
Het gemeentebstuur was vertegenwoordigd
door den wethouder A. Primu3, terwijl de
kapitein K. L. Schell namens de Gewestelijke
Landstorm Commi,;sie aanwezig was.
PrijswiIL,aars waren:
Overgangsklasse:
J. Beukeboom, theeservies.
G. Beukeboom, horloge.
A. Heeman, sigarenkoker.
H.' van ·nees, twee wandborden.
G. Balvert, rookstel.
J. van der Meer, kistje sigaren.
W. Sprenger, bonbonniere.
J. v. d. Vaart, portemonnaie.
J. Mense::i, dambord.
G. Maasdijk, aschbak.
W. Fenne, flesch Ranja.
Al deze schutters werden bevorderd naar de
Hoofdklasse.
In de Beginklasse ontvingen prijzen:
' W. Mulder, theeservies.
H. Kolk, bus cacao.
S. v. d. Werve, bonbonbakje.
A. v. d. Werve, kistje sigaren.
A. Damhuis, tabakspot.
G. Kolk, f\esch Ranja,
L. Maasdijk, zilvere:i potlood.
D. v. d. Bos, taoakspot,
L. v. d. Vaart, portemonnaie.
M:. Wortel, bus cacao.
J. Kwant, sigaren.
H. Bon, sigaren.
H. Maasdijk, potlood.
R. de Hartog, flesch Ranfa.
W. van Engen, zaklantaarn.
G. Vrolijk_ portemonnaie,
C. Splinter, sigaren.
B. Pouw, sigare::i.

De groote openbaring evenwel gaf d~•
oorlog van 1878. De Turken waren overal
geslagen. Zij schenen geheel verloren, toen
Vestingen.
het Osman Pacha gelukte zich bij FleWTia
t
we l·d
Velen zijn van oordeel, dat de oorlog e verse lrnnsen. E en gereg eld belco
o
toen noodig en toen werd er reeds voor- Afdeelingen Amsterdam I-IX.
van 1914 de waardeloosheid der vestingen
heeft bewezen, maar ecnige twijfel a.an di,• speld, wat in 1914 is uitgekomen, dat de
Aan de schietbijeenkomst, welke op 2:,
uitspraak schijnt toch gewettigd. ·want toekomstige oorlog eene langdurige positie: October 1925 door deze afdeelingen in de
feitelijk heeft toen bijna alles om vestinoen oorlog zijn zou, zonder veel beslissende Oranje Nassau kazerne te Amsterdam werd
gehouden, namen 163 ::;chutters deel.
· .d II t b
'
d
.
°d
manoeuvres of veldslagen.
gC'C1_raai · . e
cg~~~ met en mva1 er
De wedstrijd werd bij~ewoond door den
Mr. H. VERKOUTEREN.
Du1tschers m Belg1e1 omdat zij opzagen
heer mr. H. Verkoutcren, voorzitter der

Gew. Commissie, door den Commanda:it 1 lid de benoeming nog in beraa<l heeft, stormcommissie en eindigt met Mn "Leve
Majoor C. de Veer en door den secretaris zal waarschijnlijk 19 Decembe1· 1925 plaats de Koningin ! "
Kapitein K. L. Schell.
vinden.
Daarna geeft de leider, de heer Kaatee,
Te 9 uur werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt teneinde den Commandant gelegenLANDSTORMKORPS ZUID-HOLLAND WEST.
heid te geven de pr\jzei1 uit te reiken, behaald in de zomerwedstrijden van officieren en mansrhappen.
In de Hoofdklasse A en B, namen deel:
18 schutters.
In de Overgangsklasse A en · B namen
deel 28 schutters.
In de·Beginklasse A en B namen deel 62
schutters.
In de Aanmoedigingsklasse namen deel
9 schutters.
In totaal 117 schutters voor de zomerwedstrijden.
Prijswinnaars onderofficieren en manschappen:
J. H. Rakers, T. Verhoef, G. Weyman,
E. Kamphorst, J. Sinderam (M. K.), P. H.
A. Bouman, J. D. Fritz (M. K.), A. Helt
(M. K.), C. den Boer, A. Hoving, A. J.
Th. van der Chys, J. P. van den Elsakker,
K. Swart, H. J. Simons, M. Blomkolk, J.
van E:;sen, ]'. Th. van Voorst, J. v. d.
Duyn, J. Schouten, S. Jonker, H. Max, W.
Scheulderman, J. Snijder, W. Jurriaans.
Prijswinnaars Officiere'!t:
Res. Ie Luits. L. Haurn:;child, A. J . .M:.
Vocking, J. H. Maan, M. J. Bren1cr, J.
Hommes, J. van Muiden, H. L. Bc~me, '\V.
C. van Blittcrswijk, F. G. Alkemade. T.
Kannegietcr, Res.-Kapitein M. F. 'l'h.
Christen, res. Ie luit. J. E. van N1e,

Mutn.tiën.
Afdeeling Duivendrecht.
Benoemd tot Eere-lid van de Plaat!:'elijke
Landstorm Commissie C. A. Kuypc:rs; oudvoorzitter dier Commissie.
Afdeeling Zaandam.
Benoemd tot lid van de Plaatselijke
Landstorm Commissie: P. Bakker, Commandant B. W., ds. H. v. d. El,kamp, Ger.
Predikant, R. Bets, expE:diteur.
Aîdeeling Diemen,
Overleden burgemeester jhr. F.dw. D.
Bicker, Eere-voorz.
Geweestelijke Landstormcom.missie Stell~ng van Amsterdam.
In de op 21 October 1925 in H 1tel K nas-riilJ?Olsky gehouden vergadering rler c+P.w.
Commissie werd het Bestuursvoorstel tot
uitbreiding der Gew. Commis.,;ie ,net 4
leden aangenomen.
De installatie der nieuwe leden, waarvan

Schietwedstrijd van de bij het Korps aangesloten officieren, te Delft op 3 October 1925.

een keurig met humor gekruid verslag van
den toestand der vereeniging over 't afgeloopen jaar. Spreker zegt, dat er gelukkig
niet veel te zeggen valt, om de eenYouclige
Bovengenoemde afdeelingen hielden op ' reden, dat alles rustig marcheert en g;oea
Dinsdag 3 November 1925 's avonds om gaat. Sinds 22 Februari ·1921 is er door
7½ uur in 't Amsterdamsch Koffiehuis te yertrck van Burgemeester jhr. P_. P. de
Abcoude een gezellige bijeenkomst, welke Beaufort, als voorzitter, en bedanken van
o.a. werd bijgewoond door het Bestuur der den heer Pepping als secretaris, een wijziGewestelijke Commissie, Stelling Amster- ging ontstaan in het· Plaatselijk . Bestuur,
dam, mr. Verkouteren, voorzitter, majoor welke 2 functiën sedert vervuld worden
Veer, kapt. Schell, secretaris uit Arnster- door burgemeester Dede1 en den heer W.
Pape, welke laatste sedert de oprichting
dam.
Burgemeester jhr. mr. C. Dedel, voorzit- reeds secretaris was voor de afd. Abcoude,
ter der Plaatselijke Afdeeling, opent de Wijk A. Hij richt een woord van dank tot
vergadering en roept met een kort, krachtig bovengenoemde heereu, voor bun ondervonwoord de Landstormers een speciaal wel- den medewerking. Verder herinnert sprekom toe, en tot hen, die zich nog niet aan- ker aan de schietwed,strijden, welke den
gesloten hebb0n .bij den Bijzonderen Vrijwil- 19 Maart met 44 leden begonnen en vervolligen Landstorm, woorden van aansporing, gens 28 Mei, 11 Juni, 23 Juli, 6 Augustus,
om, dat zeer zeker nog te doen, da~r Îlllmers 20 Augustus en :? September gehouden
ieder kan sympathiseeren met het dool, ,.,erden. Eerst o_p 't Fort en later in de
ómdat dit orde en vrijheid van den Staat kegelbaan van Uitei:waal te Abcoude en
v·aarborgt. Spreker begroet de aanwezige gemiddeld door ± 41 personen bezocht
heeren leden van de GewesteUjke Land- werden. Hij dankte in 't bijzonder kapt.
ABCOUDE-PROOSTDIJ EN
ABCOUDE-BAAMBRUGGE.

11 November 1918:
Volksvergaderingen te Rotterdam, Mr.
Troelstra en Heijkoop kondigen de revolutie in
Nederland ' aan.
12 November1918:
Het is in deze dagen al zeven jaren geRevolutionaire
rede in de Tweede Kamer
leden, dat ons volk, als door een wonder
door Troelstra, die de regeering tracht te intivan God 's hand, aan de revolutie is mideeren.
ontkomen.
13 November 1918:

Wat onze eigen historie
leert ...

Zij, die in de Novemberdagen van 1918
nog- kinderen waren, zijn tl1mrn volwm;scn.
Konden zij toen nog weinig begrijpen
-van hetgeen gesrhiedde, thans is hun belangstelling grooter.
Daarom geven wij hieronder een eenvoudige opsomming van do gebeurtenissen uit de donkere dagen van het einde
van den Grooten Oorlog en het begin der·
revolutie in Midden-Europa.

Mobifüatie van den Vrijwilligen Landstorm.
Bij een aanval van eene door . communisten
geleide menigte op de Cavaleriekazerne te
Amsterdam vallen eenige dooden.
Oproeping van vrijwilligers uit de gedemobiliseerde dienstplichtigen. (B. V. L.)
15 November 1918, Vrijdag:
Troelstra blijft weg uit de Tweede Kame1·.
Schaper verklaart, da~ Troelstra des Dinsdagi
slechts
,geïmproviseerd" heeft en dat zijn
rede verkeerd is begrepen.
14 October 1918:
16 en 17 November 1918:
Het Congres. Troelstra verklaart "zich in
Antwoord van Wilson, President van de
Vereenigde Sta:en van Amerika, op het Duit- de machtsverhoudi::J.g-en te hebben vergist."
De revolutie afgelast.
sche vredesaanbod. Onvoorwaardelijke overgave geëischt ..
18 November 1918:
31 October 1918:
Een ontzaglijke menschenmerigte huldigt
Revolutie in Oostenrijk-Hongarije; Oud- spontaan H. M. de Koningin op he':; Malieveld
Minister Graaf Tisza in zijn woning vermoord. te 's-Gravendage.

Hieronder laten wij volgen de Rede van
Matrozen en soldaten vermeesteren de sta.:'! Mr. Troelstra van 11 November 1918
(zooals deze is opgenomen in het Dagblad
Kiel,
Lubeck, Bremen, Hamburg in handen van ie "Het Volk"), alsmede die van den heer
arbeiders- en soldatenraden (Arsolraden).
Heijkoop.
6 November 1918:

7 November 1918:
In Beieren de sociali.;cische r<:!publiek uitgeroepen.
9 November 1918:
Prins Max van Baden, Rijkskanselier, maakt
bekend, da: de Duitsche Keizer heeft besloten
afstand te doen van den troon.
Ebert, sociaal-democraat, treedt op als. Rijkskanselier.
10 November 1918: Zondagmorgen:
De Duitsche Keizer, naar Nederland gevlucht, ove1schrij<lt bij 5:ijsde::i. onze grens.
Revolutie in geheel Duitschland.
Zondagavond: Vergadering van de Nederlandsche revolutionaire organisaties te Rotterdam. Opstelling van een program van eischen
door de So, :aal-democratische Arhei,lerspartij
en het Ne<lerlandsche Vakverbond (S. D. A. P.

en N.V. V.)

Rede van Mr. Troelstra.
Vele malen heb ik b deze zaal u verkondigd
de eischen die de moderne arbeidersbeweging
stelde aan de bezittende de heerschende klasse,
maar hier noch elders ~oonde ik ooit een avond
bij van z~o groote, historische beteekenis als
deze: wij komen hier om te spreken op het
oogenblik, dat ook ons, de arbeidersklasse,
de macht
in handen zal geven! (Luid a p p 1 au s.)
De groote wereldgebeurtenissen van dezen
tijd bre::igen niet alleen de Neclerlandsche
arbeidersklasse, maar ook de bourgeoisie aan
het denken. Welke groote machtsverschuivingen vonden in de laatste maanden plaats. In
Rus!and het proletf ;aat meester, zoekende
nog steeds naar d~ Yormen voor zijn politieke
en sociale denkbeelde:i. In Bulgarije, Hongarije, Oostenrijk, de dynastie gevallen, het oude

Oostenrijk-Hongarije riteengevallen in verschillende republieken, en in die allen vervult
de sociaal<lemokratie een belangrijke rol. De
moordenaar van den reaktionairen minister
Stürgkh uit de. g·evangenis bevrijd, en ingehaald door zijn vader, minister van de nieuwe
demokratie. In Duitschland niet alleen de keizer, maar alle potentaatjes gevallen van hun
troon, - op het keizerlijk paleis wappert thans
de roode vlag. Vanaf het venster, vanwaar
eenmaal de keizer van ,'e ociaaldemokratie
riep: weg met hen, die wij hebben plat gereden,
juist vandaar wappert de roode vlag. De keizer
ee:i vluchteling in Holland, rijkskanselier onze
partij gen t Ebert! (A _ p 1 au s.)
Het is meer dan een veranderin2' van personen, het i:
0

de opkomit van een klasse,

Schell voor de ondervonden medewerking,
die hem 't leiderschap vooral de eerste
keeren zoo vergemakkelijkt heeft.
Ten slotte deelt spreker nog mede, dat
er in de pauze door eenige dames roosjes
zullen verkocht worden, waarvan de opbrengst zal dienen tot stijving der Plaatselijke kas en bestrijé:ing der kosten van den
filmavond. Op voorstel van den heer Kaatee
wordt daarna door alle ::.anwezigen staande
het Wilhelmu. gezongen. De opbrengst van
den verkoop bedroeg f 21.70.
Daarna worden eeni5 e zeer mooie films
vertoond, zooals: de vierdaU1:,sche afstandsrit K. M. S. V.; Landdag Apelc,oorn; Jubileum; Lanc'.dag Hoofddorp; 10-jarig bestaan Motorkorps e.a.; Bloembollenvelden,
en eenige humoristische, wdke tillen zeer
in den smaak der aanwezigen vielen.
Burgemeester Dedel reikt daarna de
prijzen uit aan de winners van den gehouden seriewedstrijd, t.w. K. Coers met 183
punten, G. A. de Groot met 188 punten,
A. Fortuijn met 183 punten, W. J. van
der Zijden met 182 punten, A. L. de Preter
met 181 punten, P. H. Meijer met 178 punten, A. Leeflang met 176 punten, C. B. de
Wildt met 176 punten en J. Kaatee met
175 punten. Voor troostprijzen kwamen
mede in aanmerking T. Verweij, G. A. van
Oostrom, C. P. cte Groot en J. Brundel. De
schutters van de vier beste series worden
bevorderd naar de overgan 6sklasse.
Daarna heeft de uitreiking plaats der
gedenkplaten door mr. Verkouteren, die m
een kort, kernachtig woord nog eens den
band doet uitkomen tusschen Nederland
en Oranje, en de hoop uitspreekt, dat in de
toekomst Nede1,and en Oranje steeds verder samen zullen gaan.
Jhr. mr. Dedel prijst de leiding en toewijding van den leider, den heer J. Kaatee,
wiens leiding spreker kwalificeert als een,
welke niet gemerkt wordt en daarom de
juiste is.
Na de pauze worden nog eenige interessante films vertoond van verschillende bezoeken door H. 1\1. de Koningin gedaan,
o.a. aan Hilversum, Zeeland en Overijssel,
en een paar komieke trucfilms, waarna mr.
Verkouteren om + 10½ uur de geanimeerde bijeenkomst sluit, met een kort woord
van hulde aan burgemeester Dedel voor
diens energie en jeugdig v-.rnr en de hoop
uitspreekt, dat de Afd. A bcoude-Proostdij
en Abcoudc-Baamhrugge onder zijn leiding
in bloei zal toenemen.
De Secreta'ris der Afd.
Abcoitde-Proostdij en Wijk A vrm
Abcoude-Baambrttgge te Abcoude,
WILFRED P APE.
een slappe Kamer, die er niet in slaagden, een
afdoe:ide levensmiddelen-voorzicni.1g te krijgen, waarin zoowel moties in de Kamer als
demonstraties d~~Ybuiten machte:oc - ble',en.
Wij zagen zoo juist, waar de schoen wrong.
De regeering, van welke kleur ook, was bezield door de gedachte, dat voor alles de winstmakerij in stand moest worden gehouden. Alles
wat zij deed, detd zij tegen haar beginsel in;
- hoe k'.ln het voldoende zijn; - en als het
onvoldoe:icie was, zei men: ziedaar het socialisme! Diep beseften wij de noodzakelijkheid
voor de arbeidersklasse, om, als zij bij een
krisis niet opnieuw ellende en honger wil
lijden, zelf de maatschappelijke organisatie
ter hand te nemen.
Eerst ontstond een toestai.d van woede,
meer en meer scheen hij over te gaan in verdooving. N·1 de wapenstfütand is gesloten, is
allereerst behoefte aan een regeering, die niet
na de oorlogswinstmakerij de vredeswbstmakerij bo·•en alles stelt, maar een regeering
wier eerste doel is de voorziening van het geheele we~kende volk.
beenge allen is het stelsel van het militarisme. Het zakt in de centrale landen met donderend geweld in elkaar. Ook dat zien wij in
Nederland. Het gebeur..;e in de laatste dagen
bewijst, das er een einde is gekomen aan het
geduld
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de ondergang van een klasse; allen die voor
Duitschland ee:i nieuwe toe'rnmst willen, geven
het socialistische proletariaat de macht in
handen.
Sterker en sterker dringt zich ook aan ons
de vraag op: zullen wij misschien een beetje
beter uit de hand geveerd, blijven wat wij tot
nogtoe geweest zijn: een uitgebuite klasse, die
wat mag mees:::ireke:i, maar ondergeschikt
blijft aan de heerschende klasse; niet een
klasse, geroepen, om aan de maatschappij haar
vormen t) ;:-even?
der Nederlandsche soldaten.
Terwijl in de arbeid-:rskla.sse sterk opleeft
het gevoel: eindeli~k ·komt de t:jd, dat wij, ·met
Zij kunnen niet langer worden gepest, bede verandering in de politie mr.::ht,
handeld als slaven en beesten; zij gevoelen
hun eigenwaarde, en hebben ree::ls, terwijl zij

ook in socialen zin
ee::i. verandering kunne1. brengen, vragen de
leidende kringen in de maatschappij zich af:
wat zal de toekomst ons geven? ~T'.!t Nederlandsche proletariaat zou zijr t8 '.: verzuimen,
als het niet zorgt, dat er groote 'ingen uit
voo~tkorr.en!
..
.
Di_t komt na den _oorlogstiJd, waarm de
arbeidersklasse het diepste leed hf 3ft gedragen, dat denkbaar was. De oorlog sleepte
de socialistische na ;en
ee, de Internationale viel uiteen, de bourgeoisie stelde in plaats
van .i:ichzelf, haar aansprakd''k voor de ramp,
jaren van gedwongen, morrend trekken naar
de grenzen van jonge mannen, van vaders, die
hun gezinnen achterlieten zonder voldoende
tcezicht en verzorging, kwamen na den tijd,
toen wij in ideale:i van vrde en vri1heid onze
vreugde hadden gezocht. Jaren van oorlogswinstmakarij, van een slappe regeering en
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nog de wape:is dragen,

'l

de gehoorzaamheid opgezegd

aan de heerschenèe klasse.
• Iaar wanneer die klasse onder zich ziet
wegvallen het steunpunt van het geweid,
waarop zij in laatste instantie moet bouw"n,
dan h3eft zij ook in Nederland a f g e d a a n
a I s d e h e e r s c h e n d e k 1 a s s el
(A p p 1 a .1 s.)
Een stem: Was dat maar waar!
T roe 1 s tra: Vertrouw op uzelf, vertrouw
op uw macht, vertrouv op uw eenheid, dan
zal het waar zijn! (Lui <l a p p 1 au s.)
De sekretaris van den Bond van Dienstplichtigen zal u straks vertellen, dat de steun van
het lege. niet is te vinden b'i de heerschende
klasse. Waa_ dan wel? Ik laat het aan hem
over, u rlit te vertellen.
W a t is e en r e v o 1 ut i e? Dat een heer-
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HET LANDSTORMBLAD
VAN 15 NOVEMBER 1925.

TWEEDE BLAD.
VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.

wordt aangevallen en haast is ingesloten.
Een beweging, waarbij de aanvallende
partij een geweer buit maakt.
Toen ging het door naar Ouddorp, dat
zoo plots weer door militairen was ingenomen. Mijn vroolijke metgezellen maak-

roode partij, had de opdracht de colonne
het leven weer zuur te gaan maken. En de
lange sliert auto's vertrokken om eerst
Ouddorp 's omstreken van "vijanden" te
zuiveren en vervolgens naar Ooltgensplaat te tuffen,

I

Daar werd even <!_oor vriend en YÏjan<l
gerust. Om vier uur ging men verdrr, de
blauwe partij was al lang weg. Tot voorbij Stad aan 't Haringvliet kon de colonne gaan. Maar bij de hoerderij van den
heer Koert, lag de blauwe partij opge-
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Oefening van de afdeeling Goeree en Overflakkee op 9 September 1925.

1

r

Het was Dinsdagmorgen geweldig druk
op den Prinses Julianaweg. De inwoners
van l\Ieneerse en Sommerdiek, de leerlingen van de IT, B. S. met hunne dikke, gewiehtige boekentasschen, en nog vele ande1·e nieuwsgierigen, zij keken allen vol
belangstelling naar de ronkelende motoren en ne heen en weer tuffende auto's
van de leden van het Vrijwillige Motorkorps, die zich daar verzamelden om den
oefentocht te maken door ons eiland heen.
Sergt:ant Nieuwenhuizen, de Commandant van de afdeeling Flakkee en Goeree
had het geweldig druk. Met sergeant-majoor van Thiel moest hij de lange file van
auto's en motoren in elkanrler zetten,
moest hij de Flakkeesche leden inlichten
wat de bedoeling was van den tocht van
heden, en moest hij eveneens de deelnemers weer in twee deelen verdeelen, een
verdedigend en een aanvallend gedeelte,
d(' laatste de overgroote meerderheid, die
op Flakkee ging requireeren.
Voor we verder vertellen, zullen we
eerst onze lrzrrs inJi<,hten over de strekking van het Vrijwillige l\fotorkorps, zooals se,·geant-majoor van Thiel ons dit berei<lwillig medrdeelde.
Het korps, dat geheel uit vrijwilligers
brstnat. rn waarvan over µ-eheel Nederland afdeelingen bestaan, heeft niet alleen
een oorlogstaak, die dan natuurl\ik is het
aanvoeren van troepen en levensmiddelen,
maar ook een vredrstaak. "\\'anneer door
wat voor een oorza:.k ook, een oorzaak,
die in staking, in rampen en natuurspelingen zijn oorzaak kan vinden. een gebied
g0ï~oleerd wordt. zal het VrijwiJlig-e Motorkurps moeten zorgen, dat de verbindingen met het geïsoleerde gebied en het overige land weer hersteld wordt. Tlet v. M.
zal dan moeten zorgen voor den aanvoer
van levensrniddelrn, post, etc.
In geval van overs1 rooming, of een herh::i ling van een ramp als Rorru lo is het
Yrijwillig Motorkorps aangeV'ezen om te
ZOl'fen, dat alles zoo snel mogelijk weer in
orde komt wat betreft afdeeling vervoer.
Door 0omm:rn<lant NieuwPnhnizen uitgenoodigd, hebben we den geheelen tocht
m<'egrmaakt ... De man van de pers" kreeg
ern keurig plaatsje in een der voorstr
auto's, een keurige Chevrolet, waar de
heer B. Zorteman aan het stuur zat en
waar ve1·der niet minder dan drie hulprhauffeurs. n.m.! de heercn A. den Tlollandrr. A. Grootenhoer en C. ·w. v. :Nieuwenhuizen mede een plaatsje in gevonden
hadden.
Even over negenen was alles geregeld
voor den tocht. Voorop de verkenners van
onze rolonne, die requiree1·en zou. onder
cornnrnn<lo van sergrant ' Ni0mvenh11îz<•n
en daarachter de 22 auto's, die levensmiddelen hadden opgi>l1AHld, met verdere
marnwhapp<'n, onder leiding van sergrantmn.ioor Van Thiel. die zelf natuurlijk ge.
heel vooraan rerd. VerciC'r maaktc•n de
tocht mede de hreren: kapitrin Ni.il:rnè.
de waarn. ko1·pseornmandant. kapitein
Hriiggeman. afdr0lings0omman<lant en
kanitein van KiPuwenhuizrn van dPn Vdiw1iligen Landstorm, de heeren bu rgemeestn van l\.liddelharnis. Somrnelsd(jk, rnn
Nieuwe Tonge en later ook de hurg-emeester van Goeree en Strllendam en de heeren \\'arnaer en ,·an <l\'11 lkrg,
De verdrdigende partij was tien minntPn rerder weggegaan en had tot taak de
colonne zooveel mogelijk te hinderen
voort te gaan.
Langzaam ging het errst door SornmelsJijk. dan naar Dirksland waar nog
nirts stoordP. naar rr0hts wordt afg-0~lagen naar }Iclissant. Maar als we komen
voorbij de stee van den heer "\Varnal'l".
houdt de eolonne op. de verkrnnrrs hebben met ,.de vijand" vorling. En het eerste geverht van dirn dag vindt plaats, als
juist W<'<"r de eer~te r<>grn komt vall<•n
Maar het oponthoud is niet lang. De verdtdig-ing trekt zieh trrng en onze verkrnners zetten de motoren aan om verdrr
voort te rliden. l\felis~ant wordt grpasseerd. Strllendam wordt doorg-rgaan zon
d<•t· dat de verd<·dig-0rs zirh laten zil'n.
mnar halverwege Stelle11dam eu Goeree
kunnen we ,,veer niet vel'd<•r.
l\'u is het opontho11rl van lang-0r <lnnr.
flo<lders kna 1kn, dat het een lust is. De
vrrkenner~ tiraill<'rren, maar ten slotte
moet ,.dr -,ijand" tor·h wijl,rn f!ls zU door
een omtrekkende be\n.:ging in den rng

H. M. de ontvangt de hulde der Friezen te Leeuwarden, waaronder 1500 Landstormers.
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De hulclebetooging op het Zaailand te Leeuwarden.

ten de opmerking, dat er velen dien dag
in Ouddorp half gaar en aangebrand eten
z_ondrn mMt0n hikken. Naar aanlriding
van de g0weldige belangstelling, die er
was. Hij Flohil wfü, g-rzorgd voor een di>el
van de ongeveer 150 man, die aan den

Maar de vijand zat niet in de buurt van
Ouddorp, al zochten de verkenners nog
zoo goed. Bij Goeree, noch bij Melissant,
kreeg men de verdrdiging te pakken, zoo
dat over Nieuwe Tonge naar Ooltgensplaat wordt getuft. Maar bij Nieuwe

steld, thans onder commando van den
commandant zelf. De laatste piepers wer~
den verschoten, tot de toegang open was.
Bij de Vliegers werden de partijen weer
tot één vereenigd en ging het naar hotel
Meijer, waar een gezamenlijke maaltijd
het einde zou zijn van dezen dag.
Maar voor het diner een aanvang nam,
werd er van de deelnemers gezamenlijk 'n
foto genomen, die uitstekend is geslaagd
en waarvan afdrukken, op carton opgeplakt, tegen den prijs van f 1.- zijn te
verkrijgen bij den heer S. van der Plaat.
Aan het keurige en uitstekende diner,
aldaar vlug en vief opgedirnd, werd eerst
door kapitein Nijland gesproken. Hij
sprak zijn voldoening uit over de afdeeling Overflakkee en Goeree, waarvan hij
het voorrreeht had gehad om heden een
uitstekend geslaagde oefening bti te wonen, hti prees sergeant Nienwenhuizen
voor zijn uitstekende org-anisatie en zijn
zorg-en voor het puik loopen van drzen
torht en stelde een dronk in op de afdeeling Goeree en Overflakkee. De aanwe7.Ïge leden klonken daarop on<ler algemeene instemming. en zongen daarna het
Wilhelmus. Vervolgens sprak burgemeester drn Hollander de le<len toe, TTij hoopte tot slot, dat het werk Yan de leden
alleen zou zijn een werk, dat in vrede
morst worden volbrarht.
Vervol grns krerg- de heer nota1·is van
den Rerg- het woord. die vandaag voor 't
Eerewacht van de Friesche Vrijwilliiri>ri< voor het Gouvernementsgebouw te Leeuwarden op eerst krnitdarnp grroh•n lrnd rn verder de
8 September 19-25.
nfderling Goeree en üverflnkkee 't b<'ste
to<'wenscht, wat met een dronk gepaard
torht d00lnnmrn, trrwijl een ander ge- Tonge zat de blauwe partij in ern sloot. ging.
Commirn<lnnt Niruwrnlrnizrn s-prak het
en kondrn we nirt verdrr. De tegcm;tand
drrlte in Coet·<•r wr,·d verz,ir-g-<1.
Om kwart voor Pén ging het verder. Dt• duurde niet lang. de verkrnners joegrn dl' laatst. Hij bedarrk.e de twee korps- en
blauwe (vrnlPclig<'nde) par1ij. die eerst verd<'digers weg, en tot Ooltgensplaat
zoo Lroe<lcrl ijk had rueC'gegctcn met de ging alles uitstekend.
Zie vervolg pag. 4 Tweed6 Blad.

Eerewacht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (Landstormkorps Limburgsche Jagers)
te Mook op 22 October 1925.

EEN BIJZONDERE DANKBETUIGING VAN II. M. AAN DE EEREWACHTEN DER LIMB. JAGERS.
De Koningin heeft Donderdagmiddag te Mook den korpscommandant van de Limburgsche Jagers, overste Coenegracht, IIaar bijzondere tevredenheid betuigd over
wijze, waarop de Limburgsche Jagers overal eerewachten hebben gevormd.
Over de groote opkomst van de leden van het korps en vooral voor de groote afstanden, welke de Jagers per fiets hebben afgelegd, bracht Zij speciaal dank.
Als buitengewoon blijk van Iloogstderzelver erkentelijkheid heeft II. M. Koningin \Vilhelmina daarna met II. K. Il. Prinses Juliana en Prins Hendrik toestemming
gegeven, dat er een foto van de Koninklijke Familie werd gemaakt tusschen de eerewacht van Limburgsche Jagers te Mook en den staf van het korps benevens den
Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie Mgr. Dr. II. A. Poels.
Deze foto's werden gemaakt vanwege het atelier Velox te Maastricht.
N. Koer.

ae

L. S.
Het is ons een genoegen U hierbij bovenstaande afbeelding te kunnen aanbieden. Dat het Landstormblad h'ierdoor al weder bewijst
een uitnemend mlddel te zijn, om de Landstorm beweging op de hoogte te houden van alles, wat er in haar midden geschiedt, zal U, evenzeer

als ons, aangenaam zijn. Wij vertrouwen dan ook, dat de hulp, welke wij aan de Landstormbeweging in ons vorig blad gevraagd hebben,
1pontaan en zonder uitzondering zal worden verleend, om ons orgaan tot grooter bloei te doen geraken.

Wij herhalen daartoe hetgeen wij in het vorit nummer schreven,

I-Iet is nu ruim anderhalf jaar geleden, dat Het Landstormblad werd opgericht.
In de onderstelling, dat, als de Nedcrlandsche Bolsjewieken er een DAGblad op na
kunnen houden, de levenskrachtige Organisatie van den Bijzonderen Vrij willigen , Landstorm
zeker in staat moet geacht worden een MAAND blad te bekostigen, is op 1 5 Maart 1924
met ons eerste nummer van wal gestoken.
In de belangstelling en de offervaardigheid onzer mannen voor het Landstormblad dit belangrijke middel, om een band te slaan rond ons gchecle instituut hebben wij ons
nimmer vergist.
In de voorbijgegane periode is ons overduidelijk gebleken, dat de leden van den Landstorm
het blad waardeeren en er ook wat voor over hebben.
Van vele duizenden mochten wij een bijdrage ontvangen ter instandhouding van ons Orgaan.
Toch bekennen wij eer~ jk, bij den opzet van ons Blad te hebben misgerekend.
Niet in de offervaardigheid en daadwerkelijke belangstelling onzer n1annen !

Maar wel in de mogelijkheid om U persoonlijk allen te bereiken en U in de gelegenheid
te stellen Uw bijdrage te schenken.
Daarvoor vroegen wij de medewerking der PLAATSE LIJ 1( E LEID E R S van
den Landstorm.
Zoo hebben wij tienduizenden bereikt, door hun belangelooze hulp.
Dat ging ten koste van veel moeite en arbeid.
Doch vele duizenden Landstormers konden wij door hunne hulp niet bereiken.
Ten hoogste dankbaar voor hun steun, gevoelen wij thans, dat het niet aangaat van
onze plaatselijke leiders het uiterste te vergen.
Daarom zullen wij ons voortaan, te beginnen voor het jaar

I

926 RECI-ITSTREEKS

wenden tot onze lezers, om hun in de gelegenheid te stellen bij te dragen in de kosten van
ons Landstormblad.
01n verwarrende administratie met als gevolg vele fouten, te voorkomen, kiezen wij na
rijpe overweging, den eenvoudigsten weg, n.l.: in de n1aand Januari zal bij onze Landstormers
een kwitantie worden gepresenteerd, ten bedrage van 7 5 cents, waarvoor hun de toezending
van ons blad over

I

926 verzekerd zal zijn.

Zoo vertrouwen wij, bereiken wij de duizenden, die wij totnogtoe niet konden bereiken
en die zeker onze zaak willen steunen.
Zoo komt ons blad op een vasten grondslag te staan.
Zoo kunnen wij onze leiders ontheffen van een taak,

die wij ·hun eigenlijk niet

mochten opleggen.
J n het belang van ons schoone Tnstituut, in het belang van l(oningin en Vaderland,

er

bevelen wij U deze zaak hartelijk en dringend aan.

ing

en

N.B.

De Landstormers, die d0or omstan1igheden, als werkloosheid enz., niet in staat zijn de
abonnementsprijs voor Landstormers {f 0.75) bij te dragen, zullen, indien wij daarvan
b.encht ontvangen, ook voortaan het Landstormblad zonder kosten toegezonden krijgen

Ten overvloede stellen wij er prtJs op, U de gelegenheid te geven van Uwe belangstelling blijk te geven, door ons één der onderstaande
formulieren in bijgaand couvert (niet dichtgeplakt) toe te zenden vóór eind November.
Op het couvert s.v.p. duidelijk naam, voorletters, woonplaats, straat en nummer van den afzender vermelden.
jst
er
n,

Op het uitgekozen formulier mag alleen de handteekening geplaatst worden• anders wordt door de Posterijen strafport berekend. Met
strafport belaste enveloppen moeten worden geweigerd.
Zij, die ons geen bericht doen toekomen, zullen beschouwd worden de gevraagde bijdrage ad 75 cent te willen voldoen.
NOVEMBER

1295.

DE ADMINISTRATIE.

UITKNIPPEN

Onaergeteekende, aangesloten bij den Bijzonderen

Ondergeteekenae, aangesloten bij den Bijwnderen

h&" één der korpsen
.,,Motor-", ,, Vaartuigen-·', .,,S,/Joorweg-" en .,,luchtwachtarenst"

Vrijwrltigen Landstorm Of bij een der korpsen
., Motor-", ., Vaartuigen-". .,, Spoorweg-" en .,, Luchtwachtdienst"

wenscht de gevraagae by"drage van 75 cent voor

verklaart N1E 1 in de g"lege11hád te zijn de gevraagde
bijarage van 75 cent voor aen faargang 1926 van
.,, Het lanastormblad" te votaoen, maar ae toezenaing
van het 01 gaan toch op prys te sletten.

Vrijwiittgen

s

lanastorm

of

den Jaargang 1926 r.:an ., Het Lanastormbtad" te
vo,aoen.

m

n.

(Handteekening)

(Handteekening)

Onaergeteekenae, aangestoten bij aen Bijronderen
Vrijwilligen Landstorm of bij een der korpsen
.,,Motor-", ,, Vaartuigen-", .,,Spoorweg-" en "Luchtwaclitdtenst''
wenscht ae gevraar;de bijdra(!e van 75 cent va.r
aen Jaargang 1926 van .,,Het Lanastormb,aa" NJE1
te r.:otaoen.

(Handteekening)

groepscommandanten voor hunne tegenwoordigheid, evenals hij dit deed aan de
"civiele heeren ". Hti sprak even over de
oprichting en het feit, dat alle leden nog
niet "gekleed" waren, omdat de militaire
uniformen niet berekend waren op "menS<'hen van meer dan normalen omvang".
Hij hoopte, dat verdere tochten even goed
mogen slagen als deze.
Toen was het afgeloopen. Met een
,,Lang leve commandant Nieuwenhuizen ,.
werd het gezellige diner besloten en keerden de leden met auto of op den moto1
huiswaarts.

Rest ons te vermelden, dat onderweg
slechts bij Dirksland een motorfiets een
malheur verkreeg, en verder behoudens
mogelijke kleine aver~jtjes van ondergeschikt belang geen enkele auto of motor
het onderweg opgaf.

Haarlem. De afdeeling Schoten was verlegenwoordigd door haar plaatselijken leider, de
heer A. Stoffer. De prijzen waren vlak voor
het podium uitgestald en hadden veel bekijk;;.
wat niet behoeft te verwonqeren, want naast
de korps-medailles, waren niet minder da.11

mers, die tha~s afwezig zijn, een volgende maa.1 de eerewacht werden ter hand gesteld. Hierniet op het appèl ontbreken, althans ve1en na werden de pri,i zen uitgereikt en had ie et ere
~,nr-ner. Men moet zich goed indachtig zijn winnaar een speciaal en t<>epasselijk w,,ord
dat door de schietoefeningen en de daarop var den Commandant in ontvangst te nemen.
volgende zeer geanimeerde wedstrijden onz,4! het een en ander werd afgew~sseld met p1anoschietvaardigheid niet alleen op peil wordt ..::e- rm~ziek en het optreden van een gunstig oekenden goochelaar, den heer Wesselius, '.let
wa~ een avond van hoogst gezellig samenzijn,
LANDSTORMKORPS KENNEMERLAND.
tt>vens een avond van propaganda voor het
instituut Bijzondere Vrijwillige Landstorm.

's
L
2.25

WIE ZINGT DAAR?
1

- - - - - - - - ..De New Ediaonll

1

J. B.
All tte New Edison speelt, lloort men
Oe Leven de Stem en de
bezoeker vraagt Outsrerend>

LANDSTORMKORPS
KENNEMERLAND.

,.WIE ZLNGT

Afd. Haarlem, Bloemendaal en Schoten.
Uitreiking prijzen en herinneringsmedailles.

Gisteravond vond in gebouw St. Bavo aan de
Smedestraat alhier de uitreiking plaats van de
verschillende prijzen, behaald in de Zomerschietwedstrijden op de banen te Overveen.
voor de afdeelingen Haarlem, Bloem.endaaJ en
Schoten van den Bijzonderen Vrijwilligen
LF.ndstorm, korps "Kennemerland". De.3tijds
deelden we den gedetailleerden uitslag reeds
mede, zoodat we thans met de vermelding hiervan kunnen volstaan. Eveneens werden de
herinneringsmedailles aan de deelnemers van
de et!rewacht uitgereikt. Men zal zich herinneren dat tijdens het bezoek van H.M. de
Koningin aan Haarlem een eerewacht was geformeerd uit de Vrijwilligers van den Bijz.
Vrijw. Landstorm van bovengenoemd korps.
Onder de talrijk aanwezigen merkten we o.m.
op, kapi:ein P. S. Hartogh-Heijs van Zouteveen, commandant van het Landstorm-korps;
jhr. mr. Teding v. Berkhout, voorzitter der
Gewestelijke Landstorm-Commissie; lste luitenant C. Eldermans, secretaris der Gewestelijke Landstorm Commissie en den heer C. J.
Boerssee, plaatselijk leider van de afdeeling

Hebt gij een Tuin?

~t.
~i;~

24 zeer kostbare kunstvoorwerpen geëxposeerd;
bovendien waren een rozen- en een troostprijs
ter beschikking gesteld. De korps-commandant
leidde den avond, te meer ook al, omdat liet
een zuiver-intiem samenzijn betrof van de kern
van het korps. De commandant heette allen
hartelijk welkom, meer in het bijzonder jhr.
n,r. Teding van Berkhout, voorzitter van <;Ie
Gewestelijke Commissie. Het is spreker verder
aangenaam te kunnen gewagen van den
stoffelijken steun, welken het korps mocht
ontvangen van de Nat. Landst. Commisiüe.
Ook dit samenzijn, zegt spreker, staat in he:
teeken van bezuiniging. Echter heeft ook deze
medaille zijn keerzijde en zullen de Landstor-
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Kofüe ■ en Theehandel
In gou,ten en zilveren werken.
"PADANG" Zwolle, zoekt
nog voor verschillende ~e- MEDAILLES • KRANSEN • BEKERS.
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deelten des lands PLAATSELIJKE en DISTRICTSAGENTEN (particuliere verkoop).
Voor verkoopkrachtige
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UITGESCHREVEN TER HER·
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ZIE NADEREAANKONDIGINGEN

Franco per post 60 cts. verhooj!lng.

BRUGSTRAAT 7

GRONINGEN

G• M• A• STEIJLEN

Maatschappij ter vervaardiging v. Gasmeters, enz.
DOHDRECHT
Bruggestraat 11

HARDERWIJK Kent U reeds het

1 Dames=, Heeren= en

,,Dordrecht gasfornuis"
met heetelucht = oven ?

Militairen=Kleermakerij

Ned. Octrooien Nos. 10037 en 12038

LEVERING VAN COMPLETE MILITAIRE UITRUSTINGEN

Rijbroeken in degrijsgro ne
kleuren voor H, H .Mil.ai en
met en zonder blauwe bies

Kunstzaal Edison
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ANTON WEWER. SCHOONHOVEN

Uniformen

Wij noodigen U uit tot een bezoek

houden, maar nog wordt verbeterd. Dat een
113=======:mimü
en ander een aa:isporing moge zijn voor de nog
ouitenstaanden om ook toe te treden tot den
Bijz. Vrijw. Landstorm. Ten aanzien van de
Wegens plaatsgebrek
herinneringsmedailles, merkt spreker op, dat
onwillekeurig onze gedachten weer uitgaan konden de verslagen en mededeelingen van
naar den ~8 Aug. j.l., den dag van het de navolgende Afdeelingen niet worden
lioninklijk bezoek aan Haarlem. Wat hier ge- opgenomen:
schiedde, gebeurde overal ii, den lande, waar
Jî.laaswaal, Schagen, Veghel, W oubnigr,e,
H. M. van Hare belangstelling doet blijken 1001 Zwaag, Hoogkarspel, Nieuwkoop, Alkepersoonlijk bezoek. De Landstorm kent overa made, West woud. T mrnen, Boksum, Driezijn plicht. Op voorstel van spreker worclt sum, Workum, Beetsterzwaag, Beesd (Gld.),
een driewer hoera aangeheven op het welzijn Oudenbosch, Heinenoord, Asten, Oeffelt,
var H. M. onze geëerbiedigde Koningin. Waar- Alblasserdam, Baarn, Scho1twen en Duiveop de herinneringsmedailles aan de deelnemers land, Twijzel, Nijkerk en Marrnm.

voor Handel en lndu!trie.

Heeren" en
Jongeheerenkleeding.

Il

Eerewacht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op het stationsplein te Haarlem op
28 Aug. 1925 ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin.

Profiteer van deze zeldzame
aanbieding, welke wij U nu
Z.-0. Buitensingel • 's-GRAVENHAGE • Tel. 70461
kunnen leveren. De tijd is er,
dus bestel per omgaande.
Wij kunnen thans leveren:
Levert al Uw drukwerk
Reuzenpakket, bestaande uit
250 bloembollen, in verschillende soorten. De prachti gste
kleuren voor den ongekend
lagen prijs van f 3.50, franco
huis, dubbel pakket f 6.50. Be- , Ingericht voor het vervaardigen van Muziekadrukwerk
stel dus nog heden dit reclamepakket bij J. M. v. HOUTEN.
Bloem bollenhandel, Hoofdstraat
152 te Hillegom.

L.de Vries zn.

DAAR?""

VACANT.

Volledige beschrijving met receplenbuekje ~ratia en lranco
op aanvrate vcrkrijibaar.

Ie KLAS MAA TWER.K

Broekema's Koffie en Thee
Groningen

VACANT.

Prijs f 21.50

fUn1tte llwalllelten

G. W. JANSSEN
RIJNKADE 44 - TELEFOON 144 - ARNHEM
VERTEGENWOORDIGER

DORTMUNDER KRONENBRAU
PILSl'•ER .URq_UELL;:'
PAULANERBRAU MUNCHEN. I

N.V. ATELIERS VOOR

e JAN WEENINK, Mr. Smid, Den Haag :
:

EDEi-SMEED

EN

PENNINGKUNST

V.H.

KONINJ<LIJKE BEGEER
VOORSCHOTEN.

♦

:

9
/>

Winkel: Bafütr. 4 b.d . .luvastr. Werkpl.: Koninginnegr. 120 •
Tel<'!. 11471 - Giro No. 29806
♦
Specisel adres voor Haar-der., Kachels en Fornuizen :
Aunie" ven GAS-. WATER- en LICHT LEI l>ING!!:N.
•
Sanitaire lnstallatiën • Alle soorten dakbedell.kingen ♦

(il>
Eerste klas Hulsh. Artlk.elen In groote keuze
•
♦ GROOT!!. OR<JO<.iE BI!. WAARPLAA fS voor Uwe Kacbd, en Haarden ♦

•
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Tilburg,
Poetsma, Bremer, Hage, Verhoef"
Roosmalen, Boots, Van Oortmerssen, Cramer,
Lohbeek, Karres, Houbolt en Van Deventer.
Na afloop van den wedstrijd werd onder leiding va::i. den gemeentearchivaris, mr. L. G. N.
's-Gra venhage Cafa-Rest. ., Het Zuid" Bouritius een bezoek gebracht aan de Nieuwe
Groenmarkt 37.
Luocb à 1 1.50, Plat d1> jour vanaf 1 0.70, Dinero à 1 1.75
Kerk (het praalgraf der Oranjes), aan het

HOTELS EN
RESTAURANTS.

2.25 en 13.-, Co1>pooboekies voor 11 diner■ à ( 1.75 v. f 19.20
Zond•C• Dioer·Concert

besloten met ee~ bijzonder geestige speech
van den len luitenant Valkenburg. De jaarlijksche reunie van het Verband Zuid-Holland:
West is in alle opzichten uitstekend geslaagd
en een woord va::i. hulde mag niet ontbreken
aan de commissie van voorbereiding, in de
eerste plaats kapitein J. J. Eckebus! Maar

Ook in kleine gemeenten
kan de Leger" en Vlootfilm
voor de Landstormafdeelin•
gen worden vertoond.
Aanvragen te richten tot de
GewesteHjke Landstorm Commissiën.

Laren (Gooi) Hotel "Hamdorff"
Prima Keuken
Gerenommeerde Wijnen
Ruime Garage en Stallin,!.

r

De Directe..r: R. U. TJEER OEMA

Utrecht.
H o t e l .,N o o r d • B r a ban t"
P. MULDER ê!3 ZONEN.

~

1
11

Zuid-Holland: West.
SOHIETWEDSTRIJD DELFT.
De schietbanen aan de Oostsingel te Delft,
zagen er Zaterdag, den 8den October, den
laatsten dag van zomertijd, wel heel feestelijk
uit. Ze waren gesierd met talrijke vlaggen,
waarbij de nationale driekleur en het oranje
het zeker wonnen van de roode vlaggen, die
nu eenmaal op een schietbaan thuis behooren.
Nu, 't mocht dan ook wel, want de jaarlijksche
schietwedstrijd voor de officieren van den
Bijzonderen
Vrijwillig-en
Landstorm
van
Zuid-Holland: West, benevens van den Motoren Vaartuigendienst in dit Verband, werd ~r
gehouden, de jaarlijksche reunie van de officieren uit alle plaatsen van dit Verband, de
reunie, waar oude vriendschapsbanden weer
bevestigd en nieuwe vriendschapsbanden gelegd worden. Van den schietwedstrijd is niet
zoo heel veel te vertellen. Op een der nevenbanen schoot de burgerwacht. Daar was juist
de 80-jarige heer W. W. J. v.d. Vet bezig. de
bekende "Sportopa" uit Voorburg ... en zoo lang
er nog zulke mannen zijn bij burgerwacht of
landstorm is 't vaderland nog niet in nood.
Tijdens het schieten werd een kop.ie thee gebruikt in het pavilloen van de IJsclub. Er
waren 21 prijzen beschikbaar, o.m. van de
Gew.
Landstormcommissie en van de Nat.
Landstormcommissie (eenige kompassen-Bezard enz.) Deze werden betaald door de heeren
Eckebus, Van Drongelen, Weber, Schott, Van
Oudheusden, Van der Zande, Kal, Mulder, Van

Leger= en Vlootiilm

1
11

CORONAcMUDEL 19241

1
1
1
~-•O•V•E-R•A•L_V_E•R•K-R•IJ•G-B■A A_A_':.J
PRIJS (N KOFFER

tl. 170.-

MET SCHRIFTELIJK!!. GARANTIE,

De SCHRIJFMACHINE "oor
Kantoor.

thuis en tn het veld.

lmporteura RUYS HANDELSVEREENIGING

11

DEURNE.

1

Eerewacht van

de

Llmburgsche fagers te Linne op 22 October 1925.

Stadhuis, het Prinsenhof en aan de Oude kerk. zeker ook aan de res. le luitenants C. M. Hage,
Bij het binnenkomen van de Nieuwe kerk, H. Valkenburg en L. van Pelt.
speelde het orgel het Wilhelmus. Hierna
trok men naar Hotel "De Phoenix" op
den Ouden Langendijk, waar een korpsmaaltijd plaats vond. Kapitein Eckebus, de
voorzitter van de regelingscommissie droeg
hier het tafelpresidium over aan kolonel Keiser, die hulde bracht aan de N ederlandsche
vrouwen en een dro::i.k uitbracht op H. M. de
Koningin. l\Iajoor Donker sprak namens de
Gewestelijke- en kapitein Van Schelven
namens de Nationale La::i.dstormcommissie.
Nadat nog de heeren Boots, Weber, Zandberg
en Houbo:t het een en ander in het midden gebracht hadden, werd de rij van tafeltoespraken

Na den op 18 October gehouden schietwedstrijd van den Bijz. V1ijw. Landstorm had de
feestvergadering plaats in het patronaat, die
door den commandant, den heer J. v. d. Heuvel,
werd geopend. Deze gaf het woord aan den Ed.
Achtb. Heer Burgemeester, die o.m. zeide, dat
het zijne bedoeling niet was, het doel van den
Landstorm te bepleiten, daar dit genoegzaam
bekend is, hij bedankte de leden voor hunne
trouwe opkomst.
Daarna sprak de heer L. B. M, v. Agt de
vergaderden toe over het nut van den Landstorm en betoogde, dat het de wil der Regeering is, dat de Landstorm blijft bestaan.
Spr. spoorde verder de leden aan om trouw
de vergaderingen en schietoefeningen te
L:ijven bijwonen en als het noodig mocht
blijken, immer bereid te zijn op te treden tot
handhaving van orde en vrede.

was geweest, bra::i.d te stichten. Dit meenings- ontneemt hem zijn zweep; hij wordtt voor ons nen de Rotterdamsche arbeiders niet doen op
verschi! is veel belangrijker dan het schijnt. minder lastig. Hij zit in het nauw tusschen zich zelf. Daartoe moet de moderne beweging
Feitelijk staat K'o!thek, hoe onaangenaam den oorlog en de bolsjewiki. En nu? Men in ha ar ge he e I besluiten. Het manifest
hem dat waarschijnlijk voorloopig oo~ zal zijn, ho'ópt, dat de moderne arbeidersbeweging haar van de centrale leiding van verlede::i. weele,
naast de moderne arbeidersbeweging, en methode zal toepassen. (N i e u w e i n t e r- waarbij zich ook de Bond van · ~nstplichtigen
Ravesteijn er tegenover. Kolthek heeft achter r u p t i e s. D e v o o r z i t t e r d r e i g t heeft aangesloten, heeft u di..ideil'~k gemttz:tkt,
een revolutionaire toestand
zich een bona fide arbeidersorganisatie, die in m e t v e r w ij d e r i n g v a n d e h e r- welke geest haar bezielt. M e t e e n p r oingetT<>den . .Hij plaatst de arbeidersklasse voor de laatste jaren meer en meer zich beweegt in r i e m a k e r s.)
g r a m z ij n w ij e r : i e t. Wij hebben
De o::i.twikkeling der dingen heeft gewild, de vraag te overwegen
dezelfde methode en taktiek, die zij steeds in
een.geweldige taak.
de modernen heeft afgekeurd. Deze 28000 arbei- dat onder den indruk van wat in het buitenland
Verzuimt het oogenblik niet,
ders willen strijd, ook tot verbetering van hun gebeurt,
welke daad
grijpt de macht, die u in den schoot wordt ge- toestand.
wij zullen doe:1. Ik wil n i e t v o o r u i tniet Troelstra bekneld
Wijnkoop en Va::i. Ravesteijn hebben na de
worpen, en doet, wat gij moet, en ku:-it doen.
l o o p e n o p h e t k o n g r e s. Met
geweldige
politieke
oorlogswinst,
door
hen
beHet ·eischt van u een bezonnen kop; gij moet
zit tusschen Wijnkoop en de bourgeoisie, het oog op den ernst dPr t:jden hebben wij het
uw organisatie dienstbaar maken aan de be- haald, niet meer dan 1089 leden in hun partij. m a ar d e b o u r ge o i si e tussehen Wijn- een week vervroegd. Wij zullen ûaar de vraag
vestiging en instandhouding van de macht, die Zij hebben georganiseerd achter zie:. zoo goed koop en Troelstra! Denkt me:-i, van ons minder
beantwoorden, of de Nederlandsche moderne
als niets!
g:j thans verplicht zijt, tot u te trekken.
te vrc.-.:zen te hebben? Neen, men weer zeer arbeidersbeweging daar het a TJ: ;,in zal geve:i
Een stem: Een poosje wachten!
Gij hebt de voorbeelden voor u, h o e h e t
goed: als wij ons matigen, doen wij het voor aan arbeiders- en soldate11raden. (Lui d
Troelstra: In 1909 zei Ceto:-i reeds: de de toekomst en de kracht van het Nederland- applaus.)
n1 o e t, e n h o e h e t n i e t m o e t.
De Maart-revolutie van Rusland heeft het massa wacht op ons. Nu hebben zij, na een sche proletariaat. Wij zullen niet minder diep
Men meent veelal, dat dit een bolsjewisticzaren,sy~teem verpletterd. Of er fout op fout tijd, waarin het water zeer troebel was en zeer ingrijpe:1 dan wie ook; maar er is een over- sche instelling is. Niets is minder waar. Zij
gunstig
om
te
visschen,
1039
man.
Laat
ons
en misdaad op misd:iad wordt gestapeld, die
g a n g s t ij d p e r k aangebroken, en w ij werden opgericht lang %vr de bolsjewiki opvrucht blijft eeuwig bestaan. Maar de Russi- nog eens tien jaar wachten, ·en er is ::i.iets mee1 w i l I e n d a t h e t o n b 1 o e d i g zij, traden. Me:1 moest het wel Joe-, omdat de
sche revolutie heeft ons ook geleerd, hoe het over! L u i d a p p l I u s, p r o t e s t e n). dat het geen voedsel geeft aan anarchie. Wij normale arbeidersorganisaties ontbraken. Bij
De Russische revolutie heeft verder willen zullen de levensmiddelenvoorziening, het
niet moet. Ik zal de laatste zij:1, om over de
ons zijn de voorwaarden anders: Wij zouden
Russen den staf te breken. Ik ben in de ge- springen dan haar stok lang is. Zij heeft in scheepvaartverkeer, gasleiding, waterleidbg, kunnen zeggen: de centralen der orga::i.isaties
een
land,
waar
80
pCt.
der
bevolking
niet
legenheid geweest, hun moeilijkheden in te
al wat noodig is voor het dagelijksch leven, treden op als arbeidersraden. Maar de historie
zien. Hoewel ik door mijn opvatting<>n dichter leze:1 en schrijven kan, plotseling het socia- ontzien. Wij zijn geen onbesuisde geweldmen- v~n de raden is nu eenmaal deze, dat zij tot
sta bij de mensjewiki, zal ik niet veroordeele:-i lisme willen invoeren, geheel en onverdeeld. Zij schen, maar b e z a d i g d, d o c h d o o r- zich trekken het gezag over de heele maatde wijze, waarop de bolsjewiki de macht heb- heeft gemeend, dat wanneer men toevallig de t a s t e n d. Wij zijn een georganiseerde
schappij. Willen wij onze macht van het ooge:1ben v2roverd en pogen te verdedigen. Ik acht politieke macht in handen heeft, het genoeg macht, die haar verstand gebruikt, en die va:-i blik gebruiken - ik heb twintig jaren geleden
is
om
een
paar
dekreten
uit
te
vaardigen,
om
het uiteenjagen van de Konstituante
ph.n en in staat is, om ook buiten haar rijen onder het lang:.ame gesukkel van het parlehaar sociale doelebden te verwezenlijken.
de orde te handhaven! (Luid a p p 1 au s.)
een misdaad en een fout:
mentaire stelsel, niemand heeft een zoo verDientengevolge is het economische leven in
Uit de "N. Rott. Crt." blijkt, dat men in vloekten hekel aan die la::i.gzaamh :..i als ik! ......
een kleine groep, ::i.iet steunende op de demo- Rusland totaal gedesorganiseerd; zij heeft er de bourgeoisie iets van den tijd oegint te bedan moet er nu
kratie, die door een schrikbewind zich poogt in niet aan gedacht, dat men geen oude s.choenen grijpen. Afschaffing der Eerste Ka:ner, gee:-i
stand te houden, - ik zal de laatste zijn om ze moet weg doen, voor men de nieuwe heeft, e::i. kleinigheid! Staatspensioneering op 60 jaar;
een andere methode
te verdedigen. Maar de mensjewiki hebben loopt nu op bloote voeten. De Russische arbei- - het zal een 100 millioen kosten, - intrekoorlogje wilJen spelen, toen het heel3 volk ge- ders betrokken de paleizen der bourgeoisie, en king der dwangwetten van 1903, nationalisatie worden gebezigc;. Dan moeten wij daaruit de
desorganiseerd was. Zij hebben het allee:1 ge- lijden er honger. De prachtigste grondwet is der bedrijven, die daarvoor in aanmerkin 6 couclusies trekken; maar de bourgeoisie ook.
daan om financieele hulp van de Entente uitgevaardigd; wat komt er van terecht? Pre- komen, bijv. van de scheepvaart, d~ winsten Als zij geen tijd vindt om tot stand te bren•
machtig te worden, maar hebben èaartoe ge- cies het tegenovergestelde. Het grootgrondbe- niet aan Kröller, maar aan de gemeenschap, gen wat ;:i.oodig is, en haar zelfs de steun van
handeld tegen de ziel van het volk: zoo wer- zit is afgeschaft; er treedt op ee:-i stand van - het zijn geen kleinigheden! En toch: nog het leger ontvalt, dan zuilen wij het werk van
den {ie bolsjewiki de eenige partij, die beant- kleine e;_ groote boeren, die de levensmidde- zelden las ik een zoo waardeere::i.d hoofdartikel haar overnemen, 12n den vorm gebru,ken, die
woordde aa-:i de levensbehoefte van het Rus- lenvoorziening nog erger sabotec t dan de over ons, als heden in de "Rotterdammer". Zij thans de aa,1gewezene is. Dat zijn de raden.
Wat is haar beteekcnis ?
sische volk.
Nederlandsche boeren hebben gedaan. (Her- ziet overal lichtzijden.
De soldate:-iraad te Kiel ha!1dhaaft de offi.
Wij hebben geleerd van het Russische bols• h a a Id e inter, up t i es.)
De achtergrond van dit alles is de zeer verDe arbeiders zullen begrijpen, waarom ik bij standige opvatting, dat de bourgeoisie zich eieren, maar stelt ze onc:er het gezag van ,ien
jewisme. Een Nederlandsche revolutie kan en
mag daarvan
de:-i aanvang van een revolutie h. Nederland niet enkele veeren, maar haar slagpennen raad, de a1beidersraad geeft hun de kokardes
uiteen wil zetten,
moet late:i uittrekken, en daar'!:; hetzelfde terug, en verzekert hun een menschwaardige
geen naliperij
zoetsappige gezicht moet zetten als bij het behandeling. De raad van arbeiders, soldaten
en boeren in Beiere:-i handhaaft ,kenge orde,
zijn. Indien onze bourgeoisie toont te begrijpen,
hoe het niet moet!
schrijven van dit hoofdartikel.
waarborgt de veiligheid van het persoonlijk
dat de historische ontwikkelbg ons de macht
Maar
dit
program
is
;1un
1
an
g
n
i
e
t
Wij maken een revolutie o m d a t h e t k a n
eigendom, en doet een beroep op allen, die wilheeft gebracht, dan willen wij de demokratie,
mooi genoeg. Voor afschaffing der Eerste
die wij pas hebben veroverd, ook aan de en moet; maar de heele toekon,st der arbei- Kamer en verlaging van den kiezersleeftijd is len meewerken aan Je niem, e vrijheid; hij wil
dersklasse
is
afhankelijk
,an
de
wi5ze
waarop
de oude tegens{ellhg land en stad doen ·,erandere deelen van het volk toekennen.
wi: onze:1 plicht volbrengen. Wij stellen aan grondwetsherziening noodig, ee:1 werk van dwijnen. Te Keulen werd gezorgd dat ordeverlangen adem. Wij hebben daar absoluut geen
geen anarchie,
den aa:-ivang de leuze:
storingen niet plaats hadden.
'
tijd voor.
<?ns
do:!
is,
zegt
de
rdad
van
Kiel,
de vrije,
langs organisatorischen weg
Maar het voornaamste,
revolutie zonder anarchie!
sociale v •.ksrepubliek. Wij zijn bereid, met de
moeten wij tot stand brengen, wat noodig is.
het eigenlijke staat niet in dit program.
arnbt:naren S:.:men te werken voorzoover zij
De revolutionairen zijn het daarover onderThans een woord tot de burgerlijke par.
clen :1,euwen koers aanv2.:irdcn. Zï_; stellen dus
ling oneens. Kolthek eischt straffeloosheid van tijen. Hierbij bekruipt mij een satyrisch en
de muiters, maar wil de gewelddaden der mui- ironisch gevoel. Toen er vier rvolu~ionairen De arbeidersklasse in Nederland g r ij p t de bestaande instellingen ·n rfü•-st van de
ters niet goedkeuren. Bolsjewiek Van Raven- in de Kamer kwamen, :::. 1reef de burgerlijke t h a ~ s d e p o l i t i_ e k e m a c h t. Zij nieuwe sc,ciale ma~ht. z ij p 1 a a t s e n
steijn stelde daartegenover, dat het uitstekend pers: dat is vervelend voor Troelstra. Wijnkoop zal zich moeten ko:-i;:;titueP"rn a J s e e n ! z i c h u o v e n h e t b e s t a a n v a n
r e v o l u t i o n a i r e m a c h t. Dat kun- s L a d e n s t a a t en eischt
schende klasse, dle totnogtoe de macht in
handen had, afdankt, en plaats m. ':t voor de
nieuwe klasse, die rijp, hi :;-taat is tr doen wat
cte on:°5h:ndighede:-i efscben. Zoo gezien, is in
Neder:and op dit oogenblik

Landstormverband "DORDRECHT"

Oroote PROPAGANDA=AVOND
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm

op Zaterdag 21 November a.s.
in het gebouw "KUNSTMIN" te Dordrecht.
Aanvang om HALF ZEVES, -

Opening der zaal 6 uur,

Sprekers: L. F. Dumaer v. Twist, Voorz. der Nationale Landstormcommissie,
H. Groenewout van Santpoort.
Welwillende medewerking van het" Dordrechtsch Fanfarecorps" en de Gemengde
Zangvereeniging "Oefening Baart Kunst"

VERTOONING LEGER= EN VLOOTFILM.
Vrijwilligers hebben op vertoon van uitnoodigingskaart of legimilatiebewijs vrij
toegang met één genoodigde.
Rijwieletalliog f 0.10 io den tuin.

Deze rede werd beantwoord met een daverend applaus.
Hierna werden de prijzen uitgereikt door
den Burgemeester.
Toen de commandant het nieuwe vaandel
ontplooide, werd door allen uit volle borst een
overweldigend "Wiens Neerlands Bloed" aangeheven, waarbij de oprechte liefde voor he~
Vaderland tot volle uiting kwam.
Verder werd de avond onder verschillende
komische voordrachten bij een lekker potje
bier gezellig doorgebracht.
De Burgemeester, nogmaals het woord
nemende, dankt den heer van Agt voor het
trouw bijwonen der vergaderingen alhier er.
voor de moeite en opofferingen, die hij zich
steeds getroost heeft voor de afdeeling
Deurne van den Bijz.
Vrijw.
Landstorm .
daarna sprak hij een woord van dank aan den
Commandant, die den Landstorm
zoodanig
heeft weten op te voeren en zooveel daarvoor
heeft geda:::.n, ook dankte spr. den heer Adr.
Köhnen voo1: zijne accurate begeleiding en
hoopte, dat hij nog meermalen ter opluistering
van dergelijke vergaderingen, zijne gewaaideerde medewerking zal willen verleenen. Ten
slotte dankte hij de humoristen voor hun voordrachten en alle leden voor hun steeds getoonden ijver.

Hierna werd de vergadering gesloten
en
keerden allen hoogst voldaan huiswaarts.
De uitslag van den wedstrijd is als volgt:
Personeelc Baan.
1e pr. Hansen 55 p.; 2e pr. J. v. Heuvel
55-50 p.; 3e pr. Joost Martens C. 35-534E, p.; 4e pr. W. Bennebroek 52 p.; 5e pr.
Joost Berkers 51 p.; 6e pr. Boerkamps 50 p.;
7e pr. Driek Aarts 48-39 p.; Se pr. Bouwmans 48 p.; !Je pr. J. Verbakel 47-47 p.; l0e
pr. J. Verdeuzeldonk 47--44 p.
Geluksbaan.
1. J. Vlemmings 53 p.; 2. W. J.
Coolen
44 p.; 3. Frits Obers 43 p.; 4. Berm. LohP.
42 p.; 5. G. Keijzers 40 p.; 6. H. de Bijl 37
p.; 7. Burgemeester 36 p.; 8. H. Aarts 36 p.;
9. Konings 36 p.; 10. J. v. d. Heijden 31 p.;
11 M. Louwers 33 p.; 12 C. Goof;ens 33 p.;
13. J. v. d. Heijden A 282 31 p.; 14. J. Franf;en 31 p.j 15. G. Verdeu~eldonk 31 p.; 16.
H. Goosens 29 p.; 17. A. Hanf;en 28 p.; 18.
J. Bankers 28 p.; 19. Bouwmans 27 p.; 20
M. Claaseri 26 p.; 21. C. Boomans 26 p.; 22.
J. v. Moorsel 26 p.; 23. J. v. d. Zanden 25 p.;
24. Haldermans 25 p.; 25. H. Althuizen 24
p.; 26. H. v. Baars 23 p.; 27. Th. v. füek 2a
p.; 28. A. Vogels 23 p.; 29. J. Mal'trns, C. llc.
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Het Vaandel van de afclceling Deurne.

was noodig. l\Iaar nu zeg ik: dit is de groote sche kameraden. (Levend i g a p p 1 au s).
Wat wij hier bespreken leeft in u allen.
tijd, waarop we zoo lang hebben gehoopt. Wij
Legerbevelhebbers, hoofdkommissarissen van zeirlen dikwijls: ,,De oorlog kan niet eeuwig Bij ieder bt.'.letin hebt gij gevoeld den elel:politie, mogen hun functie blijven uitoefenen, duren en met het einde daarvan komt de felle trischen schok en de gedachte gehad: wanneer
onder hun toezicht. Dit is wat an;'.en;, dan aan opvlamming van den klassenstrijd!" Nu kun- komt onze beurt? Gij hebt gewacht op het .
een regeering om ee:iige hervorming .n vragen. '1en wij ze ggen: dit is de groote tijd, waarin parool uwer leiders. Zo:idag vergadert de
Wij zullen dus Zondags de gewichtige vraag het morgenrood blinkt aan de lucht van den arbeidersraad van Ne<lerlard en dan zullen
wij stellen de eischen die tot verwezenlijking
hebben te bespreken, of wij zullen overgaan oorlog. Nu kunnen wij zeggen, vrienden:
komen door de levenwekkende kracht onzer
tot een oppersten raad van arbei<brs en soldamorgen is het de groote dag.
beginselen. De N. R. Crt. sabbelt zoetsappig.
ten voor het heele land,
verde'r van plaatseZij weten, dat ,•:ij met haar artikeltjes :iiet
lijke rade:i. Hebben wij daartoe l- 3sloten, dan- (D a v e r e n d g e j u i c h).
De eischen van ons ma:iifest stellen wij aan klaar zijn, maar het tot daden moet komen.
is die raad van af dat oogenblik het opperste
de bourg·eoi se, niet om er over te kongres- Volgens de "N. R. Crt." is de afschaffing van
ge::-"g van ons lai.d. ( A p p I a u s.)
Gij, bourgeoisie, gevoelt, dat de arbeiders- seeren, maar om ze ingewilligd te krijgen bu1- de Eerste Kamer te verwezenlijke 1 met een
klasse is geword~n de macht, die niet n,eer kan nen eenige dagen. Anders n e m en wij het, staatsgreep. Dat is een woord voor een woora,
wa:ineer gij het ons niet geeft. G e j u i c h dat ik wel mooier vind:
vragen, eischen, •. ,aar die zichzelf
en e e n i g e i n t e r r u p t i e s.) Dikde proletarische revolutie.
als opperste macht
wijls wilde ik het verstand en gij het gevoel
moet konstitueeren. Dit is de eisch der historie, laten zegevieren maar nu is de dag, dat ik het
Is er onder de bezittende klasse één, die
voeg u er naar. Als steaks de · solclatenraad verdom om met juUie te clebatteeren. (Hart s- de:ikt, dat de revolutie bij Zevenaar aan de
wordt o. 's'ericht, voeg u er naar. Wat is onze t o c h t e 1 ij k e t o e j u i c h i n g en grens omkeert?
Ge 1 ach.) De revolutie
rechtsgro:id? Onze noodzakelijkheid en onze in t e r r up t i e s.) Het doet mij bijster veel moet door, slaat Zevenaar ovel', maar komt
onmisbaarheid. Als wij het niet doen, kan het genoegen dat er in de zaal zooveel s~-mpathieke in Rotterdam terecht. ( G r I a c h). Ik ben er
lliet gedaan wordtn! (A p • la u s. )
beroering is bij de eerste woor<le::i van eenheid, trotsch op, dat cl:ze beweging begint te RotKunt gij het, katholieken? ? Waar is het die ik spreek. (A p p I a u s e n e e n i g terdam. Ik weet, dat Troelstra morgenmiddag
volk, dat achter uw dertig Kamerleden staat? ge j o el; d e v o o r zit t e r hamert).
1 uur in de Tweede Kamer het revolutionnaire
Begrijpt het de noodzakelijk' i' van het
Aan u, en die aan de roode vaan hebben woord zal spreken bu:ten de bezittende klasse
oogenblik? 3egrijpen het t'e katholieken inter- trouw 'gezwo/en, steek ik sympathiseeren<l de en tot de regeering! (Bij va 1). *)
nationaal? Zal het u gehoorzamen, of ons; handen uit. Laat o::is de veeten vergeten en
Dit revolutio:inaire woord zal deze week
(I ui d a p p Ia u s.)
de handen saam verbinden. Hoe kunt gij daar- verder worden gesproken in alle plaatsen van
Wij staan voor een grooten ti~cl. '.ieen ver- tegen in verzet komen? (0 n t z a g 1 ij k e ons land. Achter ons staan de arbeiders en een
standig arbeider meent, dat thans van boven b e t u i g i n g en v an in s t e m mi n g.) groot deel der burgerij, die niet meer kan
af de heilstaat zal neerdalen, maar al v at kan
b
Duitschland hebben minclerheids- en steunen op de politie. Wa:it de politie in de
worden gedaa.1 door een socialisti he macht in meerclerheicls-socialisten van alle richtingen groote steden zal 't verdommen net als de
de:i staat, zullen wij doen.
elkaar de hand gereikt en de keizer is als een soldaten om erop te slaan. Van avond is er
Thans een beroep op' u, moderne arbeiders. va<lerlanclslooze gezel ons land binnenge- geen politie in de zaal en dat is bij onze verEen rustigen arbeid van organisatie hebben smokkeld. (H e r n i e u w d g e j u i c h. gaderingen nog nooit gebeurd. Zimmerman
wij met u 1chter den rug. Wij hebben niet ge- 0 p n i e u w e e n i :i t e r r u p t i e.)
durft 't niet, want dan geeft de politie ons
poogd, dingen te doen, die boven onze krachten
De V o o r z i t t e r: Bewaar j.., strijdlust de helmen en de geweren. (V r o o 1 ij h e i d).
tlggen, wij deden wat kon worden gedaan. Wij tegen de bourgeoise. G e r o e p: Verschiet Zimmerman zei laatst: ik heb de politie om
hebben politiek besef gekweekt. Gij hebt u je kruit niet!
mij:i gezag te handhaven. Ik vraag 'm: heb
vaak ongeduldig gevoeld, vaak discipline moeH e y k o o p: Ik doe een beroep op de ge- den moed om dat nog 's in je bek te nemen.
ten betrachten; - thans bree1<t ee:i groote heele arbeidersklasse tot gemeenschappelijken
Ik vertrouw, dat jullie klaar zult staan met
tijd voor u aan, niet voor het kleine, maar strijd tegen de bourgeoisie. (E e n i g g e- de andere arbeiders in Nederland om te veshet groote: de maatsckppij zoo te organisee- r o e p.) Als 't u niet aanstaat, vrind, ga dan tigen den vrijen en zelfstandigen staat der
ren, dat zij overeenkomt met uw gerechtvaa1 - naar de bourgeoise, want i e cl e r d i e o n z e arbeidersklasse. (G e j u i c h).
digde idealen. Dit is alleen mogelijk, als gij e e :i h e i d b e d r e i g t, h e u l t m e t
Aa:i de macht komen wij en geen ander.
blijft, wie ge waart, als gij u niet laat verleiden cl e b o u r g e o si e. We hebben allemaal onze Geen grootschreeuwers. Tot de syn<likalisten
door droombeelden, door avonturiers en fa:itas- portie gehad in de oude veeten. Maar nu trek- zeg ik 't woord der Duitsche meerderheiclsten. Ik en mijn vrienden .neenden van u ver- ken wij samen op om de bourgeosie het roer &ocialisten tegen de minclerheids-socalisten:
op gelijke rechten nemen wij samen met u
trouwen te mogen vragen.
in den Staat te ontnemen.
Wij hebben getoond, te:i volle waardig te
Wat ik u wil zeggen: h,:t lePd heeft 4 jaar de leiding in handen. (A p p 1 a u s. Ee:iige
zijn. (Luid a p p Ia us,.
Bezoedelt
dezen geduurd en het zal de komende weken ook :icg interrupties, die worden onderdrukt).
grooten tijd niet door onwaardige daden; laat komen - want wij gaan een heerlijken maar
Ik debatteer van avond niet. Ik geef alleen
er eenmaal worden gezegd :het Nederlanclsche materieel-moeilijken tijd tegemoet. Wij moeten mijn socialistisch gevoel lucht.
proletariaat toonde zich berekend voor zijn de donkere dagen van de revolutie door. Maar
(I e m a n d v r a a g t: Butselaar zegt niet
;aak, de N ederlandsche proletarische revolutie dit is het laatste lijden. Dit moet zijn het met Wijnkoop te willen werken.
Hoe
zit
s geweest het gloriepunt b de geschiedenis laatste lijc'.<'n. Als gij van avond staat voor dat dan?)
H e y k o o p: Ik ben geen tekstuitlegger.
ran Nederland! (L a n g d u r i g g e e s t- de bedjes uwer hongerende, ondervoede kintt r i f t i g a p p 1 a u s.)
deren, zweert dan, dat dit feit gewroken zal Ge hebt verkeerd begrepen.
Als gij zegt: op den grondslag uwer woorToen kwam Heykoop aan het woord:
worden niet in bloed en t1anen, maar in <len
den
willen wij revolutionnairen en syndikavasten
wil
om
de
maatschappij
te
voeren
in
He y koop zegt, hier tientallen malen gelisten, met u samenwerke:i, zeg ik: wij zijn
~proken te hebben. Maar nooit deed hij 't met het socialisme. De komende weken zullen
daartoe volkomen eerlijk en loyaal bereid.
zooveel vreugde en met zooveel blij<lschap. Ik moeilijker en ernstiger zijn dan ooit.
(H o e r a g e r o e p).
Maar
wij
zullen
overwin:ie
zoo
goed
als
heb dikwijls tegen u gezegd: laat u niet lei ,len
Vanaf der.en dag moet gij de oogen open
door uw gevoel, maar door uw versta::i.d.. Dat de Duitsr.he, de Oostenrijksche en de Zwit<.ererkenning van haar apperrnacht.

hcuden. Het geweer bij den voet! De solctaten
komen terug, na 4 jaar verkankerd te zijn. De
regeering wil ze uit grenzelooze kapitalistische dankbaarheid nu nog 4 weken te vreten
geven. Wij eischen echter volledige demobilisatie en vergoeding voor onbepaal<len tijd, tot
de nieuwe orde is gekomen en de mensche:i
werk hebben.
Nooclig is vertrouwen, niet op een avonturier,
maar in uw eigen leiding. Doet geen stappen
op e:gen houtje. Ge hebt zoo lang uw rug gekromd. Ge hebt ::iu nog zelfbedwang, kor~en
tijd te wachten op ons parool. Als ge dat niet
had, als een p::irtikuliere poging werd gedaan,
zou ons werk kunnen mislukken. Ik vraag 11:
zijt g;e bereid ons te helpen in den groo'en
tijd die kome::ide is, in den moeilijken strijd
ter bevestiging van
de diktatuur van het proletariaat?
(0 v a t i e.)

De v o o r z i t t e r: er is geen debat. Niet
omdat wij niet durven. Maar omdat wij één
moeten zijn tegen de bourgeoise. Wacht op
ons parool.
Voorgesteld wordt de volgende
motie:
"De groote volksvergaderingen, opgeroepen
door den Rotter<lamschen Bestuurclersbond, ,1e
Federatie Rotterdam der Sociaal-demokratische
Arbeiderspartij en den Bond van Nederlandsche Dienstplichtingen, op Maandag 11 November ter ondersteuning van de eischen, :ieergelegcl in het manifest, door bovengenoemde
organisaties verspreid, begroeten met vreugde
de grootsche revolutionnaire beweging b.
E ·_.ropa.
Zij hebben met enthousiasme kennis genomen
van de daarin gestelde eischen.
Zij verwachten, dat ook in Nederland een
spoedigste de gestelde arbeiclerseischen verwezenlijkt worden.
Zij spreken hun vertrouwen uit, dat de

Nederlandsche arbeidersbeweging in haar vervroegd kongres op Zaterdag en Zondag a.s.
den weg zal aanwijzen, wa:::rlangs de arbeiders den strijd voor dit program zullen
voere,.
Zij verklaren, dat zij het rarool der leiding
in deze tijden zullen volgen.
Zij roepen i;tlle arbeiders op, deze machtige
beweging te steunen en er zich bij aan te
slu;ten."
Met gejuich wordt dezemotie
aa:igenomen.
De v o o r :: i t t e r: Leve het socialisme.
Leve de aanstaande revolutie! (G r o o t e
g e e s t d r i f t).
Onder het zingen van de "Internationale''
gaat de vergadering, geestdriftig maar in de
grootste orde, uiteen."
*) Men lette op deze woorden, omdat eenige
dagen later in de Kamer door de sociaal-demokraten werd gezegd, dat deze in de bladen
verkeerd waren weergegeven.

