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HULDE.
Aan den vooravond van de bruidsdagen van ons Vorstelijk
Echtpaar, betuigen wij m naam van al onze Vrijwillige Landhun vrouwen, onzen grooten eerbied voor de
oedige wijze, waarop Onze Koningin, daarbij vergezeld door
Z ijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik, zich dagen lang heeft
o pgeofferd, om, ondanks de barre weersgesteldheid, de bevolking
der geteisterde landstreken te bezoeken en op te beuren.
Wij prijzen ons gelukkig, door ons Instituut ons in bijzondere
ate verbonden te weten aan het Huis van Oranje, vooral aan
onze Doorluchtige Landsvorstin, die wij ook grootelijks eeren om
en moed van Hare Vorstelijke overtuiging, welke op zoo kloeke
vqze weer tot uiting is gekomen, in de tot het Nederlandsche
Volk gerichte proclamatie.
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* *
Wij brengen onzen kameraadschappelijken groet aan de
mannen van de Marine, de Pontonniers, de Marechaussée, de Politietroepen en van andere legeronderdeelen, die opnieuw getoond
hebben echte zonea van Jan Kor,j aat te -zijn, met een warm hart
; in de borst.
}
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\Vij w~kken op tot deernis met de duizenden, die, na namelooze ellende uitgestaan te hebben, van al hun beste have en goed
ZIJn beroofd.
Landstormers ! steunt de slachtoffers van den watersnood
spoedig!

BERICllT.
Tegelijk met dit nummer wordt
een aanvang gemaakt met de verzending der betalingsbewijzen voor
den 1aargang 1926 van ons blad.

Wij verzoeken vriendelijk een
welwillend oordeel, mdien mocht
blijken. dat hier of daar een vergissing mocht hebben plaats gehad,
en vertrouwen op Uw aller hoogge\-vaarcteerde steun en medewerkmg.

De Administratie.

op sleeptouw te laten nemen door eenige
duistere elementen.
Misschien is het vergeefs geschreven.
Doch dan mogen wij eraan herinneren,
dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm,
een instituut is tot 'Steun aan het Wettig
Gezag van II. M. onze Koningin en van
allen die in Haar naam dat gezag uitoefenen. Zoodat zoowel de revolutionaire
democrntcn, als d e reYo iutionaire com;ervaticvea, indien zij van de wettige orde
afwijken, den Bijzonderen Vrijwillig-en
Landstorm niet naast, doch tegenover zich
zullen vinde~1, zoodra daartoe de Regccring op dit Instituut een beroep zou
moeten doen.
«>

NOG MEER FRAAIS.

De militaire fascistische partij.

,,De Resb." deelt thans mede. dat einti var.
Een eerlijke waarschuwing
deze maand te 's-Gravenhage de oprichtingsvergadering zal worden gehouden van de Mileder in Nederland ,._ thans wel gclitair Fascistische Partij. Ook meldt 't blad,
11oe!):zaam, hoe het met de fascistisrh ~!'edat deze partij geheel afzijdig staat van het
tinte organisatie der Actualisten is Yer- Ver bond van Actualisten.

loopci: Heel het l ombr s~i~ch optreden
is gesmoord in niets ander_; dan ee·1
z,,,endelbcweging. 'l'hans k0mt er weer
~et~ dergelijks, n.l. de orgai 1satie der
z.g. .Vcderlawlschc Oran.ie Sat1onnhste~1, zich aankondigen als een strijdorganisatie tot behoud van onze dy:ia&tie enz. Het is jarnn;er, dat eernge
rnaunen van naam zich hebben latrn Yer.. leiden, zich aan drze overigens duistere
beweging te verbinden.
Fascisme is in ons land onbestaanbaar
en ook overbodig.
"\Yij zouden de eerlijke lieden, die zic11
vo'or deze Ol'ganisatie hebben lnten vinden, willen waarschuwen zich niet langer
0

Vooruitgang.
In het afç;cloopen jaar is de sterkte van
Llcn Bijzonûcren Vrijwilligcn Landstorm,
met inhcgrip Yan de korpsen :Motordienst.
Vaartuigernlienst en Spoorwegdienst toe.
genomen met 2944 VrijwiEigers.
De totale <;terkte is than>< 55.120 man.
Het Landstormkorps Luchtwachtdienst
telt 3083 Vrijwillig'Cl's.
Ilet aantal Afdeelingen van den Bijzondr1·en Vrijwi!lig-rn Lanél><torm nam toe
met 29, zoodat er :hans 1157 plaatse:ijkc
Afdcelingen bestaan.
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LOSSE NUMMERS
15 CENT.

ALS

OVERZICHT VAN HET INSTITUUT OP
1 JANUARI 1926.
a. Militaire organisatie.
Inspectie van den Vr:ijwilligen Landstorm:
21 Landstorm Verbanden of Korpsen,
samenvattende:
1157 PlaatseHike Afdeelingen van
48352
Bijzondere Vrijwilligers
1128 Plaatselijke Leiders;
Het Vrijwillig Landstormkorps
,,Motordienst" . .
Het Vrijwillig Landstormkorps
,,Vaartuigendienst" . .
Het Vrijwillig Landstormkorps
,,Spoorwegdienst''
Totaal sterkte der Vrijwilligers

b.

55120

Burgerlijke organisatie.

Nationale Landstorm commissie . .
22 Gewesce~ijke Landstormcommissiën
.
,
908 Plaatselijke Landstormeommissiën
, ,
1 Landstormcommissie uit "Pro

Leden
7

302
4538

Rege" , .
,
1 Landstormrommissie uit den
. .-Bor1 van R.K. ~EL-Vereen. • •

6

Totaal aantal burgerlijke bestuurders .

4856

3

De Landstorm en de
Watersnood.
Ook bij den watersnood heeft de Landstorm zich niet geheel onbetuigd gelaten.
In verschillende blad en vonden wij
dienaangaande het navolgende bericht:
Ze popelden, de laatste dagen, om in te
grijpen, de mannen van "Als 't moet", en
ze vroegen: ,,moet het nu nog rûet?" ,,Waar
handen te kort komen om te redden en te
helpen, waar soldaten en matrozen het hunne
afgelost,
hebben gedaan en noodig dienen
daar wordt het nu onze beurt."
En toen Woensdagavond tot den Plaatse
lijken Leider van de Afd. Zwolle, den heer H.
D. v. d. Kouwe, het verzoek kwam om in
Dalfsen te helpen, stelde hij zich dadelijk in
verbinding met het Ministerie van Oorlog om
daarvoor toestemming te vragen en riep onder•
tusschen zijn mannen op.
's Avonds om 7 uur gingen de ordonnansen
met de oproepingskaarten de stad in, om ~
uur was 50 %, om half 11 80 % van de opgeroepenen aanwezig.
Inmiddels was de gevraagde toestemming,
die pas in "uiterste noodzaak" gegeven kan
worden, niet verle_end, maar weer was het bewijs geleverd, dat onze mannen bereid en
gereed zijn.
Woensdag had zich ook de Commandant var.
de Afd. Motorkorps te Kampen, de heer
Gluijsteen, ter beschikking gesteld en deze was
Donderdag met een twaalftal wagens naar
Dalfsen gegaan om daar elke gewenschte hulp
te verleenen.
Nu was de Motor-Afd. van Zwolle niet meer
te houden, en Vrijdagmorgen st.qnd <lan ook dP.
Afd. ,mder. Res. Luitenant WinlvhÖf . me'.; haar
"'agens · op de Melkrnàrkt gereed '. om naai
Dalfsen te gaan.
.
Weer kwam echter de boodschap: ,,het is
niet noodig, er is voldoende hulp"; doch nauwelijks is de teleurstellende tijding vernomen, of
daar komt de onheilsboodschap: ,,de dijk bij
Zalk is doorgebroken".
Fluks werden nu de motoren aangezet, zoo
snel mogelijk ging het over Kampen naar
de plaats van de ramp, en men kwam ctaa1
tij lig aan om flrger te veorkomen,
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WIE ZINGT DAAR?
DE "NEW EDISON''

Sommigen tot aan de borst in het water,
hebben zij daar geholpen om menschen en vee
en de noodige have te redden en naar Kampen
te brengen, en zonder hun tijd ige hulp zouden
de verliezen heel wat grooter geweest zijn.
Ook de Afd. Kampen was nu spoedig in
Zalk en heel den Vrijdag is daar door het
Motorkorps, waarvan de Luitenant-Adjudant
Kleuver van het Korps-bureau te Arnhem al
heel spoedig de leiding genomen had veel en
goed werk verricht.
Zaterdagmiddag ging het weer naar Dalfsen, om puin aan te voeren voor het stoppen
van de doorbraak.
Daar troffen we, behalve de Afd. Kampen
en Zwolle ook de Afd. Meppel, die verleden
jaar bij de Communistische relletjes in Drenthe
zoo goede diensten heeft bewezen en nu met
een drietal vrachtwagens, een personenwagen
en twee motoren onder leiding van den Res.Kapt. Hu!sebos niet achter wilde blijven.
De mannen van den Bijz. Vrijw. Landstorm,
met name die van het Motorkorps, hebben in
deze dagen van gevaar alweer getoond, dat
op hen te rekenen valt.

DE KONINGIN IN OVERIJSEL.
13 Januari.
Men meldt nog uit Zwolle:
Om 1 uur vertrokken de auto's in dii richting Dalfsen. Op de Vechtkamp werden de
Vrijwil!ige motorbrigades uit Kampen en
Zwolle geïnspec'.;eerd. 16 Auto's en eenige
motörbrigades stonden er opgest eld. Aan de
Koningin en den Prins werden de korpscommandant overste Wynandts, de afcleelingscommandant mr. A. baron van Heeckeren van
Keil, de detachementscommandant le luit. J.
Kleuver, de commandanten der afdeelingen
Zwolle, Kampen en Enschedé, luit. Winkhof,
sergeant Gluysteen, en luitenant Ecker, kapitein van Voorst tot Voorst, luitenant van
Haersolte en de commandant der afdeeling
Meppel, kapitein Hulzebosch, voorgesteld.
Hierna werd de tocht voortgezet en over de
lange brug, waaronder het water nog steeds
met buitengewone kracht stroomt, reed men
Dalfsen binnen.

's-GRAVENHAGE.
(Mil. Pro Re.a:e".)
Zoo ligt da-i de, i::1 samenwerking met
onzen Huisv-ader. den heer "\V. Hoge\\cg !-:1
het 'l\Iil. Tehuis, 22 Dec. 1.1., gehouden z.g.n.
,,Landstorrna vond'' weer ach ter cns.
Alhoewel er verscllillende factoren aanwezig waren - (inz. de ,, Jiens·") - , die
voorspelden, dat de opkomst ditmaal geringer zou zijn als op vorige Landstormavonden", viel dit toch nog, ongedaeht,
mede.
Onze voorzitter, kap. de SaYo:·nin Lohman, ving al <ladelbk aan het ontstaan en
doel, de inrichting en werkwijze van het
ins~ituut v1n den t~ijz. \?rijw. i,andstorrn,
helder en klaar, uiteen te ze:tcn.
'Cit het met gcspanne!l "al1l.a •ht voh·en
van den spr. en de, naar aa"hiding va"l ti et
gesprokene (en tot voldo ning- hen :1twoorde) - .rrgen, bleek, 0Ye1·él11id eli,ik:,
dat het "doel" van dien avond ·was bereikt.

Het resultaat ·was dan ook: ,,Een en
twintig V:---ijw. Lar1dstormers!" ·
Deze avond, kenmerkJnd èoor "opbouwing" en "gezelligheid" tevens, werd door
,de:i heer Hogew~g met dank~cbed l:esloten.

Landstormkorps Motordienst.
Met het Twentsch Vrijwillig Motorkorps
op oefening.

Zaterdagmiddag 28 Nov. Ll. hield het
Motorkorps van den Vrijw. Land~orm een
Uit het Orgaan "Pro Rege". welgeslaagde oefening, onder leiding van
den Kapitein R. G. A. Z. va::i Haersholte
te Zwolle, Districtscommandant van het
Motorkcrps.
Om half twee verzamelden zich op het
WEST-FRIESLAND.

H. HEERES~iA, Secr.

den overgebracht naar het front, maar
daar er gevaar bestond voor vijandelijk
vuur werd order gegeven, met gedoofde
lichten naar Borne te rijden, alleen de
motorrijders mochten rijden met gedempt
licht.
De oefening slaagde schitterend, waarvan de Commandant aan het einde van
den tocht dan ook getuigde.
De tocht is werkelijk een propagandatocht voor het korps ·geweest, op welks
vrijwilligheid wij bijzonder den nadruk

wistische handelingen moeten (om verg1ssmgen te voorkomen) binnen eenige dagen worden
gefusilleerd; in elk geval vóór den 16en
October.
6. Personen, gestraft met gevangenisstraf in
de interneeringskampen moeten daar vóór den
16en October zijn aangekomen.
7. In de districten met gevaarlijke antisovjet elementen onder de bevolking, moet de
legermacht versterkt worden. Het is nutteloos
lieden te arresteeren; de bevelhebbers moeten
doortastend optrede::i. Alle verdachten en be,-
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Verwisseling van Commando.
Ongeveer een jaar geleden nam de le
luit. Evenwel het commando over dit Verband van den kapitein Van Vocrthuysen
over. Hadden wij steeds commandanten gehad, welker vertrek door allen werd betreul'd, zeer zeker is dit nu wederom het
geval bij het heengaan van den luitenant
Evenwel. Hij voerde slechts ruim één jaar
het commando hier in West-Friesland, doch
<laar hij een man was, die zich overal voor
interesseerde wat den Bijz. Vrijw. Landstorm betreft, daarbij hoogst aangenaam
was in den omgang en steeds bereid tot
inlichtingen en tot het bijwonen van vergaderingen van onze Plaatselijke afdeelingen, daar heeft bijna iedere Landstormer
onien scheidenden commandant leeren kennen als een bijzonder aangenaam mensch en
hoogstaand officier. Het is dan ook uit
naam van zeer velen, dat ik in ons Landstormblad een enkel woord van afscheid
tot den luitenant Evenwel meen te moeten
ric·hten. Luitenant, het spijt ons Westfriezen werkel\jk, dat uw verblijf in ons midden slechts van zoo korten duur is geweest,
gaarne hadden wij U als onzen kapitein
hier gehouden; maar waar wij als goede
militairen allen moeten gehoorzamen in
wat van hoogerhand wordt bevolen, zullen
wij ook in uwe overpaatsing moeten
berusten. Er blijft ons dus niets anders
oYer, dan U de verzekering te geven van
onze hoogachting en vriendschap en de
hoop uit te spreken, dat U Uwe jongens uit
\Vest-Friesland niet zult vergeten. In onze
gedachten zult gij in aange~ame herinnering blijven. Moge het u welgaan in uw
nieuwe garnizoen.
Le Roi est mort, vive le Roi ! Een welkom
aan onzen nieuwen militairen leider, den
kapitein Brederode. Op onze medewerking
in Uw nieuwen werkkring kunt U rekenen,
kapitein. U hadt vele goede voorgange.t>s,
wij twijfelen niet, te oordrelen naar de
korte kennismakin~. dat wij het wederom
goed hebben getroffen.
SCHUTTEN.
H oom, 3 December 1925 ...•

Iristructie-loonen voor oefeningen
Vrijwilligen Landstorm.
De belooningen voor werkzaamheden bij het
p!aatselijk militair onderricht of voor h1Jlpverleening bij oefeningen van den Vrijwilligen
Landstorm zijn vastgesteld als volgt:
voor
officieren van ten minste f 1.35 tot ten hoogste f 2.70 per uur, met een maximum van
f 8.10 per dag; voor onderofficieren van ten
minste f 0.80 tot ten hoogste f 1.80 per uur,
met ('.en maximum van f 5.40 per dag; en voor
militairen beneden den rang van onderofficier
van ten minste f 0.50 tot ten hoogste f 1.per uur, met een maximum van f 4.05 per
dag. Neemt een officier of onderofficier deel
aan het onderricht, of de oefening in eene
plaats (burgerlijke gemeente of het bij name
bekend, afgezonderd liggend onderdeel eener
gemeente-, gelegen op meer dan 5 K.M. buiten
de woonplaats van den betrokkene, dan bedraagt het uur-minimum resp. f 1.62 en f 1.08.

GRONINGSCH VERBAND.
Zooals velen Uwer wellicht reeds vernomen hebben, heb ik den militairen
dienst verlaten en daarmee teve;.1s de
:functie van aangewezen comp1andaht van
het Groningsch Verband neergelegd. IIet
is mij een behoefte, mijn welgemeenden
dank te betuigen voor de ondervonden
medewerking en sympathie, en U allen
een hartelijk vaarwel toe te roepen.
De gep. Majoor,
V. REPELIUS.
Groningen, 9 December 1925.
Door omstandigheden buiten mijn wil,
ondervond bovenstaand bericht vertraging,
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, De Koningin in de overstroomde gebieden.

marktplein te Enschede de seetie Enschede
en de groepen Haaksbergen en Olderi:zaal.
waarna naar Hengelo werd gereden, \vaar
de sectie Hengelo zirh bij de colon::ie
voegde. Dan ging de rit naar de Kasteellaan te Delden, waar reeds de sectie
Almelo wachtte.
Hier werden de instructies door den
Commandant gegeven.
De oefening ging uit van het volgende
plan: 0117,e troepen RtrijdC'n met voordC'el
in de lijn Ha.rdenberg-Tubbergen-Oldenzaal-Gronau front N.-0. Holten is eindstation voor den aanvoer van levensmictdelen per spoor, Rijssen van munitie.
Op den Zaterdagmiddag kri.hen genoemde sectiën en groepen bericht voor
C:en nieuwe vervoeropdracht.
•
De sectie Enschede en de groepen Haaksbergen en Oldenzaal, onder commando
van den Rri::erve Je Luit. G. J. van ITeek
W.Hzn. te Enschede 1moeteU: munitie laden
te Rijssen, de overige secties onder commando van Res. le Luit. E. Ekker Jr. te
Hengelo moeten levensmiddelen laden te
Holten.
Een verkeersregeling is ingesteld, waarbij de straatwegen benevens de grintweg
T◄Jnschede-Twckkelo-Itengelo zijn beschikbaar gesteld voor de auto-treinen en het
verkeer alleen in de richting HengeloGoor-Holten-Rijssen-Almelo mag plaats
hebben.
Tijdens de oefeningsrit wordt enkele
malen gestopt en geseind.
Bij IIolten splitstm zich de beide commando's, welke elkaar later na kwijting van
de opdracht weer in Rijssen ontmoeten.
Daar was de algemeene verzamelplaats
het Padcgebouw.
Een verrassing was daar een gezellig
gedekte tafel aan te treffen, De inspann<'nde rit ◊ver de hard bevroren wegen en
de frissche buitenlucht zoude:ri oorzaak
zijn, dat de ta:l:el alle eer werd aa11gedaan.
De heerlijke soep en "moes met rookworst" smaakten opperbest, terwijl een
glaasje bier de gczelligl1eid verhoogde.
De I{apitein-Commandant bracht de
eerste dronk uit op It. M:. de Koningin.
Onder het maal werden door het orchestrion vaderlandsche liederen ten gehoore
gebracht.
Dan werd de oefening vervolgd. De
munitie en levens~iddelen moesten wor-
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leggen. Al dè deelnerners waren VPijwilli~
opgekomen en er was niet de minste verplichting.
Als gasten maakten den torht mrdc de
Luit.-Adj. van het Vrijw. Landstormkorps
Motordienst J. Kleuve1· en de heer L. A.M.
Druggeman, secretaris der Oewestelijke
Landstormcommîssie in Twente.

Foto i\-V, Vcrce1;. Futu L111.uwx 1

',ualll.

sclm'cr.gde P(!TSOJlen moëtêu • ter if.r;i-tse w<Ïri
den doodgeschoten.
Het tweede decreet he2ft betrekking op rle
em,granten, aan wie. in overcenstemm;P~ •r,et.
de afgekondigde amnestie de terugk8er naar
Rusland wordt tocg-c:stuan. Dit luidt:

G. P. U.

Administratie.
District Minsk. Aan de hoofden van Departementen v. h. d;strict Minsk.
5 Oct. 19'.:S.
No. 3129 - geheim.
Met het oog op den terugkeer van een aantal emigranten na de amnestie van den 17den
Op de gebruikelijk wijze werd andermaal October, hoewel deze toevloed van
contradoor den Nat. Bond tegen Revolutie het I revolutionairen in geen enkel opzicht het norvolgende communiqué verspreid:
· male leven van de Sovjet-republiek kan bain,,De . pers van alle lande~ heeft de tijd~ng vloeden, echter overwegende, dat deze em:grangepubhceerd van de amnestie, door de SovJet- ten niets geleerd en niets vergeten heoben
regeering geproclàmeerd,
die :zou
toegepast ti"de
• h e t b UI•ten , an d en da t ZlJ··
• •
,
J ns h un ve1· b'"f
dJ m
w_orden op alle~.' }ie in de Russische ~evange.- alleen tot ons terûglceeren, omdat zij anctel's
nissen op bevr)JC1m~ wachten en op cte Rt,ssi- in den vreemde zouden verhongere en uversche emigranten. Het bolsje"'.!stische _be:Vind ,. wegende dat deze terugkeerende ;migranten
zal de wereld verbazen door ziJn humamteit en zullen trachten de loyale burgers van
de
rekent op de naive geloovigheid van alle andere u. s. s. R. te beden·en en op alle mogelijke
1 wijzen zullen trachten het Boeren- en Arbeilanden.
In ve~~and ~iel'lrted~ kan het wellicht van dersbewind omver te werpen, is het absoluut
belang Z1Jn eem~e details te verneme~ omtrent noodzakelijk energieke maatregelen te trefde zoo ostentatief verleende amnestie.
fen om hunne p:annen te verijdelen. Daarom
Het Poolsche go,.ivernement heeft geheime · heeft de Z. I. I{. S. op· hare confetentie van 2
decreten in hanc,en gekregen, uitgevaardigd October 1925 bepaald:
door de G. P. U. (vroeger bekend en berucht
1. Dat alle terugkeerende emigranten en de
onder den naam Tcheka). De decreten we::rden personE:n, waarmede zij verkeeren na h•il)ne
uitgevaardigd in Mfnsk en gelijkluidende wer- terugkomst, nauwlettend bewaakt zul.en worden verzonden uit Moskou naar alle deelen den.
van de U. S. R. R"
2. Dat alie terugkeerende emigranten
De èe1•ste heeft betrekking op de zooge- speciale paspoorten zullen ontvangen. waarin
naamde amnestie voor de gevangenen;
de het oogenblik van hun terugkeer en hun beinhoud er van luidt als volgt;
roep is vermeld.
3. Dat de bewaakte personen niet mogen
1. Alle :zaken van gevangenen, beschuldigd
,
van anti-volsjewsi:ische handelingen, moeten bemerken, dat zij bewaakt worden.
onmidde.lijk weer aanhangig worden gemaakt.
4. In het geval van verdachte hanc1elingen
2. Evenzoo alle zaken tegen personen, ge- van deze peF-Sonen, zullen zij door de G. P. U.
nrresteerd wegens oppositie tegen de Sovjet- worden gearresteerd, maar moet dit in het
wetten. Al deze gevangenen moeten uiterlijk geheim geschieden, ten einde niet de aandacht
1~ October worden gefusilleetd.
te trekken van anderen.
8. Gevangenen beschuldigd van gewapende
5. Overwegende, dat de elementen, die uit
actie têgtm de sovjets, die rnet de wapenen in het buitenland komen, in geen enkel opzicht
de hand ,:ijn gevangen genomen, moeten onmid- gewenscht of nuttig zijn voor de Sovjetdellijk worden dootlgel!!choten.
republiek, moeten deze gearresteerde emigrao4. Alle :zaken van gevangen.en, bescirnldigd
!',en door de agenten van de G. P. U. na een
van spionnage moeten onmiddellijk herzien eenvoudig, kort geding worden doodgeschoten.
worden; alle gevangenen, die schuldig bevonDit decreet treedt in werking op den 17 den
den worden aan bovengenoemd misdrijf, moe- October 1925.
ten voor den 16 October worden doodgeschoten.
De Chef van de administratie: MEDVED.
5. Alle personen, verdacht van anti-bolsjeSecretaris: ZSHDANOWITCH.

De bolsjewistische Amnestie.
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HET LANDSTORMBLAD
VAN 15 JANUARI 1926.
TWEEDE BLAD.

het overstroomingsgebied verblijven. Deze
Afdeeling Nigteveg't.
personen
ontvangen het boek de volgende
week.
·
'
De functie van leider in deze nieuw opDe uitgave kon geschieden door de finan- gerichte afdecling wordt tijdelijk waargecieele hulp van belangstellende::t,
nomen door den heer J. Kaate, Abcoude.

Het Zilveren Huwelijksfeest van H. M. de
Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik
op 7 Februari a.s.

WIE ZINGT DAAR?
- - - - - - - - ..De N,111

E:dl.,ora':'

DOORBRAAK BIJ DALFSEN EN ZALK.

Het Huldeblijk van den Landstorm.
Zooals b het Novembernumme-· van ons
blad is aangekondigd, zou aa'l elke A fdeE)ling een afbeelding van het mtwerp-Tegeltahleau worden verzonden.
Dit is thans ge!>rhied, zoocla: verwacht
mag word.en, dat 1eder in de geleg:mheid is
het o:itwer'1 te zien.

Ale de New Edison speelt, boor-t mea
De Lo1'cl>~e Stem en do
J>e:eookcr vraagt fluls1erendt

..WU:O ZI.NGî DAAR?"

l. ~ t
l~w~

Reeds ai}n van verschillende afdeelingen
de ingezamelde bijdragen ingekomen.
De andere afdeelingen verzoeken wij ook
aan deze aangelegenheid hare gewaardeerdt aand'.lcht te .willen sc.h·mire:i.

Il

1
N V. Tnt. PMs F• to RnrPan A mstt'rdam.
H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins in gesprek met de officieren van de~ Vrljwilligen Landstorm Motordienst: Luit. Kol. H, Wynandts, Korpscommandant, MaJoor Van
Heeckeren v~n . Kell, Afdeelingscommandant van Gelderland en Overijssel, Kapitein Van
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Lange Poten 15. Den Haag
,

Rotterdam

c:r:mm

Haersolte en le
Tengevolge van de noodzakelijke
reorganisatie van ons blad, zagen
wij ons tot onze spijt genoodzaakt LANDSTOR!!lf.KORPS STELUNG VAN
AMSTERDAM.
het pecembernmnmer te laten uitMutatiën.
vallen.
Afdeeling Diemen.
Dientengevolge wordt dit num- Beda:ikt als lid, wegens vertrek naar Hilmer nog gezonden aan al de adres- versum C. Pereboom Sr,
Leimuiden.
sen, zonder dat daarbij rekeni11~ is Afdeeling
J.n de vacatµre P. Broèkhu'izen benoemd tot
gehouden met de inzending der lid J. van Gále.n te · r..~iinuiden ..
. ,, .
formulieren uit het November'·
nummer.

r

Il

Amsterdam • Leidschestraat 84

De vee:beid der ingekomen stukken was ook
ditmaal weer oorzaak, dat vele bijdragen niet '
konden worden opgenomen.
REDACTIE.

t,

Kunstzaal Edison
88 Witte de Withslraal 88

Correspondentie.

Ons Decembernummer

Wij noodigen U uit tot een bezoek

Benoemd: tot leden der Gew. Commissie:
Jhr. Mr. -::::. Dedel, bui-gemeester van Abcoude
Het Koninklijk- bezoek aan -P.roo.stdy en Apcoude-Baamb2;ggge. .
J, Versteeg Jr., burgemeester van MonniL.imburg.
kendam en Katwoude.
H. W. Di;tykers, Reserve-kapitein voor SpeEen herinneringEboek der eereciale Diensten Districtscommandant Motorwa<.'hten van het Landstorrnkorps korps.
'
·
der Limburgsche Jagers.
Afdeelingen Amsterdam I-IX,
Bij de clectrische drukkerij van Gebroeders
De schietbijeenkomst op S0 November I.I.
van Aelst te Maastricht is een , Herinnerings- werd bijgewoond door 197 leden.
boek der eerewachten van het Lands:ormcorps
De volgende schietbijeenkomst is voorloopig
der Limburgsche Jagers te Lin:ie . .Roermond, vastgesteld in de tweede helft van de maand
Maastricht, Ven 1o, · Venray en Mook, ver- Januari a.s.
schenen, bij gelegenheid van het Koninklijk beAfdeelingen. Zaandam en Koog-Zaandijk.
zoek aan de provincie Limburg. ,,Alsmede"
Benoemd tot Ud der Plaatselijke Commissie:
houdt dit beek in "het levensbe1icht; der Nassauers, rustend in Limburgsche1. bo<lem." De J. Driessen, burgemeester van Koog aan de
secretaris der Gewestelijke Lands:ormcum- - Zaan.
mi,~ie b Limburg, Jilr. J. A. I. H. Graafland
St. Nicolaas Schietwedstrijd. te Leimuiden,
ste·de het samen.
Door de plaatselijke afdeeling Leimuiden is
Jhr. Robert Graafland teekende den heral- vrijwillig een bedrag opgebracht teneinde de
dischen omslag. en voorzag dit boek van een leden in de gelegenheid te stellen deel te nemen
passend feestkleed. Prof. Dr. F. J. C. Kramer, aan een St. Nlcolaaswedstrijd. Deze wedi::tr!jc
directeur van het koninklijk Huisarchief, Dr. P. werd 4 December gehouden en o.m. bijgewoond
D1 ppler en Dr. W. Goossens, respectievelijk door den Korpscommandant, Majoor C. de
arc11ivari-s en chartermeester van het .Rijhar- Veer.
chief ~e Maastricht en Ir. F. Sassen, leeraar te
De prijzen bestonden uit banketletters en
Rolduc werden bereid gevo:iden voor het his- chocc ladeletters.
torische ge,leelte hunne inlichtingen te verVoor het huldeblijk aan te bieden aan Hare
echaffen. Vele goede foto's verlichten den tekst
Majesteit Koningin Wilhe:mina en Z. K. B.
in bruinen druk op crême-gekleurd papier.
Prins Hendrik der Nederlanden werd door de
Dit herinneringsboek is niet in den ha::vlel
afdeeling een bedrag van f (t01 bijeengeen wordt toegezon<len ·o.m. aan de 700 Limb.
bra~ht en aan de Gewestelijke Commissie afgeJa~èrs. die de eere-wach~en vormden. Deze
dragen.
v•eek worden alle exemplaren aan de recnt}:iebbenden verzonde:1, behalve aan hen, die in
Afdeeling Marken.

Luitenant Kleuver.

Ingeburgerd f
Langs den IJssel is, bij den ramp, die
ons volk door overstrooming en doorbraa1"' l-ieeft getroffen, gebleken. hoe onze
orga:iisatie haar plaats in ons ve>lk~leven
heeft ingenomen.
In 't oogenblik van 't gevaar werd gevraagd om den Bijz. Vrijw. Landstorm.
Onze mannen boden zich aan, noch éér
zij gevraagd werden .
, Zij, · en met name de leden van het
Motorkorps, hebben schitterend werk geleverd.
Daden van zelfopoffering zijn verricht.
, B.iJ de do.orbraak en het reddingswerk
b-ij z:'alk.
Bij den aanvoer van mate"ialen om de
doorbraak te dichten bij Dalfsen.
Eigen gezondheid en leven werden gewaagd, om anderen te red<len uit den
nood.
Om rust niet gevraagd, zoolang het gevaar niet bezworen was.
Niet alléén in Zalk en Dalfsen, ook in
andere plaatsen werd om onze mannen
gevraagd en pakten ze krachtig àan.
Zoo trad weer de beteekenis onzer organisatie aan het licht.
, En bleek zij in onze streken te zijn

ingebutgerd.

Uit Legerorder 1925 No. 406.
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS
·van de lichting 1910 en van oudere lichtingen dan van 1910 zijn vrijgeste!d van
de inlevering van hun kleeding en uit-

rust.
De Inspecteur van den Vrijwilligen
Landstorm verstrekt daartoe vóór 1 Dec.
1925 de noodige opgaven aan de indeelingsdistrictscommandanten, onder overlegging van de zakboekjes dezer Bijzon:lere Vr~willigers,

N.B. Bij de inneming van de kleeding en
uitrusting van de lichtingen 1910 en ouder,
welke reeds heeft plaats gehad, hebben, ook
sommige Bijzondere Vrijwilligers hunnen goeAfgetreden als leider wegens vertrek deren willen inleveren. In hoeverre dit juist
naar Ter Aar de heer C. Snijders.
was, daaromtrent zullen wij in een vo:gend
Benoemd tot leider J. de Groot, Kerk- blad mededeeling doen.
buurt 140 Marken.

Afdeeling Nieuw Vennep Noord.

STEENWIJK-STEENWIJKERWOLD.
Afgetreden als leider wegens vertrek
naar Amsterdam, de heer J. Kortenoeven. · De heer Goeman Borgesiu-s, BurgemeesBenoemd tot leirler de heer M. B. ter van Steenwijk, heeft het ::Sere-voorzitBenard, Hoofdweg 673, Nieuw-Vennep.
terschap der gemeenschappelijke Plaatselijke Landstorm-Commissie aa::ivaard.
VERBAND VOLLENHOVE.
In de plaats van kapitein D. BUYS is
opgetreden als Verbandscommandant de
kapitein J. H. St):t-,"~B. De kapitein Sonne
is onlangs teruggekeerd van zijne detacheering Ned. Oost.Indië en behoorde tot
degenen, die in 1014 met wijlen over-,te
Thomson in Albanië werden gedetache1.;rd.

Bescherming
der Openbare Diensten.
In het "Handelsblad" van 20 November
j.l. vonden wij het navolge:idP. bericht owr
de Engelsche Noodhulp-Organisatie, welke
ook tijdens de Regeering van MacDonald
werd gehandhaafd.
Uit het Lagerhuis.

Een interpellatie over de O. M. S.
LONDEN, 19 Nov. (Eigen Ber.). In het
Lagerrtuis werd heden door het Labourlid
Taylor geïnterpelleerd over de verhouding van
de regeering tot de z.g. 0. M. S. (Org;.nisation
for the Maintenance of Supplies). Eenigen tijd
geleden had MacDonald in een brief aan de
,,Times" verklaard, dat de regeering moeilijk
van de leiders der arbeiders kan verwachten,
da. dezen zullen medewerken tot handhaving
der orde, indien zij dergelijke tegen d~ arbeÎ:
ders gerichte organ_isaties steunt. Ook de
liberalen zien in de 0. M. S. een verkapte
organisatie der fascisten.
Taylor vroeg thans of het waar was, dat
de minister van binnenlandsche zaken een
geheim rondschrijven aan de gemeenteambtenaren heeft gezonden, waarin gezegd
wordt, dat de regeering besloten heeft tot
oprichting van een organisatie tot handhaving
van de openbare diensten in geval van een
conflict en waarin de ambtenaren worden aangespoord functies in deze organisatie te aanvaarden en personen, welke voor dergelijke
functies in aanmerking komen, op te geven.
De minister van binnenlándsche zaken antwoordde, dat sedert jaren onder verschillende
regeeringen een dergelijke organisatie heeft
bestaan. Onlangs werden stappen gedaan om
deze organisatie te hernieuwen en uit te
breiden. In verband daarmede werd een rondschrijven verzonden. Een circulaire aan de gemeentelijke autoriteiten is in voorbereiding en
zal dezer dagen worden gepubliceerd.
Taylor vroeg waarom het rondschrijven dal].
als geheim werd behandeld en onder dubbel
couvert werd verzonden, waarop de minister
antwoordde, dat ':>edoelde organisatie ook
tijdens de Labour-regeering tot de geheime
instellingen werd gerekend, dat hij zelf echter
onmiddellijk had besloten de plannen der regeenng ten aanzien van deze organisatie zoo
sJ,oedig mogelijk algemeen bekend te maken.
De minister verklaarde, dat het niet waar is,
Jat, zooals Lansbury heeft beweerd, de gemeentelijke autoriteiten zijn uitgenoodigd
menschen te noodzaken zich als buitengewone
politie-agenten te laten inschrijven.
Kenworthy vroeg welk standpunt de regee•
ring inneemt ten aanzien van de quaestiP. De
minister antwoordde, dat de regeering het als
haar plicht beschouwt voor de l'~!lc.t11nng van
de openbare diensten te zorgen en dat hij
plannen heeft uitgewerkt om dit doel te bereiken. Indien echter een niet-officieele organisatie in staat is lijsten te verstrekken van
geschikte personen, die zich voor dergelijke
diensten beschikbaar stellen, dan zal daarvan
een dankbaar gebruik worden gemaakt.
Kenworthy repliceerde, dat dit geen antwoord
op zijn vraag was. Hij wenschte te weten hoe
de minister tegenover de 0. M. S. staat. Hierop
verklaarde de minister, dat men het veilig aan
de regeering kon over] aten er voor te waken,
dat geen org,rni~ane iich bevoeg,J11c• 1en aanmatigcle, welke alleen aan de regeering bel1ooren.

HOTELS EN
RESTAURANTS.

dienstdoende militairen de volgende toelagen zullen worden 6 enoten:
door officieren f 6.- per dag ; en
door onderofficieren en militairen bene's-Gravénhage Cafe-Rest• .,HetZuid" den dien rang f 4.- per dag.
Groenmarkt 37.
Vorenvermelde toelage worden met
Lunch il 1 1.5~. Plat du iour vaoat t 0.70, Dioen il r 1,75
2.25 en 13.-, Coupooboekje1 •oor 12 diaers à r 1.75 ... f 19.20 f 2.- per dag v·erhoogd, voor zoover de
Zoodat• Diner·Concer1
dienstdoende militairen gezill$hoofd zij,n of
gelijkgesteld geacht kunnen worLaren (Gooi) Hotel "Hamdorff" daarmede
den.1)
Prima Keuken
Gerenommeerde Wijnen
Ruime Garage en Stallin~.
De Directeur . R. U. TJEl!.RDl!.MA

Utrecht.
Hotel .,Noord•Brabant"
P. MULDER & ZONEN.

Vergoedingen en pensioenregeling.
Wanneer soms iemand door de regeling
der mobilisatietoelagen voor den Bijzonren VrUwilligen Landstorm er toe mocht
zijn overgegaan, om zich te verbinden, dan
is hij er wel. .. erg naast geweest.
.
Immers in de zeven jaar van het bestaan
van ons Instituut., is de Landstorm rustig
kunnen thuislilijven. Zonder toPlagen alzoo.
\Vij heliben daarom ook nooit vee) aandacht gewijd aan die z.g. voordeelen!
Wijl het onzen Vrijwilligers daarom niet
gaat. Intusschcn kan het zijn nut hebben,
nog eens te laten zien, dat ook de positie
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in tijd van mobilisatie, door de Regeermg uitnemend geregeld is.
Wij laten daarom hieronder volgen, de
bepalingen omtrent tractement, toelage,
kostwinne.·svergoedmg en pensioen, zooals
hierin door de Regeering reeds van den
beginne af is voorzien.

Indien U bij genomen beslissingen en aan leden van burgerwachten of aan
nopens kostwinnersvergoeding reeds reke- hunne nagelate11 betrekkin 6 en ter zake van
ning Lebt gehJuden met zoodanige toe• ongevallen, hun overkomen bt de handlagen, gelieve U die beslissingen te herzien having van de openbare orde f 100.000. 2 )
voor zoover ze betrekking hebben op verArtikel 2.
blijf onder de wapenen na 2..; October j.l.

Te:1gevolge van vorenstaande WJJZI~ng
van net V de hoofdstuk der :3taatsbegrootmg voor het dienstjaar 19 '9 wordt de V de
De l:inîster van Oorlog,
afdeeling met een honderd duizend gulw.g. ALTING VON GEUSAU. den (f 100.000) en het eindcijfer der bc1
de algemeene salarisverlaging in 1
) Bij
grooting met gelijk bedrag verhoogd.
1925, zjjn deze toelagen met 10 % verminderd.
Lasten en l)evelen, dat deze iJ_ het Staats-blad zal worden geplaatst, en dat alle
DOORBRAAK BIJ DALFSEN EN ZALK.
Ministerieele Depar:ementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aa::-igaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zulle1;1 ho-ude.a
Gegeven

Aan de Burgemeesters.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Beschikking van den Minister· van
Oorlog van 21 Mei 1919, llle afd., no.
196. (Ler;erorder 1919 R no. 214.)
De Vrij willige Landstorm motordienst in actie.
Zie ook R. B. L. blz. 93 (zooals deze
gewijzigd is bij Legerorders 1920 no.
Pensioenregeling.
DEPARTEMENT VAN OORLOG.
211 en 1921, no. 229 ).
AFDEELING DIENSTPLICHT.
Toelagen.

No. 136 K.

Bij Koninklijk Besluit van 28 April 1919,
30 October 1919.
no. 81 is bepaald, dat, indien van den VrijOnderwerp:
willigen Landstorm ter handhaving of to!
Toelagen. Kostwinnersvergoeding.
herstel van de openbare orde of rust hetzij
geheel hetzij gedeelte.ijk een militair geMet afr•ijking in zooverre van het ver••bruik wordt gemaakt, door de daarbij melde b het eerste lid van het ron<lichri.jï,
ven van 29 Mei 1918, 1,fd. Dienstplicht No.
133 L, moet bij de berekening der ihkomsten, waarover een gezin beschikt, van 26
October 1919 af geen rekening meer worden gehouden met:
lo. . .......... .
4o. de toelage voor personeel van den
Vrijwillig-en Landstorm, welke wordt toeg-ekend ,indien van dien landstorm een militair gebruik wordt gemaakt.
Ik heb clen militairen autoriteiten opgedragen, U in den vervolge nopens genoemde toelagen geen opgaven in verbrnd me:
kostwinnersvergoeding meer tt zenden.

----a,t:m

fijne .llook!t1bäl,

Onder de streep.
Een revolutionnair over Rusland.
,,De waarheid over Rusland".
Er is een merkwt.,. ardig boekje verschenen
onder bovenstaandE':t1 titel. De anarchitsische
uitgeverij "Alarm" te 's Gravenhage heeft het
noodig geoordeeld, nu er allerwege over de
toestanden in de Rovjet-rP.publiek wordt gesproken naar aanleiding van de rapporten der delegaties uit alle landen, de arbeiders. en speciaal
de revolutionnaire arbeiders in ons land de
"waarheid over Rusland" onder de oogen te
brengen. De brochure, die dit onderwerp behandelr is van de hand van den bekenden anarch1"tische:i spreker A. L. Constandse en beva';
zulk vernietigend materieel voor de dwepers
met Rusland, en geeft aan de hand van te
controleeren feiten zulk een duidelijk overzicht
van den werkelijken toestand der arbeidersklasse in het ongelukkige land, dat we niet nalaten mogen ' deze feiten naar voren t, brengen, overtuigd als wij zijn, dat een anarchis•
tische brochure onzen lezers als regel niet
o,der de oogen zal komen en de propagandistische waarde, die het boekje bevat, dus niet
volledig zou worden uitgebuit.
Dat we niet met een verdediger der kapitalistische wereldbeschouwing te doen hebben,
doch met een wericelijk voorstander van revolutionnaire actie, (wat het oordeel over Rusland des te meer waarde geeft) blijkt uit een
verklaring, die de schrijver aflegt in de inleiding van zijn werkje.
Hq zegt daar:

"Deze hoofdstukken zijn dan ook gericht
rechtstreeks tegen de Russische regeering.
Voorstanders der sociale omwenteling, prop-1r<indis;en der ereldrevo!utie. vija."l.den van

c

staat, kapitalisme en militairisme, zijn we geen
verdedigers eener democratie, geen aanhan•
gers der wettelijke methoden, gee nvrienden
der West-Europeesche toestanden. Wij bestrijden de Russische regeering juist daarom, om•
dat ze niet al1een in Rusland kapitalisme en
militarisme verdedigt, maar den vloekwaardi:
gen toestand der arbeiders gruwelijk heeft ~rP.rgerd, de bourgeoisie heeft gerugsteund. den
oorlog neeft voorberPid en de revolutie
onmogelijk gemaakt. En de Russische regeering, welke de Europeesche arbeidersbeweging
aan zich ondergeschikt tracht te maken, Is
des te gevaarlijker naarmate ze sterker er
naar streeft, haar reactionnaire bedoelingen te
verbergen achter revolutionnaire leuzen."

Na deze korte verklaring valt Constandse
als het ware met de deur in huis door onmiddellijk de belangrijke kwestie der delegatierapporten te behandelen. We lezen:
,,Hoe arbeidersdelegaties en reizigers in Rusland worden voorgelicht, leert het volgende:
In het te Moskou verschijnende tijdschrift
"Nowvi Wostok" (het Nieuwe Oosten) heeft
mevrouw Kamenew in Juni meegedeeld, hoe de
Russische inlichtingsdient werkt. In Moskou
bestaat een Vereenigd Bureau voor Informaties, ,,Obi" genaamd. Dit bureau moet alle
buitenlanders van materiaal en "ervaren gidsen" voorzien, opdat buiten1anders "geen verkeerde voorstellingen van de Russische toestanden" zullen krijgen. Tot 1 Februari 1925 hadden de gidsen l 77 buitenlands•.1e reizigers bewerkt: uit 23 landen waren er 79 politici, 29
journalisten en 29 geleerden onder. De Obi
heeft een sectie -roor het zenden ,an informaties naar het buitenland. Zoo heeft professor
Obst daar zijn boek mee samengesteld, de Argentijnsche geleerde Dobrenki, de Duitscher
Wilhelm Herzog, de "Prager Presse" en tal
'.Van andere 11ersonen en bladen moesten op deze
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Wijziging van het vijfde hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919.

ONTWERP VAN WET.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oran.ie-Nassau, enz., ~nz., enz
AHen, d\e r, deze zull~n zien of hooren
lezen, salut! aoen tr weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, <lat de wensche1ijkheid gebleken is
van eene WJJzi.o;mg van hoofdstuk V der
Staatshegrooting voor het dienstjaar 1919;
Zoo is het, dat Wij, den 1{aad van State
gehoord, en met gemeen overleg der StatenOeneraal, hel-ben goedgevonden en ver•
staan , gelijk Wij goedvinden er verstaan
bij deze:
Artikel 1,

Na art. 85 wordt ingevoegd Let volgende
artikel:
Art. 85 a. Uitkeeringen a ..ri. militairen

MEMORIE VAN TCELICHTING.
In?ien ter beteugeling van onlusten gebrmk gemaakt moet worden ;an de diensten van milita ren, de vr~villige landstorm daaronder begrepen, of van de burg~rwachten, bestaat de mogelijkheid dat zij
die het gezag helpen handhaven. het slachtoffer worden van Je vervullin van hun
plicht. Het ligt voor de hand, d;t het Rijk
dengenen, wien aldus een ongeval morht
treffen, de helpende oar.d to te,'kt, hetzij
~?or -~an een verwonde eene 0l~vende of
t1Jdel]Jke tegemoetkoming te verstrekken
' hetzij door de zorg over te nemen voord;
nagelaten betrek kin gen.
. Wel is waar voorzien ,lc militaire pens10enwetten eenigermate :n lit geval. maar
vooreersc z~jn deze met op leden van bur?'erwachten van tocpassir.g en ten andere
1s hetgeen den getroffene of zijne nabestaanden volgens die wetten . T~ worden
toegemeten, ,,, te karig.
Het i~ n_iet meer dan bi1lijk, dat zij die
slee? ts meiden teel of kr ch' em eene vrijw1lhge, belangelooze verbintenis geroepen
word:n mee te werke~ tot handhaving van
de openbarr orde, zooveel doenlijk op denzelfcle:1 voet worden behandeld als degenen die gerechtigd zijn krachtens de Burgerlijke Pensioenwet, de Pensioenwet voor
de gemeente-ambtenaren en de wetten ten
behoeve hunner weduwen en weezen.
Nçichtans is het vrij ;vc.J onrr,ogelfk hiervoor al:ge1n·ee}1e"reg·l':ls te: ~te.:en, '6bl(, omdat
men staat tegenover een categorie van pers?nen die riiet in publieken dienst z~in. wellicht een zclfstal"dig beroep uitoefenen en
voor wie de uitkèering ~-:h dus niet als
voor ambtenaren laat berekrn1::n.
De _aangewezen weg om de nooJzakelijke
voorz1enm("en te treffen is dus - op het
voetspoor van hetg~nn ÎTif,< ·:ijd s gedaan
ten behoeve van de bezoldi.!sde leden der
2

)
Telkenjare sedert de aanneming van dit
wetsontwerp komt een dërgelijk artikel voor
op de bcgrooting van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw.

"officieele" gegevens afgaan. (Men zie voor in de ondernemingen gestoken kunnn worden
uitvoeriger beschouwing omtrent de O. B. I. en officieel de Russische regeering haar verhet hoofdartikel in het Augustusm;mmt,r van overde plaats toekennen. (Zie o.a. Telegraaf
het vorige jaar "Ik Zal Handhaven". (Red. 22 Dec. 1924.)
I. z. H.).
Later is het officieele rapport verschenen,
Ook het rapport der Engelsche arbeiders- dat in het Engelsch 250 bladzijden beslaat. Het
delagatie is geheel samenresteld uit door de belachelijke van 't geval is nu het volgende.
Obi, dat is door de regeering zelf verstrekt De delegatie werd vóórgelicht door d°è regee- f
materiaal. Mjasnikow, een oppositie-communist, ring, was gast der regeering. Ze kon dus niet
over wien we nog schrijven zullen, die onder zelfstandig o:idcrzoeken en kende geen woord
den tsaar 7½ jaar is gevangen gel:ouden en Russisch. Reeds in Riga werd "or.ze delegatie '\l,
door de bolsjewiki evenzoo werd mishandeld, door de officieele vertegenwoordigers van den
spreekt van "Potemkin-dorpen"; onder tsarin Sovjetstaat ontvangen; door den gëzant en
Katharina II liet minister Potemkin in dorre adere officieele persoonlijkheden, die de dele•
streken aan de tsarin bloeiende dorpen zien, gatie bij het Russische gezantschap in naam
die slechts tooneeldorpen waren, slechts décor!" der Sovjet-regeering ontvingei.. " De delegatie
Hett rapport der Engelsche de.ega•ie.
vertrok 7 November, over Moskou, het Don"Het rapport der Engelsche arbeidersdele- gebied, den Kaukasu~, naar Moskou tc.rug en
gatie staat even:.,oo vol leuiens. Men leest bijv. via Petersburg (Leningrad) naar Londen,
dat de Russsiche kerk, die veel overeenkomst waar ze weer terug was 19 December! In 5
heeft met de Anglikaansche, dat deze "Levende weken tijds was over het geweldige land. dat
Kerk" van plan zou zijn geweest Lenin te een zesde van den aardbodem omvat en een
canoniseeren (heilig te verklaren), terwijl de volstrekt onbekende taal bezit, een oordeel ge.
Russische kerk geen canonisatie kent! Over veld! Van de 7 gedelegeerden is alleen John
den toestand der arbeiders, der vakbeweging Turner vrij communist geweest, de anderen
en dgl. geeft het rapport weinig, maar het zijn in rang steP.ds hooger geklommen leiders
weinige is onjuist. Dat de stakingen vermin- van het staatssocialisme."
deren, de leden vrijwillig lid zijn der vakHet "eigen" onderzoek der delegatie.
organisaties, zal blijken gelop-en te zijn. Het
"De delegatie werd overal door "geestd1ifrapport geeft slechts een vertaling ( en een tige arbeiJers-demonstraties" begroet en aan
zeer slechte) van wat de Russische propagan- de stations door speciale vertegenwoordigers
dadienst verschafte aa.n de delegatie. Merk- ontvangen." De ontvangst der delegatie in
waaràig is, dat vóór het verschijnen van het Leningrad overtrof elke demonstratie op onze
rapport de arbeidersleden mededeelingen deden reis. De burgerbevolking demonstreerde bij
aan de pers, die grootendeels ongunstig waren. duizenden, aangevoerd door groote matrozenDe slechte wonin-rtoestanden werden genoemd, bataljons. Doch hoe komen deze demonstratie!'!
de groote werkloosr~id, de ellende der land· tot stand? Turner en anderen ( zie "Der Synbevolking, de geringe invloed dei vakorgani- dikalist" 2 Aug. 1925) ontdekten, dat de .
saties en dgl. Direct echter werd het lesje demonstratietijd als arbeidstijd geldt, en dat
opgezegd, uit Moskou m1.-egebracht: men moet wie niet ter parade verschijnt, geen loon ontde Sovjet-regeering volledig erkennen, men vangt àien dag. Deze demonstraties ~orden
moet millioene.n credioten ge·,,p,n diA ,,~,iilig" , d11r mEt cle l:i.ongerz-veep in elkaar gezet.
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voormalige schutte:.·ij - bij een begrootbgspost aan de Regeeru.g een krediet verIeenen. Zij kan dan, •nocht uitvoering
nood:ig blijken, deze naar recht en billijkbeid doen geschieden.
De raming van het bedrag ic natuurlijk
eene aans..,1 willekeurig,. ~aar vertrouwd
mag ;orden, zal g-een behoefte bestaan aan
ee.ne som van f 100.000. Mocht zich echter
onverhoopt het geval voordoen, dat dit bedrag te laag zou blijken, dan ::al de Regeering, gelijk vanzelf spre~:.t, he:;• noodige
doen om tot verhooginq te geraken.
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Portvrijdom.
Door
a. de Commandanten der Bijzondere
Landstormverbanden;
b. de Gewestelijke Landstorm Commissiën;
c. de Plaatselijke Landstorm Commissiën en
d. de Plaatselijke Leiders.
mag in noodzakelijke gevallen van retourer,,velloppen gebruik worden gemaakt, om
zich antwoorden op óenstbrieven te doen
toezenden.
Op de retourenvelloppe moeten adressen
van afzender en van ontvanger
gelijkluidend zijn, volgens het bekende voor- '
schrift.
;
Op een spaarzamelijk gebruik van deze ·
bevoegdheid wordt aangedrongen.
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de afd. Limb. Jagers van den laatsten lichtNieuwe Legerorder.
stoet zijn groeten dank te betuigen, om tot slot
Nr. 461.
mede te deelen, dat een herdenkingsalbum
einde dit jaar zal verschijnen. Met een aanspoMinisterieele beschikking van 29
ring om eensgezind steeds te blijven, eindigde
December 1925, llde Afd., nr. 99.
spreker.
Zie ook L.O. 1918, B 366, 1919, B 198 en 337,
Na het zingen van het Limburgsche Volks1920, nr. 110, en 1922, nrs. 63 en 403.
lied vond verder de prijsuitdeeling plaats,
onder eenige toepasselijke woorden (in 't Lim,,Bijzondere Vrijwilligers".
burgsch !) . De prijzen werden behaald als
1. Gewone dienstplichtigen, zoomede de
volgt:
dienstplichtigen, bedoeld in art. 51, derde
lid, tweede volzin, der Dienstplichtwet, en
1. L. M. H. Jongen, 90.
zij, die behooren tot het reservepersoneel,
2. J. E. Vrijhoeven, 87,
kunnen, indien zij in het genot van groot
3. J. H. G. Frissen, 86.
verlof zijn, nadat de Minister van Oorlog
4. G. A. van Dongen, 85.
d ...artoe machtiging zal hebben verleend, in
ó. J. H. van Thor, 79.
werkelijken dienst komen bij alsdan te vormen
landstormformaties of bij een der vrijZALK.
willige landstormkorpsen. Motordienst of
Vaartuigendienst, zonder dat z~j een verbintenis aangaan bij den vrijwilligen land,torm.
2. De in het eerste lid bedoelde dienstplichtigen en tot het reservepersoneel behoorenden worden, ter onderscheiding van
de vrijwilligers van den vrijwilligen landstorm, aangeduid als "bijzondere vrijwilli-

nog even van de opwachting, die de Limburgsche Jagers gemaakt hebben te Mook voor H.
M., waaruit duiqelijk gebleken is, dat ook onze
Koningin het bestaan van het korp. op priji:
stelt. Spr. eindigde met een oproeping te doen
tot allen, dle daartoe geschikt zijn en nog niet
toegetreden zijn, om zich alsnog op te geven.
Hij wenschte vooral meer officieren, meer
kader te zien. Speciaal bracht spreker naar
voren de wet;1schelij_kheid van, ja de behoefte
aan, een snel verplaa:sbare reserve. Tenslotte
bracht spi:eker nog dank o .a. aan het leger,
maar vooral aan den flinken Limburgschen
jager.
De MinistM van Binnenlandsche Zaken,
Na de pauze en n,adat nog eenige orkest en
Ch. RUYS DE BEERENBROUCK. za~nummers waren ten gehoore gebracht,
volgde een rede van den heer Graafland. Deze

gers".
3. Voor hen, aan wie de vorenbedoelde

LIMBURGSCHE JAGERS.
Het Landstormkorps "Limburgsche Jagers•·
afd. Maastricht, hield Woensdagavond 18 November een algemeene vergadering in de zaal
der R. K. Militairenvereeniging ( oude Bonnefantenkazerne), waaraan uitdeeling verbonder.
was van de prijzen, behaald bij den gehouder,

plaatselijken schietwedstrijd.
Na een pittige marsch en Wilhelmus, sprak
de voorzitter, Jhr. mr. G. H. R. Testa, zijn openingswoord, waarin spr. nog even eenige woorden ter herinnering wijdde aan H. M. de
Koningin, in verband met haar laatste bezoek
aan deze stad.
Verder bracht spr. dank aan degenen, die
dezen avond mogelijk gemaakt hebben, en met
name aan den heer Van Thor, den ijverigen
2e secretaris.
De korpscommandant overste Coenegracht,
behandelde in zijn
toespraak allereerst de
vraag of het vrijwillige landstormkorps nov
reden van bestaan heeft. Er zijn er, die dit betwijfelen .Hier wees spr. allereerst op de buitenlandsche toestanden (Rusland), die reeds
genoeg reden van bestaan geven, maar zoover
behoeven we niet eens te gaan, ook in ons land
is de toestand zoo danig (communisten), dat de
vraag zeer zeker bevestigend mag worden beantwoord. Overste Coenegracht memoreerde
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De inlichtingen, welke aan de delegatie wer·
den verstrekt, en ook wel de Duitsche, Zweedsche, Hollandsche en andere reizigers zullen
bereiken, zijn geheel en al bereid in de regeetingsbureaux. Toen echter John Turner vroeg
de Solowetzkieilanden te mogen bezichtigen
met hun gevangenissen, werd hem dit geweigerd: ,,wegens koude en sneéuw · was de tocht
noch met de stoomboot, noch met den trein
mogelijk." De inlichtingen, die Turner toen van
gewezen gevangenen kreeg, wezen alle op een
2eer slechte, wreede behandeling. A. Baron was
gearresteerd, en Maria Wegner zou juist uit
het ziekenhuis der Moskousche Butirki-gevangensi weer naar 't barre Solowetzki wordeu
"ervoerd. David Kogan bleek doodgeschoten
.,verdacht" van "terrorisme". Doch over Achtyrski, Rubintschik, Olonettzki e.a. werd elke
inlichting geweigerd. Toelating bij de gevangenen: Maria Spiridonowa
en
Alexandr,;
Ismailowitsch werd niet toegestaan. Later
bleek, dat ze uit protest tegen de voorgenomen
verbanning voedsel weigerden. In de Butirkigrvan_g·enis sprak Turner den gevangen rechtl'sociaal-revolutionnair Timofeff, die mededeelde,
dat sinds 1922 hij en zijn vrienden gevange11
zaten, en dat ze in den zomer van 1924 voo1
h t eerst verlof hadden gekregen, in de gang
der gevangenis t" wandelen.
Het is ons doel niet, in deze enkele korte
hoofdstukken het rapport der Engel~che arbeidersdelegatie hoofdstuk na hoofdstuk te weerleggen. We hebben voldoende getoond, hoe
b:.iitenlandera in Rusland worden "vóórgelicht"
en zullen ons hier er toe bepalen, een aantal
feiten te Vl melden, grootendeels geput mt d,•
sovjet-pers zèlf, teneinde zonder veel commentaar de Russische toestanden te belichten. Geen
geschiedenis der Russische revolutie en van
haar vermoording door de
sovjet-rege<Jring
dus, maar een overzicht van den huiC:igen toestand zij er de strekking van."

De Motordienst verleende spoedige hulp.
6.
7.
8.

spreker had zich tot taak gesteld, de historische geschiedenis van de Limburgsche jagers
te schetsen. Eerst toonde i:<pr. ons Limburg als
grensland, samengesteld uit zoovele heterogene
elementen, maa~ toch één door dialect, godsdienst en folklore. Hierbij spoorde spr. aan om
het Limburgsche "plat" hoog te houden. Vervolgens kregen we, in pittige taal, de feitelijke
geschiedenis te hooren, het geleidelijk ontstaan
der "jagers" uit het contingent, dat in de veertiger jaren aa;n Duitschland geleverd moest
worden, ten tijde n.l., dat het hertogdom Limburg lid was van. den Duitschen bond. Dan
ging spr. na de_ histprische beteekenis van de
verschillende plaatsen, door H. M. de Koningin
hier onlangs bezocht.
Tevens maakte de heer Graafland van deze
gelegenheid gebruik om de medewerkers van

V. A. Chambille, 77.
W. H. Steffens, 77.
V. Stassar, 77.

Te behalen aantal punten was 100.
De prijzen bestonden uit luxe- en utiliteitsvoorwerpen.
Aan het eind van den avond sprak de voorzitter een hartelijk woord van dank en met
name aan het gemengd zangkoortje St. Cecilia, dat zich welwillend beschikbaar stelde, om
dezen avond op te luisteren, de diverse firma's
en personen, die of wel gratis of wel tegen
sterk verminderde prijzen, medewerkten om
dezen avond mogelijk te maken.
Vermelden. we ten slotte nog het orkestje,
dat op aangename wijze de pauzes met goede
muziek vulde.

Rus~ische regeering aim, de schulden van vóór
Het "kapitalisme" in Rusland.
"He·t Russische kapitalisme bestaat evenals 1914 te erkennen, mits de Europeesche reoveral elders door · de bescherming van het geeringen de diplomatieke en · handelsbetrekstaatsgezag. In<lieri de arbeiders
werke'.ijk, kingen herstelden en credieten toe stonden."
zooals bolsjewistisch., gezinden verkondigen, de
macht zouden hebben in Rusland en dus proAls anarchist ziet Constandse vanzelfsprekend
ductie en distributie beheeren en beheerschen den toestand vanuit een ander oogpunt dan de
zouden, hoe kon er dan sprake van zijn, dat niet-revolutionnair. Eigenaardig is de motide arbeiders werkfoos worden, in loondienst veering van zijn stelling, dat het ware commustaan, gevangen genomen worden en staken? nisme in Rusland dood is en dat de klasseEen zonderling land zou het zijn, waar ar- strijd daar heviger dan ergens elders woedt.
beiders de macht hadde!!, en toch staken tegen Hoew<'l we al zijn beweringen niet overal kunzichzelf en dan weer nog machtiger meesters nen l ,derschtijven, geeft hij ook in het volboven zich vinden zouden, die hun probeeren gende blijk de Russische methoden door de
te dwingen weer aan 't werk te gaan! De loupe van een ernstigen criticus te bezien. Hij
waarheid is, d'an in Rusland de e,igendom be- vervolgt:
staat en beschermd · wordt; deze eigendom behoort óf aan den staat, óf aan J,articulieren,
,,Krassin b iod het Engelsche kapitalisme
óf aan beiden in · gemengd beheer. In den volledige
bevrediging:
,,Propaganda,
die
Italiaanschen senaat zei Mussolini in verband vijandig is aan andere regeeringen,
wordt
met de erkenning der sovjetregeering: ,.Wij metterdaad door de sovjetregeering niet gemoeten er ons aan gewennen, dat Rusland voerd". Buitenlandsche beleggers behoeven
bezig is, een land · van kleine eigenaars te voor hun kapitaal in Rusland geenerlei bljwor<len. geleid do'lr een partij, d"e evolueert zondere waarborgen. Hun rechten en de veiligmet de ,.nieuwe behocf:en", (21 Mei). Reeds heid van hun bezit zijn volkomen g_e waarhorgd
in 1921 (zie .,Tribune" 29 Juli 1921) kwam door de burgerlijke en strafwetten des lancil'
af~onderlijke
Lenin openlijk op· voor het "staatskap·ta- en ook door den inhoud der
Jisme". Hij schrijft: .,Wij geven een zekere overeenkomsten, die, wat belangrijker congeleg-enheid tot vrijen handel en herstel van : cessies betreft, direct tusschen de gegadigden
kleine bourgeoisie en kapi •aJigme. Het
zou en de regeering zijn gesloten". (, De Tribune"
belachelijk zijn, daarvoor de oogen te sluiten". / 8 Juni 1923). De z.g.n .- Engelsche BaldwinBovendien noemt hij"kapitalisme een zegen in · commissie, uit 10 zakenlieden bestaande,
vergeiijking met de middelceuwsche productie- bracht ook toen reeds een rapport uit,
wijze". De "Tribune" van 29 October 1921 be waarin wordt gezegd, dat ·het communisme
vat een rede van Lenin, waarin hij zegt: in Rusland dood is! Daarom zou crediet
,,Russische • kapitaliten en buitenlandsche con- verleend kunnen wo1den in ruil voor erkencessionnarissen zullen nu 100 % winst maken. ning der schulden, want de handelsbalans
Laten ze zich maar verrijken maar leert van en de financieele toestand zijn niet ongunstig.
hen!" Zijn hoofddoel blijkt slechts: ,,de kapi- (Telegraaf 21 Nov. 1923). De heer E. Levin.
talisten op behoorlijken afstand te houden en vertegenwoordiger del' Russische Staatsbank.
een kapitalisme te scheppen, dat aan den staat zdde te Amsj;.erdam, dat door de relaties met
ondergeschikt en dienstbaar is".
NederlM!ds;che financiers "de financeering van
Reeds• bij nota' van 28 October 1921 bood de den graanuitvoer voor• het allergrootste deel
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vergunning is verleend, eindigt het verblijf
in werkelijken dienst tegelijk met den
werkelijken dienst van de landstormformatie, waarbij zij dirnst verrichten of zooveel vroeger of later, als de Minister van
Oorlog op mogelijke verzoeken van belanghebbenden zal beslissen.
' 4. Wanneer de Minister van Oorlog de
1
in het eerste lid bedoelde machtiging zal
hebben verleend, vragen de commandanten
van de mede in het eerste lid bedoelde landstormformaties (compagnieën, enz.) en
vrijwillige landstormkorpsen aan de commandanten van de korpsen van het leger,
waartoe de in werkelijken dienst gekomen
dienst- _of reserveplichtigen behooren, om
toezendmg van de controlelijsten van dit
personeel.
5. De commandanten der landstormformaties en vrijwillige landstormkorpsen
dragen zorg voor de aanteekening op de
controlelijst van den datum van aanvan"'
en dien van einde der dienstvervullina va~
de "bijzondere vrijwilligers" en
de
overige positieveranderingen, welke te
hunnen aanzien tijdens die dienstvervulling plaats hebben, zoomede voor het opmaken en inzenden van de voor het Dep.
van Oorlog bestemde opgaven van positieverandering-en betreffende de dienstvervulling als "bijzondere vrijwilliger".
6. Bij het einde van het verblijf in werkelijken dienst als "bijzondere vrijwiUiger"
wordt de controlelijst teruggezonden aan
den commandant van het korps van het
leger, waartoe belanghebbende als gewoon
dienstplichtige of als reserveplichtige behoort.
7. Indien lichtingen in werkelijken dienst

v~"'n

over Nederlandsche banken had
geloopen".
(N.R.C, 27 Nov, 1923). Het aantal concessies
aan buitenlandsche kapitalisten
is
nadien
steeds toegenomen. In Nov. 1923 kreeg de
Kon. Ned. Petroleum Maatsch. concessies op
de Grosny-velden, de Duitsche Agrargesellschaft in de W olgagebieden, in Dec. 1923 verwierf Krupp zijn landbouwconcessies, Italië
zijn petroleumgebieden. In Maart 1924 verkreeg Stinnes petroleumconcessies teneinde in
een acht o;te der Duitsche behoeften te voorzien,
ruim 100.000 ton per jaar. In Mei 1925 had
een Engelsche maatschappij rechten op het
goud van Aljaska in ruil voor 5 % der opbrengst aan de Russische regeering. In Juni
1925 kreeg Harriman zijn mangaan-concessies
in Tsjatoer, in ruil voor aan de regeering toevallende uitvoerrechten. In Sept. 1925 meldde
Trotzky, dat de belasting voor particulieren
zou worden verlaagd in handel en industrie
en kwam het voorstel, de helft der Fransche
schuld te erkennen. 30 Maart 1925 had een
conferentie plaats, waarbij de volkscommissaris voor handel en industrie, Smylga, zeide,
dat de particuliere handel op voet vell szeliikheid met den staatshandel moest worden behandeld en ,,dat de Sovjet-regeering tot de
overtuiging was gekomen, dat het particuliere
kapitaal een belangrijke functie in het economische leven vervult". (N. R. C. 14 Mei
1925). n September 1925 is het erfrecht
weer volledig hersteld en gaf het commissariaat van
landbouw nieuwe voorschriften voor de positie der landarbeiders.
De achturendag. de wekelijksche rustdag en de
ongevaUenverzekering worden afgeschaft en
alles wordt overgelaten aan onderlinge overeenkomsten tusschen patroon en arbeidl'r, De
klassenstrijd bestaat dus in zijn
vorm in Rusland."

I
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Uit "Ik zal handhaven".

!

OrgFtan Nat. Bond tegen Revolutie.

worden geroepen in verband met de handhaving of tot herstel van de openbare orde
of rust, hetgeen eventueel uit de oproeping
zal blijken, kunnen de "bijzondere vrijwilligers", die reeds bij de in het eerste lid
lJedoelde landstormformati& of korpsen in
werkel\jken dienst zijn, voorloopig daarbij
blijven dienstdoen.
8. De verwanten van de dienstplichtigen,
<lie als "bijzondere vrijwilliger" dienst verrichten, hebben naar de regelen, welke ten
tijde van hun dienstvervulling gelden
met betrekking tut kostwinnersvergoeding
krachtens de Dienstplichtwet, aanspraak
op ioodanige vergoeding tij<lens bedoelde
,lienstvervulling.
L.O. 1918, B 366,
1919, B 138 en 337,
"
1920, nr. 110, en
1922, nrs 63 en 403, worden bij dezen
ingetrokken.

Op 14 Dec. '25 kwamen wij daartoe bijeen,
en tot onze groote tevredenheid rui-:i 60 pro•
cent van de leden tegenwoordig. De voorzi:ter,
de 'ileer W. Kaastra, opent de vergadering, en
roept een hartelijk welkom toe aa::i de leden,
en inzonderheid aan den lt. v. Pelt, welke direct
het woord krijgt voor een toespraa::.
Ook het ontwerp tegeltableau werd ter
bezichtiging rondgegeven, 't welk H. M. de
K. H, den Prins zal worden
Koningin en
aangebode::i bij de gelegenheid van Hoogstderzelver Zilveren Huwelijksfeest op 7 Febr. e.k.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd
door sommigen gebruik gema9.kt, welke door
lt. v. Pelt met en tot g·enoegen werden beantwoord.
Hierna werden de
jubileum-gedenkpla';en
uitgedeeld, en voor vriende:i en geburen mede
gegeven.
Van de gelegenheid gebruik makende (en
dat is den lt. v. Pelt toevertrouwd) werd intusschen gecollecteerd voor het àan te bieden
tegeltableau, aan H. M. de Koningin, 't welk

z.

Bovenstaande legerorder omtrent den Bijzo:iueren Vrijw. Landstorm brengt eigenlijk weinig
nieuws.
Er wordt in geconstateerd, - wat men reeds
langs wist - da: de oorspronkelijke Landstormkorpsen en Verba::iden (uitgezonderd de
korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, en Luchtwachtdienst), als Landstormformaties, die werkelijke Legeronderdeelcn zijn, :iiet meer bestaan.
Zij word·en dit pas weer, op het moment, dat
cle Landstorm gemobiliseerd wordt.
Overige::is is er, voor zoover wij zijn ingelicht, niets veranderd behalve dat is ingetrok•
!,en Qllderstaande legerorder:

Duykers, districtscommandant Motorkorps tot hartelijk woordje werden de prijzen aan de
volgende winnaars uitgereikt:
leden der commissie geinstalleerd.
1. Demouge, 2. Venroy, 3. Van Stokkum,
Res.-kapitein K. L. Schell, secretaris der
com!llissie. bracnt vervolgens het jaarverslag 4. Voets, 5. Dirks, 6. Van Asperen, 7. Van
ui:, waarna werd overgegaan tot benoeming Dinther, 8. Van Thienen, 9. v. d. Berg, 10.
van een Commissie voor Korpsschietedstrijden Rouppe v, d. Voort.
De tombola ter aanmoediging van niet prijsin 1926 te houden.
De vergadering sprak de wenschelijkheid uit winners bracht de lachspieren nog eens in
,
een Landdag te organi&eeren en daartoe in beweging.
Van de rondvraag werd een dankbaar ge1926 voorbereidingen te treffen.
Bij de ro:idvraag vond de secretaris der bruik gemaakt.
Met 'n opwekkend woordje van den heer
Nationale Commissie, de heer G. F. Boulogue,
gelegenheid enkele aangelegenheden, als het Van Agt, waarbij deze tevens zijn leedwezen
mobilisatiekruis en de financiën der afdeelin- te kennen gaf over de zoo geringe belangstelling van de Bossche afdeeling van het Landgen nader toe :e lichten.
De vergadering werd bezocht door de pt'aat- stormkorps Motordienst, werd de7.e gezellige·
selijke besturen van Amsterdam, Abcoude, bijeenkomst gesloten.
Aalsmeer, Asse:1delft, Broek in Waterland,
Baambrugge,
Diemen, Duivendrecht, Edam,
RUCPHEN EN SCHIJF.
Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Volendam,
Het jaar 1925 schudde de leden van den
Krommenie, Kude 1staart, Leimuiden, Marken,
Monnikedam, Mu 1den, Nederhorst -den Betg. Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in onz i.e•
Nieuwer Amstel, Ouder Amstel, S:oten, Uit- meente wakker! Ofschoo;i de afd. een IJe•
0
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MINISTERi.EELE BESOHfl(KlNG
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Zie ook L. O. 1!J!28, B 866 en 1!J20. No, 110

Duur van opkomst bij den Vrijwilligen

l.andstonn van Bijzondere Vrijwilligers.
Het vrijwillig onder de wapenen komen
mag aan de Bijzondere Vrijwilligers
slechts worden vergund voor een vooruit
1 nst te stellen tijdvak van twee
weken,
" elk tijdvak met instemming van den
vrijwilliger, voor zooveel noo<lig, verkngct
mag worden telkens voor een tijdsduur
,an week.

De be!te garantie, da'!; de Landstorm, een•
maal opgeroepen, niet noodeloos onder de
wapenèn zal word·en gehouden. ligt in groote
nitgave:a, die dergelijke mobilisatie, evenals
elk andere, met zich brengt.
NATIONALE BOND
,,HET MOBILISATIEKRUIS ".

Doel.
De Bond heeft ten doel om -

zich hou(1ende buiten partijpolitiek en ter zij<le
stellende verschil va, stand en verschil van
Lizicht op godsdienstig gebied - aan :e
kweeken éénheid en saamhoorigheid tegenover gevare;i van buiten, levendig te houden en verder te ontwikkelen vaderlandsliefde en natio'-laliteitszin. alsmede het be~em, dat de eensgezindheid van ons volk en
de groote krachtsuitinp: in de periode
Augus:us 1914-November 1918, ons
V-adcrland ten zege::i is geweest en dat
,laarop met dankbaarheid kan - en moet
- worden terug lezien.
Behalve aan het vorenomschrevene l1~twelk beoogt den geest te verheffen e:i
hij den Nederlando1·, die zoo gaarne prat
gaat op zijne nationale zelfstandigheid, :e
versterken het gevoel, dat hij d.ierop inderdaad trotsch mag, Kan, en dus moet zijn houdt de Bond vast aan het begrip. dat,
'ndien onverhoopt noodig, in de toekoms~
J1eel Nederland weder zal moeten pal staan
Yoor de verd1;diging van zijne heiligste
1·echtc11, welke het niet zonder ernstig verweer wil prijs geven.
Voorts stelt de Bond zich ten doel om.
zoowel door financieelen steun, als op alle
andere wij zen, te behartigen de belang·en
van kameraden en oud-kameraden. (alsmede van hunne weduwen en weez:en,, in
het bijzonder hen te helpen in de moeilijk.
heden, waarin zij zijn geraakt d ')Or dienstverrichten in de periode gedurende welke
de weermacht - met het oog Oll van
buiten dreigende gevaren - is gemobili.
seerd geweest.
Het adres van dezen Bond is: J. de Vries,
Rtationsstraat 8. Hilver~-um.

'n Typische stand van .de Turners.
eerst door den lt. v. Pelt werd toegelicht en
5 cent per lid bedraagt, 't we1 k ter vergadering ruimschoots werd bijgedrage:i, en intus- ·
schen het bedrag bereikt hee4 ~ van f 7.
Profiteerende van den arbeid der burger·
wacht, welks voorzitter, ook onze voorzi:ter
is, nebben wij thans wederom gelegenheid om
schietoefeningen te houden in Rodenrijs, Stal
Koffiehuis v. d. Veiling op Maandag va::i 6.30
uur tot 8.30. Terwijl ook de gelegenheid tot
schieten is, in 't Stal van de R.K. kerk. Maandags van 7 ';ot 9 uur, mits men op beide
plaatsen, één uur voor 't eindigen aanwezig is.
Nadat de lt. v. Pelt de noodza elijkheid van
het "Landstormblad" met kle:o heeft betoogd,
en de admbistratie van ons blad breedvoerig
heeft ingelicht, opwekkende om allen het abonnementsgeld zoo mogelijk te vol ... oe , werd de
vergadering door den voorzitter met dank aan
den lt. v, Pelt, voor de eminente wijze, waarov
hij ons heeft ingelicht en raad gegeven
gesloten, de wensch ui:sprekende dat ook onze
afdeeling groeien en bloeien mag tot welzijn
van ons Vaderland er onze Koningin, 't we.lk
met 'n hoera werd begroet.
A. BERGWERFF, Secr.

WIJHE.
6 Jan. Gisteravond hield de af-d. Wijhe van
den Vrijw, Landstorm een feestavond in lunchroom Veerm::i.n alhier, die, het hooge water in
aanmerking genomen, goed bezocht wàs. De
Burgemeester opende de vergadering en sprak
een opwekkend woord tot de vrijwi!lige landstormers, terwijl ook nog de heer Jalink van
Apeldoorn een feestrede uitsprak. Voor de
noodige afwisseling werd zorg gedragen door
de Wijhesche Symphonie en den heer Franse
van Zwolle, delamator, wat door de aanwezigen zeer gewaardeerd werd. De Symphonie
gaf, zooals gewoonlijk, een zeer goed stukje
muziek, dat er al spoedig de gewenschte stemming inbracht. De heer Franse droeg zeer
verdienstelijk ernstige en luimige gedichten en
soli voor. Het was een aangename avond
waraop met voldoening kan worden teruggezien door de afdeeling alhier.

STELLING VAN AMST:"RDAM.

.Onder voorzitterschap van het
Eerste
Kamerlid mr. H. Verkouceren heeft de Gewestelijke Landstorm Commissie :e Amsterdam
een zeer dru'k bezochte vergadering gehouden
BERKEL EN ROLF.NRIJS.
met leiders, plaatselijke besturen en officieren
Op uitnoodi1,;ing Yan de Plaatselijke Com- van den Landstorm op 21 Dec.
Na een knrte opening door den voorzitter
missie is voor ons de WelEd. Gc:<tr. heer lt
\·. Pelt opgC'treden, om in ve:-ca11J met de uit werden <le hceren jhr. mr. C. Dcclel, burgete reil:en j•JbileI1 ;.1 gedenkp!aten ~cgc,iijkcrt.~id meei;ter Y<'n Al.ro11de Prooset1!ij en Baam!1ogr.1nals het groote nut, e::i doel van d~n B. V. Lrugge, .T °Yt't<~lerir Jr., hu!"gemees:er van
L. aan te toonen.
.M,.,ruiii-i.N\<Ïxm en l~aLwoude en res.-kap. H. W.

l
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hoorn, Weesp, Wormerveer, Wormer, Zaan<lam, 1 tre1rkelijk groot aantal lenen telde (± F,O)
Zaandijk, Koog a. d. Zaan, Westzaan, Oost- was 't bestaan van dit instituu: nauwe· ks
zaa:i, en Zunderdorp.
hier bekend, en zelfs door de meesten .der
leden werd het doel, de werking en inrichting·,
kortom het nut van deze instelli;ig niet begrepen.
Een uiteenzetting te geven van 't doel van
Bij K. B. zijn benoemd bij het res.-pers. de~ den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is
geenszins mijn plan; men kan di: overal ellandmacht:
bij den Vrijw. Landstorm: a. bij het ders voldoende in 't Landstormblad op<liepe::i.
Dat ook oud-militairen hiermede niet op de
Vrijw.
Landstormkorps
Mo:ordienst,
tot
hoogte waren, blijkt wel uit het aantal nieuwe
reserve-eerste-luitenant voor speciale dienleden (12) dat zich onmiddellijk na eernge
sten, de heeren P. J. Erkens en J.
reclame opgaf.
Duintjer; tot res. tweede-luit. voor speciale
Doch ook hier was, zooals altijd en overal,
diensten, de heeren J. Donner, M. de Jonge
het
begin het moeilijkst. Aanvankelijk onderen J. P. G. Kok; b. b. het Vrijw. Landstorm
vond onze afd. enkele strubbelingen bij ,1e
korps Luchtwachtdienst, tot reR.-eerste-Juit.
oprichting van een schietbaan voor scherp te
voor speciale diensten, de heere_n G. H. Ebens.
schijf. Tenslotte is er dan toch een prachthaan
L. A. B. M. Obbens en L. P. Hoogenriijk; tot
tot stand gekomen, waarvan dezen zomer door
res.tweede-luit. voor speciale diensten, de
een 25-tal schutters genoten is, hetwelk voor
heer R. van Zuiden; c. bij het Vrijwillig
't eerste jaar een veelbelovend aantal was Ik
Landstormkorps Vaartuigendlenst, tot ree.twijfel er dan ook niet aan, of de toekomst 1s
eerste-luit., de heer J. F. L, de Kadt.
voor onze afd. verzekerd.
bij het Vrijwillig Landstormkorps VaartuiDat er ook aanleg en kennis van schieten
gendienst, tot res. le luit voor speciale dienbestaat bij de leden blijkt reeds voldoenrle t1it
sten de reserve tweede luitenant voor speciale
de hièron<ler vermelde uitkomsten, behaald -iij
diensten C. M. Roelofs, van dat korps;
den onderlinge schietwedstrijd op 19 Aug. 1925.
benoemd bij het res.-pers. der landmacht, bi.i
Er waren in totaal 10 prijzen beschikhna'r
den vrijw. landstorm tot res.-majoor voor
gesteld, welke goed in den smaak vielen t>ij
speciale diensten bij h_et vrijw. lan<lstormkorp;:
de schutters en als volgt werden behaald:
motordienst, de res.-kap. der inf. J. H. C. VerAfstand 100 M. Scherp. In drie houdingen,
meer, van de schoolcompagnie van den motor- vrije hand. Hoogst aantal punten 150.
dienst, zulks onder toekenning van een eervol
le prijs: J. Schrauwen, Rucphen, 125 punten.
ontslag uit zijn tegenw. betrekking.
,,
M.Vergouwen,
115
2e
"
H. van Trijp, Schijf, 104
8e
"" J. Goorden, Rucphen, 102 ,,"
4e
DEN BOSCH.
102
J. van Beek
5e
"
"
Zaterdagavond had in de bovenzaal van café 6e
Schijf,
,,
95
Goorden,
,.
Plaats Royaal een algemeene vergadering ! 7e
"
Sprundel, 93
C. Koulil,
.,
plaats van bovengenoemde landstormafdeeling. Se
"
C, van Trijp, Schijf,
90
.,
Gezien het zeer drukke vereenigingsleven hier 9e "
J. Eestermans,
85
"
ter stede mag de opkomst alleszins bevredigend lOe "
94
C. Vergouwen
"
"
worden genoemd.
De Plaatselijke Leider en Tn!=:tructeur,
De commandant der afdeeling de heer A. B.
A. COMMISSARIS.
Rabou sprak 'n kort inleidingswoord, waarbij
hi: allen welkom heette in 't bijzonder den
secretaris der gewestel\ike Landstormcommissie den heer L. B. M. van Agt, die zich
ROOSENDAAL.
'n moeilijk reisje had moeten getroosten ten
Op den 17en Dec, waren de vrijwilligers der
einde deze vergadering te kunnen bijwonen.
Dt: aan de orde zijnde zaken werden vlot afge- afdeeling Roo~endaal bij elkander gekomen en
werd de leger en vlootfiim vertoond. De bijeenhandeld.
In 't bijzonder echter werd de aandacht ge• komst werd geopend door den res. le luit.
schonken aan de mededeelingen door de admini- Reitsma, waarrn•. het woord werd gegeven aan
stratie van het Landstormblad in de laatste den secreta~·is pastoor v. Genk tot het houcten
van een toespraak.
aflevering tot de landstormers gericht.
De filmvertooning viel natuurlijk goed in de,
Een acMtal landstormers verklaarden zich
spontaan bereid door huisbezoek de voorstellen smaak van alle vrijwilligers. Daarna wer<len
van de administratie van het Landstormblad de prijzen van den gehouden s~hietwedstriid
onder de niet aanwezige leden te propa~eeren uitgereikt door den kapitein AssP]bergs. De
terwijl alle aanwezi~en met de voorgestelde vrijwilligers bleven verder met 1-iur commannieuwe regeling accoord gingen.
dant luit. Reitsma gezellig bijeen, zoodat ook
Alsd:m kwam de prijsuitdeeling, het voor- deze avond weer veel heeft bijgedraien to~
naamste g·E:<leclte van den avond. Onder een onderlin6 e kalneraadschap dei· afd. Roosendaal.

Benoemingen.

l

c.

(, .

Gorinchem, Januari 1926.

Ingezonden.

Friesch
Nationaal Landstormcomité.

Middelburg, 24 No•,ember 1925. Hooggeachte Redactie!
Ui: de afdeelbgen Gorinchem van den
Mijnheer de Redacteur.
Vergun mij eenigè plaatsruimte in Uw zeer Nederlandschen Militairen Bond en de NatbPropaganda-Samenkomsten :
nale Christen Onde1·officieren Vereeniging
geèe!d blad.
heeft zich een Comité gevormd om te Gorin•
Bij
voorbaat
mijn
hartelijken
dimk.
ANJUM: 20 Jan. Geref. Kerk 7 uur.
OPEINDE-NIJEGA: 21 Jan, Geref. Kerk
Als lid van den Bijzonderen Vrijwilligen chem een bazar te organiseeren.
7 uur.
De opbrengst van deze baz2.r is bestemd
Landstorm ·afde-eling "Walcheren", lees ik
WOLVEGA: 22 Jan. bij Roberti 7 uur.
voor aanschaffing van nieuw meubilair voor
altijd
met
genoe.i;en
Uw
!,eerlijk
blad.
TWIJZELERHEIDE: 26 Jan. Geref. Kerk
7 uur.
HOE MEN IN SOVJ T-RUSLAND DE BUITENLANDSCHE BEZOEKE~S INLICHT.
HALLUM: 27 Jan. Geref. Kerk 7 uur.
OOSTERMEE~: 28 Jan. Herv. Kerk 7 uur.
E:KGWIERUM: 29 Jan. Geref. Kerk 7 uur.
ST.-ANNA OUDE BILDTDIJK: 2 Febr.
. Geref. Kerk 7 uur.
FERWERD: 3- Febr. Herv. Kerk 7 u-qr.
HARLINGEN: 4 Febr. Schouwburg 7½ uur.
BERGU~: 5 Febr. Geref. Kerk 7 uur.
OENKERK: 10 Febr. Gerei. Kerk 7 uur.
DRACHTEN: 11 Febr. Geref. Kerk 7 uur.
DRACHTSTERCO:.1 PAGNIE: 12 Febr. Geref.
Kerk 7 uur.
f

-
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en Ambt-Vollenhove, jhr. H. Beelaerts van
Blokland, was verzocht de versiersele:1 op de
borst der mannen te hech:en, doch daar deze
zelf ook gerechtigd was, om het eere-teeken te
ontvangen, zoo werd allereerst dit teeken met
een hartelijke toespraak door den heer Bu!ten
burgemeester van Blokzijl, op de borst van
zijn ambtgenoot gespeld. Deze plechtigheid
had plaats onder het zingen van het Wilhel-.
mus. De gerechtigden ontvingen het eereteeken

Leger• en Vlootfilm e.a.
worden vertoond.·
LANDSTORMKORPS
SPOORWEGDIENST.
De Kapitein W. M. Ç. J. HAFKEMEII<.)R van het Landstormkorps, is overgeplaatst naar Leiden. Zijn opvolger is de
Kapitein Ch. POLIS.
Als nieuwe Commandant van het Korps
is opgetreden de Majoor van den Oeneralen Staf H. A. F. G. VAN ERMEL
SCHERER.
INSPECTIE VAN DEN VRIJW.
LANDSTORM.
Majoor B. ;J! Verbr'n g van de Militaire
'.A'.c1ministratie is opgevolgd doo'r · den
Kapitein der Mil. Adm. G. F. SLOOT.
· LANDSTORMKORPS DE IJ~SEL.
De tot majoor benoemde kapitein H.
'.A · · A. Sinnigen van het 17e reg. infanterie, is benoemd tot eommandant van het
Landstormkorps "de IJssel" en de Landstormgroep Apeldoorn-Deventer enz. en
zulks ter verrnngî.ng van den tot L11itenant~Kolonel benoemden mrjoor C. Konving.

ZUID-HOLLAND WEST.
De Niajoor Jhr. van Adriehem Bogaert
C. J. heeft het commando aanvaard van
het Landstormkorps Z.-Ilolland "West''.
1

•
De gids van het vereenigd ·Bureau voor Informaties (0. B. I.) t~t den leider van de bui~enlandsc½e arbeiders?elegatie: ,,Hier, in
deze Russ;sche · arbe'. derswoning mag ik U wel een rapport overhandigen aangaande de Russische wonmg- en arbeidstoestanden. Daaruit zal U blijken, dat de Russ;sche arbeide,r onder het nieuwe reglme in goeden doen gekomen is. Verder behoeft U dus niets te
zien. Het rapport vertelt U alies.

1

••

Berichten.
,,,,.ij ontvjngen van duiz0n<l<:m
m0Jedeeling, dat zij het Landstorrnhlad met hunne jaarlijksche
bijdrage willen steunen.

zi.r

Van vele anderen, dat als
lrn11Jen het ook gaarne zouden
doen, maar.

Van deze be,de groepen weten
w ,, dat zj in 1926 lezers zullen
z}1 van het Lan<lstormblad, doch
ook van degenen, die ons geen
'beril'ht zon Jen, vertrouwen wij,
dat zij" het LanJstorrnorgaan niet
in den steek zullen laten.

-

Tegenover · het dagblad der
Communisten moeten wi.i minstens
een maandblad van den Landsto1m ku1Jnen stellen. ·

-

· Ieder Vrijwilliger. die er
prijs op stelt te weten, wat
er in de geheele Landstorm"
beweging omgaat, zij lezer
van dit blad.

-

( )m het Februari-nummer op tijd
te kunnen doen verschijnen, verzoeken wij v1 iendelijk, de bijdrage
voor Hl26. ad r 0.75 bij eerste aanbieding direct te willen voldoen.

De aanvankelijke beslissing,
d,tt zij, wier diensttijd geëin-

digd is, uit onze sterkte zullen
worden gevoerd, is iu nadere
overweging genomen.
Men late zkh dus niet verontrusten.

'

Het is mij m'\ermal~n opgevallen, dat er het hiervoren bedoelde Tehuis en voor ver•
op
verschi ,lende 1,iaatsen, sch;e~wedstüjden . sterking van net Ondersteuningsfonds
van
gehouden worden, uitgaande van den BiJzon- laa:st~enoemde Veree:1iging.
Willen wij een groote opbrengst hebben, dan
deren Vrijwilligen Landstorm.
Daarover kom ik lancs lezen weg tot onze moeten er ook veel te verkoopen goederen
afdeeling met ae vraag, of er bij o:1s ook I aanwezig zijn en het spreekt dan ook vanze lf.
géén
schietwedstrijden gen.ouden kunnen dat wij alle middelen te :.iaat r.emen, welke
worden.
ku:1nen leiden tot vergrooting van het aantal
Ik meen, dat ik uit veler naam, deze vraag :e verkoopen goederen.
aan onze afdeeli,1g mag' l 1en.
Het is dààrom, dat w'j door dezen alle lezers
Dan zou. de onderlbge band ,.Is kameraden en lezeressen van Uw blad ,fo 't bijzonder d~
meer tot zJjn rech: komen en we kwamen nu oud-bezoekers van ons Tehuis en hen, die iets
en dan eens met elkaar in aanraking.
over hebben voor hen, die lijden, te vragen ef
Daar àe meeste onzer, .. aar ik hopen mag, ze ons met ee:1 kleine gave in natura ( of in
willen verblijden. Wij zijn voor de
beschikken kunr.en over dezen vrijen Zaterdag- geld)
middag, zou het voor niemand onzer eenig<:! kleinste gave hartelijk dankbaar.
beletsel zijn, om daaraan deel te nemen.
Wij vragen met vrijmoedigheid, omdat wij
Temeer, rlaar hier ter plaatse zulk een in- niet voor onszèlf vragen en de nood ons opgerichting is, om scilie wedn~rijden te houden.
legd is.
De bazar hopen wij te houden op 27- 28 en
Ook• zag ik tot mijn blijdschap in Uw blad
van Novem:...e.r 1925, dat de afdeeï:,g "Deurne" 29 Januari a.s. des middags en 's-avonds.
een vaandel rijk ·s.
Zij, die ons willen verblijden me: hun gave,
Zouden wij al afdeelirg "Walcheren" nu , worden verzocht deze zoo mogelijk vóór
1
ook niet erns de handen gaan •.1ltsteken om 25 Januari a.s. te zenden aan ondergeteekende
ook in het bezit zien te komen van een eigen en worden daarvoor bij voorbaat hartelijk
vaandel?
dank gezegd.
Namens het Comité
Want, Mijnheer de Redacteur, met een
C. ORANJE.
beetje goeden wil, kan men ie ;s tot stand
brengen.
Arkelsche Onderweg E. 25.
En ik vind het een heerlijke gedachte, als Giro:1ummer 94912 kt. Gorinchem.
men in het bezit is van een vaandel, vooral, 1
...
indien :m'.en tot den Bijzonderen Vrijwilligen
Als uitzondel'ing gep'aatst. Onze ruim-•e is
Landstorm behoort.
voor dergelijke berichten te klein. (Red.)
En ik wenschte wel, dat elke afdeeling in - - - - - - - - - - - - - - - - - het bezit kwam van een eigen vaandel, met
STAD VOLLENHOVE.
he: wapen van stad of provinr'a er op.
Vooral in deze mveilijke en bange dagen
8 Jan. 1.1. had het bestuur der gewestelijke
konden we het ·,aa:idel van den B'.jzcndere::i commissie van den Bijzond-e1·en VrijwillÏgen
Vrijwilligen
Landstorm omnoorr c.uden en La:1dstorm een rnmenkomst georganiseerd in
onze éénheid en ._,etrou•vheid aar onze gelief- het Spaarbankgebouw alhier. Het doel van
de en geëerbiedigde Vorstin en Haar hui.• deze bijeenkomst was ,het uitr.;ikeu van het
tegenover o:ize vijanden la(en uit komen.
mobilisatie-_nuis .
Dan konden zij zien, dat, wanneer het
De plaa:selijke voorzitter, de heer A. F.
moest gebeuren, wat God verhoede, de Bij- Stroink, was wegens ambtsbezig_1ed·en verhinzonderen Vrijwi!Eber. Lan•l,;~orm er nog was, derd de bijeenkomst bij te wonen, in verband
om ons Vorstenhuis en volk bij te staan in waarmee door den secretaris 1 pastoor Flipse,
den hood, ja, als het moest, i ' in den dood de vergaderin 5 werd geopend. Spr. riep allen
toe.
j ee::i hartelij1 welkom toe, ;'1zonderheid de aan·
Hopende, dat dit schr'jven, b;j alle leden van I wezige ciames, voor hun blijk --a" belangstelonze afdeeling goeden ingang moge, hebben, ling ,en zette vervolgens het doel van deze
teeken ik, met hartelijke groeten,
samenkomst uiteen. Hij sprak de hoop en verwachting ui:, dat allen ,die bovenvermeld t-ee•
Uw ,:w. dn.
Lid van den Eijz. Vrijw. Landstorm ken van rede en eer dezen avond o:1tvangen,
J. J. TIMMELWANS.
<:lit ook met el.re mogen dra<i'en.
afdeeling: ,,Walcheren."
Aan den burgemeester der gemeenten Stad-

na een toespraak van den burgèmee'ster. ne
avond werd verder doorgebracht met het zingen van vaderlandsche liederen en het houden
van voordrachten, een en ander begeleid door
pianomuziek.
Namens de personen, die dezen avond het
teeken ontvingen, sprak de heer J ouwstna,
hoofd der bijzondere school, een woord van
dank aan de Koningin en '\'erder aan al degenen, die hadden meegewerkt om dezen avonJ
te doen slagen. In het bijzonder dankte hij de
vrouwen en moeders van de oud-gemobiliseer•
den, die, al ontvingen zij geen kruis, toch deel
er aan hebben en er trotsch op mogen zijn,
omdat zij toch ook hun aandee! hebben gehad
van den moellijken mobilfsatietij d en de taak
der mannen hebben verlicht.
Daarna sprak de voorzitter der afd. Kuinre
pastoor Wielens een ernstig en bezielend
woord, spoorde de aanwezigen aan tot standvastigheid en trouw en sprak de verwachting
uit, dat, als het moet, allen schouder aan
schouder zullen staan om land en volk, recht
en vrijheid, te verdedigen.
Wegens het vergevorderde uur moest geëindigd worden. De wn. voorzitter, pastoor Flipse,
sprak nog een pakkend slotwoord, waarna
allen zeer voldaan huiswaarts keerde):I.

OOSTKAPlilLLE.
11 Januari kwamen de Bijzondere Vrijwillige Landstonners in jaarvergadering bijeen. De heer Laernoes uit Vlissingen leidde de
vergadering en sprak eenige hartelijke woor·
den, vooral tot degenen, die uitgenoodigd waren , ' zich aan te sluiten. Op propagandistische wijze werd het doel en de beteekenis
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm besproken. Iedere landstormer gaf
j zijn bijdrage voor het huldeblijk voor H. M.
de Koningin op haar a.s. zilveren huwe'.ijki.feest en bezichtigde het ontwerp tegeltableau. Voorts is de avond gezellig doorgcbracht en traden vijf leden toe, zoodat de afdeeling nu 23· leden telt. De burgerneester Jhr.
W. Z. van Teijlingen, had vorigen zomer toe-gezegd ieder jaar een bijdrage te geven voor
het prijsschieten, hetwelk in dank werd aanvaard. Ten slotte sprak de plaatselijke leider,
de heer K. Louwerse, de vergadering toe, ûie
verzocht aan te heffen het "Wilhelmus" en
,,Bescherm o God" enz., waarop de vergadering
gesloten werd.
·

REUSEL.
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Dinsdagavond 27 October had in Hotel De
Pa!mboom de prijsuitdeeling plaats, van den
gehouden schietwedstrijd, aan de leden van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Alvorens hiertoe over te gaan, hield de Burgemeester, voorzitter der plaatselijke Commissie, een korte toespraak.
Spreker heette alle aanwezigen hartelijk
welkom en wees op het nut van de deelname
aan de schietoefeningen en wedstrijden.
Hierna werden de prijzen onder de meest
gezellige drukte aan de winnaars ter hand gesteld, terwijl er nog een paar aardige geluksprijzen bij !oting werden toegewezen.
Verder werd gesproken om een volgend jaar
de oefeningen en wedstrijden zoo te regelen,
dat ·een ieder ruimschoots gelegenheid zal hebben hieraan deel te nemen en gezien de nuttige
en smaakvolle prijzen die waren beschikbaar
gesteld, twijfelen wij er niet aan of het aantal deelnemers zal, alhoewel het bevredigend
mag worden genoemd, bij een volgende gelegenheid nog grooter zijn.
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De uitslag was a!s volgt:
le prijs G. Jansen,
2e " J. v. Gompel
3e " C. v. Hoof
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5e
Nic. v. d. Borne
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7e
W. v. Zimpt
Se " A. J. Kerkhofs
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De plaatselijke leider
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HAREN.
De afd. Haren van den Vrijwilligen Landstorm hield Donderdagavond een vergadering
in 't hotel Horst. Na afloop van een schietwedstrijd gaf de heer H. Bos, die als spr. was
uitgenoodigd, een beschouwing over vaderlandsliefde.
De spreker werd met aandacht gevolgd en
ontving bij monde van den kapitein De Jonge
den hartel]J"ken dank der vergadering.
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taris, de heer P. de Geus, de gelegenheid zijr,
notulen te lezen van de vorige vergadering,
welke onveranderd werden vastgesteld.
Vervolgens kreeg de heer M. van Zanten
gelegenheid zijn onderwerp te bespreken, hetwelk wel aan hem toevertrouwd js.
In breede trekken zette hij uiteen, dat wij
geen "brandkastenverdedigers waren, maar dat
wij "Als 't Moet" trachten zullen het grondwettig gezag te beschermen.
Daarna kregen wij muziek en zang van
eeriige solisten uit de vriendenkring, waarop
eenige dames ons vergastten op chocolademelk met speculaas.
Toen kwam het moo'ste punt van het programma en wel het uitreiken van de Mobilisatie-herinneringskruisen door onzen burgemeester, den heer J. Brunt.
Na een kernachtig b~toog, rèikte hij de kruizen aan de Landstormers ' uit, hetwelk m'; t ·
een donderend applaus werd toegejuicht.
Daarop voerde nog het woord de luit. L.
van Pelt en de voorzitter van de Oranje-vereeniging, welke ook zeer ingenomen waren met
dezen avor.d. Tenslotte kregen we nog een
keurig tableau te zien, voorstellende: ,,De
Neder~andsche Maagd door de bolsjewiki bedreigd; zij kwam in het gedrang, waarna de
Landstorm haar ont;zette.
De heer Lallemàn hield. ~e,n ,rede. over:
,,Wat eischt de Nationale eenhe{d van ons. B.
V. L. S.", hetgeen hij op schitteren'<le wijze
uiteenzette. Staande de vergadering werd een
telegram aan H. M. de Koningin verzonden,
luidende: De leden van den Bijz. Vrijw. Landstorm afd. 's-Gravenzande, in feestvergadering bijeen, zweren u opnieuw trouw en bevelen U en Uwen Troon in God's bescherming
.aan ..
A. HEUS,, voorz.
P. -DE GEUS, secr.
Hierop kregen wij terug:
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Dinsdag 1 Dec. was voor den Bijz. Vrijw.
Landstorm afd. 's-Gravenzande een ware
feestdag.
De commissie had wederom als verleden
jaar, een aardig program opgesteld. Genoodigd
waren onze burgemeester, de heer J. Brunt.,
onze le res. luit. L. van P e!t van Schiedam,
en het bestuur van de Oranjevereeniging, afd.
's-Gravenzande, en nog eenige heeren en dames.
De voorzitter, de heer A. Heus, opende de
vergadering door ons allen een hartelijk welkom toe te roepen, in het bijzonder onzen burgemeester, die zoo welwillend was om in ons
midden te verkeeren. Hierna kreeg de secre-
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URSE:'4.
Dezer dagen .had te Alkmaar de prijsuitdee!ing plaats van den Verbandw0dstrijd van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstörrn. De
prijzen, die uit kunstvoorwerpen bestonden,
werden behaald door de heeren P. van der
Lee, 96 punten; J. Schaap, Th. van der Lee
en P. Oudejans, allen 95 punten.

ZUIDLAREN.
Na een toespraak van den heer De Bruyn
van Klazienaveen werd alhier opgericht een
plaatselijke afdeeling ( met aanvankelijk 17
leden) van den Bijzon<leren Vrijwilligen Landstorm. Tot comma:idant werd benoemd
de
heer T. de Jong, afo.ier.

Het Loo, 2 Dec. 1925.
In opdracht van Hare Majesteit de Koningin, heb ik de eer, aan de Leden van den

Bijz. Vrijw. Landstorm, afdeeling

Luchtwachtdienst.

's-Graven•

LUCHTVAARTPOST OSS.

zande, Hoogstderzelver dank over te brengen
voor de gevoelens van trouw, en voor de heilDe Luehtvaartpost "Oss" was op 8
bede, neergelegd in Uw telegram.
Nov. j.L in zijn geheel present in een der
DE ADJUDANT VAN DIENST.
zalen van botel Luijk, ::iabij het station.

's-GRA VENZANDE.

lfü

monnaie; J. Schouten (89 p.), tabakspot; S.
Stam (86 p.), tabakspijp; C. de Moel (86 p.),
bladhanger; G. Snaas (70 p.), vaas; P. Portepadvbdersmes; S. A. Knuwer (83 p.), daggies (troostprijs), sigaren.
Daarna werd de heer J. Cornelissen, Burgemeeter dezer gemeente met algemeene stemmen benoemd tot eere-voorzitter der afdeeling
Verder werd nog eens· besproken het Landstormbla-d en overeengekomen het volgend jaar
in 2 klassen te schieten, opdat de minder goede
schutters oók in de gelegenheid worden gesteld
een prijs te winnen.
De heer Oolders stelde voor om ook nog een
5-oefeningswedstrijd er aan te verbruiken, hetgeen de commi3~ie in ernstige overweging zal
nemen, wijl daarvoor ook contanten aanwezig
moeten zijn en de kas er niet zoo bijster bes•
{roorst,aat. 1
Dadrna werd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten en ging ieder voldaan
huiswaarts.

SCHAGEN.
Dezer dagen vergaderde in de bovenzaal van
,,Ceres" de plaatseJ.ijke afd. van den Bijz.
Vrijwilligen Landstorm.
Na opening door den heer Van Nuland, verkreeg de heer Oolders van Alkmaar het
woord. Met instemming werd van hem vernomen, dat het plan bestaat, om in de maand
Mei 1926 te Alkmaar een Landdag van àen
B. V. L. te houden. Daarna werden de prijzen
uitgereikt aan de wînnaars in den gehouden
scpietwedstrijd. Achtereenvolgens waren deze
behaald door: C. van Stralen (90 p.), porte-

De postcommandant, de heer Alberda,
heette allen welkom en in 't bijzonder de:i
commandant der L.\V. groep 's-Hertogenposch, die ondanks de weersgesteldheid
teeds trouw zijne posten bezocht en zich
piet alles op de bóogte houdt. Spreker
hoopt hem nog menigmaal hier te moge:i.
~egri;>eten.
De groepscoII_lm., luit. Offermai~s. dankte den postcomm. voor de woorde:i. tot
hem gericht. Ik ben èn door uw postcomm.
èn door de Nationale Landstormcommissie uitgenoodigd om de jubileum-gedenkplaten van H. M. de Ko:iingin uit te reiken. Ik doe dit met veel genoegen, omda:
de post Oss, da:ik zij uw aller medewer-

king en bijzonder die van uw ijverigen
commandant, een van de beste van mijne
groep is.
Alvorens tot uitreiking der jubileumplate:::i. over te gaan, wil ik met een enkel
woord de beteekenis daarvan uiteenzetteh.
Bij het 25-jarig regeeringsjubileum van
H. :M:. onze geëerbiedigde Koningin, beeft
de geheele Vrijwillige Landstorm als een
man blijk gegeven van verknochtheid aan
het Oranjehuis.
De Nationale L. S.-commissie, vergezeld
va:::i. alle vrijwilligers uit iedere proYine,e,
heeft op 6 September 1923 aan H. M. een
huldeblijk aangeboden, bestaande uit een
boek, waarin alle handteekeningen der
vrijwilligers waren vermeld.
Deze handteekeningen, mijne heeren,
ware-i het symbool niet alleen van aanhankelijkheid aan H. M. in dagen van
vreugde, doch ook van trouw in bange
dagen.
Die handteekening was immers gesteld
door mannen, die in de revolutiemaand
1918 naar de wapens grepen, om haar· te
he;;chermen, toen onverlaten dreigend optraden.
Uit dankbaarheid voor die verheven
daad .van vaderlandsliefde en uit erkentelijkhf::id · voor uwe gelukwenschen bij haar
régceringsjubileum, heeft de Nationale
LanJstormcommissie deze eenvoudige gedunlc;,luat doen vervaardigen, opdat de
woning van ieder landstormer daarmede
Y(•r~iel'Cl kan worden.
Buitenstaanders mogen nu wel zeggen:
de waarde g{l,at verloren omdat zooveel
mannen · in de termen vallen die gede::ik~
plaat te ontvangen .
Maar, mijne heeren, was het doen van
uwe plicht in 1918, dan minder lofwaardig, omdat zooveel Nederlanders die toen
vervulden Y
Was liefde voor ons bemind · Vorstenhuis, vaderlandsliefde, dan minder vel'h6ven, omdat er in Nederland zooYelen werden gevonde:i, die zich toen rondom het
dundoek ,,Oranje blanje bleu" schaarden 1
Neen, die trouw aan het gezag in ~ovember 1918 was niet m i n d er schoon,
omdat ieder rechtgeaard Nederla:vier
zijne geëerbiedigde Koningin wilde beschermen.
Landstormers va11 Oss, weest fier op <lie
eenvoué:ige plaat, versierd met de br"ltenis van Haar, die niet alleen in ons land,
doch zelfs in de geheele be:;ichaafde wereld geëerd en bemind wordt.
VervoJgens wert.en de platen aan d.e
vrijwilligers uitgereikt door den heer A.1berda.
Ten slotte werd de Ridder der Militaire
,Yillemsorde, De Jong, bij stemmi:i.g aangewezen om voortaan den postcommandant in zijne moeilijke taak bij te staan.
Nadat de landstormers nog enkele uren
~ezellig b~j elkaar hadden doorgebracht,
\:eerde ieder huiswaarts.
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Het Zilveren Huwelijksfeest van het
Koninklijk Echtpaar.
DANKBETUIGING.
De N atfonale Lnndstormoommissie deelt mede,
äat zij op Woensdag 17 Februari de hooge eer
had om te 11½ uur door Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins
der Nederlanden, bij gelegenheid van Hoogstderzelver Zilveren Iluwelijksfeest,te worden ontvangen ter aanbieding van het Huldeblijk van den
BUzonderen Vrijwilligen Landstorm en de Vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst.
H.et is der Commisie een aangename taak om
in opdracht van Hare Majesteit en den Prins
aan de geheele Bijzondere V1ijwi1lige Landstormorganisatie den zeer hartelijken dank van het Zilveren Echtpaar te mogen overbrengen voor het
sehoone tegeltableau, dat zU als blijk van aanhankrliikheid en trouw van de meer dan 55.000 vrijwllligers van het Instituut mochten in ontvangst
nemen.
De Nationale Landstormcommissie,
L. F. DUYMAER VAN TWIST,
Voorzitter.
G. F. BOULOGNE, Secretaris.

De aanbieding van het
Huldeblijk.
Op 17 Februari ten 11½ ure werd de Commfo,de, welke het Huldeblijk van den Bijzondereu \'1·.Uwilligen Landstorm en de aanverwante
Ku • .,,,~ ·1 zou aanbieden, door Hare Majesteit en
den I'dns in audiëntie ontvangen ten paleize
Noonkiode.
D0 Commissie bestond uit de volgendr J"den
der Nationale Landstorm Commissie: L. F. DuyrnaE r van Twist, voorzitter; Mr. Dr. L. N.
DrC'l,crs, leden van de Tweede Kamer; G. "\V.
Pris, generaal-majoor, inspecteur van den Vrij,dlîigen Landstorm; Mr. A. G. A. Ridder van
Rappard, J. R. Snoeck IIenkemans, leden van
de ?we ede Kamer; G. F. Boulogne, secretaris,
:tC'sorve-eerste-luitenant der veld-artillerie.
Tk heer Duymaer van Twist bood het getchenk van den Landstorm aan het Zilveren
:Ec: htpaar aan met de navolgende toespraak:
De Nationale Landstormcommissie acht het zich
een eer Uwe Majesteit en Uwe Koninklijke Hoogheid
namens de meer dan 55000 vrijwilligers van de
Landstormorganisatie geluk te wenschen met Uw
Zilveren Huwelijksfeest en daarnevens U te mogen
aanbieden het geschenk van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst, als bewijs van verknochtheid aan U en Uw Huis.
M9ge daarbij de bede oprijzen, dat het Gode behage,
U v9or Uw Koninklijk Gezin, voor het Vaderland en
het Volk tot in lengte van dagen te sparen.

Hare Majesteit en den Prins onderhielden
zieh daarna eenig-e oogenhlikken allervriende~k:st met den heer Duymaer van Twist en met
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de overige leden der deputatie, waarna het Huldeblijk en de Oorkonde na.der in oogenschonw
werden genomen.
Beide werden zeer mooi gevonden door de
Koningin en de Prins, die den heer Duymaer van
Twist verzochten hun bijzonderen dank te willen
overbrengen aan de Vrijwilligers voor hun blijk
van aanhankelijkheid.

Gelukwenschen en bloemen
Op Zaterdagavond 6 Febroari werd namens de
Landstormorganisatiën een b 1 o e m s t u k bezorgd
aan het paleis Het Loo en werd het volgend telegram verzonden aan H. M. Koningin Wilhelmina ,n
Z. K. H. Prins Hendrik.

,,Op dezen voor Uw Vorstelijk gezin zoo heuglijken en gedenkwaardigen dag, bieden de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de samenwerkende
Bijzondere Korpsen van den Vrijwilligen Landstorm, vertegenwoordigende zestigduizend Uwer
Majesteit.s getrouwe onderdanen, Uwe Majesteit
en Uwe Koninklijke Hoogheid hunne hartelijke
golukwenschen aan., Zij koesteren den inn igen
wensch, dat het Gode behagen moge, Uwe Majesteit en Uwe Koninklijke Hoogheid nog vele
jaren voor elkander en voor het Nederlandsche
volk te sparen".

De N ationaJ,e Landstormcommisse,
L. F. DUYMAER VAN TWIST,
Voorzitter.
G. F. BOULOGNE, Secretaris.
Aan H. M. de Koningin-Moeder werd het
volgende telegram gericht:
,,Met Uwe Majesteit verheugen de Vrijwilligers van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de aanverwante Bijzondere Korpsen
zich over het geluk, dat op dezen blijden dag van
het zilveren huwelijksfeest van H. M. de
Koningin en van Z. K. H. Hendrik, Prins der
Nederlanden, aan ons Koninklijk Echtpaar en
het Nederlandsche volk beschoren is. Ook wij
deelen de vreugde, welke Uw moederhart thans
ongetwijfeld vervult. Met de bede, dat het Uwe
Majesteit gegeven zij, nog vele jaren in ongebroken kracht den gelukkigen opbloei van het
Oranjehuis te mogen gadeslaan, betuigen wij Uwe
Majesteit onze groote verknochtheid".

De Nationale Landstormcommisse,
L. F. DUYMAER VAN TWIST,
Voorzitter.
G. F. BOULOGNE, Secretaris.
De onderstaande schriftelijke dankbetuigingen
werden door den Voorzitter der Nationale Lim.dstorm Commissie ontvangen:
HET LOO, Februari 1926.
Hare Majesteit de Koningin en Zijne
Koni:µklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden,
Hertog van Mecklenburg, dragen mij op den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm' en de samenwerkende korpsen Hunnen dank over te brengen
voor de gelukwenschen, Hare Majesteit en Zijne
Koninklijke Hoogheid aangeboden ter gelegenheid van de herdenking van .Hoogstderzelver
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25-jarig huwelijk en voor het daarbij aangeboden
fraaie bloemstuk.
De Particulier Secretaris
-van H. M. de Koningin,
VAN GEEN.

PALEIS ITET LOO, 7 Febr. 1926.
Inrrevolrre de bevelen van H. M. de KoninginMoeder h;b ik de eer aan de Vrijwilligers van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en aanverwante bijzondere Korpsen Iloogstderzelver
oprechten dank over te brengen voor de op
heden aangeboden gelnkwenschen.
De Kamerheer van dienst,
VAN LIMBUH.G STIRUM.

De bezichtiging van het Huldeblijk.
Ten bureele van den V rijwilligen Landstorm
in Den Ilaag was het op 1 Februari een bijzondere qag. Daar was te bezichtigen het huldeblijk,
dat door den Bijz. Vrijw. Landstorm en de
Landstormkorpsen "Motordienst'', ,,Vaartuigendienst'', ,,Spoorwegdienst'' en "Luchtwachtdienst" dezer dagen aan het Koninklijk echtpaar
zal worden aangeboden. Het fonds voor dit
huldeblijk is gevormd door een zeer kleine
bijdrage van el.ken Landstormer.
Het was zeer druk bij de bezichtiging. Uit
ieder der 21 Landstormverbanden wa.ren voor
deze gelegenheid een drietal deputaten genoo- ·
digd, een officier, een onderofficier en een soldaat. Ze waren van heinde en ver gekomen en
toen Minister Lambooy, die het huldeblijk ook
kwam bezichtigen, zoo opmerkte: ,,Jullie zijn
zeker al vroeg op reis gegaan?", zei een Groninger: ,,Om drie uur uit het bed!" ,,J\.faar je hebt
in den trein geslapen!" rei de Minister. ,.Neen,
da's niet waar.''
Het huldeblijk zelf is een tegeltableau, en wat
het voorstelt, blijkt het best uit den inhoud der
prachtige oorkonde, die er bii il en ~ aldus
luidt:
;

1901-192~

Oorkonde.
Aan Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin
der Nederlanclen, en Zijne Koninklijke Hoogheid
Hendrik, P:rins der Nederlanden, ter gelegenheid
der herdenking van Hoogstderzelver 25-jarige
echtverbinding op den 7den Februari 1926, is
door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en
de Vrijwillige Landstormkorpsen Motor-, Vaartuigen-, Spoorweg- en Luchtwachtdienst aange-

boden een tegeltableau, vervaardigd in de werkplaatsen der Koninklijke Delftsche Aardewerkfabrieken De Porceleyne Fles.
Het tableau, in veelkleurige uitvoering, v~
toont den spittenden landman met het geweer,
liet embleem van den Bij.zon.deren Vrijwfili4'9n

•

,~~~~~~~==~=~~~'====~'===~~=~~~===-=====--~~~~~
1

Landstorm ".Als het moet'', ·s taande in het licht
\ der Oranjezon en geflankeerd ter linkerzijde
door den uit den Hollandschen tuin opgaanden
1 bloeienden Oranjeboom, omstrengeld door eèn
banderole met het devies; ter rechterzijde even\ eens uit een tuin oprijzend door een ouden eik
,·met de spreuk: ,,Per aspera ad astra". Voor den
! kruin dezer hoornen zijn aangebracht de gekroonde wapens van H. M. en van Z. K. H., terwijl het
geheel wordt ,pverspannen door de wapens der
elf provinciën. Het midden van de onderzijde
1 wordt ingenomen door de opdracht aan het
' Koninklijk echtpaar, waarnaast ter weerszijden
, de grondslagen van de liefde en de aanhankelijk' heid aan Vorstenhuis en Vaderland van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en zijn
samenwerkende korpsen zijn uitgedrukt in de
versregels van het Wilhelmus: Den Vaderlant
, ghetrouwe, Blyf lek tot in den Doet, en: Myn
Schilt ende Betrouwen, syt Ghy, o Godt myn
Heer.
Danlcbaar, dat het Hare Majesteit en Z. K. H.
' heeft behaagd dit stoffelijk bliik van hulde te
willen aiµivaarden, betuigen de bovenvermelde
instituten aan Koningin en Vaderland hunne
onwankelbare trouw, waarvan verzekering
doende bij deze oorkonde.
. . Namens de meer dan vijftigduizend vrijwil. ligers geteekend door
De Natunuûe Landstorcornmissie.
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De oorkonde is in een kalfsleeren band gebonden, waarop in goud het wapen is aangebracht.
Het tegeltableau is een prachtstuk en allen
di~ het zagen betuigden er hun groote tevreden~
heid over. En de heer Duymaer van Twist was al
maar bezig nieuwe genoodigden welkom te heeten. Later is een foto gemaakt van de on"eveer
' 125 aanwezige Landstormers en daarna is ~ De
' twee Steden" de lunch gebruikt. Daar zat "ook
, Minister Lambooy aan.
De heer Duymaer van Twist was tafelpresident en h~i bracht een hartelijken dronk uit op
de Koninklijke familie, terwijl hij den Minister
huldigde voor diens groote belangstelling in het
werk van den Landstorm. Een en ander lokte
langdurigen bijval uit.
Minister Lambocy heeft in zeer waardeerende
woorden uiting gegeven van zijn sympathie voor
het prachtige institunt van den Vrijw. Landstorm, dat zoo goed bestuur<l wordt. De dischgenooten hebben spontaan het "Zij zullen het "niet
hebben!'' gezongen.
Na afloop van de, lunch is een bezoek gebracht
aan het Vredespaleis, om dat te bezichtigen en
daarna heeft men nog gemeenschappelijk thee
gedronken.
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Hoe de ontvangst, welke de Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie, de heer L. F.
Duymaer van Twist, de irenoodigden heeft bereid, in den smaak is gevallen, zegt ons het
navolgende bericht, dat w~ knipten uit het
,,,Friesch Dag blad".
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De B. V. L. €n it houliksfeset fen
H. M. de Keninginne.
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'Mandei 1 Febr. wier de gelegenheit jownt oan
alle Lanstoarmöfdielingen ut us lan om öffirdi~gen to stjûren nei den Haech om it tegeltableau
· to bisjen, hwe troch it Lanstoarmkorps oanbean
wirde seil oan H. M.
Fottr de Fryske Lanstoarmers binne as öffirdigen hinne hwest de luit. Haan fen Snits, Sergt.
Santema fen Easterein, serg. Elsinga fen Hallum, sold. Grondst.ra fen Ljouwert en sold. v. d.
Haag ut Burgum.
Nei it bisigtigjen fen it moaie stik wirk hwet
troch in le klas kinstner makke is, waerd it
middeismiel brûk:t hwer û.o. mei oansieten de
min, fen Oarloch Lambooy, de Keamerleden' Duimaer van Twist en Snoeck He:nkemans en de
fjildpreker Bootsma.
N:eidet troch de foars, de hear Duym. v. Twist
in dronk ynstcld waerd op it Keninklyk Hûs,
waerd troch in Fryske öffirdige ynset "It Dacostaliet", hwet ek troch de gearkomste mei fjûr
oernomt waerd.
Hjirnei waerd it wird fiert troch de Min. fen
Oarloch die de forwachting utspriek, dat hwennear it corps sterk en kreftich bliuwde de kans
lyts waerd det wy foar de hirde needsaek kaemen
to stean "It Moat".
• Efkes letter kaem in extratram foar dy de
êffirdigen nei it fredespalois brochte det bisjoend

waerd ûnder lieding fen de hear Duymaer van
Twist.
Hjirnei wacrd Inienskippelik de thé brûkt, hwer
ien fen ·de öffirdigen de tank fen aUen orocht
oan 'e commissie foar de hertlike ûntfangst.
It is in skoandere dei hwest.

secretariaat der Gew. Commü,sie dankbetuigingen in
der nl. leiders voor het aan hunne af<leelingen bereide
genoegen.
Na eene namiddag-voorstelling op 15 Januari voo'l'
genoodigden, ook van den Motordienst, welke Yoorstelling mede door betalende belangstellenden werd

Het tegeltableau, dat aan H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins op 17 Februari is aangeboden
namens den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst.
Spoorwegdienst en Luchtwachtd,ienst.

Pet en Overjas.
De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat
de pet n i et meer behoort tot de militaire kleeding,
d en gedragen. ...... \
welke mag wor_
\ \.
Eveneens 1s het niet geoorloofd -.Ie overjas los·, of
boven aan den hals omgeslagen te dragen. Over den
arm daarentegen weL
.

GOEREE EN OVERFLAKKEE.
Op 14 Januari j.l. werd te Middelharnis in d;~aaÏ
Meijer de bekende Leger en Vlootfilm vertoond voo:r
de Bijz. Vrijwilligers van het eiland Goeree en
Overflakkee.
De zaal was geheel gevuld. Leden der Gew. Commissie en der plaatselijke Commissiën, enkelen vergezeld van hunne dames, waren mede aanwezig.
De Voorzitter der Gew. Commissie, de heer J. van
der Velde, te Goedereede, sprak een welkomstwoord
en hield eene vaderlandslievende toespraak.
De verbands-commandant, tevens secretaris der
Gew. Commissie, de res.-kapitein v. d. Nieuwenhuizen, bracht de telegrafische groeten over van den
Voorzitter der Nationale Landstorm-Commissie, die
verhinderd was, te midden der vrijwilligers te zijn;
een hartelijk applaus volgde op deze mededeeling.
Handgeklap weerklonk eveneens na de me<ledeeling, dat de Directeur der Rotterdamsche TramwegMaatschappij, Ir. T, ti ipers, vrij vervoer per gewone
tram had toege;;-,
1 zelfs een gratis-extratram
had gegeven na :c. .• c J der voorstelling, niet alleen
op den 14den, maar ook op den 15den Januari, op
welken laatsten avond de Motordienst de film zou
komen zien.
Het onbekrompen bewijs van waardeering van het
Anti-Revolutie-Instituut, uit deze royale daad sprekend, mag wel ten volle worden gewaardeerd en
openlijk worden vermeld.
Dat de avond met een couplet van het Wilhelmus
werd gieopend, toen de afbeeldingen van de Koninklijke Familie op het doek verschenen, spreekt wel
van zelf; op dezelfde wijze werd ook geëindigd. Aan
herhaalden bijval gedurende de vertooning, welke
door den Kapitein Linden zoo duidelijk werd toegelicht, ontbrak het niet.
Woorden van dank richtte de heer van der Velde
na afloop der vertoonin g tot allen, die hadden
medegewerkt om dezen avond te organiseeren en
terwijl dit verslag worslt geschreven, komen bij het

bezocht, kregen de vrijwilligers van den Motordienst
des avonds gelegenheid, de film te zien.
De Districts-Commancfant, de heer Denier van der
Gon, heette de aanwezigen namens den Afdeelings•
Comm$.ndant welkom; met niet minder belangste'l"
ling dan den eersten avond werd ook nu de vertooning gevolgd.
De Sectie-Commandant, J. Nieuwenhuy ze, <leed
verschillende mededeelingen en bedankte na afloop
der vertooning verschillende personen, die zich voor
en op dezen avond verdienstelijk hadden gemaakt.
Beide avonden ontvingen de vrijwilligers een bon
voor een gratis-consumptie aan den ingang der zaal.
Met genoegen en voldoening mag worde; teruggezien op deze samenkomsten, welke zoozeer het
samenhoorigheid sgevoel versterkten en de lief de
voor Vorstenhuis en Vaderland bevestigden.

fvvIBZïNoro·itAR?,"l
.,De New Edison

Als de New Edison speelt, hoort men
De L e v e n d e S tem en de
bezoeker vraagt fluisterend:

,,WIE ZINGT DAAR?"

Wij nood,pen U uit tot een bezoelt

Kunstzaal EDISON
Lange Poten 15 • Den Haa~
88 Witte De Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam, Leidschestraat84
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HET LANDSTORMBLAD

Twentsch Verband.

VAN FEBRUARI 1926.
TWEEDE BLAD.

LANDDAG BIJZ. VRIJW. LANDSTORM
TE DELDEN.
Zaterdag 8 Mei e.k. zal op het welwillend door
den Hoogedelgeb. Heer Dr. R. F. Baron. van

BERICHT.

door de heeren: J. J. Hieben.da.al, no~ris te •
Delden, voorzitter; J. v. d. A vort, notaris te j
Tubbergen; W. Rosingh, Directeur Nationale.
Bank te Hengelo ; R. Schuite, burgemeester te ;
Hardenberg; L. C. v. d. Steen van Ommeren,
burgemeester te Hellendoorn; A. A. van Wulf•

i

Wij kunnen tot onze voldoening
mededeelen, dat door de groote deelneming onder de Vrijwilliger~, de uitgave van het LANDSTORMBLAD
is gewaarborgd !
Overgang naar den nieuwen toestand
heeft echter onverwachte moeilijkheden
geschapen.
Wij roepen daarom Uwe toegevendheid in, zoo hier of daar een vergjssing mocht hebben plaats gehad, of
indien de toezending van het blad wat
langer op zich heeft laten wachten.
Voor alle zekerheid hebben wij aan
eiken plaatselijk leider een aantal
bladeh toegezonden, welke door hem
naar behoefte kunnen worden uit.ge"
deeld.
DE ADMINISTRATIE.

Mededeeling.
Plaatselijken leiders, die nog geen
aanvraag voor patronen hebben ingediend, wordt aangeraden, dit nog ten
spoedigste te doen.

Watersnood 1926.
Instelling van een Eereteekeni -·
Erkenning van uitstekende daaen.
ZelfopoUering, ijver, m.oed en beleid beloond.
Bij Kon. Besl. van 20 Januari No. 3. is het 'Vol•
gende bepaald:
Willende aan hen, die bij gelegenheid van den
jongsten watersnood door ijver, moed, beleid en zelfopoffering het meest hebben uitgemunt, een blijk
van Onze goedkeuring en tevredenheid verleenen;
Op de "VOOrdracht van Onzen minister van Binnenlan Jsche Zaken en Landbouw van 18 Jartuari 1926,
No 396, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Ter erkenning van uitstekende daden,
bij den jongsten watersnood verricht, wordt een
eereteeken ingesteld.
Artikel 2. Dit eereteeken bestaat:
le. in een medaille in zilver of in brons, houdende aan de voorzijde het borstbeeld van wijlen
Onzen beminden Vader, met het om.~chrift: Willem
III, Koning der Ned.: G.H.V.L., en aan de keerzijde
met het omschrift: Watersnood van 1926, een oranje
en lauriertak, van onder met •elkander door een lint .
verbonden, omvattende een perkament, waarboven de
Koninklijke Kroon en voorzien van het opschrift: de
Koningin aan .................... .
2e. in een barret in zilver of in brons, voorstellende een eikentak, omslingerd door een lint, waarov
de woorden: Watersnood van 1926 zijn gegraveerd.
Artikel 3. De medail!e wordt door Ons verJeend
aan hen, die zich bij den jongsten watersnood bijzonder hebben onderscheiden, om aan een oranjelint
op de linkerborst te worden gedragen.
Artikel 4. De barret wordt door Ons toegekend
aan hen, die reeds vroeger met de medailles, inge ...
1:teld bij de Koninklijke besluiten van 31 Maart 1855,
No. 71, 24 Maart 1861, No. 66 en 5 April 1876, No.
18, alsmede bij Ons besluit van 6 Maart 1916, No.
83, of met de barret, ingesteld bij de drie laatstvermelde bes!uiten, zijn begiftigd en zich opnieuw
bij den jongsten watersnood loffelijk hebben onderscheiden; zij' zal gedragen worden op de linkerborst
door middel van een oranje_lint boven de vroeger bij
Koninklijk besluit verleende medaille en nevens de
Vl'oeger bij Koninklijk besluit toegevoegde barret.
Artikel 5. De barret en het lint mogen niet zonder
de medail!e worden gedragen.

De groep deputaten uit alle Landstorm-Verbanden en Korpsen, die op 1 Februari het Huldeblijk
kw;:tmen bet.ichtigen. In het midden de Kamerleden Duym.aer van Twist en Snoeck Henkemans.

Heeckeren · van Wassenaer op het Wln4goed
Twickel beschikbaar gestelde terreinen door den
Bijwnderen Vrijwilligen Landstorm ' in het
Twentsch Verband eèn Landdag worden gehouden.
Aan dezen Landdag zullen deelnemen de Vrijwilligers van het Twentsch V çrband en van de
Verban.den ,,,de j.Jssel." en -v,ae .Veluwe.zoom,''
voor zoover deze het naast aan het Twentsch
Verband aansluiten.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een
instituut, georganiseerd na de Novemberdagen
1918, toen duizenden Vrijwilligers zich beschikbaar steldeh otn Land en Koningin te beschermen.
•
Het Twentsch Verband telt rnim 2000 Vrijwilligers. Om den band van saamhoorigheid te
versterken, wordt in Mei een Landdag gehouden.
Doch ook 1:1,nderen, die er buiten staan, en sympathiseeren met het doel, zulle;n toegang tot dien
_L anddag kunnen verkrijgen.
In Januari 1.1. werd door de Gewestelijke
Landstormcommissie in Twente te Hengelo een
groote vergadering gehouden waar de meeste
Burgemeesters van de Twentsche gemeenten aanwezig waren. En allen sympathisee1-en met het
plan en beloofden hun moreelen steun.
Toen ging men over tot het formeeren van
enkele Commissies, die in den beginne noodig
zijn.
Het Hoofdbestuur van den Landdag wordt
gevormd door de lecle:.1 der P.-3rmanente Gewestelijke Commissie in het Twentsch Verband
Deze Commissie bestaat uit: Mr. A. E. Tlaron
van Voorst tot Voorst, Commissaris der Kon.inging in Overijssel. Eere-Voorzitter der Gew.
Commissie; J. W. C. C. Tucker, Res.-Ma,.i. der
Inf. te Dieren, secrétaris-penningmeester te
Oldenzaal; J. W. Katerberg, adj.-secr. te Oldenzaal; A. W. ter Ellen te Oldenzaal; Mr. M. A.
Gewin, adv.-pr◊e. te Almelo; E. Habers, r.ccr.
Christ. Tuinb. Onderl. te Gramsbergen; Ludwig
van Heek te Enschede; Jhr. H. W. J. von
Heijden, burgemeester te Haaksbergen; H. Holsbeeke te Oldenzaal; A. C. Jacobs, hoofd der R.K.
school te Hengelo; J. Knottenbelt, burgemeester
te Rijssen; J. H. M. Tolboom, pnf'!toor te Olden•
zaal; T. , Visser, hoofd der Chr. School te
:t,;'ijverdal.
Het bureau van den Landdag. is ten bureele
van de Gewestelijke Landstorm-Commissie
2e Eekteweg 41 Ol2.enzaa1. De secr.-penningm. der
Gewesteljjke Commissie verricht ambtshalve die
functie in alle verdere commissies.
De Financieele C.Ommissie wordt gevormi:l

ten Palthe te Ainelo; J. J. Wynia., burgemeester 1
te Denekamp.
1
De commissie van Organisatie wordt gevormd ·
door de heeren: G. W. Stroink, Res.-Kàpt. Inf.
te Enschede, voorzitter; H. J. Bathhoorn, Res.
le Luit. Luchtwacht te Hengelo; E. Ekker, Ree;.
le Luitenant Motorkorps te Hengelo; A. Meinster, Res. Luit. Kol. InLte Hengelo; K. Mulle'l.', ,,
architect te Hengelo; A. F. E. Nijland te Delden; f
lI. H. Sleiderink, architect te Delden.
Deze commissies hebben hun werkzaamheden
reeds aangevangen en. hun plannen grootscheeps
opgezet. Op Twickel is het mooie terrein tegenover het. kasteel beschikbaar.
Uit Arnhem zal 36 man rijdende Artillerie,
de z.g.n. gele rijders, in groöt tenue met hun
kanonnen komen, om den Landlag allen luister
bij te zetten. Ook de Huzaren van Deventer
zullen hun medewerking verleenen. Een escadrille viegtuigen uit Soesterberg zal des middags
evoluties hoven het terniin uitvoeren.
Het l\fotorkorps houdt op dBn Landdag
hindernis-wedstrijden, terwijl eventueel eenige
dagen te voren tactische oefeningen in het Verband zullen plaats hebben.
:
De Lànddag zal geopend worden met een con- \
eert op het terr.ein van de Stafmuziek van de
Koloniale Reserve uit Nijmegen. Ook Twentsche ;
Muziekkorpsen zullen nog geëngageerd worden.
De officieele personen zullen ten gemeentehuize van stad-Delden door het gemeentebestuur
worden ontvangen.
Aan den Landdag zullen Schietwedstrijden
voorafgaan, welke op de scherp-banen in het
Twentsch Verband en op de Noordelijke banen
van de Verbanden "De IJssel" en de "Veluwezoom'' zullen worden gehouden. Voor deze wedstrijden worden kostbare kunstvoorwerpen beschikbaar gesteld, benevens medailles. Reeds
heeft de Heer Commissaris der Koningin in
Overijssel een medaille toegezegd.
Een keurig program zal in druk verschijnen'
in een oplage van 12000 exemplaren. De Vrijwilligers van de deelnemende Verbanden hebben·
vrijen toegang, met hun echtgenoote of verloofde.
Anderen zullen tegen lage entree toegang kun. nen verkrijgen.
De regeli~g van e\?n en ander en de buitengewone medewerking welke van alle zijden ondervonden wordt, waarborgen een schitterende dag
op Zaterdag 8 Mei a.s. Ook de omgeving, waar
de Landdag gehouden wordt, zal er niet weinig
toe medewerken, dat duizenden dien dag Delden
zulle11 bezoeken.
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Mr. H. VERKOUTERD
· lid der Eerste Kamer en voorzitter TaD.
~westelb1ce Landstonneom:missie "Stelling Amsterdam", hoopt 15 Maart a.s. den 70-jarigen.
leeftijd te bereiken.

ae

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
?t'IOTORDIENST.

mf Kon. besluit van 18 de7.er is aan reserve-kapi, tein voor speciale diensten R. G. A. Z. baron van
Hàersolte, van het vrijwillig landstormkorpa motor-dienst op het daartoe door hem gedaan verzoek, een
eervol ontslag ala zoodanig verleend uit den militairen dienst.
<li!
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GEWESTELIJKE LANDSTORM-COlVIMISSIE
,,ALKMAAR''.
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:Benoemd als ttd, Mr. W. C. Wendelaa-r, Burgemee,..
, ter nn Alkmaar.
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Landstorm korps
Stelling van Amsterdam.
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A.fdeeling Nederhorst den Berg.
Deze afdeeling hield 12 Januari 1926 een
goed bezochte vergadering onder leiding van
den heer C. Bree. In deze vergadering, waar
ook enkele leden van de nieuw gevormde af, deeling Nigtevegt tegenwoordig waren, werden
: door den kapitein K. L. Scheil de prijzen uitgereikt, behaald in de najaarswedstrijden en
aan deze uitreiking vastgeknoopt eene toelichting van de schietregeling in 1926 toe te passen. De afdeeling besloot met minstens drie
drietallen deel te nemen aan de in 1926 te
. Amsterdam te houden groote Korpswedstrijden.
Voor het tegeltableau, dat thans ter sprake
kwam offerden ook de leden der afdeeling
Nederhorst den Berg hun penningske.
De goed geslaagde vergadering werd met
hartelijke woorden door den leider den heer C.
Bree gesloten.
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Afdeeling Diemen.
I

De.ze afdeeling vergaderde op 15 Januari
1926, in welke bijeenJwmst , besloten werd het
eerevoorzittersehap der afdeeling aan den
nieuw benoemden burgemeester mr. A. J. de
W olff aan te bieden en een gezellige avond te
organiseeren op 9 Februari 1926.
Voor dez,m avond zegden enkele leden belangeloos hunne medewerking toe.
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FEUILLETON.

De Trein van 6.18.
•

Het WM nog vroeg in den morgen.
,,Dag, man!" riep de moeder uit de spoorcoupé: ,,tot van avond!"
Zij zou de kinderen halen uit de stad, uit het
1internaat, want de wintervacantie was aangebroken.
Haar man stond op het kleine perron· en keek
'den trein lang na; toen ging hij naar zijn bureau,
bij de warme kachel, want het was bitter koud.
Hij wn., de chef van dit kleine spoorstation;
het lag daar eenzaam en verlaten in de wijde
laagvlakte van Hongarije. Het zinde hem eigenlijk maar half, dat zijn vrouw weg was. Hij vond
het vreeselijk stil, maar het was toch een geluk,
dat het kleine Marietje hem eenige afleiding gaf.
Marietje was een pleegkind, uit barmhartigheid
opgenomen in het gezin_van Koloman.
Grauw als lood trokken de wolken zich samen
boven de eindelooze vlakte, en Andreas, de wiseelwachter, die het bureau binnentrad, om de
verkleumde handen aan de rood gloeiende kachel
te warmen, meende, dat er een geducht pak
meeuw op komst was.
,,Ik denk het ool~ '' zei de chef.
,,Waar is uw vrouw?" vroeg Andreas,
nieuwsgierig ronéikijkend.
"Zooeven vertrokken. Zij gaat de kinderen
,halen.''
Andreas had kind noch kraai in de wereld.
Hij !'tcpte zijn houten pijp, en blies bedachtzaam
eenige rookwolken uit, terwijl hij door het raam
naar buiten keek.
,,Met welken trein komt ze thuis, chef?"
,.Met den nachttrein van 11 uur 25."

Afdeelingen Haarlemmermeer.

Schietwedstrijd Officieren en leid-ers.

In éle Beurs te Hoofddorp werd onder leiding
van kapitein K. L. Scheil, ~westelijk secretaris eene vergadering gehouden met leiders
der afdeelingen in de lla.arlemmermeer.
In deze vergadering werd eene commissie
benoemd bestaanàe uit de heeren F. G. Alkemade, J. C. Tanis, Jobs. Rijsdijk en M. B.
Bénard, welke commissie als schietcommissie
voor de afdeelingen in Haarlemmermeer zal
fungeeren.
. De instelling dezer commissie zal het mogelb'"k maken de gegevens der schietwedstrijden
sneller te verwerken en de uitslagen spoediger
dan thans ter kennis der leden te brengen.
Eene bespreking volgde over de Korpsschietwedstrijden in 1926 te Amsterdam te houden
en de afvaardiging der afdeelingen. Ten slotte
werd de wenschelijkheid geuit om in de
Badhoeveburt te Rijk Haarlemmermeer eene
nieuwe afdeeling te stichten, omdat de in die
omgeving wonende landstorm.ers tot dusverre
bijna niet in de gelegenheid waren de schietwedstrijden bij te wonen.

De Gew. Landstorm Commissie organiseerde
op 30 J anua.ri te Amsterdam een schietwed.
strijd voor officieren van den B. V. Landstorm,
voor leiders-instructeurs en voor leiders.
De wedstrijd werd druk bezocht. O.m.
kwamen voor het eerst een tiental nieuw aangeworven officieren. De wedstrijd, op 30 Jan.
aangevangen, zal in de maand Maart a.s. worden voortgezet.

Afdeeling Amsterdam.
Wederom een druk bezochte schietwedstrijd
op 26 Januari. Verschillende nieuwe leden
traden toe. Op initiatief van een der leden werd
een commissie samengesteld, die zich speciaal
ten doel zal stellen de leden op de schieta vonden nog meer te binden door het onderling organiseeren van schaak- en damwedstrijden en door het aanleggen van een leestafel.
Hierdoor wordt het mogelijk, dat meerdere
leden de schietavonden zullen bezoeken en de
onderlinge band nog meer wordt versterkt.

Afdeeling Uithoorn.

Afdeeling Kudelstaart en Aalsmeer.
Deze afdeeling vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester Kastelein op 29 Jan.
in het Café van den beer Van der Meer. Behalve de leiders en de plaatselijke secretaris
werd de bijeenkomst ook bijgewoond door den
heer Pastoor Kramer van Kudelstaart.
Kapitein Schell. reikte de prijzen uit behaald
in de najaarswedstrijden, besprak het Tegeltableau en .Mt Landstormbla9,- en ging vervolgens over tot ·het vertoonen van verschillende
films. o.m. Landdagen Hoofddorp, Apeldoorn,
10-jarig bestaan motorkorps, 3 Octoberfeesten
te Leiden, Kon. bezoek aan Zeeland en Drente
en een jubileumfilm van het Kon. Huis.
Door het minder gunstige weer was de opkomst ditmaal niet z90 groot als gewoonlijk.

,,Ach, 7,00 !"
De wisselwachter trok een bedenkeliJ"k gezicht.
,,Dat kan nog wel een uurtje later worden, chef.
't Is Zaterdag, en 't is een echte bommeltrein. Ik
kwam den vorigen zomer met denzelfden trein
terug. Wat blief! Anderhalf uur over tijd!"
Andreas was een beetje zwaartillend op de
hand, maar hij had toch gelijk. De chef moest
het hem toestemmen; 't zou al mooi zijn, indien
de trein voor middernacht aankwam.
De wisselwachter ging naar buiten, naar zijn
werk, terwijl Koloman den staat van ontvangsten
en uitgaven over de afgeloopen week begon op
te maken.
Het behoorde tot het werk van dén Zaterdag;
de dienst schreef het voor. En met den laatsten
trein, die aan dit station stopte, placht hij dan
het af te dragen geld mee te geven.
Het loonde deze week de moeite; de directie
wu tevreden zijn. En even glimlachte de chef,
terwijl hij daaraan dacht.
·
Traag sloop de korte winterdag voorbij ; het
was nu in den namiddag, en Koloman was geheel
verdiept in zijn arbeid; een trouwere ambtenaar
zou trouwens niet te vinden zijn. Even keek hij
haastig op, toen er aan het loket geklopt werd.
Hij stond op en keek door de opening van het loket
in e~n gelaat, dat hij nooit tevoren had gezien.
,,Wat wenscht u ?"
,,Och, chef," antwoordde het vreemde gelaat;
"ik 'lrtoet naar 't dorp Kargy en weet den weg
niet. Zon u zoo vriendelijk willen zijn, mij den
weg te wijzen?"
De chef nam den spreker, die door het loket
gluurde, wat scherper op. Om de waarheid te
zeggen, beviel hem dat gelaat allerminst. Het
was een ongunstig gezicht, en de oogen hadden
iets onrustigs; onophoudelijk speurden zij rond.
Doch de mensch kan zich vergissen, en Kolo-

Mutatiën.
Gew. Landstorm Commissie Stelling va.n
Amsterdam.

B e n o e m d tot leden der Gew. ~mmissie
Mr. D. F. Pont, burgemeester van Uithoorn en
officier bij het Landstorm Korps Vaartuigendienst; J. S. Straman, burgemeester van OuderAmstel
Afdeeling Diemen.
Benoemd tot eere-voorzitter der plaatselijke
afdeeling, Mr. A. J. de W olff, burgemeester.

Benoemd tot voorzitter der plaatselijke com:
missie Mr. D. F. Pont, burgemeester.
Afdeeling Monnikendrum.

Overleden het lid der Plaatselijke Commissie
J. Zeelte.
Afdeeling Weesp.

.Afgetreden als leider de heer H. M. Goudappel. Benoemd tot tijdelijk leider wachtmeester J. Brandsm.a te Weesp.
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man was een behulpzaam man. Hij draaide het

slot van het bureau dicht, en begaf zich met den
vreemdeling naar buiten, naar het perron, waar
een tweede vreemdeling blijkbaar stond te
wachten.
"Eugeen," zeide de eerste vreemdeling, ,,de
chef zal ons den weg wijzen naar Kargy.''
,,Gelukkig!" meende Eugeen.
De chef vond het vreemd, dat ze geen spoor•
kaartje namen naar Kargy, en hij zei dat ook.
Maar toen lachte Ella, de eerste vreemdeling.
,We zijn gesjochte jongens, chef, en 't geld
is op.''
Nu ja - dat kon wezen. Haveloos was hun
kleeding.
"Andreas,'' zei de chef, ,,let even op het
loket!''
En hij ging honderd passen met de vreemdelin•
gen mee tot aan den overweg van de spoorlijn,
om hun den weg te wijzen.
,,Zien jullie dat voetpad tusschen het struikgewas 'r' vroeg Koloman, den arm in een bepaalde richting uitstrekkend.
,,Dat pad houd je maar tot den eersten telegraafpaal. Dan sla je rechtsaf en kom je van zelf
op den straatweg, die naar Kargy leidt.''
,,Hoe ver is 't 1'' vroeg Eugeen.
"Drie uren zijn er mee gemoeid, en dan moet
je nog niet treuzelen."
.,Dank u, chef."
En de vreemdelingen sloegen het voetpad in.
Andreas moest er toch het zijne van zeggen,
toen de wandelarcn waren vertrokken. .
Dat lijken me echte bandietentronies, chef;
ik zou hen niet gaarne tegenkomen op een eenzame plek, als ik l;en hoop geld op zak had.''
Koloman trok de schouders op ; Andreas overdreef wel eens. Alevel was de chef toch blij, dat
deze individuen waren vertrokken. Men kon nooit

Hotels en Restaurants.
·s-Gravenhage,

Café-Rest • .,Het Zuid"
Groenmarkt 37.

Lunch à f 1.50, Plat da jour nnal f 0.70, Diner ■ à 11.75 2.25 en f 3.-,
Coui;,onboekiea Yoor 12 diner> à f 1.75 voor f 19.20.
Zonda,:1 Dioer·Concert

Laren (Gooi), Hotel ,.HAMDORFF"
Prima Keuken

Gerenommeerde Wijnen.
Ruime Garage en Stalling.
De Directeur: R. U. TJEEB.DEMA

Utrecht.
HOTEL "NOORD-BRABANT"
P. MULDER fJ ZONEN
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DE LEGER- EN VLOOTFILM IN
FRIESLAND.

De propaganda met de bekende leger- en vlootfilm wordt in Friesland thans druk gevoerd en met
schitterend succes.
In verschillende plaatsen treedt de propagandist,
de heer Heukels, van Veenwouden, op, om belangstelling voor den bijzonderen vrijwilligen landstorm (B.
V. L.) te wekken. Kapitein Linden geeft daarbij een
verklaring van de film.
Voor meerdere attractie
wordt ook op doek gebracht de huldiging op het
Malieveld van H. M. de Koningin in 1918 en het
Koninklijk bezoek aan Leeuwarden en Sneek dezen
zomer. Overal is veel b~langstelling en de organisatie
van den B. V. L., die in Friesland sterk is, wordt
er door bevorderd.
In Harlingen is een schitterend geslaagde avond gehouden. Ook in Bergum was er in twee avonden veel
belangstelling. De eerste avond werd bijgewoond o.a.
door den heer Duymaer van Twist, voorzitter van
de Nationale Landstorm Commissie;
Baron van
Heeckeren van Kell, majoor commandant der afd.
motordienst, mr. D. van Welderen baron Rengers,
kapitein van de afd. Friesland van het Vrijwillig
Landstormkorps motordienst, Ds. Bootsma, legerpredikant; D. Schutte, majoor commandant van het
Friesch Landstormverband, en nog meerdere officieren. De Burgemeester van Tietjerksteradeel was
beide avonden aanwezig. Ook in de gemeente Tietjerksteradeel ûjn sterke afdeelingen, die door deze
avonden OJlnieuw opgewekt zich aan den B. V. L.
g~ven.

GLANERBRUG.
De afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm te Glanerbrug, hield Woensdagavond 27
Januari 1.1. een propaganda-feestsamenkomst in café
Muller.
De heer L. A. M. Bruggeman uit Oldenzaal,
Secretaris v.d. Gew. L. S. commissie in Twente trad
als feestredenaar op, nadat de Christelijke muziekvereeniging "Wilhelmina" den avond geopend had
met een marsch. De spreker begon zijn rede met een
woord van hulde aan de afdeeling Glanerbrug, die
van de 52 secties een der hardst werkende was, en
hij wees in het bijzonder op den ijver van den commandant der afdeeling den heer Ar. van Boxem.
Vervolgens schetste hij het ontstaan van den Landstorm in de woelige dagen van Nov. 1918, toen
enkele revolutionairen naar de macht grepen met
het doel om de Koningin aan den kant te zetten,
en Koning Troelstra op den troon te plaatsen. Men
herinnert zich de oproerige vergaderingen, destijds
in de groote steden gehouden. Gelukkig waren onze
mannen paraat en ook uit Overijssel trokken een
groot aantal vastberaden jongelieden naar Den Haag,
om orde en gezag te beschermen.
Uit die beweging is de Vrijwillige Landstorm geboren. De ellendige gevolgen, die een revolutie had
voor Duitschland, Oostenrijk en Rusland, waren in
dezen voldoende leering voor ons land. Thans telt
de Landstorm 55000 ledden, waarvan alleen in het
Twentsch-Verband 2100.
Reeds deed de Landstorm - met haar motorkorps - goede · diensten bif de revolutionaire woelingen in Drente en Friesland en bij den watersnood
presteerde hij veel.
Toen H.M. de Koningin aan Limburg een bezoek

LANDDAG, VERBAND GOUDA.
Naar wij vernemen, zal de vorig jaar te Reeuwijk
gehouden landdag van den Bijz. Vrijw. Landstorm,
district Gouda, dit jaar te Schoonhoven worden gehouden.

weten en het vele geld op het bureau, dat moest
wo_rdcn afgedragen, gaf een gevoel van onveilighc~d.
Hij keek de vreemdelingen nog even na. Boven
hC't <lorre struikgewas kwamen hun hoofden uit;
zij gingen rustig voort. En dan vervaagde alles
in clc schemering, want de dag neigde ten einde
in èen grijzen, opkomenden nevel.
De chef stak de petroleumlamp aan, toen hij
:,t lJureau binnentrad, om licht te hebben. De afrekening werd vlug afgewerkt, maar tot zijn verwondering werd er één kroon gemist.
Hoe vreemd ! Straks was er die kroon nog.
Hij ging naar de· huiskamer, waar het kleine
1Marietje rustig met de pop zat te spelen.
"Je bent toch niet op 't bureau gewéest 1"
"Nee oom; kijk eens, hoe mooi ik de pop heb
aangekleed!''
)Iaar oom Koloman had er dezen keer geen
oogen voor.
"Ik ben een kroon kwijt, Marietje. Help mij
eens zoeken op de vloer van 't bureau!''
Het pleegdochtertje was vlug en pienter. Zij
ontdekte het zilverstuk; het stond recht op tegen
een paneel; allicht was het van tafel gerold.
De chef keek naar de klok. Te 6 uur 18 moest
een sneltrein passeeren uit Boedapest en 't werd
voor :;\farietje zachtjes aan tijd, naar bed te gaan.
,,Ga nu, Marietje ! ''
,,Nog een kwartiertje oom."
"Je bent van morgen twee uren vroeger op
geweest dan anders; je kunt je oogen haast niet
meer open houden, m'n kind.''
Smeekend keek de kleine meid Koloman aan.
,,Nog vijf minuutjes, oom, om naar die gekleurde glazen te kijken.''
De chef liet zich vermurwen.
,,Vijf minuutjes dan! Maar d~n is 't ook uit teen seconde langer, hoor!"

c
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Hij wijdde thans zijn aandacht aan de seinlantaarn. Er lagen eenige mat-witte, groene en
roode glazen ruitjes verspreid op tafel; hij zocht
er enkele mat-witte glazen uit en voorz~g er
de lantaarn mede.
·
,,Wat beteekenen die witte glazen,'' oom 1''
vroeg Marietje, die met schitterende oogjes stond
toe te kijken.
,,Dat de lijn veilig is."
,,0 zoo - en die groene glazen?"
"Dat de lijn niet heelemaal veilig is, en de
machinist langzaam moet rijden - nu na;ar je
bedje! Gauw!"
,,En die roode glazen - wat beteekenen die,
ocm ?"
"Die beteekenen : Gevaar! Stoppen ! Maar nu
deksels - gauw naar je nestje, hoor!''
Marietje kleedde zich gehoorzaam uit. Zij wist
wel, dat er nu geen pardon meer voor was. Zij
deed haar avondgebed en kroop vlug in haar
bedje.
Ze was de beteekenis van de kleuren reeds lang
vergeten en zij sloot de oogen, om te slapen.
Maar telkens deed zij de oogen weer open, en
tuurde met begeerende blik naar die mooie
glazen ...
Ach, ze waren zoo mooi!

•••

bracht, gaf zij een bliJk van Hare hooge sympathie,
door zich te Mook te midden der Landstormen te
laten fotografeeren.
Of de organisatie ook nu nog noodig is? Men weet
immers ook nu nog niet wat gebeuren kan, welke
gevaren ons bedreigen. En ook overigens werkt zij
uitstekend, want door haar zijn vele verlichtingen
in het militaire dienstverband mogelijk geworden.
Het woord van den heer Bruggeman oogstte veel
bijval. Het feestelijk gedeelte van den avond werd ,
vervolgens goed verzorgd door de muziekvereeniging
"Wilhelmina" - die met succes "De slag bij
Waterloo" gaf en de R.K. Tooneelvereeniging
,,Adolf Kölping'' die uitkwam met "Samson en Maat
in de premieleening." Vervolgens werden de prijzen
uitgereikt, behaald in den onlangs gehouden schietwedstrijd. De reserve-Kapitein G. W. Stroink sprak
hierbij een zeer toepasselijk woord.
De avond slaagde naar wensch. Er waren ongeveer
350 aanwezigen.

MIJN VADERLAND.

0 Nederland!
Mijn Vaderland 1
Ontworsteld aan de baren,
Mijn hart zinkt weg in zoete vreê.
Wanneer ik op de woeste zee
Van ver aanschouw
Uw rood-wit-blauw
Met wijd-ontplooide banen.
Daar op uw kust
Daar vind ik rust
Voor mijn vermoeide leden;
Daar wenkt gij mij zoo vriend 'lijk toe,
Wanneer ik, van het zwerven moe,
Door zorg gebukt,
Terneer gedrukt,
De hoop mij voel begeven.
G~i z.ijt mijn rots,
Mijn eer, mijn trots.
0 Nederland, al den tijde,
't Zij dat de zon in 't Oosten klimt
Of bloedrood in het Westen zinkt,
Ik zie uw glans
Van toren trans
Langs bosch en velden strijken.
Als dan de nacht,
Vol sterrenpracht,
Mij fluistert van uw glorie,
Gevoel ik dat er vrede woont,
Waar God, Oranje en Neerland troont;
En buig mij neer
Dank God de Ileer
Den Schepper der Historie.
Nijverdal
W. DOCTOR.
Hij trok zijn dikken winterjas aan, die hem
tot de enkels reikte, en .zette de lq-aag op.
Kijk, daar had hij vergeten, de seinlantaarn
aan te steken. 't Was snel verholpen, en met
de mat-witte lantaarn gewapend, ging mj 't
perron op.
Hij liep eerst een bepaalden afstand rechts;
toen links, terwijl zijn oogen scherp rondspeur-den. Alles was in orde. Het was een dubbel spoor;
de blanke richels glansden in 't licht der lantaarn.
De chef. zette de lantaarn m'idden op het perron
en leunde peinzend tegen den muur van het
kleine station. Het was toch een eigenaardig ding,
zoo alleen in de groote laagvlakte van Honguije.
Het naaste gehucht, dat uit drie schamele
woningen bestond, lag op vijf kilometer afstands.
Andreas was er in de kost.
De wisselwachter was nu naar huis. Hij zou
eerst morgenochtend terugkomen, en de chef was
hier alleen met een kind - als er toch eens iet8
gebeurde ...
Het was weer dat gevoel van onrust. Maar hij
bezat een dapper onverschrokken hart, en tal van
jaren had hij reeds op dezen eenzamen post
doorgebracht, zonder dat hem ooit eenig letsel
was overkomen. Hij schudde de onrust van zich
af, en hervatte zijn wandeling langs het perron,
met de voeten stampend, om ze warm te houden.
Toen was het verschrikkelijkste gevaar in aantocht ...

De chef porde de kachel nog eens terdege op
en dacht aan den trein van 6 uur 18. Hij had
nog wel een kwartier den tijd, maar een onrustig
gevoel bezielde hem.
Van waar die onrust T
Er stond een loods op dertig pas afstands van
't Was onverklaarbaar. Zou 't daarin schuilen, het stationnetje. In de duisternis van den avond
dat vrouw en kinderen met den nachttrein thuis waren Ella en Eugcen daar onopgemerkt binnenkwamen? Vreesde hij, dat een ongeluk hen op geslopen; er was geen haar op hun hoofd gede thuisreis zou treffen 1
weest, dat er aan had gedacht, den weg van drie
Dat zou dan wel de oorzaak zijn van zijn uren naar het dorp Kargy af te leggen - hun
®rust... Zoo dacht Koloman.
arbeidsveld lag dichterbij.

et Landstormblad
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BARNEVELD.

om nood en ellende door den watersnood veroorzaakt,

in door langdurig applaus).

Hoewel alle mogelijke doctoren en niet-doctore11
De Compagnie Barneveld hield haa,r propa- te lenigen! Daardoor krijgt de B.V. L. een goeden naam.
Spr. herinnert aan de twee grootste vijanden van niet in staat zijn de coalitie te bewaren, ik hoop, dat
ganda-vergadering.
Een vergadering van meer dan gewone be- ons vaderland, n.l. de revolutie en het water. Met de coalitie in onzen B. V. L. zal blijpen.
Het motorkorps heeft voortreffelijk werk gele,verd
teekenis. Daar toch werd door enkele dames eerbied gedenken wij dat de Koningin te midden van
bij monde van Mevrouw W estrik, de echtge- woelende golven tusschen haar volk heeft gestaan. en 80 % van den B. V. L. stond klaar om op te komen
noote van Barneveld 's Burgervader, een keurig De Landsvrouwe heeft alle gevaren geti·otseerd en ,,als 't moet."
heeft mee geleden het groote lijden van haar volk.
Hierna gaf spr. enkele punten over het gezagi;.
vaandel aangeboden.
We zullen niet trachten, het vaandel te be- Spr. heeft bewondering voor het Zwolsche korps, dat begrip. De natuurlijke noodzakelijkheid brengt den
aan den oproep van luitenant v. d. Kouwe orunid- mensch in de maatschappelijke samenleving. De geschrijven.
Men moet het z i en, om het te kunnen waar- dellijk gehoor gaf. Minister Lambooy heeft mij van- meenschap biedt de gelegenheid om den arbeid te
morgen opgedragen, aldus spr., u dank te brengen verdeelen en den mensch te verheffen. Die burgerlijke
decren.
maatschappij kan niet bestaan zonder gezag. Dit
En evenmin willen we de vergadering "over- voor uwe opkomst en paraat zijn.
Spr. brengt de mannen van den B.V. L. een eere- gezag vindt zijn oorsprong in de natuur en God is
slaan".
maker van de natuur. Hoewel het gezag aan geen
Wat daar, aan ernst en kortswijl, van zeven saluut. (Applaus).
Spr. brengt hulde aan den voorzitter van het enkele vorm gebonde:n is, is voor ons volk om natiouur 's avonds tot één uur 's nachts, werd geboden laat zich niet in enkele regels weergeven. 1Jsselverband, overste Lavaleye. God behoede ons nale, historische en cultureele motieven de monarchie
We volstaan dan ook met de mededeeling,
DE BOLSJEWISTISCHE AMNESTIE VOOR DE RUSSEN, DIE NAAR HET BUITENLAND
dat o.a. aanwezig waren Voorzitter en SecreZIJN GEVLUCHT.
taris van de Nat. Landstorm-Commissie, de
heeren L. F. Duymaer van Twist en G. F. Bouj,
logne, Baron van Nagell, oud-Burgemeester
van Barneveld, Burgemeester en Wethouders,
de Verbands-Commandant, kapitein van Veldhuizen, de Commandant van de Compagnie Nijkerk, Kapitein Visser, verschillende autoriteiten en Plaatselijke Leiders uit de omgeving,
enz., en een zoo taldjk publiek, dat de Nutszaal
veel te klein bleek.
Zulk een vergadering te houden was niet mogelijk geweest, wanneer niet tal van leden der
Aideeling, onder leiding van den Plaats. Leider
Res. le Luit. Sanders, daaraan hun krachten hadden gegeven en bovendien medewerking en steun,
ook finantieel, uit de burgerij was geboden.
Die vergadering kon slagen, doordat de
, Bijzondere Vrijwillige Landstorm. ook in Ba.rne2. ·- ah zij er 9ebr.:iik van mal<.en en naar
hun vad<lrland t<lrugkeeren.
'"feld is "ingeburgerd".

ZWOLLE.

. voor nieuwe rampen, maar toch moeten wij paraat
blijven tot heil van het vaderland en tot steun van
het wettig gezag. (Applaus).
Overste Lavaleye herinnerde aan den watersnood,
en de Nationale en Gewestelijke Landstormcommissie
waren diep ontroerd toen zij vernamen, dat zoo goed
als bijna alle landstormers paraat waren. Wanneer
er thans nog revolutionairen in ohs land zijn, die
aan een omwenteling mochten denken, ~ullen zij
thans zeker overtuigd zijn, dat dat ()ogenblik nog
verre is. (Applaus.)
Hierna verlieten beide voornoemde sprekers de
vergadering.
In het tweede deel der vergadering begon de
ZeerEerw. Pater Prof. F. Otten roet hulde te brengen
aan den heer Duymaer van Twist, de levende ziel
van den B. V. L. (De vergadering stemde hiermede

verreweg de beste. Onder en door de Oranje's bereikte ons landje het hoogte- en gloriepunt. Ons
Vorstenhuis is de sluitsteen, die de gewelve?l van
onze samenleving samenhoudt.
De Koningin heeft zich nu weer getoond, niet
alleen de Vorstinne, maar ook de Landsmoeder te
zijn, die meevoelde met haar volk, trotseerend de
elementen en de koude, om de ellende te aanschouwen
Zij durfde het bestaan, om in haar manifest te laten
uitkomen haar diep Christelijk geloof, Zij vr-oeg, ,,bi<i
met :mij". Daarvoor pnzen dank en hulde. Applaus.)
De afd. Zwolle blijve paraat, opdat in tijden van
revolutie-stroom geen dijkdoorbraak mogelijk zij.
Nadat nog de heer ds. Visser eenige opwekkende
woorden had gesproken, sloot de heer Balkestein
deze geanimeerde bijeenkomst, waarin de redevoeringen door strijkmuziek werden afgew1Sseld.

op de rails te luisteren legde, om den trein te
hooren naderen. Het was Ella.
De kerel wenkte Eugeen, en deze nam de lantaarn ter hand, om het sein van "veilig" te geven.
Wat bleef de trein toch lang weg ! Koloman 's
slapen hamerden van een onbeschrijflijke opwinding, de seconden leken hem lange uren ; en de
stilte, die er heerschte, was vol ontzetting.
Doch thans kwam er verandering. Er werd een
zacht gedruisch gehoord als van een verren
waterval. Het rumoer groeide; het werd al
sterker en geweldiger; het scheen iets onweerstaanbaars, dat niet te keeren viel.
De vlakte begon te daveren van het geweld;
het was de trein van 6 uur 18 ...
Koloman kon zich niet verroeren, want handen
en voeten waren geboeid, maar hij zag alles ...
alles... En het licht van de vlammenoogen der
locomotief spatte uit voor den trein.
Eugeen hield de lantaarn omhoog ; de sneltrein
zou in enkele seconden zijn voorbij geraasd.
Koloman sloot de oogen. De loods schudde van
het daverend geweld. Het was de sneltrein, die
voorbij loeide ...
•••
Doch toen sperde Koloman de oogen wijd
Hij werd van achter besprongen en overmand.
Het geschiedde met een verbazingwekkende snel- open.
heid, want deze bandieten verstonden hun vak.
Er scheen iets als een electrische schok door
Hij was gelmeveld, voordat hij er erg in had, en het reuzenlichaam van den langen trein te gaan,
de zware prop, die hem in den mond werd ge- de stoomfluit gaf eenige heftige onregelmatige
1
duwd, belette eiken kreet.
signalen. De vaart verminderde snel, met hevige
Hij was geheel machteloos. Hij wilde roepen, schokken, alsof de waggons uit de rails zouden
maar slechts een zware zucht ontwrong zich aan springen, en enkele honderden meters voorbij het
zijn borst. De verbinding met de buitenwereld station stond de locomotief, haar heeten adem uitwas geheel afgesneden, en slechts de verbinding blazend, stil: onbeweeglijk als een ijzeren muur.
Uit de coupé 's stroomde een zee van licht over
!naar boven, naar God, was onversperbaar. Toen
bad Koloman in zijn zielsangst tot God ...
het pen-on. Gezichten, bleek van schrik, werden
Hij had zijn tegenwoc,rdighoid van gAcst terug- voor de ramen gezien ; er werden heftige kreten
gekregen, el'l ztin geoefend oog kon allE'-" onder- geuit, en de hoofdconducteur ijlde naar de
»uh.eiden. Hij zag, hoe de ee~e spitsboeî het oor locomotief.

,,Zeg, machinist, wat is er gebeurd 7"
De machinist liet de hand los van de kruk
en sprong van de locomotief.
"Een vreemde geschiedenis!'' antwoordde de
machinist. ,,Ik zag eerst een wit licht en toen
een rood licht. Zoo iets is me nog nooit overkomen. W aa!' is do stationschef toch 1 Mijnheer
Koloman!''
Hij was er niet, hetgeen de zaak nog raadselachtiger maakte. Toen ging men zoeken, en bij
de loods werd de chef gevonden. Het ontboeien
was het werk van een oogenblik, tranen van dankbaarheid biggeldén den cheî over de wangen.
Zoo was het ééne raadsel opgelost, maar het
andere raadsel - het roode licht - hoe mt dat 1
Toèn schoot Koloman een gedachte door 't
ho:fd.
"Ik vermoed iets,'' zeide hij, en hij ging het
station binnen. Daar stond Marietje in haar
nachtgewaad, met de roode seinglazen in haar
hand. Zij was bezig, ze voor 't lamplicht te
houden, en door de ruiten had de machinist den
rooden s.chijn gezien.
Marietje begon te huilen, want zij vreesde voor
straf, maar de chef kuste zijn pleegdochtertje,
en Marietje begreep het niet.
,,Aanstonds vertrekken!'' riep de hoofdconducteur, maar eenige Rongaarsche gendarmen, die zich in den trein bevonden, bleven
achter, om jacht te maken op de vagebonden, die
den volgenden dag werden ingerekend, om hun•
gerechte straf te ontvangen.
Er was veel te vertellen, toen moeder en de
kinderen met den nechttrein wel behouden thuis
kwam. En de Zondag, die er op volgde, was vol
luister en vreugde.
,,God heeft het aldus bestuurd," zei Kolom~
en het gezin hief een loflied aan.

Donderdagavond 28 Jan., werd voor het landstormkorps "De IJssel", compagnie Zwolle, een feestavond
gehouden, die door talrijke landstorl"lets met hun
dames werd bezocht.
Na een kort openingswoord van den heer Balkestein, betrad de heer L. F. Duymaer van Twist, voorzi~ter der Nationale Landstorm-commissie, het
podium.
Was 1918 het geboortejaar van den Bijzonderen
Vrijwiiligen Landstorm, in den loop der jaren heeft
het bijna 60.000 jonge mannen tellende korps, zeer
veel goeds tot stand gebracht, en daardoor bewezen,
dat het niet gemist kan worden. Spr. herinnerde aan
de bestrijding der communistische relletjes in de
veen streken.
En hebben onze mannen ook niet hun best gedaan

Ella stiet zijn makker aan.
,,Daar komt hij aan, Eugeen."
,,Ja wel - was 't een hoop geld?''
,,Ik verzeker 't je."
"Ook bankbiljetten 1"
,,Verscheidene van honderd kronen."
"Ik wist niet, Ella, dat er in zoo 'n negerij nog
zooveel om ging.''
Het gesprek verstomde. Koloman was, met de
seinlantaarn in de hand, de houten loods tot op
vijf pas afstands genaderd; het licht der lantaarn streek over de loods heen, en het oog van
den chef richtte zich een oogenblik op die loods.
Toen keerde hij weer terug op zijn schreden.
Marietje lag in haar bedje te zingen; duidelijk
kon hij 't verstaan.
~ keek naar de lucht; de eerste sneeuwvlokken dwarrelden neer; en de wind streek
klagend over het verdorde landschap.
Hij hervatte zijn wandeling; hij naderde op
nieuw de loods, dezen keer tot op drie pas
afstands, en zich omkeerend, gebeurde het
vreeselijke.•.

L. P.

,

EERE-DETACHEMENT.
Bij den terugkeer uit Apeldoorn van de Koninklijke Familie op 15 Februari,. was ook een eeredetachement van den Bijzonderen Vrijwilligen Land•
storm opgesteld.
Des avonds werd een bijeenkomst gehouden van
de plaatselijke afdeelingen, waarbij de Vrijwilligers
werden toegesproken door de heeren L. F. Duyrnaer
van Twist en Mr. Dr. L. N. Deckers.
·

In de Motorgids d.d. Augustus 1925 vonden
wij het volgende verslag van het optreden van
het Landstorm Motorkorps tijdens de woelingen
ten vorigen jare in Friesland en Drenthe, dat wij
ter inlichting meenden alsnog een plaatsje te
moeten geven.
HET LANDSTORMKORPS MOTORDIENST
BIJ DE STAKINGEN IN FRIESLAND.
EN DRENTHE I'N 1925.
DOOR

Dr.. J. W. WURFBAIN,
1 e Luitenant Motordienst.
Dus eindelijk kwam 'het dan toch. In de eers~e
jaren van het bestaan van het korps waren de geruchten van mobilisatie niet van de lucht geweest.
Nu eens om deze, dan weer om een andere reden.
Ineens werden dan officieren bij elkander geroepen,
op een bijeenkomst, waar aan ieder zijn plaats en
werkkring werd aangewezen, de telephoo;nbel rinkelde elk oogenblik op de afdeelingsbureaux, officieren vlogen met auto's' en motorrijwielen het land
door, besprekingen met autoriteiten werden gevoerd
tot soms laat in den nacht. Het regende telegrammen met allerlei vragen, vragen waaraan lang niet
altijd voldaan kon worden, nu eens omdat de aanvrager zijn verzoek aan het verkeerde adres gericht
had, dan weer omdat het gevraagde nu eenmaal niet
aanwezig was-. Gebouwen werden bezichtigd, wegen
verkend, troepentransporten voorbereid, in het kort
al die maatregelen werden genomen, die een mobilisatie voorafgaan. Maar immer liep de zaak met een
sisser af, de afdeelingsbureaux gingen weer zitten
werken aan hun staten en lijsten, de officieren namen
hun gewone burgerbezigheden ter hand, de wapens
en de unüormen verdwenen in hunne bergplaatsen.
Zoo was het altijd gegaan en van lieverlede werd
het in ons vaderland rustiger.
Het aantal der alarmeeringen nam gaandeweg af
om ten slotte geheel op te houden en groot is het
getal officieren en vrijwilligers, die nimmer de spanning van een voorbereiding hebben meegemaakt.
Tot een actie van ons korps was het nimmer gekomen en toen kwam het op eens toch en ul.t een
geheel anderen hoek en op een geheel andere wijze
dan allen, die de eerste dagen van ons korps hebben
meegemaakt, verwacht hadden.
Reeds geruimen tijd was de toestand in de venen
en het landbouwbedrijf in het oosten van ons land
verre van gunstig. Het is hier niet de plaats, een
overzic'ht te geven van de conflicten, noch van de
oorzaken van hun ontstaan, noch van hun verloop.
Genoeg zij het ,er nog eens aan te herinneren, dat
de Regeering genoo<lzaakt werd, een geringe macht
politietroepen, rijksveldwachters en marechaussées
naar ui.e plaatsen te dirigeeren, waar de vrees bestond, dat de orde er verstoord kon worden. Toen de
conflicten in omvang toenamen, en toen de stakers
tot vijandelijkheden tegen de werkwilligen en uP.
openbare macht overgingen kwamen de autoriteiten
voor groote moeilijkheden te staan: het gebied waarin die kleine troepenmacht werkzaam was, was zeer
uitgestrekt en het was onmogelijk zich overal te
doen gelden. Nu werd eens hier de hulp der gewapende macht ingeroepen, dan weer hadden er elders
samenscholingen plaats, die de aandacht der militaüe
politie vereischten. Het doorsnijden der telephqon- en
telegraafdraden, belemmerde het nemen van maatregelen en het over en weer contact houden van
militaire en civiele autoriteiten ten zeerste, bovendien waren in de kleine plaatsen de telegraaf- eu
telephoonkantoren gewoonlijk al vroeg gesloten, zoodat er plaatselijk betreurerenswaardige gebeurteni~sen konden plaats grijpen, zonder dat militaire
bij stand
kon worden verleend en zonder dat de
detachements-commandant der politietroepen
van
hetgeen gaande was, op de hoogte kwam, voordat
het te laat was. Men stond nu voor het alternatief,
de troepenmacht aanzienlijk te versterken of eene
regeling te treffen, waardoor met het zelfde aantal
manschappen een grooter resultaat bereikt kon worden. Men koos het laatste; door aan de Detachementen meer beweg-elijkheid te verschaffen werd de
=r.d.. <>=~k verhoogd.

-

Ook werd bovendien de zoo gevreesde versnippering van krachten voorkomen,
Het sprak vanzelf, dat motorfietsen en auto's
hiervoor het meest geschikt waren en zoo kwam men
er toe, een beroep te doen op de afdeeling Groningen
-Friesland enz. van het Vrijwillig Landstormkorps
Motordienst.
Gelukkig behoefde niet een gehee!e
afdeeling te worden opgeroepen, zelfs niet eens eer,
geheele sectie, doch slechts enkelen uit een sectie.
Het eerst kwam Friesland aan de beurt; te Heerenveen en te Beetsterzwaag was een groote landbouwarbeidersstaking aan den gang en plotseling kreeg de
Res. Kapt. v. Speciale Diensten, Mr. D. van Welderen, Baron Rengers, commandant van de sectie
Leeuwarden, bevel, het noodige personeel en materieel beschikbaar te stellen. Zonder aarzeling werd
door de vrijwilligers aan den oproep gehoor gegeven,
alhoewel bij hun vertrek de dolste geruchten de
ronde deden.
Zij waren van 3-10 April te Heerenveen en Beetsterzwaag tot groote voldoening van alle autoriteiten
werkzaam. Noch in toewijding, noch in gedrag werd
een oogenblik te kort geschoten. De toestand, die
zich eerst dreigend had laten aanzien ( er waren
zelfs maatregelen voo; een aanzienlijke troepenvervoer genomen) wijzigde zich spoedig ten gunste
en de vrijwilligers konden inrukken.
Menige zware marsch, menige lange tocht, onder
moeilijke omstandigheden afgelegd, was achter den
rug en tevreden keerde men huiswaarts, met het
bewustzijn zijn plicht te hebben gedaan. Militaire 0'll
civiele autoriteiten waren vol lof over den dienst,
ijver en het gedrag van dit Detachement in die
moeilijke dagen.
Inmiddels waren de toestanden in het Z.O. van
Drenthe er niet beter op geworden en ook hier werá
de hulp van het V. L. S. M. ingeroepen. Door toevallige omstandigheden kwam er eenige verwarring
in den oproep, zoodat, toen de Sectie-Commandant
van de sectie Leeuwarden zich gereed maakte, de
definitieve opheffing van het Detachement Heerenveen te regelen, hij een verzoek kreeg, de noodige
manschappen en voertuigen beschikbaar te willen
stellen, ten einde ten spoedigste naar Emmen te
vertrekken,
Spontaan werd aan den oproep gehoor gegeven en
weldra maakte een Detachement van de Sectie
Leeuwarden haar entrée binnen Emmen. Ondertusschen was de verwarring bij den oproep reeds hersteld en kon dit Detachement huiswaarts keeren,
daar inmiddels vriiwilligers en materieel uit Groningen, Assen en Meppel te Emmen waren aangekomen. Men had zich beijverd, om het eerste ter
plaatse te zijn. Deze beide groepen stonden onder
bevel van den Districts-Commandant van Groningen
en Drenthe, den Res. le Luit. Mr. C. A. Star Numan
en den Sectie-Commandant van Meppel den Re,.
Kapitein J. Hulsebos.
De beide groepen werden vereenigd onder den
sergeant Keiser, die als commandant van het geheele
Detachement, dat op het drukste tijdstip uit drie
'bakwagens, twee personenauto's en acht motorrijwielen met hunne respectievelijke bestuurders bestond, optrad. Daar niet te voorzien was, hoelang de
detacheering zou duren, werd een geregelde aflossing
ingesteld. Twee zware vrachtwagens, die op het
eerste verzoek om bijstand terstond naar Emmen
vertrokken waren, bleken met het oog op de wegen,
de nauwe bruggen en de gesteldheid van den bodem
onbruikbaar en werden vervangen door 1 % tons Ford
vrachtwagens, die uitnemend voldaan hebben. Oo
deze bakwagens konden 5 man Politietroepen met
een mitrailleur geladen worden en hiermede werden
lange patrouilleritten ondernomen, nu eens naar de
werken der werkverschaffing, waar de we1·kwilligen
tegen molest van de zijde der stakers beschermd
moesten worden en welke werken over de geheele
provincie verspreid liggen, andermaal naar plaatsen,
waar men meende, dat maèhtsvertoon noodzakelijk
wa~.
Ook werden zes man politietroepen met hunne
rijwielen op een bakwagen geladen, die dan na hier
of àaar te zijn uitgeladen langs de smalle veenpaden konden patrouilleeren, en langs wegen, waar
geen auto door. kon.
Volgens het officieele rapport hebben de lichte
en snelle Fordwagentjes de waarde van het Detachement zeker met 60 % verhoogd. Ook de toewijding
van de manschappen was boven allen lof verheven,
hetwelk blijkt uit het feit, dat, toen de Burgemeeste-r
van Odoorn om onmiddellijken militairen bijstanu
vroeg, patrouilles na een half uur reeds in actie op
het bedreigde terrein waren, di:i.t 12 K.M. van de
standplaats verwijderd was. Een bijzonder e~korte
was dat der stoomtr:immen; twee stoomtrn.mmen, die
elk 350 werkwilligen vervoerden, werden ;.,.,1,..._. door

een bewapende vrachtauto ~ eescorteerd, daar da
werkwilligen niet beschermd filden worden door he~
personeel van de tram.
Van te voren werd de trambaan afgepatrouilleerd
door een paar motorrijders m-.it een sergeant de:t
Politietroepen als duorijder, teneinde eventueela
sabotage aan de lijn op te spo1en. Vooral toen de
stakers er toe overgingen de telephoondraden door
te snijden, kregen de motorrijders veel werk, hun
aanttal werd dan ook verdubbeld.
Over de betoonde plichtsbetrachting en toewijding der officieren en manschappen werd hun doo11
de autoriteiten veel lof toegezwaaid.
Evenzeer gaf het gedrag alle reden tot groote
tevredenheid. Geleidelijk verbeterde de toekomst en
kon het Detachement ingekrompen worden. Slecht;i
enkelen bleven met een paar voertuigen achter, doch
spoedig daarop konden zij eveneens inrukken. De
staking was vborbij. Het optreden van den Motordienst had een diepen indruk op de bevolking ge~
maakt. Het Detachement Politietroepen was nu eens
hier, dan weer daar en overal tegelijk, het scheen,
of voor haar geen afstanden meer bestonden. Destakers begrepen spoedig, dat een zoo vermenigvuldigde activiteit alle troebelen uitsloot en dat eenig
succes bij een vijandelijk optreden hunnerzijds uitgesloten was. De werkwilligen zagen zich daadwerkelijk beschermd en de vreesachtigen verlichtten
de rijen der stakers. De groote staking in de venen
was verloopen en behoorde tot het verleden. Het
Landstormkorps Motordienst mag met voldoening op
zijn eerste actie terugzien, het heeft getoond. de
groote militaire qualiteiten van moed, toewijding en
bedaardheid te bezitten, zonder welke geen enkele
actie mogelijk is. Voor de leiders is het een groote
voldoening te hebben kunnen constateeren, dat hun
arbeid niet vergeefsch geweest is.

LUTJEBROEK.
In café "De Paus" had een vergadering plaats van
den Vrijwilligen Landstorm. Aanwezig waren 45
leden.
De voorzitter de heer F. Brieffies heet allen weLkom, bijzonder kapitein Brederoode en den heer
Schutte.
Na lezing en goedkeuring der notulen
"olgde
mededeeling betreffende vergoeding en aanstaande
feestavond.
Vervolgens had de prijsuitreiking plaats aan hen,
die bij den jongst gehouden schietwedstrijd daarvoor
in aanmerking waren gekomen.
In volgorde van het hoogst aantal punten werden
nu de prijzen uitgereikt.
Na de gebruikelijke gelukwenschen met de behaalde prijzen en een korte toespraak van kapitein
Brederoode volgde sluiting.

PIJNACKER.
Na lang een rustende afdeeling te zijn geweest,
heeft de le luit. H. Valkenburg, het weten klaar te,
spelen, van Pijnacker een zeer bloeiende afdeeling te
maken, in den zeer korten tijd, dat hij als leider
fungeert.
Een woord van lof mag dien wakkeren ka::neraad ,
daarvoor niet onthouden worden.
,
Wij war~m uitgenoodigd tegenwoordig te zijn ap \
de eerste jaarvergadering, waarvan de agenda aangaf: uitreiken van mobilisatiekruisen en schietpriJ-/
zen, afgewisseld door voordrachten en muziek.
l
De mannen uit ,..,ijnacker waren met hunne vrou- Î
wen en meisjes in grooten getale opgekomen. Onder
de aanwezigen werd behalv~ de Plaa~selijka Commis-/
sie, aangetroffen de heer Burgemeester van Pijnacker Î
jhr. J. K. Hesselt v. Dinter, wiens aanwezigheid door ·
de vergadering ten zeerste werd gewaardeerd.
De schietprijzen werden door den Leider onder !
geestige toespraakjes uitgereikt; er was mooi ge-l
schoten, zoodat de prijzen wel verdiend waren.
Tot de hoofdschotel behoorde het uitreiken van de
mobilisatiekruisen, waarvan de beteekenis eerst ,
werd geschetst en vervol 5 ens op plechtige wijze door l
den leider onder het spelen van het Wilhelmus ·
werden uitgereikt.
Een aardig moment vond ik het, toen de h~er Van ·
Pelt, Secretaris van 't Gewest, namens àe afd.
Pijnacker aan den heer Valkenburg een wlpen aan-'
bood uit erkentelijkheid voor hetgeen door hem voor
de afdeeling was gedaan en de prettige wijze waarop
h:· met zijn mannen placht om te gaan.
De voordrachten vielen z·eer in de smaak en werden
evenals de pianomuziek verdienstelijk gespeeld.
De heer Van Pelt, die ik in den aanhef ond~r de
genoodigden vergat te noemen, wist het belang van
het Landstormblad duidelijk naar vorm te brengell
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en memoreerde hoe ook de vrouwen van onze mannen hun niet genoeg te waardeeren aandeel in het
tot stand houden van ons Instituut kunnen ~bben,
hetgeen hij met een geestig voorbeeld staafde.
, Zoo mag : dan - deze eerste feestvergadering te
Pijnacker al■ r.eer geslaagd worden beschouwd. We
twijfelen er niet aan of onder de voortreffelijke lei~g van thans, zal de afcleeling groeien en bloeien.
E.

BIGGEKERKE (Z.)
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Dinsdag 16 Febr. vergaderde de plaatselijke Afd.
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, onder
lei~g van den heer Burgemeester. Bijna alle leden
aanwezig. De voorzitter sprak een openingswoord,
dat blij gestemd was om het vele goede, dat gememoreerd kon worden. A 11 e dienstplichtigen, die met
groot verlof naar huis waren gekomen. hadden zich
spontaan bij den B. V. L. aangesloten.
De heer Laernoes van Vlissingen verkreeg daarna
het woord voor tal van mededeelingen omtrent het
Instituut. Verscheidene vragen werden nog door hem
beantwoord. Zoo werden wij weer gesterkt in de overtuiging van de groote beteekenis onzen organisatie
tot steun 'voor het wettig gezag en werd weer onderling gesterkt het besef, dat we - ,.als 't moet" op elkander aan kunnen.

AARLE-RIXTEL.
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Gisterenavond hield de afdeeling Aarle-Rixtel van
den Bijz. Vrijw. Landstorm een Algemeene Ledenvergadering, waarop ook alle oud-militau:en waren.
uitgenoodigd.
Aangezien er ter plaatse nog al eenige oud-gedienden zijn, was de opkomst zeer bevredigend. De
Heer L. B. M. van Agt, Secretaris der Gewestelijke
Landstorm-Commissie, was op uitnoodiging gaarne
bereid, het nut en doel der Bijz. Vrijw. Landstorm
uitvoerig en duidelijk uit te leggen. Hetgeen als gevolg had, dat ~ch al spoedig een 7-tal nieuwe leden
kwamen aanmelden. Er werden door de Heer v. Agt
ook nog verschillende vragen nauwkeurig en duidelijk beantwoord, waarvoor dan ook onzen oprechten
dank. Hetgeen ook bewezen werd door een luid
applaus.
Zoo werd de avond verder gezellig doorgebracht
en zien we met verlangen uit naar Mei, wanneer de
schietoefeningen weer zullen beginnen, gevolgd door
een scluetwedstrij d.
De Plaatselijke Leider,
F.
RUTTEN

ENKHUIZEN.
Vrijdagavond 22 Januari j.L vergaderde de plaatselijke afdeeling van den Vrijw. Landstorm alhiex,
in het lokaal van den heer J. Bouter, tot het doen
uitreiken van de behaalde schietprijzen m het afgeloopen seizoen.
Nadat door den voorzitter de vergade:r,ng was geopend en de aanwezigen een welkomstwoord was toegesproken, verkreeg de secr. van de Gewest. L. S.commissie, de heer Schutten. uit Hoorn, de gelegenheid, om met een toepasselijk woord de prijzen aan
belanghebbenden te doen uitreiken van den plaatselijken en verbands-wedstrijd.
De le prijs, een hert (kunstvoorwerp) viel ten
deel aan den heer P. v. Kol; 2e prijs, een veiligheid&scheerapapraat, aan den heer P. Kistemaker; 3e een
kist sigaren, aan den heer J. Kooiman; 4et kleine
kist sigaren, aan P. v. Kol; 6e pr" m1ckelen sigarenaansteker van nieuwe constructie, aan den heer S.
P. Kaagman 6e pr. een houten tabakspijp aan P.
Kooiman.
Verder werden besprekingen gehouden over het
aan te bieden huldeblijk, bij ge~egenheid van het zilveren huwelijksfeest van het KoninkliJk Echtpaar;
over de mogelijkheid van een uitstapje van het geheele verband per boottocht, enz.
Nadat een en ander voldoende was besproken en
toegelicht, sloot de voorzitter, na een opwekkend
woord, tot zooveel mogelijk trouw bijwonen van de
schietoefeningen in het a.s. seizoen. deze ten einde
toe zeer gezellige vergaderin.
·
P. v. d. BLONK. Secr.

Op 18 Februari j.l werd een bijeenkomst ge- ;
houden _ voor de leden van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm in de dorpsschooL Van de
leden der Plaatseli,jke oom. wa:ren 3 vertegenwoor- .
1
digd. 5 van de 22 leden waren met wettige -verhindering afwezig. Door den voorzitter, burgemeester
Dekking, werd deze vergadering geopend. Vervolgena
werd liet woord gegeven aan onzen propagandist, den
heer A. Groenendijk uit Rotterdam; welke met een
aangename en leeruune rede den avond voor alle
aanwezigen aanmerkelijk verkortte. Vervolgens werd
door den voorzitter overgegaan tot het uitreiken der1
schietprij7.en, van den eersten schietwedstrijd. De
prijswinnaars ontvingen als volg-t:
D. Brand Pz., 1e prijs, handkoffertje.
A. de Haan, 2e prijs, een wekker.
A. Brand Pz., 3e prijs, pijpenrekje.
P. de Vos, 4e prijs, termosflesch.
~- Kleijn. 5e prijs, portemonnaie.
H. Plo:op, 6e prijs, portefeuille.
Adr. Boel, 7e prijs, tabakspijp.
J. Noorland, 8e prijs, tabaksdoos.
P. Brand Ez., 9e prijs, aschbakje.
J. C. Verhoeff Cz., lOe prijs, sigarettenkoker.
Tenslotte werd wederzijds nog een woord van dank
gevoerd, waarna onze voorzitter deze bijeenkomst
sloot, en een ieder voldaan huiswaarts keerde.
Dat de animo voor dit schoone doel, de belangstelling en medewerking van velen moge opwekken,
en dat avonden als deze nog vele zullen gehouden
worden is den wensch van den Pl. leider dezer afd.

H. PLOMP.
Streefkerk (Z.-H.)

STREEFKERK.
Door de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm werd op 28 Januari j.L voor de eerste
maal een scihetwedstrijd gehouden, waaraan bijna
alL.i leden deelnamen. Er werd geschoten met marga.
Per lid 5 patronen met 2 proefschoten. De prijswinnaars zijn a.v.:
46 punten.
D. Brand Pz.,
43
A. de Haan,
P. Brand, Pz.,
41
39
P. de Vos,
B. Kleijn,
37
"
H. Plomp,
36
"
Adr. Boel,
36
"
J. Noorland,
35
"
P. Brand Ez.,
35
"
J. C. Verhoeff Cz. 34
"
Na afloop van dezen wedstrijd werd nog besloten
om de schietprijzen uit te reiken op de volgende vergadering.

OMMEN.
Uitslag schietwedstrijd van den bijzonderen vnjwilligen landstorm afd. Ommen, gehouden in de
boveru;aal van hotel "de Zon", op Dinsdag 12 JanuaJ:1
1926: H. Ulders, Rotbrink, 89 punten. 6e prijs; G. J.
. Seinen, Ommen, 91 p., 5e pr.; H. Timmerman, Markt,
93 p., 2e pr.; H. Soepenberg, Varsen, 88 p., 8e pr.;
K. Bouwman, Driehoek, 91 p., 4e pr.; G. J. Grootens,
Va,rsen, 95 p" le pr.; J. W. Nijhuis, Ommen. 76 p.;
G. Steen, Markt, 85 p.; K. G. te Velde, Driehoek, 71
p.; A. J. van Elburg, Ommen, 86 p.; D. J. Schu1itert, Varsen. 86 p.; D. J. Horsman, Varsen, 89 p"
7e pr.; G. J. v. Elburg, Ommen, 85 p.; G. Wind, Ommen, 64 p.; G. Fokkert, Arriën, 87 p.; B. Jansen,
Ommen, 74 p.; A .J. v. Aalderen, Ommen. 87 p.; D.
J. Kleinjan, Den Ham, 91 -p., 3e pr.; J. v. d. Linde,
Witharen, 76 j.; P. Kramer, Ommen. 50 p.; H. Timmerman, Den Oord, 84 p.

...
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HU UND5TORMBLAD
ORG~,0i:N TEN BEHOEVE VAN

DEN BIJlONDEREN.VRIJWILLIGEN L~NDSfORM
INSTITUUT TOT SfEUN ààN HE.T WETTIG GEl~G.
ADMINISTRATIE EN REOJ):CTI-E: KONlNG•NNEGRJ).Cliî,.50 'S-GR~V.ENH~GE.

~BONNEMENTSPRIJS
F. 1.50 PER JiOt~R.

-=
Niet te haastig oordeel.
Hieronder d1ukken wij af een kennisgeving van den Inspecteur van den Vrijwilligen Land.storm, waaruit blijkt, dat de Btizondere Vrijwilligers, die niet meer dienstplichtig of reserveplichtig zijn, uit onze sterkte
n1oeten worden gevoerd vóór 1 Juli a.s.
Dienstplichtigen worden onderscheiden in gewone en buitengewone dienstplichtigen.
:Eam;chappen en korporaals kunnen gewoon of
bui; ongewoon dienstplichtig zijn tot 40 jaar.
Onderofficieren tot 45 jaar.
! Officieren 1.ot 50 jaar.
Buitengewone dienstplichtigen, die niet te
YOt('n in het leger z~jn geoefend, kunnen geen
Bijwnder Vrijwilliger zijn.
Volgens

achterstaande kennisgeving

zullen

• ■
■

LOSSE NUMMERS
15 CENT.

Wil dit nu zeggen, dat thans ieder, die de
gestelde leeftijd heeft, met pak en zak uit onze
sehoone organisatie de vlucht moet nemen?
In geenen deele. Wij merkten reeds op, dat
vóór 1 Juli nog niemand zijn ontslag krijgt.
Voorts dat er uitzicht is, dat intusschen een
regeling zal tot stand zijn gebracht, waarbij kan
worden voorzien in het gemis van de vereischte
,,militaire positie''.
Tot zoolang make zich niemand ongerust.

*

Het recht der minderheden.
Iedere groep of richting, die in een
afdeeling de meerderheid uitmaakt,
bedenke, dat zij in andere afdeelingen
minderheid is.

n}e Bijzondere Vrijwilligers uit den Landstorm

moetm worden afgevoerd tenzij, - waar goede
honp op is - voor 1 Juli nog een bepaalde rege]fr g omtrent hunne positie kan worden tot stand

Mededeeling.

g0hr11<'ht.

Tot onze blijdsch~p blijkt het aantal
der Vrij willig ers, die tot onze vaste abonné's willen behooren, reeds gestegën te .zijn tot boven de VIJF EN

wachte dus geduldig af en zij niet"te haasti~· in zijn oordeel.
D0 ·zaak, waarom het hierbij gaat, is zeer belnr '!:lijk.
'''oen de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
• in het leven werd geroepen, zijn onmidç.ellijk van
Regeeringswege uitnemende bepalingen *) gemaakt omtrent de positie der Vrijwilligers, bij
01)1:ornst onder de wapenen ter handhaving of
lw"stcl van de openbaxe orde of rust.
•),1nrbij is vastgesteld, dat de Bijzondere Vrijwilli;:i:er geniet:
11.
tractemen t ;
.
b. toelage ad f 3.60 per dag, voor gehuwden
f .,.10 per dag;
• c. kostwinnersvergoeding, waarbij met t:rac.,t('111n,lt noc.h met de toelage wordt rekening gel1ol1l1rn;
·
f.
c. q. invaliditeits- of weduwen- en weezenpcnsioen.
Een en ander geeft een zeer te waardeeren
wa a1·borg VOOl' de gezinnen van onze mannen.
Doch hiervoor wordt: op grond van de wet ge<'Î<:t·lit. dat de Bijzondere Vrijwilligel' ,,militair"
is ;,1 den zin der Dienstplichtwet
z,Jo niet, dan heeft dè Regeering geen recht
de ];ovenopgesomde uitkeeringen te doen.
IL t zal dus ieder thans duidelijk zijn, dat de
inhoud van dé kennisgeving wel degelijk een zeer
,·eddijken grond hreft en wel moest uitgevaardigd worden, wilde de Regeereing eerlijk staan
trg<'nover on:ze makkers, clio den dienstplichtigen krftijd te boven zijn, niet meer de wettelijk wreischte positie hebben en dus geen aansp1'aak kunnen maken op eenige vergoeding.
_,1011

::\Ien kan de vraag stellen, waarom komt de
h i,·r besproken maatregel eerst nu?
lf, i antwoord luidt, dat tot nog 1.oe een beroep
kon f-· 111·Jen gedaan op een oud voorschrift, waarn n ,(' redactie het vernweden gaf, dat het Yoldûrn.{p waarborg inhield.
l .1 n~<;<:hen moc:ht <.~e positie Yan onze Landsto1 mcrs niet op een vcrnioeden blijven rusten
er daarom is het toe te juichen,• dat thans ·alle
twijfel is weggenomen.
*) De.ze bepalingen vindt men volledig vermeld
in het Januari-nummer van. dit jai!r.

TWINTIG DUIZEND.
Een bewijs van leven voor onze
organisatie, maar tevens een aansporing
Qm · met het Landstormblad op den
ingeslagen weg voort te gaan.
Ihtu.sschen zitten wij midden in de
omvangrijke reorganisatie.
Álle krachten worden ingespannen
om den wagen weer zoo spoedig
m o g eJ ijk in een geregeld spoor te
brengen.
Mocht hier of daar blijken, dat aUes
nog niet is, zooals het wezen en worden
moèt, dan verzoeken wij vriendelijk,
om het ons niet al te zeer aan te
rekenen.

DE ADMINISTRATIE.

Kennisgeving.
lNSPEC."l'EUR VAN DEN
YRUWILLIGEN LANDSTORM.
No. 8085/'25

'i;-Gra Yen ha ge, 9 Febr. 1926.
R No. 9/1926.

Onderwerp: .
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS.

Blijkens mededeeling van den :Minister van
Ool'log dd. 29 December J 925 IIe Afdeeling
No. 99, worden als "b~jzondeJ'e vrijwilligers"
slechts aangeme1·kt dirnst- rn resei-veplichtigcn,
die zich bereid hebben verklaard om in voork°imcnd geval in hun positie van · dic.nst- of
rese:r,veplichtige, vrijwillig in werkelijken dirnst
te komen ter handhaving of tot herstel van de
openbare orde of rust.
De als "bijzonder vrijwilliger" geregistl'eerde

WIE ZINGT DkAR ?
DE "NEW EDISON"

diens;tpfühtigen en rrserveplichtigen bljjven
dus na hun diensteindiging niet als zoodani,g
geregistreel'd.
Ik verzoek U - in ove1·leg met de gewestelijke en Pláatselijke Landstormcommissiën het vereischte te Yerrichten, opdat ële
registratie als "bijzondere vrijwilliger" va.n
gewezen dienst- en reserveplichtigen vóór 1
Juli 1926 een einde neme, terwijl ook in den
vervolge de registratie als "bijzondere vrijwilliger'' Yan dienst- en reserveplichtigen een
einde neemt op het tijdstip, waarop de dienst-,
·onderscheidenlijk reserveplicht van belanghebbenden eindigt.
1\Iet de in het bezit van de bijzondere vrijwilligers, wier registratie een einde neemt,
zijnde militaire goederen, moet - vóór dat de
registratie een einde neemt - gehandeld worden als aangegeven in § 11, tweede lid van
L.O. 1925, No. 406, I.V.L. R. 115 dd. 18 November 1925 .
Het spreekt van zelf, dat niet volstaan kan
worden met een mededeeling zonder meer aan
de betrokkenen dat zij niet meer als bijzonder
vrijwilliger zijn geregistreerd, doch dat :zij er
op moeten worden gewezen, dat zij als gewezen
dienstplichtige (c.q. gewezen reserveplichtigen)
geen militair meer zijn, als zoodanig van oon.
militaire organisatie geen · deel uit kunnen
maken en dus eventueel niet onder de wapenen
kunnen worden geroepen.
Ik betuig hun miin dank en waardeering voor
de bereidwilligheid waarmede zij zich ter beschikh--ing hebben gesteld en voor de diensten
die :zij aan de goede zaak hebben be-w~en. U
gelieve hun zulks over te brengen.
Zoodra een en ander is uitgevoerd, dus ui!terlijk 1 Juli 1926, verwacht ik hiervan bericht.
DE GENERAAL MAJOO:J;l.
INSPECTEUR.
Aan
de Aangewezen Commandanten
van de Korpsen en Verban&m
· van het
ANTI-REVOLUTIE-INSTITUUT.

HET SUCCES VAN DE LEGD- EM'
VLOOTFILM.
1.Ileer dan 40 keer is deze film gegaan voor
onze afdeelingen in Friesland.
Ook buiten Friesland is zij vele malen '\lOor
afdeelingen vertoond.
Allerwege blijkt deze film van ouze Zee- en
Landmacht uit den mobilisatietijd zeer in dim
smaak te vallen.
Men ziet weer eens de omgeving terug, wa.a.rin men zooYeel heeft meegemaakt. Oude herinneringen komen weer met kracht op.
Ook de familieleden krijgen een kijk op het
Jcvrn van Vader, zoon of broer in z'n "mo.be-lesasietijd ".
En genoeglijke praatavonden zijn er het g-evolg van.
•
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VAN DE VELUWZOOM.
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Kon in een vorig nummer van ons blad m€1-
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din"' worden O'emaakt van de prachtige daad

k

van"" de Afdecling Zwolle en de niet mindet
kloeke ootie van ons :M:otorkorps bij de doorbraken bij Dalfsen en Zalk, ook de Afdeeling
Lobith heeft werk verricht, dat niet onvermeld
mag blijven.
.
.
Toen IMaanda-g 4 J anuar1 gevaar dreigde
voor overstrooming en doorbraak, en de wacht
aan den dijk moest worden betrok~en, stel_~e
onze Plaatselijke Ldder te Lobith zich met zJJn
beschikbare mannen onder leiding van den
Burgemeester van de gemeente l ferwen en
'Aerdt. Heel den nacht werd langs d en dijk gepatrouilleerd en de Plaatselijke Leider, .de heer
A. Bosch, was een der eersten, die bericht k:re.~g
van de doorbraak bij Pannerden en aan Z\Jn
actief optreden was het te danken, dat dadelijk
maatregelen konden worden getroffen om
vluchtenden te helpen en alles te doen wat
noodig was en gedaan kon worden.
De Buro-emeester ·was dan ook vol lof over
de verlee;de hulp. Over het verrichte werk
willen we niet uitweiden, men heeft niet meer
gedaan dan elk rechtgeaard burger bereid is
te doen, om het leed, dat zijn medeburgers heeft
getroffen, te verzachtPn.
Maar wat ook hier treft, is de spontane béreidwilligheid waarmede . vr~jwel a 11 e leden,
van de Afdecling, die niet zelf doo:r -he-t wateF
werden bedreigd, zich ter beschikking steldeu 1
ook hier weer demonstreerende het nut van e<tll
organisatie, die bereid is "als 't moet'' zichze'.lf
te geven en de paraatheid van onze mannen,
die komen w an n c e r, neen zelfs v o o r ze geroepen worden.
Toch ook weer - anders is niet van hun te
verwachten.
De B. V. L. bestaat uit mannen, die tot aansluiten werden ge d r o n g e n door liefde voor
land en volk.
En di-e liefde w i 1 zich uiten in tijden van
nood.
Daartoe dringt het hart.
We vernamen dan ook van meerdere plaatsen dat het de leden van onze organisatie, zij
het' dan ook niet in hun kwaliteit, waren, die
v-0oraan stonden waar hulp verleend eri gec
werkt moest worden.
Zoo is ook de Commandant van het Lan<lstormkorps Veluwezoom, de Res. Majoor W. v.
Ingen Schouten, S ecretaris van de Plaatselijke
Watersnood-Commissie te Arnhem en Penningmeester van de Sub-Commissie voor het inzanwlen der gelden.
Allen werkten mee naar vermogen.
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WAAROM BIJ U NIET?
'.Als de Leger- en V1ootfilm in andere afdeelingen vertoond kon worden, ,vaarom dan bij U
niet1
Kost geld 'l? ? ?1
BegillS€1 moet zijn: Lan<lstormers vrije toe-·
gang.
Belangstellenden tegen laag entrée.
Zoudt ge er zóó niet komen 1
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NIET VERGETEN!
Jaarlijks komen van i~ere lichting een aantal
afgcë:x:erceerde dienstplichtigen in de woonplaats van Uwe afdeeling met verlof thuis.
Waarom zoudt gij de bruikbaren onder deze
"afzwaaiers'' niet uitzoeken en uitn0odigen om
toe te treden tot Uwe afdeeling?
Daar zijn 6ók a-chtti-enkaraats kere:Is bij!
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Afdeeling Halfweg.

•

DELFT.

,.,. LÄND:ÖÄG VAN' DEN

r

• ..t. •

..r

BIJ'ZO'NO:E!lt'.E?C"

VRIJWILLIGEN LANDSTORM.
Voor den bijzonderen vrijwilligen landstorm in
het district "Zuid-Holland West" wordt op Zaterdag 26 Juni op de terreinen van de schietbanen en
van de ijsclub alhier een landdag gehouden. Ol) het
programma staan schietwedstrijden, wedstrijden
motordienst, carousselrijden. Mede zal aan dezen
landdag een tentoonstelling verbonden zijn van
groenten, fruit en bloemen, van de voortbrengselen
aldus van dit gewest.
Voorzitter van het uitvoerend comité is res. kapitein J. J. Eekebus. Re,,. le Luitenant L. van Pelt,
. secretaris, Lange Haven No. 90, Schiedam. Er
heeft zich voor dezen · landdag reeds een
eere-comité '"evorrnd, bestaande uit de heeren
mr. J. ' B. Kan, minister van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw, prof. L. A. van Royen, minister
van Oorlog, E. C. baron Sweerts de Landas
Wyborgh, commissaris van de Koningin in Z.-Holland, L. F. Duymaer van Twist, voorzitter der Nat.
Landstormcommissie, en Mr. G. van Baren, Burgemeester van Delft, generaal-majoor G. W. Fris, inspecteur vrijw. landstorm, res.-kolonel C. P. J. Keiser, eere-voorzitter van de gew. landstormcommissie
Zuid-Holland-West, mr. dr. L. N. Deckers, lid van
de Tweede Kamer, A. C. Walle,·, directeur Oliefabrieken Ca!vé-Delft, H. W. van Leeuwen, directeur gist- en spiritusfabriek Delft, deken J. J. de
Graaf, pastoor, ds. F. Hagen, oud-veldprediker, C.
N. J. Hioolen, voorzitter Kamer van Koophandel,
C. Koning, luit.-kolonel,
garnilloenscommandant,
prof. G. van lterson, rectorTmagnificus der Technische Hoogeschool, en A. lL J. van Gogh, president
van den Senaat van het Delftsche Studentencorps.

VENLO.
Men schrijft oru;: Zaterdagavond 20 Februari, hield
de afd. Venlo ,,Limburgsche Jagers" haar jaarlijksche
prijsuitdeeling in bovenzaal "Suisse".
Bij verhindering van den voorzitter Dr. Dubois,
werd de vergadering geopend door den ondervoorz,
Kapelaan Haenraets. Allereerst werd herdacht onze
overleden medernakker, de heer Jan Bours. Na
eenige waardeerende woorden werd gezamenlijk
staande een kort gebed voor zijn zielerust verrichi.
Vervolgens werd door spreker een spoedig herstel
gewenscll.t aan den voorzitter, den heer Z. G. Dr.
Eug. ,I>u,bois.

Op
missie
\·. Pe1

Na een korte bespreking over de afgeloopen schiet- korpsen, indien men mirnltens 3 maanden lid
oefeningen van 1925, waarbij werd geconstateerd, is van de afdeeling, war.rvoor men uitkomt.
dat de leden trouw aanwezig waren geweest, na nog. Y oor de Korps- en "!!.:ere korpswC'dstrijden~
maals in herinnering te hebben geroepen het succes, worden o.a. pen gouden rnpdaille, eenige kranbehaald op den Landdag te Roermond, het bezoek $('Il <'11 vers('hillende verguld .zi1Ye1'en, zil-rnren
van H. M. de Koningin aan onze stad, waarbij ons en wrg11ld bronzen medailles uitgelqofd, terwijl
korps zoo schitterend de eerewacht betrok op het voor de ' Personeelbaan een zeer fraaie eolstations-perron, werden de leden aangespoord ook lectie kunsfvoorwerpen zal worden hes('hikbaa»
dit jaar wederom trouw de schietoefeningen bij te gesteld.
·
De ,vedstrij<l zal ·w orden gehouden op minwonen.
Alsdan bespràk de secretaris, de heer J. Ronàa, stens 10 flobertbanen in de Gemeenteloods aan
zijn afvaardiging naar Den Haag, ter bezichtiging çlen Koning "\"7 illem IIIweg te Hoek van Holvan het huldeblijk door de Nationale Landstorm- ' land. De opening heeft plaats op Donderdag
commissie aan te bieden aan de Koninklijke Familie
April e.k. des n.m .. ten 2 me. Op de overige
bij haar 25-jarig huwelijk.
ç1agen van.gt de wedstrijd aan om 1 ure n.m.
Behalve de prijzen, ontvangen van de Gewestelijke .
Landstormcommissie, dee!de de secretaris Ónder har• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - telijke dankbetuiging med~, dat door verschillende · , '(..
heeren hier ter stede nog mooie prijzen waren aanLANDSTORMKORPS STELLING VAN
AMSTERDAM.
, géboden, zoodat we dit jaar over een voldoende aan. tal prijzen konden beschikken, gezien ook de . toe·- ; ,
Afdeeling· Nieuwer-Amstel.
nemende dee!name van nieuwe leden.
De heer A. Hendrikx, leider der afdeeling, las
De feestelijke bijeenkomst der afdeeling Nieuwer;, vei-volgens de namen voor der zestien prljswinners, Amste\ is wedero!n schitterend geslaagd.
die naar volgorde weder op hun beurt de prijzen
Na opening van de vergadering door den heer
konden uitzoeken.
Hofland, voorzitter der plaatselijke Landstorm Com't Was verder feest voor de mannen van "Als · :~issie werden allereerst de nieuwe leden der plaat't moet". Ze mogen het wel heb~n, het was hun' selijke commissie geïnstalleerd t.w. de heeren H. J.
dan ook van · ha1te gaarne gratis aangebod~n · door Hout::iian, wethouder, G. Versloot, M. den Butter, J.
warm kloppende harten. Zoo werd de avond verder :a:. M. J. Geerling en c. H. Leguit, waarna het woord
in jolijt en blijheid doorgebracht in 't bijzijn van werd verleenç! aan den Eere-voorzitter Burgemeester
.. den Z. G. heer J. Sindorff, aan wien de mannen dan ('olijn.
ook een hartelijke ovatie brachten.
Burgemeester Colijn reikte na een geestige toe• Als slotwoord kregen we nog een hartelijk woordje t::nraak de prijzen uit aan de winnaars van de $Chiet- te hooren van Kap. Haenraets, aansporend tot vol- w~dstrijden gehouden in 1925. 1:>e vergadering genoot
hardihg en trouw aan 't eens gegeven woord. Hij
daarna van de talrijke muzieknummer$ en humC1riswees er vooral op hoe de liefde ,en eerbied voor het tfache voordrachten.
wettig gezag, voor orde en welvaart in ons land ons
Vele nieuwe vrijwilligers werden ingeschreven.
den plicht oplegt om trouw te blijven aan ons
De vergade1'ing werd bijgewoond door den Comvaandel.
malladant Majoor C. de Veer en den secretaris der
Gew. Commissie Kapt. K. L. Schel!.

NATIONALE SCHIETWEDSTRIJD
Door de wedstrijdcommissie der Koninklijke
Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters is goedkeuring verleend aan de Schiet·weer·baarheidsvereeniging "Immer Vaardig" te.
Hoek van Ho1land om op 15, 16, 17, 22, 23, 24,
29, 30 April, 1, 6, 7 en 8 Mei a.s. een Nationalen Schietwedstrijd te houden voor Buks en
)Iarga.
Aan dezen wedstrijd kunnen ook deelnemen
vijftallen en leden der Vrijwillige Landstorm- ·

Onder :voorzitterschap van burgemeester Simons
vergaderden de afdeelingen Houtrakpolder, Ypolder,
Haàrlemme.rUede en Spaarnwoude en Halfweg in
Café CorJlelissen te Halfweg.
Als vertegenwoordigers der Gew. Commissie wareJ1 ,_
aanw~zig de Korpscommandant en de secretaris der
Gew. Commissie.
De afdeelingen waren zeer :roed opgekomen, zoodat
<ie ruim 200 bezoe~ers de zaal geheel vulden.
·
Na -de prijsuitreiking, die ditmaal geschiedde door
den CommáRdant van het- . Landstormkorps Majoor
C. çle Veer, werden verschillende filmbeelden vertoond, ~.m. de landdagen te Apeldoorn en Hoofddorp,
de jubileumfilm, het Koninklijk bezoek aan Zeeland.
Je herdenking der mobilisatie, de 3-Octoberfeesten
te Leiden a:lsmedr nog enkele nationale films.
Een aantal personen werd als lid ingeschreven.
De aanwezigen toonden zich zeer ingenomen met
het pr-ográinfna, zoodat ook hier de avond geheel aan
haar doel beantwoordde.

~

..

r;.t ,

Afdeelingen Muiden, Ouderamstel, Uithoorn en
Assendelft, Krommenie, Volendam, de Nes
en Waver Amstel en Haarlemmermeer.
Al cfuze afdeelingen kwamen in huishoudelijke vergadering bijeen ter uitreiking van de schietprijzen
behaald in de wedstrijden gehouden in 1925.

MUTATIEN.

Wes~n.
Toegetreden als lid van de Plaatselijke Conunissie
hurgemeester H. E. Wempe, gep. Luit. Kolonel
N. 0. I. Leger.
, ,

Nieuwer-Amstel.
Geïn.stalleerd als leden der plaatselijke commissre·:
.H. J. Houtman, wethouder te Amstelveen; G. Ver.sloot, te Amstelveen; M. den Butter, Kom.mies te
Amstelveen; J. H. M. J. Geerling, te Amstelveen:
G. H. Leguit, ambtenaar ter secretarie te Amstelveen.

Landstormdag.
NIEUW HOLLANDSCHE WATERLINIE.
Op 5 Juni zal in het Sportpark te Hilversum een
landstormdag gehouden worden van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm in de Nieuwe Hollandscll.e
Waterljnie. Vertoond zal worden een openluchtspel,
dat tot onderwe!,;P heeft het verloop van de
mobilisatie.

.

ongeveer 200 vrijwilligers bracht n.l. ,,Al mijne
·HET LANDSTORMBLAD - hem
propagandisten brengen mij in geen maand, wat u

VAN MAART 1926.

mij vrijwillig en in een dag brengt."
Blijkens mijne aantèekening schijnt de toenmalige
commandant van het Korps, de Res.-majoor Tij!,
in den vooravond van den 2'4 Maart de opdracht
ontvangen te hebben, den Vrijwiligen Landstorm van
's Heerenber_g en omstreken te mobiliseeren,"hetgeen

TWEEDE BLAD.
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DEN
BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORM.
De Mobilisatie te 's Heerenberg op 24 Ma.art
1920, tengevolge van de Maart-revol1.1tie
in Westphalen.

bleef, r."et de door mij -uitge;:,onden verkenners te
Emmerik.
Vervolgens kwamen de landstormers binnen van
Stokkum, Kikler, Zeddam, Ulft en Gendringen, en
toen bij .h et eerst gehouden appel bleek, dat
96 % van het op papier staand aantal vrijwilligers
waren opgekomen.
Duidelijk is hier gebleken, dat de teg.enstanclers

-'s HEERENBERG, MAART 1920.

In verband met de nadering tot de Nedèrlandsche grens van Duitsche revolutionaire
troepen, in '.Maart 1920, had de Regeerin,g aan ..
leiding gevonden om een deel van de Buitengewone*) Vrijwilligers en wel diegenen, w~lkc ,
behoorden tot de Compagnie 's Hee.r enberg van
het L.S.M:. Verband Veluwzoom onder de wapenen te roepen.
, Voor zoover deze mobilisatie plaats had 0111
1e doen uitkomen een trouw opkomen'
Vrijwilligers hij het uitbreken van troebelen,
dan is die prod aan de Gelderschè grens dCRtijds uitnemend geslaagd.
Aangaande deJ?;e opkomst schreef de ' redacteur van de "Maasbode'' den 25en Maart 1920
's avonds:
,,De mobilisatie van den Vrijwilligen Landstorm, waarsch\inlijk de eerste, welke sedert de
instelling van het korps i:reschiedde, is een volledig succes geworden. :Meer dan 95 % del·
manschappen waren onmiddellijk onder de
wapenen''.
De bijzondere verslaggever van het "Algem.
AaI)k0mst der Vrijwilligers op de concentratiepfaats.
Handelsblad'' schreef 25 Maart 1920 evenzeer
met betrekking tot de mobili;atie van de Vrijwillige-compagnie 's Heerenberg:
de mobilisatie der cornpagnfe het volgende verloop van .:ien vrijwilligen Landstorm en meermalen had•
,,Dit is de eerste maal, dat dit instituut in gaf.
den betoogd, dat bij eene eventueele mobilisatie de
ons land onde1• de wapenen komt. De proef is
8.15 n.m. ontving dè commandant der toenmalige ' sterkte op papier, die der opkomst verre ~u overuitstekend geslaagd" en 26 Maart: ,,de troep sectie Bergh telefonisch de opdracht te mobiliseeren treffen, in het ongelijk zijn gesteld.
was spoedig ingedeeld en de geest onder de en per ordonnansen de- afdeelingen Stokkum, $edDe tijding der eerste mobilisatie van het nog zeer
soldaten is voortreffelijk, dank zij ook de rus- dani, Kilder, Ulft en ·~ndringen eveneens te -doen jonge instituut, lokte veel belangstelling in alle
1
tige, vaderlijke leiding van den kapitei11 -Bren• - moÖiliseeren,
kringen.
ker, die zich met volle toewijding aan de.- be- ' 8.45 n.m. , w~rd deze opdracht telegraphisch beAlle toonaangevende dagbladen zonden hunne
1
langen clèr sold1üen geeft. Het geeft hier een vèstigd.
correspondenten naar 's Heerenberg, om zich persoongevoel __ van Yeili~l1eid,_ . dat . de Lä:11ds_to. rm. .
Om 7.30 n..m. o. ntv. ing on2e.r,a-~~~kende mon.deling lijk op de hoogte 'te stellen van het verloop der
paraat' ·t;r: '.' -~- . , ,. ,..; .,,, ' ....., N ,. • • ,..,,, • , bevèl het.,,.c;.o11+mando !}er .ge?lloj:>ihse.ei-c;je onc;lerde.çlen mobilisati~: · !.,·.•
Ook de,' ,,Zutphensche Courant" schTeef " 25 ' ov zich te· nemen.
'
· ·
··
, '
Een verblijdend teeken was het, dat geen enkel
Maart 1920 over de "met spoed opgeroepen en ' Alvorèns naar 's Heètenbérg te vertrekken, ont- blad verscheen, zonder een woord van lof over de
r
opgekomen Landstorm".
· · ' ving ik 8 uur n.m. van den co:mmant'.ant der "Veluw- vlotte mobilisatie, de goede tucht en het schitterende
Zaterdag 27 Maart brachten de vooi'-zittér zoom" opdracht, het commando der compagnie 's Hée- percentage dat is opgekomen.
vall de Nationale Landstorm Commissie en de - r.e nperg op mij te nemen, terwijl tevens de comHet was dan ook geen gelukte, doch een schitteSccrctaris de l1ec1· Van Rees een he?:oek a~m mandanten der grenswachten 's Heerenberg en Beek rende geslaagde mobilisatie.
de Compagnie, welke was gelegerd in liet · zich onder mijn bevelen zouden stellen.
De belangstelling van het Departement van Oorlog
· Om 9.30 n.ni.. kwam ik te 's Heerenberg aan en bleek, doordat op den 25 Maart een officier van
ge.bouw "de Vriendschap'' te 's Heerenberg.
ontwaarde tot mijne groote verwondering, dat geen den Generalen staf naar 's Heerenberg kwam, die onThans geven wij het woord aan den kapitein enkele maàtregel was genomen, -noch tot onmiddel- geveer 24 uur aldaar verbleef en den Minister van
Breuker, die zijn herinneringen voor ons hee.ft wU- lijke bevestiging, noch tot inwinning van berichten Oorlog een alleszins voor den Landstorm gunstig raplen op schrift stellen:
aàn de overzijde der grenzen, waartoè gelegenheid port deed toekomen.
te over was geweest, door de )Jestaande grensOp den 26en Maart kwamen berichten binnen, dat
De mobilisaUe der Compagnie 's Heerenberg wachten.
de aanval op Wesel door de Duitsche troepen was
van den Vrijwilligen Landstorm.
dat uur kwamen zich de vrijwil!igers afgeslagen en de benden werden teruggedreven.
Reeds
Het gevaar was dus voor ons geweken en dienBegin Maart 1920 stond in het teeken van onver- uit 's Heerenberg meiden, die in de kom der gedeelde belangstelling betreffende de gebeurtenissen • meente als piket_in éen grnot gebouw werden onder- tengevolge was de mobilisatie overbodig geworden.
gebracht.
In den voormiddag van den 27en Maart arriveerbij onze Oostelijke buren.
Intusschen waren door mij eenige soldaten in bur- den te 's Heerenberg de heeren Duymaer van
De angst voor een inval van commun~stisch.e . ben- •
den in ons land was niet denkbeeldig, gelet op het gerkleeding, voorzien van rijwielen en die de Duit- Twist en dr. v. d. Voort van Zijp, vergezeld van den
feit, dat horden een strijd voerden met geregelcfe , sche taal vrij goed machtig waren, naar Emmerik commandant van het Landstormkorps "de Veluwzoom",.
Duitsche troepen om Wezel.
i' - en in de richting Wesel gezonden met opdracht,
In den middag van den 24 Maart werd d~or den " nadering van afdeelingen in de richting onzer grenDe heer Duymaer van Twist sprak den Landstormers hartelijk toe.
commandant der Grenswacht 's Heerenberg aan den zen onmiddellijk te melden.
Om 11 uur n.m. kwamen zich steeds vrijwilligers
Tertorialen bevelhebber bericht, dat hem uit goede
"Het is mij een groote voldoening,'' zoo ging
bron was medegedeeld, dat in den nacht van 24 op uit -de omgeving melden, tetwijl de g'roote Wégen Z.H.E;.G. verder, ,thans dank te kunnen brengen
's Heerenberg-Emmerik en Beek-Elten door de aan soldaten, die hier vrijwillig bijeen waren om het
25 Maart een inval van spartacisten te 's Heerenberg was te verwachten.
•·
_grenswachten op mijne aanwijzing waren bezet.
wettig gezag te steunen en dit hebben gedaan op
De garnizoenen Arnhem en Doesburg hadden geen
Het patrouilleeren langs de grenzen ten Oosten en eene wijze, die de verwachtingen verre heeft c>Vernoemenswaardige troepen onder de wapenen en Westen van 's Heerenberg en het binnen komen van troffen.
Het Vaderland riep U en ge zijt onverwijld gedientengevolge was men genoodzaakt een beroep te meerdere vrijwilligers bleef den ganschen nacht aanhouden er1 eerst bij het krieken van den morgen (ge- komen. Ge hebt Uwe beloften al-s eerlijke mannen
doen op den Vrijwilligen Landstorm.
Dat dit beroep niet tevergeefs is geweest, moge'; let op het uitblijven van berichten van de over de vervuld en ik ben · vast overtuigd, mocht ooit weer
g.1:enzen gezonden manschappen), kon worden gecon- c::n beroep op U '";Orden gedaan, dat Gij met dezelfde
uit het volgende blijken:
nauwgezetheid U hiervan zult kwijten,
Vooraf zij 111edegedeeld, dat de schrijver van deze stateerd, dat geen onmidcleJJijk gevaar dreigde.
herinneringen op 1 Januari 1920 op zijn verzoek eer- · · Met veel genoegen denk ik aan de groote hulpIk dank U allen nogmaals en wensch U allen een
vol was ontslagen van het commando over de .g.rens- vaardigheid van dokter A. Knoppien, belast met de prettige thuiskomst."
wachten 's Heerenberg en Beesd en de onderoffi- genee;,kundige behandeling der troep, die mij geDe landstormers gaven spontaan ten antwoord:
cieren, korporaals en soldaten dier wachten, op zijµ durende dien eersten spannenden nacht geen minuut
"Leve onze Koningin," Leve de heer Du;rmaer van
Twist.
verzoek zich ;;pontaan hadden verbonden, dat bij heeft verlaten.
ontbinding der grcnswach ten, ·zij- zich zouden jscharen
Om 8.00 uur v.m. van den 25 Maart ontving ik het
Arnhem, Maart 1926.
onder de Vaan van den Vrijwi!Jigen Landstorm, _ eerste bericht van de door mij over de grenzen gewaarvan de noodige contracten door mij werden zonden manschappen, hetwelk luidde:
L. J. H. BREUKER,
,,In Emmerik alles rustig, om W esel wordt hard. opgemaakt.
Res. Kapitein der Infant.
Als den dag van heden herinner ik mij de wool!- nekkig gevochten". Het laatste werd bevestigd door
den van den toenmaligen commandant van het het kanongebulder, hetwelk in 's Heerenberg duideLandstormkorps "de Veluwzoom", den overnte lijk was waar te nemen.
-De sterke · detachementen -langs de hoofdwegen
Loudon, toen ik hem de mededeeling · dood, dat ik
werden ingetrokken en volstaan met patrouilleere~
*) Thans "bij.zondere" genaamd.
langs de grenzen, terwijl steeds contact behouden
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RUINEN.
Op-9 :Miaart had alhier van de afd. sectie Ruinen
een gezellige avond met prijsuitdeeling plaats. Van
' de 25 leden dezer ~ctie hadden bijna alle gehoor
·, k gege,i,en aan de uitnoodiging om op deze gezellige
\ b:ijenkomst te komen. Onder de aanwezigen bevond
'.zich ook de heer Burgemeester dezer gemeente benevens de heer De Bruin, secretaris der gewestelijke
aifd. en de heer Cdt. afd. Pesse. Door den heer De
&uÏ:11 werd deze gezelUge avond geopend. Hierna
welld het Wilhehm1s gezongen, waarna tot tractatie
i.rel!d o ~ n . Vervolgens werd door den heer De
Baû:n een J.Tede gehouden over ons vorstenhuis en de
gehech,the,id van ons volk aan het Oranjehuis. Tevens
.zette spi-.. uiteen, dat het uitschakelen van het
Oranjehms een de:f.initieve ondergang van Nederland moet 'beteetrenen. Spr. drukte allen op het ha1t
getrouw aan het -wettig gezag te gehoorzamen, zelfs
~ 1t moest tot in den dood. Daarna werd door den
h'oor De B:mîn een aantal lantaarnplaatjes vertoond
"11!311 'Y8l'SCilllllende fronten tijdens den Europeeschen
QOl'la~ IFierna bad prijsuitdeelig plaats va~ den
t.aatstg,ehouden schietwedstrijd. Ook werden nog
eemge v.ool."dTacbten ten beste gegeven. Tenslotte
spi,ak de heer Burgemeester eenige woorden van
' dank aan aRen voo1" het gezellig samenzijn, waaruit
voo1 op te merken, dat ook Z.E.A. een groot voorstander n; van den Bijzonderen Vrijwillige1;1 Landstorm. Spr. hoopte, dat de seetie in bloei moge toeJleme!\ tot sieraad zijner gemeente. Toen het middèmaeht-tmr naderoe, werd d~ gezellige bijeenkoa:nst giesloten.

St. ·MAARTENSDIJK.
In äe ~jjdag 1 Febr. gehouden vergadering van
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De :pbiatset:tJlte lader, de heer Ä. C. Knuist, verk'fbltaroe zich op wtnoodiging van den heer Laernoes
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De Aestra.Jische Boschbrand
• Ze kenden elkander van kindsbeen af, van
de sehoolbanken. Ze waren naar dezelfde school
· gegaan, en in dooelfde klas hadden ze gezeten;
·d e jongens r,echts: de meisjes links.
Ze waren groot geworden in hetzelfde dorp.
Ze hadden als kinderen krijgertje met elkander
gespeeld: bij de groote pomp, in de schaduw
-van een knoostigen lindeboom, die midden op
het kleine dorpsplein verrees, waar twee koeren
per jaar schapenmarkt werd gehouden.
Later was er een machtig oogenblik gekomen
in hun beider leven. Het was het oogenblik der
· lfofde. Staande onder den bloesemenden lindeboom., sprak Jan van zijn eerlijke liefJe, en
1.Anna klonk het a.Is lieflijk klokgelui in de ooren.
Zij had er op ·gehoopt: met een stil, zoet verlangen. En groot was beider geluk .•.•
Ze waren niet rijk. Hij was boerenknecht', en
· '.Anna diende hij den burgemeester. Maar de
'liefde maakt rijk, en beiden voelden. zich gelukkig.
Jammer, dat Anna een zekere eigenzinnigheid bezat. Jan merkte het in 't eerst niet op,
maar later merkte hij het, en telkens kwamen er
kfoine botsingen.
"Ik moet eens ernstig met je praten,'' zei J au
een keet. Hij had den ganschen dag geploegd
en was vermoeid. Maar de lange, rechte voren
trekkend, had hij bedacht, dat hij tegenover zijn
meisje eveneens een rechte voor behoorde te
h•ekken, en dal}rom wilde hij haar spreken: in
de oprechth~id zijner liefde.

bereid tot het verstrekken van :inllichttngen. Stee.
de de bijeenkomst traden zes nieuwe leden toe, de
afdeeling telt thans 32 personen.
De burgemeester, die in een korte rede den heer
Laemoes huldigde als een propagandist bij u~
nemen<iheid, sprak den wensch uit, dat de afdeeling
steeds in bloei moge toeMmen, om, zoo te eeniger
tijd de regeering een beroep zou moeten doen op het
korps dit als één man zich zou scharen om den
troon van H. M. de Koningin, en regeeringsgetrouw
zich zal geven voor steun van het wettig gezag.
Er werd goedgevonden, dat schietoefeningen zullen worden gehouden met scherpe patronen en dat
in den vervolge pogingen zullen worden aangewend
tot het verkrijgen van ee-n schietbaan in deze gemeente, omdat het op den duur niet gemakkelijk
'Valt gebruik te moeten maken van elders bestaande
schi.etbanen.

tig voometten en~ kwam er eens een botsing met
het gezag, dan zou deze gemakkelijk uitgelegd
kunnen worden als een bedreiging van den Is~m
door den W esterschen heerscher en zoodoende den
blanda~haat aanwakkeren.
~

men werkte.

De communisten in "Mardi Boesoro" hadden niet
stil gezeten. Er werden volgens het vaste recept in
de vereeniging communistische cellen gevormd, om
d.e heilsleer in ·vertrouwelijke gesprekken te verbreiden, terwijl ook godsdienstige avondcursussen van
verkapt-communistisch karakter in de verschillende
kampongs ter hoofdplaats werden gehouden.
Meerdere avonden per week hadden voorts in de
talrijke Mohammedaansche bedehuizen (langgars}
der kampongs z.g. moe'l alimins'
(bedestonden}
plaats, waar dan, na urenlang fanatiek gebed en ·
Islamreciet, een bespreking van koran-passages werd
gehouden. Door de communistische
voorgangers!
Heel listig kozen deze steeds tot onderwerp van hun
voordracht die gedeelten der heilige boeken, welke
'T WERKEN VAN "MARDI H0ES0RO ". handelden over een zekeren radja Fi'ron, het type
Ome Indische correspondent schrijft:
van een slecht vorst, die zijn onderdanen verdrukte
De ernstige relletjes te Solo hebben weer eens en uitbuitte, en natuurlijk de zware straf voor zijn
duidelijk licht geworpen op de sluwe wijze, waarop misdaden niet ontging. In den breede werd daar
de aanhangers van het communis::ne hier hun leer- avond aan avond, voor een gehoor van duizenden
vromen, in de langgars uitgeweid over dien radja
stellingen tot de massa weten te brengen.
Solo is altijd een centrum van Mohammedaansch Fi'ron, dien slechten heer, en steeds nieuwe voorgodsdienstig leven gew·eest, dat zich in den laatsten b~elden van zijn wangedrag werden aangehaald. Tot
tijd meer en meer coneentreerde in de orthodox- het ten slotte een loyaal inlandsch ambtenaar opmythischen
Islamietische vereenîging M a r d i B o e s o r o. viel, dat deze voorbeelden niet den
Daarnaast, deels er tegenover bestaat nog de gods- k-0randespoot betroffen, maar zeer doorzichtig en
dienstige vereeniging "Moehamadyah", in Djokja voor allen begrijpelijk doelden op het N.-I. gouveropgericht, maar eveneens over de gansche ·Vorsten- nement en zijn ambtenaren.
Toen dit overtuigend was vastgesteld,
werden
landen verspreid, welke een meer modernIslamietisch stándpunt inneemt en Javaansch- eerst de leiders der vereeniging gewaarschuwd door
nationalistisch en anti-communistisch georiënteerd is. het hoofd van het plaatselijk bestuur, dat de go<ls"Mardi Boesoro" won vooral in den laatsten tijd dienstige bijeen'l.omsten niet gebruik mochten wor.sterk op haar zustervereeniging. Duizenden .der be- den voor verkapte politieke propaganda. D!3-ar dit
volking traden als leden toe; het is dus begrijpelijk, niet hielp en op de talrijke "bedestonden" radja
dat de communisten, die zich door het verbod Fi'ron en zijn wanbestuur toch het hoofdonderwerp
hunner propaganda-vergaderingen zeer in hun actie van bespreking bleef, werd tot den maatregel overaanwezige
belemmerd zagen, trachtten ûch in deze vereeniging gegaan, dat de bijeenkomst door het
te dringen voor de verspreiding hunner denkbeelden. politiepersoneel ontbonden werd, zoodra over dien
Met een macht. van ongeveer 4000 aanhangers, V()rst werd begonnen. Heftige klachten in de comalleen al in de kota Solo, achter zich, gelukte dezè • nrnnistische pers over de "onderdrukking van den
vermeestering van "Mardi Boesoro" zeer wel aan Mohammedaansche godsdienst" volgden hierop.
Ten slotte, toen ook dit niet hielp en integendeel
de Sarekat Rajat (comn\unisten); in weinig tijd
hadden de communistische voormannen de leiding overgegaan werd tot het beleggen van w.el .twintig
verkregen in· die órthO'dox:è!s~àmîetis~he véreeniging é11 meer bedestonden tegeJjjk op éón a:'Vond op veren konden daar hun onderbroken progaganda voort- schillende punten van de stad, waardoor dus het
zetten. Want in den strijd tegen de ongewenschte gansche politiekorps in beslag genomen werd, ging
politieke actie is steeds door bestuur en politie het bestuur er, ná overleg met den procureur-genezorgvuldig vermeden de vereenigingen van zuiver- raal, ten slotte toe over het politieke vergaderverbod
godsdienstigen aard te belemmeren; hun bijeen- ook op deze quasie-goclsdienstige bijeenkomsten toekomsten werden door het politieke vergaderverbod passelijk te verklaren, waarvan de leiders der verniet verhinderd. Zoo sneed het mes van twee kanten eeniging bijt~ids verwittigd werden.
Den 17den Februari 's avonds werden daarop alle
voor de communisten; zij konden, verscholen achter
den Islam, hun propaganda .in mimen kring krach- bedestonden door de poli tie belet; den dag daarop

NEDERLANDSCH INDIË.

Het trof slecht, want Änna was net in een
geprikkelde stemming. De burgemeestersvrouw
had haar een bel'isping toegediend over haar
werk, die door Anna onrechtvaardig was genoemd; het ecne woord had het andere gegeven,
en Anna had ten :a:lotte gezegd: ,,Als ik het werk
niet goed doe naar uw zin, dan kan u mij den
dienst opzeggen. U heeft mij niet noodig, en ik
heh u ook niet noodig.''
De burgemee1stc1'flvrouw had er geen woord op
geantwoord. Er had een somher zwijgen gcheerscht den gamicheu dag, en toen ,Jan in den
avond zijn eigen opm~rkingen maakte, liep de
maat over bij A1u1a.
Eerst was ze door haar meesteres gekapitteld;
de kinderen van den burgemeester waren bovendien onregeerbaar geweest vandaag, en nu kwam
Jan met ~en strak, ernstig gezicht haar een sermoen houden oYer haar eigenzinnigheid.
,,Jij bent eigenzinnig," harstte zij uit: ,,jij!
En wat jou zelf mankeert, verwijt je mij!"
Met grootc verbazing keek hli ]1aar aan.
"Ik wil met jou spreken als een verstandig
meisje," zeide hij .
"Larie!" was haar bits antwoord; ,,als je niet
anders weet, ga dan maar heen!''
Jan 's gelaat verbleekte ervan.

,,l\f,een je dat, Anna 1"
"Anders zou ik het niet zeggen," snerpte het
van haar lippen.
Jan was iemand Yan een 1"'astberaden en snol
beraden karakter.
lk denk, dat we niet mee~· bij elkander passen," ze,i li\i op langzamen toon, en hij ging heen.
'l'oen kwam Anna tot bezinning. Ze wilde den
geliefde haars harten terug roepen, maar de
woorden stikten in haar keel. Zij ooed den gan-

schen nacht geen oog dicht, en hoopte, dat de
volgende dag verheldering zou brengen.
}laar Jan kon slechts die Yerhel<lering
brengen, en hij kwam niet terug. Ook in den
arnnd niet. Zij zag hem de gansrhe weck niet,
en ze vrrnam Y1m een kennis, dat hij YC'l" weg
getrokken was, naar ·t Noorden. Het was de
breuk; de onherroepel\jke srheiding.
Daar was een groote rouw in Anna's hart.
Zij -.oelde zich renzaam en yerlaten, rn in :-:tillc
uren, <:loot niemand bespied, bc,yeende zij hal'c
jonge liefde.
De tijd stond niet stil. Er ging een jaar voorbij; er gingen twee jaren Yoorbli . .Am1a was nog
altijd in denzelfrlen dienst. ½ij had vcesehillende
aa11Zoekcn gehad voor een eerlijke vcrkePring, en
knappe jonge mannen waren er onder, die flinke
maatschappelijke vooruitzichten hadden.
"Ik begrijp dat niet," zei de burgemec,<;ter em
keer, 1i1aar zijn vrouw brgreep het wel. Het was
de oude, ec-hte liefde, die nooit roest. Jan, die
zoo Yer weg was en nooit meer Yan zich had
laten hooren, hield haar hart Yast.
Het werd weer lente, en de lindeboom hloesemdo op het dorpspleintje, 011 Anna hief drn
zwmgel Yan de pomp op, om water te pompen.
Toen hoorde ze ineens een welbekende stem,
die ze uit vele duizenden stemmen zou hebben
. herkend, en die stem zeide: ,,Ik zal Yoor jou
den emmer wate1• pompen, Anneke."
Hij greep reeds den zwengel met zijn sterke
hançl, en het meisje zag het aan, terwijl de laatste bloedtlrup uit haar gelaat was geweken.
En Jan vulde den emmer.
,,Over een maand ga ik, zoo God wil," zei hij:
"naar het Australische bosehland, om ·er een
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LANDSTORMDAG
voor de Verbanden Twente, De IJssel,
en de Veluwzoom te DELDEN,
in de TWICKELSCHE BOSSCHEN

op Zaterdag 8 Mei a.s.

VOORLOOPIG PROGRAMMA.
Concert Muziekkorps Koloniale Reserve

uit Nijmegen.
Oefening van de Gele Rijders uitAr,nnem
met Artillerie-bespanningen, en van. de
Huzaren uit Deventer en van een Escadrille Vliegtuigen uit Soesterberg.

Moto~-Hinderniswedstrijden.
Opening door den Burgemeester van Delden,
den Edelachtbaren Heer H. J. STEINWEG.
Toespraak van den Voorzitter der Nationale
Landstorm-Commissie, den Hoogedelgestr.
Heer L. F. DUYMAER VAN TWIST,
Lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Spreker: de ZeerEerw. ZeerGeleerde Heer
Prof. F. OTTEN, 0. P. van Zwolle.

kwamen de voormannen van "Mardi Boehoro" opheffing van die belemmering eischen bij den assistentresident, wat geweigerd werd. Hierop werd door
die voormannen het parool uitgegeven voor een algemeene opkomst bij den Vrijdagsdienst in de hoofdmoskee. Het plaatselijk bestuur werd hiervan verwittigd en trof krachtige maatregelen om tegen een
èventueele ordeverstoring te kunnen waken.
De
Vrijdagesdienst in de moskee liep, door de goede zorg
van den pengoeloe (moskeepriester), zonder incidenten af. Na afloop werd echter een groote optocht geformeerd v;a.n ongeveer 3000 menschen, welke zich
richte naar 1 _, huis van den assistent-resident. Tal
vim vrouwen en kinderen vormden de voorste rijen,
daàrop volgden de mannen. In den stoet werden op
verscheidene punten roode doeken met het bekende
sikke!-en-hamer-embleem meegevoerd. Op weg naar
den assistent-resident stuitte de stoet op de politie,
die de menschen gelastte uiteen te gaan. Toen
hieraan niet voldaan werd, 'doch integendeel opgedrongen en gejouwd werd en ten slotte ook steenen
werden geworpen naar de politie, werden door deze
een paar schoten in de lucht gegeven en wat klappen met den gummistok uitgedeeld, waarna de heele
menigte overijld de vlucht nam en spoedig verdwenen was. Verdere incidenten deden zich niet voor;
een aantal raddraaiers is in hechtenis genomen.

* **
Op zichzelf is het gebeurde dus vrij onbelangrijk,
doch de ondergrond er van is als zeer ernstig te
beschouwen, daar er duidelijk uit blijkt, dat het bij
het volkomen gebrek aan onderscheidingsvermogen
ten aanzien van godsdienstige en polit!eke lceringen, welke natuurlijk bij het grootste deel der onontwikkelde bevolking nog bestaat, den c0mmunisten
uiterst gemakkelijk valt op deze wijze I,;,t Islamiet}seh geloofsfanatisme op te hisen en te benutten.
(Tel.)

Uitreiking prijzen schietwedstrijd.
Vrije toegang met één dame voor leden
van den Bijzonderen Vrijwilligen .Landstorm
uit de Verbanden Twente, de IJssel
en de Veluwzoom, mits vóór 20 April
de kaarten bir hun plaatselijke leiders aangevraagd worden.
Men geve zich nu reeds op bij de plaatselijke
·_ leiders.
Mèt de Directiè der Spoörwegen wordt on.der-"
handeld over goedkoop en gemakkelijk vervoer, waarover de plaatselijke leiders tijdig
zullen worden ingelicht.
Het programma wordt gratis aan alle
leden der drie Verbanden gezonden.
Entrée voor belangstellenden à 50 ots.

De Gewestelijke Lanqstormcommissie

,,TWENTE".

EDE.
Groot Schietconcours op buks
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
op Zaterdag 22 Mei, Maandag (2e Pinksterdag)
24 Mei.en Dinsdag 25 Mei.
KORPS- EN VRIJE BAAN.

Als de New 'Edison speelt, hoort mee
De Levende Stem en de
bezoeker vraagt fluisterend :

.,WIE ZINGT DAAR?"

Wij noodigen U'uit tot een bezoek '

Kunstzaal EDISON

f

Lange Poten 15 • Den Haag
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Amsterdam, Leidschestr.aat 84
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serie lichtbeelden, betrekking hebbende op het ie.et,,
etc. aan het Oost- en Westfront tijdens den grooten
Europeeschen oorlog. Ook werd vertoond wat
Duitschland zoo al aan de geallieerden moest afstaan
als: treinen, booten, tanks, vliegtuigen, dokken, enz.
De he.er L. Loos van Meppel gaf verschillende
voordrachten, ernst en luim, die wel in den smaak
vielen.
De heer A. G. Dekker sloot de bijeenkomst met een
woord van dank. 't Was een mooie avond.

LEMMER.

Programma's en uitnoodigingen aan alle
De Landstonncommissie in Friesland heeft ons
aideelingen van den, Bijzonderen Vrijwilligcn hier 26 Febr. 'n schoonen en leerzamen avond bereid.
La,11c'¼,torm .in de provinciën Utrecht en Gel- Nadat de Bu,rg., de Edehicht))are Heer H. Pollema,
dotlaia.d," zullen -deze maand nog- w-0J.·den ,~er- ,
het doel der ~~rgadering haci. uiteengezet en met gezonden.

KOEKANGE.
Woensdagavond, 4 Maart, hadden de leden van äen
Bijz. Vrijw. Landstorm in café Nijsingh een feestavond. De heer A. G. Dekker, voorzitter der plaatse!.
comm., opende met en woord van welkom de vergadering. Aanwezig waren 60 belangstellenden, waaronder een tiental dames.
De heer De Bruin, secretaris der Gewestelijke
Landstormcommissie, hield de feestrede en gaf een

eigen boerderij te ontginnen. De vooruitzichten treffeUjksten en edelsten man hield op de ganzijn goed.''
sche wereld, was haar boYen alles dierbaar.
Ze antwoordde niet, en er ging een beving
Eén geYaar bedreigde hen. Dat waren de ·
door haar leden als van een populierenblad in bosehbranden. Men had er gelukkig de laatste
den wind.
jaren niet Yan gehoord, maar "\Yatsman, hun
Jan 's stem was mild en zacht; zijn oog rustte buurman, meende, dat de droogte van het laaü,te
op haar met de oude lief<le, en hij zag, hoe de jaar het genar grooter maakt<'.
lindebloesrms neervielen op 1rnar gitzwart haar.
Anna trok er zid1 niet zooveel Yan aan. vYats"Anna," zei hij : ,,wil je met mij meegaan 1 man, een braYe Schot, was een beetje zwaartilHet zal Yoor mij heel eenzaam zijn, zoo gansch lend, en hij zag altijl1 dreigende wolken. A1111a
alleen in het verre land - wil je met mij mee- lachte er om, maar haar man vatte het toch
emstiger op.
gaan?''
'roen Yulden Anna 's oogen zich met tranen.
Zijn omzichtigheid was groot; hij nam gemeen,,Heb je clan mijn eigenzinnigheid vergeven T" lijk zijn maatregelen Yoora C om door een gevaar
vroeg ze.
niet verrast te worden, en toen hij op een zeke.,Jij blijft mijn allerliefste," was zijü troost- ren morgen Yer weg moest trekken, zei hij tot
rijk antwoord.
z~n vrouw: ,,Luister nu. Anna! Als c1· een
Hij sloeg den arm om haar hals en kuste haar. bosehbrand ontstaat, dan laat je alles in den
En de zangvogel in, de knoestige linde zong zijn steek, en Ylucht met de kinderen direct naar de
rh·ier ! ''
lied Yan leven en lieven ....
,,'t Zal zoo'n vaai-t niet loopcn man!"
Het was een gelukkig huwelijk; er werden aan
,.Doe, wat ik zeg!" was zijn antwoord.
het gezin zes kinderen geboren, en in sto_eren,
Hij keek haar aan met een diep crnstigen blik
blijden arbeid breidde de kleine boerderij zich - stuitte hij weer op de oude eigenzinnigheid ?
stadig uit in het Australische oe1·woucl.
En zoo scheidden zij.
"Aan Gods zegen is alles gelegen," had. Jan
Het werd een heetc dag, maar Anna merkte
gezegd bij het begin van hun huwelijk, en zijn e;r niet Yeel va11, druk in de weer als zij was
richtsnoer voor 't leven was: ,,Bid en werk!''
in haar huishoudelijk werk. Het was tien uur
In den• omtrrk vestigden zich nieuwe kqlo- in den Yoormiddag, toen Fred, haar oudste jonnisten. Er Yormde zich een gemeenschap, èn de g·en, die naar 't land was geweest, zeide: ,,l\loenoeste hand behaalde hare vreedzame overwin- der ! Ik ruik een brandlucht! En wat Yliegt daar
ningen - het werd een welvarende koloniç ...• toch door de lucht, rnoeder1"
Anna had aldoor wakker gestreden tegen hare
De wind verhief zieh, en boven cle toppen cler
eigenzinnigheid. Jan pren~ haar, en die lof uit hoornen zwierden verkoolde twijgen e,1 bladeren
den mond van een man, d~eu. zij voor den voor- rond. De brandlucht werd sterker, en Anna ijlde

bed geopend had, werd eerst het woord gevoerd door
den korpscommandant baron van Welderen Rengers,
welke sprak over inrichting, organisatie en werkzaamheden van den motordienst. De veldprediker ds.
Bootsma, beantwoordde de vraag, of het nog wel
noodig is, om voor den B.V.L. te propaeeeren, gezien
de totale mislukking der revolutie in 1918. Spr. ,
zegt, dat het revolutievuur nog altijd smeult, en bewUst uit de praciijk, dat er overal nog haarden zijn,
die bij de geringste aanleiding in vlam slaan. HiJ
wekt daarom op tot paraatheid en trouw, en onze

naar een nabul'igen heunl, om er een vrijer uitzicht te hebben.
In het Oosten was de lucht Yerduisterd door
zware rookwolken, die zid1 als een grauwe doodswade oYer het onmetelijke oerwoud uitbreidden.
Ben dof geknetter werd gehoord als van droge
takkebossehen in een Yuuroven, en die dreigende
renzcnwolk naderde .... zij naderde ....
De lucht werd Y.Woel, tot stikkens toe. Men
hool'de het breken van takken; het was het opgejaagde wild, dat in den hartstochtelijken drang
rnn het zelfbehoud in woeste vaart door bossehen en kreupelhout heenbrak, om de rivier te
bereiken.
· Een oogenblik liet de wakkere huisvrouw de
handen slap langs het lijf Yallen. Zij dacht aan'
haar man; aan zijn ernstigen raad, indien er een
bos<"hbrand moeht woedm.
Kaar dr rivier! had hij gezegd. Het wild van
't oerwoud wees haar den weg - naar het "\Vesten. Zti was den heuvel afgedaald, maar nu beklom zij hem weer, ep. den Yinger vochtig makend, Rtrekte zij hem omhoog.
Fred stond naast haar, met groot<m emst al
hare gebaren bespiedend.
De moeder slaakte een zachten juichkreet.
,,De wind is gekeerd," zeide ze: ,,het groot~
gevaar gaat voorbij."
,,Weet u 't zeker, moeder?"
Fred ,rnrd het cYcnbeeld ,an haar man; hU
moest zekerheid hebben. 0 p den heuvel stond
een reuzenboom.; hij klom er vastberaden in, tot
in de kruin, en toen hij terug kwam, stond zijn
gelaat nog ernstiger dan daar straks.
Hij zoclit zijn moeder. Ze S'tond oij d€ kttdde
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plicht te kennen in 't steunen van 't door God ingestelde gezag. De film die hierna vertoond werd over
de oefeningen van leger en vloot was zeer interessant,
e'OOD.eens d:~ van de betoogingen te Leeuwarden en
Sneek. Gesproken werd hierna nog door Aalmoezenier Elbersen over 't medeleven van de Koningin met
de soldaten, terwijl door den heer Heukels gewezen
werd op de onzinnigheid van de anti-militairisten.
De Burge.m. sprak als voorz. nog een kort slotwoord en ging in dankgebed voor. Het Geref. kerk\ gebouw was flink bezet. Na de vergadering gaven
1 zich enkelen op voor den den Vrijwilligen Landstorm.
Over eenige dagen zal in een nieuwe vergadering de
1 begonnen actie worden voortgezet.
.

aardige film van mooi Friesland. De Leger- en
Vlootfilm werd toegelicht door Kapitein Linden van
's Gravenhage, terwijl de Eer'liT. Heer Aalmoezenier,
Kapelaan Elberssen en ds. J~;;tma intusscl1en nog
het woord voerden. De heer Heukels, propagandist
van den B. V. L., sprak nog een pittig slotwoord.

schapen, een groote kmilde, die daar straks in
den veestal was teruggekeerd, blatend van dorst.
"De wind is weer in 1dcn ouden hoek," zeide
hij; 't is een vuurzee, moeder, één vuurzee, en
ze nadert in mzende vaart.''
Hij drenkte de schapen. Toen vluchtten de
dieren weg, achter het wild aan, al maar naar
· het Westen.
De huismoeder overzag de behuizing, de woning, de wagenloods, de gevulde schuren, de
'vrucht van veel arbeid, en zou dit alles moeten .
worden prijsgegeven aan het vernielende vuur?
De kinderen speelden argeloos in een grooten
, diepen kuil vlak bij huis. Uit den stal kwam het
klagelijk geloei der melkkoe, en voor haar voeten
viel doodvermoeid een groote vogel neer.
Toen zei de moeder: ,,Wc moeten vluchten,

den, dat er iets ontzaglijks te gebeuren stond,
en vol angst, als de kiekens bij de klokhen, zoo
schuilden zij bijeen bij een moeder, die hen niet
helpen kon.
,,Moeder!'' zei Fred toen: ,,we zullen 't vuu~·
door vuur bestrijden!"
W atsman had er hem eens van verteld, hoe
de kolonisten, ah, er geen andere uitweg meer
was, de hofstede afstookten, om ruimte te hebben,
een afgebrand terrein, als de vlammenwolf hen
wilde bespringen.
Toen herkreeg de moeder haar tegenwoordigheid van geest. Zij aarzelde niet; zij stak zelf
haar huis in brand; het vuur sloeg onmiddellijk
over naar de loodsen en schuren, en niets dan
de melkkoe bleef over. ·
Zware donderslagen werden gehoord. Zij werden al geweldiger; het waren de stcrvernskreten
waarmee de reuzen van het oerwoud, bezwijkend
onder de vurige klauwen van den vlammen-wolf,
afscheid namen van het schoone leven.
,,Nu komt hij!" zei de moeder.
De kring van het vuur werd al enger; het
was de omsingeling. Maar de moederliefde, die
haar kostbare bezittingen met een vastberaden
gebaar tot puin had zien verbranden, had nog
iets kostbaarders - het waren hare zes kinderen. En zij zou ze. verdedigen met den heldenmoed der moedertrouw ....
"Vul de kuipen, de emmers met water!.,' riep
ze, en Fred vulde ze.
Hij begreep zijn moeder aanstonds, en toen
al het vaatwerk was gevuld, zocht hij roods zeildoek, zakken en balen bijeen. Hij stopte u in
de kuipen, in de emmers, dat ze dropen van

Communistische Actie.
In het bijzO'ftder in Neet-Indië. -

Een Intern,

Communistische Conferentie te Amsterdam. Onder valsche namen.

Limburgsche Jager~

Naar de berichtgever van het H b l d. te Berl;jn '·
van welingelichte zijde verneemt, heeft de Executieve
Op 25, 27 en 28 Maart j.l. hebben te Roermond, Tan de Derde Internationale te Moskou besloten een
Venlo en Valkenburg de jaar!ijksche vergadem_gen jntensieve communistische propaganda-actie in Nederplaats gehad van den korpscommandant der Limb.
la:nd, in de Scandinavische lande:-i en in het bijzonder
Jagers en den Secretaris der Gew. Landstorm~~~.
in, Ned.-Indië te beginnen. In verband hiermede zijn
~~~
Maandag j.J. vier leden van de Derde Internationale,
DE VOORBEREIDING VAN DEN LANDDAG TE DELDEN.
te weten Waldemar Dopot, de nieuwe secretar::s-generaal van de Derde Internationale, Eugen Ullrich, de
lelder van de sectie Holland, David Kagan, verantwoordelijk lid van d_e centrale communistische partij
en Henrich Groga, leider van de sectie Ned .• Jndië
met den express van Berlijn naar Amsterdam ver~nkken. Zij reizen onder valschen naam en geven
voor leden van de Russische Handelsafdee!ing te zijn,
,., Dopot reist onder den naam Boguslawski, Ullrich
· 0r.C:er den naam Lugowski en ook Groga reist onder
·een schuilnaam.
, Gedurende de Paaschdagen za. ie Amsterdam eert
. .irtternationale communislische conferenti~ worden
·, gehouden, waara13,n vertegenwoordiger van de com. . · înunistische partijen in Nederland, Zweden, Noor. ' 'w.egen, Denemarken, België en I<'rankrijk zullen deel' .nemen. Er zijn op het oogenblik reeds negen ge•'ctelegeerden van b.uitenlandsche communistische partijen te Amsterdani aahgekomen, onder wie Schröder
uit Zweden en Jörgensen uit Denemarken.
, "Dopot zal op Jeze conferentie in ~pdracht van de
Executieve een o.verzicht van de inte;rnationale
situatie geven en de bezwaren, die in de buitenland·
sche secties. van de Derde Internationale veelal tegen
den nieuwen koers bestaan, trachten te ontzenuwen.
Voorts zal ·er een plan de campagne voor de groote
propaganda-actie ontwikkeld worden.
De -1:!edoelde conferentie_ ~ou aanvankelijk te RotDe Regelings-commissie op het landgoed "Twickel'' van Baron Van Heeckeren van Wa:;senaar. In het
midden Majoor Tucker en de Heer L. A. M. Bruggeman.
te1:dam w<1rden gehouden, JJ1aar werd destijds uitges~ld. Do pot, Ullticlt ,"Ei!\ Kagan ;bevimlen zi~h op, ihet
WORKUM.
commissie met de leiders en instructeur der plaat- , oogenblik te Amsterdam. Groga is scheep gegaan
selijke landstorm-afdeelingen.
naar Nederlandsch-lndië, om daar te 14.nde de propa25 F~r. werd alhier in het lokaal "Rehoboth" een
Nog meer dan in 1925 waren_deze vergaderingen
propaganda-avond gehouden van den (B)ijzonderen bezocht, in totaal waren ongeveer 100 leiders en
g41dacampagm. te organiseeren. Hij begeeft zich
(V)rijwilligen (L)andstor.11.. Nadat deze bijeenkomst instructeurs aanwezig.
eerst naar Medan, waar eind April een conferentie
door den Voorzitter van het plaatselijk LandstormDe schietoefeningen, de schietwedstrijden en met de leiders van het Indische communisme wordt
Comité, den Burgemeester, was geopend, werden
allerlei aangelegenheden van huishoudelijken aard
gehouden. Begin Maart zijn reeds eenige andere leden
achtereenvolgens na het zingen van het Frysk Folksstonden ter bespreking op het programma.
van de bolsjewistische propaganda-ceni·èale onder
liet, afgedraaid de mooie Leger- en Vlootfilm in
In Helden, Valkenburg en Roermond zullen vr.lsche namen en voorzien van een belangrijke som
4 gedeelten, de betooging op het Malieveld te 's Hage
nieuwe afdeelingen worden opgericht.
gel( _ men spreekt van 100,000 dollar - naar
in November 1918, de opnamen van het Koninklijk
Evenals vorige jaren heerschte op aeze vesloten . Bandoeng vertrokken, dat het centrum van de bolsjebezoek aan Leeuwarden en Sneek in Septe::nber
bijeenkomsten veel animo en ambitie, en een bij- wistische propagar.da in onze koloniën schijnt te zijn.
1925, een film,, betreffende den watersnood E)n de
zonder goede geest.

Verga.del'ing met Plaatselijke Leiders.
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, Fred.''
,,Het is te laat, moeder!" antwoordde de jo11, gen; ,,wij zijn omsingeld door het vuur."
Te laat! Vreeselijk woord! Haar man had
, haar gewaarschuwd, maar zij had getalmd, geaarzeld, en nu werden zij omsingeld door den
; vlammenwolf, vrecselijker nog dan de waterwolf.
Zwaar hing de rook neer; en uit de verte kwam
• een helsch rumoer - dat was de vla,mmenwolf,
die brullend van kracht, het oerwoud deed opgaan in lichtelaaie. Hij naderde . . . . hij naderde . . . . En deze rampzalige huisvrouw de handen als een drenkeling boven haar hoofd zamcn
slaande, riep met een kreet vol ontzetting in
, haar volslagen radeloosheid: ,,Ik ben de schuld
· WLn alles! Arme wurm.en van kin.deren! Je moet
srerven om de eigenzinnigheid van je moeder!"
De- kinderen hoorden dien kreet; z.e vermoed-

water.

De ki.mlel'en daaJden in een donkeren kuil;
planken werden er overgelegd, en op deze planken natte zeilen. De koe werd er mee gedekt; de moeder en Fred, die boven bleven, hulden
zich in natte balen.
'roen werd het ~1acht voor hun oogen, maar
uit , dien nacht rees de dag weer op: een dag
van vuur en verwoesting. Het eiland werd verslonden door de zee van vuur; Anna's slapen
begonnen te hameren; een wervelstorm van vlammen trok haar op _een af~tand voorbij. Toen zag
ze niets meer ....
Zij sloeg de oogén op. Ze lag in een stevige
Schotsche bedstede, onder het gastvrij dak van
Watsman en kon maar niet begrijpen, hoe ze
daar was gekomen.
,,Waar is mijn man?" was haar eerste vraag.
,,Hier ben ik, mijn schat.''
Dat was de stem van haar man
mild en
vol vreugde.
·
,,Hoe is 't met de kinderen 1''
,;God is goed,'~ · antwo9rdde die troostrijke
stem; allen zijn gered.''
,,Ik zie brandwonden in je gezicht,'' zei ze :
o, mijn liefste man, kun je me vergeven f"
•,,Ik wil jou zev~n honderd maal vergeven,''
was zijn antwoord: ,,zon van mijn ·Jeven !''
Hij legde den arn.:i. om haar schouder, en zag
haar teeder aan.
,,Nu is alles goed," zeide hij.
Toen weende zij om zoo groote liefde, en haar
man weende ook in groote ontroering en on~telijke vreugde mn, haar behoud.
L. PENNING.

UIT DE LEGERORDERS.
No. 395.
MOTORDIENSTBESCHIKKING ..

L
:t

vertegenwoordigd door majoor C. de Veer en
kapitein K. L. Schell.

Behalve minister Slotemaker de Bruine, oud--

In een helder betoog toonde spr. het groote nut
van dezen dienst aan en gaf tevens de groote voordeelen aan voor hen, die er zich toe verbinden. In
ons land zijn op 't oogenblik 67 afdeelingen van den
Vaartuigendienst opgericht. Spr. eindigde met een
opwekking tot het aangaan eener verbintenis.
Laten we hopen, dat nu binnenkort een afdeeling,
Kampen bij de re~ds 67 bestaande zal worden
gevoegd.
Voor de muzikale afw~eling had een aardig,

minister dr. Schokking en de heer Snoeck HenOverplaatsing van ver!ofsofficieren bij de schoolkemans voerden vele vrienden hét woord.
compagnie van den motordienst.
Een onvergetelijke dag, zonder eenige wanVerlofsofficieren van verschillend!! ·. wapens kun-,.
klank is het voor mr. H. Verkouteren ge,-;ornen door den Chef van den Generalen_ Staf, in overden-.
leg met den erbij betrokken divisiecommandant (C.Ontelbaar waren de telegrammen en schrifLt_ B.) of inspecteur worden overgeplaatst bij de
telijke gelukwenschen, die binnenkwamen.
Schoolcompagnie van den Motordienst. _
Verlofsoffieieren, die voor een dergelijke overZES JAAR GELEDEN.'s HEERENBERG, MAART 1920.
plaatsing in aanmerking wenschen te komen, rich- ·
ten daa1foe, langs hiërarchieken weg, een schriftelijk verzoek aan den Chef van den Generalen Staf,
die, ter beoordeeling van hunne geschiktheid voor
den dienst, zoo noodig aan den Minister van Oorlog
een voorstel doet om be!anghebbende gedurende zijn .. ,
eerstvolgenden verplichten oef~ningstermijn bij de
Schoolcompagnie van den Motordienst onder de .
wapenen . te doen komen.
De bij de Schoolcompagnie van den Motordienst
overgeplaatste verlofsofficieren verrichten in normale tijden hunne verplichte oefeningen bij die
compagnie.
Verlofsofficieren, herkomstig van andere wapens,
die na 3 volbrachte herhalingsoefeningen bij den
motordienst, blijk geven, niet te voldoen aan de
eischen, die aan officieren van den motordienst
worden gestelc;I en zijn neergelegd ÎI\ het Handboek
van den Motordienst, worden op voorstel van den
Commandant van de Schoo!compagnie voor den
Motordienst door den Chef van den Generalen Staf
teruggeplaatst bij het wapen, waarván zij herkomstig zijn.

HULDIGING Mr. H. VERKOUTEREN.
Mr. H. Vei-kouteren, lid van de Eer.ste
Kamer en voorzitter van de Gewestelijke Landstorm Commissie Stelling van Amsterdam, is
De gémobiliseerde Bijzondere 1/ri}willigers.
ter gelegenheid van zijn 70en verjaardag op .
bijzondere wijze gehuldigd.
strijkje zorg gedragen, zoodat het ;:-e~l een· nuttige
In de zalen van Pa,rkzicht te Am,sterdam,
en aangei;iame av:ond is geworden.
welke met tal va.n bloemstukken o.a. van de
KAMPEN.
De heer De Vries sloot de vergadering miet een
Nationale Landstorm Commissie en de Gewest.
Landstorm Commissie waren getooid, werden
woord van dank aan allen, die tot het welslagen er
de jubilaris en Mevr. Verkoute1·en en familie1 Maart hielden de afdeelingen Kampen, IJselmuivan hadden medegewerkt.
leden binnengeleid door de leden van het dage- , ·-den en Wilsum van den Bijz. Vrijw. Landstorm en
lijksch ribestmt1' 'Yam, het Huldigings,Co:mit~ "· . v~n den Vrijw. Landstorm Korps Motordienst een
j,
I
Bij verhindering van den Yoorzitter van het vergadering· op de bovenzaal van het "College".
BATHMEN.
comité. oud-minister Dr. J. Th. de Vi~er,
. Hierbij waren o.a. tegenwoordig de heer Fernhout,
wegens verblijf in het buitenland . trad de hee:t' . bl.}rgemee;;ter van Kampen, de heer Meijer, burge15 Februari hield de sectie :Bathmen van den
Jan ter Haar als woordvoerde~ op. :preker.· l!l.• ster dei• gemeenten IJse!muiden en Wilsum, en Bijz_ Vrijw. Landstorm haar jaarvergadering. De
huldig·de den heer Verkouteren als J 0Ürnalist., de heer Van Vleuten, burgemeester van Zalk.
heer Hemminga, burgemeester van Bathmen, opende
als ke1·kmeester, als voorzitter van het college
Wegens verhindering van den voorzitter der plaat- als voorzitter der plaatselijke commissie de bijeenvan rrgenten van gevangenissen, als voorzitter selijke commissie stond de vergadering onder leiding komst, in welk openingswoord hij o.a. memoreerde
van de Gew. Landstorm Commissie "Stelling van den heer W. de V1ies, lid dezer commissie.
de hulp ook door den B.V.L. verleend tijdens den
v:µi Amsterdam", als lid van de Prov. Staten
De heer De Vries heette in zijn openingswoord watersnood. Hij heet de aanwezigen, waaronder de
en als lid van de Eerste Kamer.
il). 't bizonder de burgemeesters welkom. Hunne aanheer F. Jalink, propagandist van den B.V.L., die hier
Tenslotte deelde spreker onder . luide toe- V{ezigheid was voor spr. een blijk van waardeering hedenavond een lezing zou houden, welkbm.
juichingen mede, dat de Koningi:n mr. H. Ver-, .-hunnerzijds voor het Landstorm-Instituut, vooral nu
De heer J alink, die hierna het woord verkreeg,
kouteren benoemd heeft tot Ridder in de Orde men bij den watersnood van nabij kennis- heeft roept den oorlog en de m<'bilisatie in herinnering en
van den Nederlandschen Leeuw;
kunnen nemen van de schitterende prestaties van het belang voor het Nederlandsche volk, de geEene opsomming te geven van de talrijke het korps Motordienst.
. schiedenis, hieraan verbonden, vast te leggen om
pe1·sonen uit alle .kringen die Mr. H. VerkouAan de mannen van dit korps, die zich toen bizondaaruit lessen te trekken voor de toekomst.
te'.ren kwamen gclukv,enschen is haast ondot'n- der verdienstelijk hebben gemaakt, bracht spreker
Op voorstel van burgemeester Hemminga werd
lijk. Onder hen, die ter receptie kwamen, merk;- warme hulde.
besloten aan de l{oninklijke familie een telegram te
ten ,vij op, oud-minister mr. Schokking, de
Na dit openingswoord werd door de aanwezigen zenden ter gelukwensch met haa.r zilveren
heeren Snoeck Henkemans, het Eerste Kamerstaande het Wilhelmus gezongen.
huwelijksfeest.
lid De Gijselaa1·, het Statenlid mr. Heerkens
Hierna was het woord aan den commandant van
Een 5-tal oud-gemobiliseerden namen hierna een
'l'hijssen, voorts talrijke leden van de rechters het korps Motordienst, den heer Gluijsteen, die zijn
.: mobilisatiekruis in ontvangst.
lijke macht, de pt'esident van de rechtbank, de kranige mannen dank bracht voor de voorbeeldige
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de schietbaan is af keurd leidt de heer Jalink een
schillende raadsleden.
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bloemstuk had i?ezonden, werd bJJ" ver- afd. Kampen van den Motordienst bij den Watersaan.
lJ deelt mee, dat de leden van de sectie,
P rachtii?
.
~
~
Bathmen
het
grondwerk
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hindering van haren voorzitter, den heer L. F. _nood te Dalfsen en Zalk. We zagen o.a. op het doek willen doen.
Duymaer van 'rwist, vertegenwoordigd door den ' ' H.M. de Koningin bij hare inspectie van dit korps
De heer H. Louwes en T. Koopman, F. Jeurlink
;secretaris, den res. le luit. G. F. Boulogne, en
te Dalfs~.n in gesprek met den commandant, den en W. Bolderink worden aangewezen om uit te
den res.. kapitein K. A. van Schelven, terwijl heer Glu1Jsteen.
zien naar een geschikt terrein voor een nieuwe
ide Gewestelijke Landstorm Commissie verDe bekende propagandist, de heer Jalink uit schietbaan.
tegenwoordigd werd door den majoor C. de Apeldoorn, liet eenige lichtbeelden zien van land•Veer, res. Kapitein K. L. Schell, res. Kapitein dagen vah den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
1 H. W. Duykers. Talrijke officieren
van het . Toen een korps m.et het vaandel op 't doek werd geSOMMELSDIJK.
1 Landstormkorps Stelling van Amsterdam kwabracht, vroeg de heer Jalink, wanneer de Kamper
men ter receptie.
·
afdeeling door de burgerij een vaandel zal worden
Maandag l Maart !.l. nam. 8 uur had in de Bewaarschool dezer gemeente de uitreiking plaats van
Aan den intiemen maaltijd in- het Paviljoen aangeboden.
! Vonde1park zaten des avonds met de heer en
· De plaatselijke leider de Res. 1ste luitenant H. D. het mobilisatiekruis aan de leden van den Bijzondemevr. Verkouteren o.m. aan minister prof. v. d. Kouwe, deed eenige mededeelingen van inter- ren VrijwiEigen Landstorm, die in de mobilisatieSlotemaker de Bruine, oua-minister dr. Schok- nen aa.rd, o.a. met betrekking tot het Landstormblad
jaren onder de wapenen zijn geweest.
king en talrijke vrienden van mr. Verkonte· Na de pauze sprak Majoor Ten Broecke Hoekstrà
Hiertoe was overgekomen de Reservekapitein van
ren. De Gewestelijke Comnlissie werd daar v.an De.u Haag o-;er de :Vaartuigendi~t.
den Nieuwenhuizen w.t Hekelingen.
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Hij opent de vergadering door de aanwezige leden
hartelijk welkom te heeten, benevens de heeren L. J.
den Hollander, J, van der Waal en Luitenant
Scbouwman, leden der gewestelijke Landstormcom, missie. Het is hem · zoo aangenaam, dat ook deze
, heeren tegenwoordig zijn, opdat er nog meerdere
waarde bijgezet worde bij het uitreiken van het
' kruis. Het kruis is niet van zoo weinig beteekenis,
neen, het is een waardevol teeken. Immers, het
1
laeriJmert ons aan de oorlogsjaren, die achter ons
1
liggen. Niet dat deze jaren zoo aangenaam waren
1
'Y'OOl" land en volk, maar het kruis \erinnert ons aan
r het lief en leed en alles wat ons is wedervaren gèdurende het verblijf onder de wapenen. Het is ook
lli.et te hopen, dat de leden van onzen landstorm
: moeten verschijnen om den binuenlandschen vijand te
, keeren, want dat zou :revolutie beteekenen. ?v!aar
w.aJJJ:leer het onverhoopt mocht geschieden, dat ook
r gij weder onder de wapenen moest komen, en de
regeering zulks van u eiI!chte, dan zouden wij gaarne
ons stellen als één man rondom den troon van onze
r geliefde Landsvorstinne en haar met goed en bloed
verdedigen. Juist dáárom zijn wij leden van den Buitengewoon Vrijwilligen Landstorm. Wij zijn de mannen op wien men in mogelijke vooäomende gevallen
rekenen kan ter verdediging van ons geliefd Vorstenhuis en Vaderland.
De leden nu van den B.V.L., die tijdens de mobili. satiejaren den wapenrok gedragen hebben, ontvangen
dit mobilisatiekruis kosteloos. Op het kruis staan de
woorden: Mobilisatie, Vrede en Eer. Mobilisatie. De
regeering van Nederland heeft in 1914 zorg gedrag,en, dat Nederland werd gemobiliseerd. Zij heeft
gezorgd dat het leger aan de grenzen gereed stond
om den buitenlandschen vijand te keeren en alzoo
haar neutraliteit te bewaren:
Vrede en eer. De mobilisatie heeft naast God
onze vrede en eer bewaard. Eensgezind hebben wij
g.escliaard gestaán rondom den troon van onze geliefde Oranje-vorstinne en met God's hulp ons land
bewaG.rd wor overstrooming van andere legel'S. Veel
critiek is op ons leger uitgebracht. Veel propaganda
wordt gemaakt voor de ontwapening, maar indien
er ontwapening komt, moet het een internationale
worden. En drt is nog zeer ver weg. Misschien zal
dit nimmer komen, aangezien de mensch, mensch is.
Daarom zullen wij eensgezind geschaard staan
rondom den troon van Hare Majesteit; het kruit
droog houdende en het geweer bij den voet, opdat
de leden van den B. V. L. bij mogelijke onheilen
steeds gereed staan hun land te dienen en alzoo den
vrede en de eer bewaren.
Spreker herinnert ook nog aan de mislukte staatsgreep van Troelstra, hoe het in die dagen gebleken
is, welke liefde ons land nog bezat voor de edele
. Landsvrouwe. Dat het bij ons blijve:
Oranje boven blijft de kreet,

In nood en dood, in lief en leed,
Geen and're ga daar boven
Dan waar wij God mee loven!
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Voordat spreker overgaat tot het uitreiken van
het mobilisatiekruis verzoekt hij. de aanwezigen
staande een driewerf hoera aan te heffen tot eer,
liefde en trouw van H. M. en het Koninklijke Huis.
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Uitreiking Gedenkplaten.
Onlangs had alhier de plechtige uitreiking
plaats van de jubileumg-edenkplaten, d, Vrijwilligen
Landstormers aangeboden bij gelegenheid van het
zilveren regeeringsjubileum van H. M. de Koningin.
De postcommandant de heer v. d. Venne verwelkomde luitenant Offermans, kringcommandant te
Vught, die - bij verhindering van Jhr. Graafland
- de platen uitreikte, waarbij hij een rede hield.
De heer v. d. Venne dankte met eenige hartelijke
woorden. Men bleef daarna nog eenigen tijd ge-Lellig
bijeen.

ULRUM.
1 Maart is alhier de eerste schietwedstrijd in 't
nieuwê jaar van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm weer gehouden. De prijzen werden behaald
door: . P. Bolt le prijs met 106/108 punten, M. de
Boer 2e prijs met 102 punten, .J. P. Lindemulder
3e prijs met 99 punten, v. d. Kijff 4e prijs met
99 punten, P. v. d. Velde 5e prijs met 98/105,
T, Buikema 6e. prijs met. 95/96, 1. Stoutmeijer 7e
prijs met 95 punten, B. Rietema 8e prijs met 92
punten, B. Buikema 9e prijs met 91 punten. Verder
werd besloten om in de 2e helft van Maart eén
feestelijke vergadering te houden ·-en zou dan de
,,Leger- en Vlootfilm" worden vertoond.

LEEUWARDEN.
Gelijk op vele plaatsen -~ders in de provincie,
had ook hier ter stede op 10 Maart in de Harmonie
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in :ftj~and
een: propaganda-vergadering belegd.
Een groot aantal perso~:p.- was opgekomen; de
Harmonie was goed bezet.
De heer S. Dij stra opend,e, met een woord van
welkom, in 't bizonder aan den Commissaris der
Koningin, den Burgemeester van Leeuwarden, den
Commandant van het Friesch Verband ·e n mr. D.
van Wel deren baron Rengers, commandant van het
Motorkorps.
Daarna is het woord aan baron Rengers, die
kortelijk de beteekenis van het Motorkorps uiteenzet.
Houden in geval van oorlog •de verplichtingen voor
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op, voor het
Motorkorps beginnen ze dan -eigenlijk pas, en bestaan in de zorg voor het vervoer in den meest

HANTUM.
3 Maart j .l. had alhier de aangekondigde pro pa•

ganda-vergadering plaats van den Bijz. Vrijw.
Landstorm, afd. Westdongeradeel, waarbij de be•
kende Leger- en Vlootfilm vertoond werd. Zooals
overa! elders, was ook hier voor deze samenkomst
bu.itengewoon veel belangstelling. Sommigen moesten
zich met een staanplaa-tsje tevreden stellen. De
leiding berustte bij den heer J. L. Oosterhoff, burgemeèster dezer gemeente.
Kapitein Linden, de heer Heukels van Veen•
wouden en ds. Bootsma, legerpredikant, voerden het
woord, evenals elders.
Zonder uitzondering was men vol lof voor hetgeen
m.e n gezien en gehoord had.
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uitgeoreiden zin, Actief is de Motordienst o.a. opgetreden bij de stormramp ·en den watersnood. Een
voordeel voor de leden van het motorkorps is de
vrijstelling van herhalingsoefeningen.
Kapelaan H. Elberssen, aalmo~enier te Sneek,
roept
oude
herinneringen wakker bij de land.
stormers, die in November 1918 met spreker pal
mochten staan voor onze Koningin en legt den
nadruk op het "Als 't moet!" Ook nu nog staan de
Bijzondere
Vrijwilligers dagelijks g-ereed ter bescherming van de Kroon.
Hierna komt op 't doek de film van de huldigint
van het Oranjehuis op het Malieveld, die een duidelijk beeld geeft van de ontzaggelijke volksmenigten,
daar aànwezig. De Leger en Vlootfllm geeft een
goed overzicht van de inrichting van onze weer•
macht. l{.apitein W. J. M. Linden geeft hierbij
eenige toe!ichting en merkt op, d;1t ook bij het uit.
breken der mobilisatie, de organisatie van ons leger
wel goed was, maar de voorraden van alles te
gei-ing waren. Dit is thans veranderd en nu zijn
we zoo ver, dat er absolmlt geen reden meer is,
om sma1end over onze landverdediging te spreken,
daar wij aan behoorlijke eischen, die aan een weer•
macht kunnen worden gesteld, ruim kunnen voldoen.
Ook de Zeemacht is in de laatste, jaren aanzienlijk
versterkt en geeft reden tot bevrediging.
De heer L. Heukels van Veenwouden, propagandist van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm,
spreekt daarna eenige woorden en wijst er o.a. op,
dat onze spreuk "Als 't moet!" spoedig zou verandéren in "het moet!'' wanneer de B. V. L. ging
verslappen, daar communist en anarchist dagelijks de
&'l'Oote volksmassa voeden met wrevel en verzet
tegen landsbestuur en vorstenhuis. Daarna geeft de
heer Heukels nog eenige toelichting bij de ver•
tooning van de film van het bezoek der Koninklijke
Familie aan Leeuwarden en Sneek. De watersnood•
film demonstreert duidelijk van hoeveel nut onze
weermacht bij groote rampen kan zijn.
Tot slot spreekt ds. P. Bootsma, veldpredikant
te Zwolle, de aanwezigen toe. In gloedvo!le bewoordingen resumeert spreker kortelings het hedenavond
gehoorde en geziene en wekt nog eens op tot trouw
aan Koningin en Vaderland. Met daverend applaus
- waarmee de aanwezigen ook telkens de woorden
van vorige sprekers bevestigden - wordt ook het
woord van dezen spreker door de vergadering over•
gen-01:1en.
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Uit volle borst werd dit door allen aangeheven.
Hierna gaat de kapitein ever t.ot het uitreiken van
het kruis, verzoekt den eigenaars het mobilisatiekruis in hooge eer te houden en hoopt dat dit ook
evenals de overige ge<lenkteekenen van den B. V. L.
een waardige plaats in ieders huis mag hebben.
Vervolgens gaat de vergadering in een huishoudelijke over. ·
De aanwezigen werden dezen avond getraeteerd
op sigaren.
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Donkere uitzichten.
Het wordt langzamerhand meer en meer
openbaar, dat ook het Fransche volk behoort tot
de natiën, die den oorlog verloren hebben. Her
wilde de een en dezelfde deur tegelijk dicht en
open hebben.
Een zwak Duitschland, waartegen het veilig

was.
Een economisch-sterk Duitschland, dat in staat
zou zijn de vele milliarden schadeloosst9lling op
te brengen.
Thans beginnen de oogen open te gaan tengevolge van de daling van de franc.
Langzaam maar zeker is deze gezakt op één
zesde van haar oorspronkelijke waarde.
En al de vroegere bondgenooten laten de
Fransche natie, die zich - men moge zeggèn
wat men wil - het kloekst van alle heeft gedragen, in den steek.
Maar als er niet spoedig betering komt, dan
is het ernstig te vreezen, dat het Fransche volk
tot z'n oude liefde - de revolutie - zal terugkeeren.
De actie der communisten, aangewakkerd door
het drijven der fascisten, wordt met clen dag gevaarlijker.
In Engeland dreigt een omvangrijke kolenstaking. De regeering, die door groote rijkssubsidie het uitbreken van het gevaar telkens
wist uit te stellen, kan dezen bijslag niet meer
volhouden en zit met de handen in het haar.
Vroeg of laat zal dit sociale conflict moeten
worden uitgestrcden. Misschien uitgevochten.
Ook hier zitten de communisten op de loer en
zijn de socialisten en radicalen tot wankelen
gezind.
De leuze van "de besmetverklaring" doet weer
opgeld.
Wij kennen haar 't best uit de dagen van de
groote spoorwegstaking van 1903.
Toegepast op een klein conflict, gaf de.ze leuze
toen aanleiding tot een snelle uitbreiding over
geheel de linie.
In die dagen bleef het conflict nog beperkt
tot binnen onze grenzen.
Thans wil men de Internationale Transpor~arbeiders-Federatie b\i het Engelsche g~schil betrekken en den strijd ook overbrengen naar
andere fanden.
En ook: daar - en ook ten onzent - zitten
de communisten gereed.

■

•

LOSSE NUMMERS

•

15 CENT ..

B'.ij maakt hét :ijdel en stort het dan in den
krijg.
Ten onzent hebben de sociaal-democraten hun
Paaschcongres weer achter den rug. Twee verschillende stemmen hebben wij er gehoord. Die
van Albarda en die van Stenhuis.
Albarda juichte over de resultaten van den
verkiezingsstrijd. Het ging goed met de S. D.
A. P. Zoo moest worden doorgegaan, voorzichtig,
niet al te haastig. Naar de socialistische maatschappij.
Stenhuis zong een geheel ander lied. Men
kwam er zoo nooit. Wat men nu deed, was
victorie kraaien bij elke verloren actie. De vuist
moest worden gebald en als het oogenblik er was
- en daarop moest niet weifelend worden gewacht - dan moest met alle kracht er- op los
worden geslagen.
De S. D. A. P. zal ons ten goede houden, dat
wij het meest geluisterd hebben naar Stenhuis.
Op de anderen is altijd toepasselijk gebleken
de mooie spreuk :
Wij zijn leiders,
Daarom volgen wij.
We denken aan 1903, 1918, aan Kerenski, aan
de voorloopers van Bela Kun, aan MacDonald.
En houden de hand aan den uitbouw van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
•

WIE ZINGT DAAR ?

-

DE .NEW EDISON.,-

S. DIJSTRA.

t

Plotseling is op 45 jarigen leeftijd overleden
de secretaris van het Friesch Nationaal Landstorm-Comité, de Heer S. Dijstra te Leeuwarden.
De Landstorm in Friesland betreurt in dit
heengaan, het verlies· van een groote kracht in
haar organisatie en van den man, die naast den
Eere-Voorzitter van het Friesc.h Nationaal
Comité, den Heer Mr. J. J. Croles, zulk een
belangrijk aandeel heeft gehad in de regeling
van de mobilisatie der Friesche Vrijwilligers van
Nov. 1918. De heer S. Dijstra was mede-directeur
der Friese.he Hypotheekbank Boaz, Voorzitter
der a.r. kiesvéreeniging, oud-lid van den gemeenteraad en sedert 1923 lid van Gedeputeerde
Staten van Friesland.
Ter erkenning van zijn verdiensten ali
secretaris van het Friesch Nationaal LandstormComité is de Heer Dijstra in Aug. 1922 benoemÀ tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Het verschil.
Wij hebben onmiddellijk stelling genomen
te"'en het fascisme. Niet om de revolutionairen
te '\elieven. Doch omdat het fascisme een ·vrucht
is van een onwettigen bodem. Het wil, bwiten de
regeering en de wet om, den revolutionairen
te lijf.
Dat wil de Landstorm niet. Deze stelt zich
ondergeschikt aan wet en regeering.
Dat is het eenige houdbare,nationale standpunt
'i n dezen.
Gelijk uit den regelmatigen groei van ons
Instituut en uit het droevig verloop van de geheime fascistenbeweging in ons land voldoende
duidelijk blijkt.

•

Vrijwillig Landstormkorps "Motordienst''
Benoemingen :
Bij Kon. Besluit is toegekend:
met ingang van 1 Mei 1926 de titulaire rang
rang van faitenant-kolonel aan de reservemajoors voor ~eciale diensten Dr. J. 0. Eringaard, W. Zweerts de Jong en Mr. A. Baron
van Jl eeckeren van J{ell, allen van het Vrijwillig
Landstormkorps Motordienst.

Italië is in het bezit van een dictator. Benito
:vrussolini. Evenbeeld van Napoleon Bonaparte.
Italië dankt dezen dwingeland aan den terreur der communisten en socialisten. Op het
ZAANDAM.
meest gevaarlijke moment kwam Mussolini met
Ds.
J.
A. de Vries. t
z'n fascistische zwarthemden tusschenbeide. De
Yan onzen Plaatselijk Leider te Zaandam, den
revolutionairen werden bewel'kt met knuppels
en kregen wonderolie te slikken. De terreur werd heer H. Russelman ontvingen •wij een hartelijk
,,In Memoriam" omtrent Ds. J . A. äe Vries,
bedwongen.
Doch Mussolini gaat zijn Napoleoniischcn gang. oYerleèlen op 12 Maart 192G. Ds. De Vries was
Hij is de heerscher. Hij z.al nu ,Italië groot , Yoorzitter der Landstorm Commissie voor Zaanmaken. Als het kan door dreiging van de andere dam en Itoog-ZaandUk.
De ons toegezonden mededeelingen, wegens
volken. Als h..ij het noodig vindt, door oorlog.
Het fatale van alle dictatuur, ook van die, gebrek aan ruimte, samenvattende, merken wij
welke een goede uitkomst heeft bereikt, is dat de óp, dat met Ds. De Vries een getrouw predi•lictator nooit zijn tijd gekomen acht, om te gaan. kant, een edel leven, en een warm voorstander'
Hij maakt, evenals Napoleon, zijn eigen volk van onze Landstormorganisatie is ten grave
ondergeschikt aan zijn heerscb.zucht.
gedaald.

Niet vergeten!
Jaarlijks komen van iedere lichting
een aantal afgeëxerceerde dienstplichtigen in de woonplaats van Uwe af.
deeling met verlof thuis.
Waarom zoudt gij de · bruikbaren
onder deze "afzwaaiers" niet uitzoeken
en uitnoodigen om toe te treden tot
Uwe afdeeling?
Daar zijn óók achttienkaraata
kerels bij!

Rubriek voor vragen
omtrent den dienstplicht.
In vele gezinnen rijzen telkens vragen ont-:
trent den dienstr,licht.
Dikwijls rJas als zoonlief den diern.;tplichtigen
leeftijd bereil.:t heeft en opgeroe-ç,Pn wordt voor
de loting, denkt men er aan, dat er ook nog
zooiets als grondwettelijke dienstplicht besta:a.t
en dan zitten velen met de moei.lijkheden, welke
hun betrekking of hun studie oplevert. Dan
zoekt men voorlichting en weet niet het adra.
om die te verkrijgen.
De redactie v·au het Landstormblad, hiertoe
in staat gesteld door hare militaire medewerkers, heeft daarom een Rubriek voor
Vragen· dmtrent den 1 dienstplicht ingesteld.
De beantwoording der ingekomen vragen zal,
zoo ·noodig, per keer·enden brief gesclûeden,
waarom b\i elke vraag een tien cents postzegel
moet worden gevoegd.
Men zal derhalve niet een maand nau het
antwoord behoeven uit te zien.
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welke m 1926 zullen worden georganiseerd in de:
Landstorm V er~andeJJ.
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Twente.
Stelling van Amsterdam

• 8 Mei te Delden.
2 en 3 Juli te Amsterdam met
•
Korpsschietwedstrijden.
Veluwzoom
.
• 3 Juni te 's-Heerenberg.
•
Vollenhove .
. 10 Juni te Steenwijk.
Nieuwe Hollandsche Waterlinie 19 Juni te Hilversum.
Zuid-Holland: West .
• 26 Juni te Delft.
Groningen.
.
3 Juli te Paterswolde. (Waterdag). ,
Gouda
Aug. te Schoonhoven .
•
?
te Dordrecht.
Dordrecht. •
•
,

.

•

MEDEDEELING.
Hetgeen wij in ons vorig nummer
als onze verwachting uitspraken, belooft werkelijkheid te worden. Er zal
een regeling worden getroffen om
Bijzondere V rijwilligërs . boven den
dienstplichtigen leeftijd voor ons Instituut te kunnen behouqen !
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Leger• , Vlootiilm in Friesland en
een reis naar Ameland.

einde der pier (midden in zee) de motorboot naar
het eiland Ameland te bereiken.
~e :reis naar Ameland ging voorspoedig, de ontvangst op het eiland · was harte!ijk: de heeren
Bolomey, burgemeester van Ameland en O'ud, vertrouwensman op het eiland, waren aanwezig om de
gasten te verwelkomen, en weldra zaten daar verschillenäe heeren in de serre van hotel Hofker te
Nes, Ameland, bijeen om de plannen te be,rámen
voor den avond van 5 April te Hollum en 6 ,A.pril
tè Nes (Ameland).
·
De avond te Ho!lum weîd geleid door het hoofd
der Bijzondere school, <;ien heer A. Hamer: · ~ene
groote schare vulde het eeuwenoude kerkgebouw de
heeren Bootsma en Heukèls spraken opwekkend~ en
verklarende woorden, de ,,hulpmotor" draaide, dat
het een lust was; de menigte kreeg een prachtig
helder en stil beeld op het doek te zien. Het was
voor het eerst, dat op Ameland een filmavond werd
gege;ven, en welvoldaan keerden allen weer naar de
woning terug.
'
Het was al !aat in den avond geworden, toen-daar
van Hollum naar Nes een drietal heeren pe'r auto
werden vervoerd ...

Vijf en veertig malen ve1·toond in twee en veertig
verschillende plaatsen (zelfs twee voorstellingen op
één avond) en als slot zelfs met ,de films op reis ;.· pi~sdl;f ~- ~~ri\ 0,P de h~v~nhoofden va~ Nes
groote bectpJv1~·he1d, de. boot is in aantoçht, en aan
naar Ameland om ook daar te doen' zi'en, wat op den '
boord zijn de officieren, die zullen medewerken tot
vasten wal de belangstel!ing vroeg van zoo menighet welslagen van de propaganda-samenkomst in de
een, wat door meer dan twintig duizend toeschouNed. Herv. kerk te Nes Ameland op Dinsdagavond
wers werd verwerkt, en waa:rove:r men maanden na
6 April.
data nog spreekt, een propaganda-middel in dèn
Inderdaad zijn aan boord de heeren Rengers
vollen zin.
Feenstra, Bruinsma namens de afd. motorkorps e~
De Leger- en Vlootfilm, de film November 1918
majoor Schutte met zijn adjudant, om tevens een
op het Malieveld in Den Haag, de films 'betrekking
bezoek te brengen aan de oefeningen van de klasse
hebbende op het Koninklijk bezoek aan Leeuwarden
van l,i.et Vooroefeningsinstituut op het eiland.
en Sneek in September 1925, dezè hulpmiddèlen zijn
O:erdag ziet men al\-n de bevolking van• het , stille
gebruikt om de belangste!ling te wekken voor Neerrustige . Nes dat er aan den avond van den dag iets
land's weermacht, zoowel te land als te water, om
grootsch staat te gebeuren. Zoovee! officierel) !
ons opnieuw te bepalen bij het kloeke optriden van
Hier en daar zag men die heeren binnengaan,
"onze mannen", die toen de Troon van Oranje in
daar werden vrij zeker besprekingen gehouden ... en
1918 een oogenblik in gevaar scheeii, bij honderden
af en toe waren het dorpsgenooten, die met de
naar de gevaarlijke punten zich begaven en zich
heeren van den vasten wal ;n druk gesprek waren.
daarna organiseerde tot in de duizenden films, die
Reeds lang voor den gestelden tijd was het kerkonze liefde voor Vorstenhuis en Va~erland, deden
gebouw te Nes bezet en eene groote menigte, zat>
vermeerderen, films, die er toe medewerkten dat
daar af te wachten de vertooning van Leger en
honderden, ja duizenden, bu.iten de beweging van Vlootfilm e.a.!
den B.V.L. staande, met belangstelling hoorden van
De leiding van den avond berustte bij dim Edeide organisatie en zich toonden warme voo;rst!lnders
achtbaren Heer Burgemeester Bolomey, die een kort
te zijn van de zaak voor recht en orde, voor de handwoord van welkom sprak tot de vergadering, waarna
having van het wettig gezag, mede een watm hart
Baron Rengers, Commandant afd. Motordienst in
,bezittende voor den B.V.L., a!s (B)urcht (V)oor
Friesland, eene uiteenzetting gaf van de zaak,
(L)andsvrouwe, en daarom (B)an (V)ooral '(L)akswaarom het ging.
heidl
De films werden vertoond, prachtig was ook . het
doek dezen avond; de heeren ds. Bootsma en Heukels
spraken van de oude zaak: Nov. 1918; spraken van
Naar Ameland! 5 April.
de organisatie en spraken van nieuwe dingen, .van
Maandagmorgen acht uur aan het station te
eene nieuwe organisatie op Ameland, onder leiding
Leeuwarden de bekende drukte van reizigers, die
van den Edelachtbaren heer Burgemeester, de H.J!.
gaan of komen. En daaronder de heeren, die naar
Oud, Hamer, Boelens de Jong e.a.
Ameland zullen gaan om twee propaga,n ,da;samenHet was een koste!ijke avond en een tot weerkomsten te houden voor den B.V.L., n.l. de heeren
ziens ! !
Ds. Bootsma, leger-predikant -van Zwolle (d,ie om 5
5 en 6 April waren voor de eiland-bewoners beuur in den morgen al op pad moest) en de heer
langrijke
data, immers het ging over een organisatie
Heukels, propagandist in Friesland, te Veenwouden.
De andere heeren waren helaas verhinderd. Bui- van duizenden ordelievende burgers, die als oudten het station stond de heer Kêssler, die op zoo
menige plaats in Fries!and met ·toestel en P. E. B.
een prachtig beeld wist te geven en nu voor het
eiland was aangezocht, om zonder P. E. B., doch
met hulpmotor, op doek te vertoonen, wat aller belangstelling trok.
De, motor, de kisten en koffèrs waren· ingeladen
in een auto en weldra reed de chauffeur met drie
heeren met hunne bagage buiten- de ~d Leeuwarciea á ie ridtting ..-an Holwerd om daar Mil het

militairen gereed staan het Wettig Gezag te steunen, den troon van Oranje te schragen, gereed om
<;ie Koninklijke Familie te beschermen tegen elk geweld, die Hooge Gasten, die in de Septembermaand
persoonlijk Ameland bezochten en overnachtten in het •
Waterschapsgebouw!
5 en 6 April waren voor de heeren van den vasten
wal aangename dagen: gul en gastvrij werden ze
·ontvangen en rondge!eid door de stille dorpjes, door
de Tlakke Telden, door cie: denne.Dbosscben naar .het

zoo rustige Noordzeestrand, over de hooge duiDeDreeksen waarop gebouwd de talrijke hO\lten villa's,
die straks in de zomermaanden als verblijfplaats
dienen zullen voor de talrijke vreemdelingen, die
willen genieten van zonnewa;rmte, .zee- en dennenlucht en aan een rustig buitenverblijf den voorkeur
geven.
Vreemdelingen, daar kunt ge aanschouwen de vele
walvischkaken, als hekken of stekken gebruikt, daar
kunt ge nog vinden de graven van de walvischvaar•
ders uit 1600 en zooveel, daar zult ge diez(;!lfde gastvrijheid genieten als Uw medestrijders voor de beweging van den Bijzonderen Vrijw. Landstorm!

Uit Zeeland.
MIDDELBURG .
Het doet den Bijz. Vrijw. Landstormaîd. uit
onze hoofdstad weer genoegen iets van zich ~te
kunnen laten hooren, als blijk van gezondheid
én energie in haar zoo nuttigen arbeid.
·
Als naar gebruik kwam de afdeeling op
16 }'l:aart j.l. in jaarvergadering bijeen.
'Daar met kennisgeving onze voorzitter verhinderd was, werd de vergadering gepresideerd door
den HoogEdelgestr. gep. Kolonel Umbgrove. ·
In een kort openingswoord heette de voorzitter
a'llen hartelijk welkom en sprak zijn voldoening
uit over de goede opkomst, zoowel van 't bestuur
als van leden.
'
·'
Het eerste punt van behandeling was de regéling der schktoefeni.ngen voor den a.s. zomer en
het vaststellen van den jaarlijksrhen onderlingen
sehietwedstrijd.
Na alles te hebben geregeld stelde de voorzitter voor om, alvorens de agenda verder af te
werken, het aangename met het nuttige te vereenigen en gaf enkele oogenblikken pauze.
Na de pauze werd het woord gegeven :.an den
prov. secr. den heer Laernoes uit Vlissingen, die
zoo welwillend was geweest ons met zijn tegenwoordigheid te vereeren.
Volgens zijn gewoonte sprak hij de vergade•
ring toe met enthousiasme, dat allen tot luisteren dwóng.
In 't kort sehetste hij ons de ervr.ringen, ópge<laan 'a ls Iia. aer . àéputatie van Zee1and, bij de
beziditiging van het geschenk, aangeboden door
den B. V. L. aan H. M. de Koningin ter gelegenheid van Haar 2G-jarig Huwelijksjubileum;
vertelde ons alles wat hij had gezien, bracht dank
aan allen, die. mede hebben gewerkt om het voorg~stelde plan zoo schitterend te doen slagen. ·
Als volbloed propagandist, spreekt hij nog een
enkel woord van opwekking om alt~id actief te
zijn, om met in.gespannen krachten te waken, dat
de rust, vrede en welvaart moge blijven, waär
wij als Bijz. Vrijw. Landstormers, met Goä's
zegen, veel toe kmmen bijdragen als wij onze
roeping en plicht bewust blijven. Wekt bijzonderl\jk allen op tot medewerking. vooral onder
de jonge mannen, om de afd. van Zeeland's
hoofdstad tot nog meerderen groei en hloei te
brengen, zoodat zij een schare van jonge krachtige mannen mag tellen waarmede te rekenen
valt. Beveelt nogmaals met ernst het Lanélstorm}:)lad aan, om het trouw te lezen, maar ook zoo
mogelijk tot ruimere bijdrage, totdat we tenslotte
zoover komen, dat ons blad op eigen beenen kan
staan.
·
Ntt een oogenblik van gedaehtenwisseling
neemt de voorzitter het woord en toont ons in 't
kort aan de kracht, die uitgaat van den B. V. L.
en bewijst zulks uit de historie der laatste jaren,
çloch wekt tevens op om die kracht nog te versterken, omdat de revolutionaire elementen nog
altijd door hun uropaganda, zoowel binnen onze
grenzen als in onze Koloniën, met niets ontziende
kracht en offers toenemen. Het parool, zoo eind;gt spreker ,is en blijft nog altijd "waakt".
. Daar intusschen de klok reeds elf uur aanwees,
sprak de heer Laer:noes nog een kort slotwoor<l
van aanmoediging en eindigde met den wenseh.
dat de afd. : !'..1 iddelburg van harte moge blijven
beamen: Voor God, Nederland en Oranje.
Nadat de voorzitter den geachten spre'ker hartelijk dank had gebracht e'l de vergadering voor
haar trouwe opkomst en medewerkin§, tot het
welslagen van dezen leerzamen avond, ging een
ieder in dankbare en opgewekte stemming hui~
waarts.
De secr.-penn.:

PAUL VAN SLUIJS.
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Wat het beteekent geen

vrij _Volk te zijn
DOOR

Mr, J. L, SAKHUYZEN SCHULD.

Misschien is het wel eens goed te hooren, wat
het beteekent in de praktijk, als een vreemd volk
uw vrije natie als .overwonnen gebied inlijft en
wat de gevolgen kunnen zijn als men niet langer
heer in eigen huis is.
Zooals men weet, werd reeds voor het vredesverdrag van St. Germain en wel in punt 9 van
het program van President Wilson Zuid-Tyrol
toegevoegd aan Italië, waarbij een Duitsche bevolking van 230.000 Tyrolers voortaan Italiaansch werd.
Door de bepalingen van voornoemd Vredesverdrag werd Oostenrijk teruggebracht tot een
volk van 6 millioen zielen, met het recht een leger
van 30.000 man te onderhouden, terwijl Italië
een bevolking he~ft van 41 millioen inwoners en
voor de grootte van zijn leger geen beperkende
bepalingen kent.
Het doel, waarvoor onder meer Italië iri de
Wereldoorlog ging, was om de Brennerpas als
strategische Noordgrens te verkrijgen, maar in
misschien wel zeven of acht veldslagen aan de
Isonso mocht het den Italianen niet gelukken den

den oorlog en voor de werkelijke diensten, die
leger en vloot ons bewezen hebben in de lange
en dikwijls vervelende mobilisatîejaren.
Maar ook moet het voor ons Hollanders zijn
eer, waarschuwing, een voorbeeld, om paraat te
blij~en, om zonder anderen te kwetsen t6ch gereed en bereid te zijn om elke overheerscbing van
vreemden, maar óók van een enkele kleine minderheidspartij in eigen land te kunnen verhinderen.
Door paraat te zijn en vooral door paraat te
bJijven moetèn wij zorgen, dat niemand zulk een
poging zal durven ondernemen met het vrije volk
van Nederland.

Van alle kanten komen de opgaven
van Vrijwilligers, als abonné ván ons
Landstormhlad, binnen.
Het vereischte aantal om ons Landstormblad een goede toekomst te waarborgen, is reeds dubbel aanwezig.
Om een goed~ verzending te verzekeren, is een adresseermachine
aangeschaft, om· de duizenden adressen
te verwerken. Uit de hand schrij~en
De Landdag van den Bijz. Vrijw. is niet meer mogelijk!
lntusschen vergt de reorganisatie al
Landstorm te Delden.
onze krachten.
Wij ~~ullen -volhouden, doch YerzoeHet is ongeveer een maand geleden, dat in
ken
een vriendelijk oordeel, · indien
een uitvoerig artikel mededeelingen werden
gedaan over den Landdag van den Bijz. Vrij- hier of daar nog van een vergissing
willigen Landstorm op 8 Mei a.s. op het landmocht blijken.
goed Twickel te Delden.

Sindsdien zijn de verschillende Commissiën
aan het werk getogen en er moet geconstateerd
worden, dat allerwege groote medewerking betoond is.
In het Eere-comité hebben zitti~g genomen:
Mr. J. B. Kan, Minister van Binnenlandsch~
Zaken en Landbouw; L. Á. van Royen, Minister
van Oorlog; H. van der Vegte, Minister van
Waterstaat; Mr. Á. E. Baron van Voorst tot
Voorst, Commissaris der Koningin in Overijse!;
L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter der
Nationale Landstormcommissie; G. W. Fris,
Oostenrijkers - en wel speciaal hier &m Tyrolers Generaal-Majoor, Inspecteur van den Land- hun .land te ontrukken en h:un doel te be- storm.
De Regelings-Commissie is nog uitgebreid
reiken.
Door een latere, voor hen gelukkige, bijom- met den lsten luitenant van het Motorkorps
standigheid, dat de oorlog do9r de geallieerden J. Kleuver te Arnhem en den heer G. J. van
~erd gewonnen, kregen de Italianen toch Zuid- Heek W.Hzn., commandant van de afdeeling
Enschede van het Motorkor_ps. .
.
Tyrol als wingewest aan zich toegewezen.
Nader is door den '.HoogEdelGeb. He·é r Baron
.Hoewel zij dus hun doel hadden bereikt en van
hun vroegeren vijand - Oostenrijk - niets meer v. Heeckeren van Wassenaar het ·' terrein
te du-0hten hadden, hebben de Italianerr toch beschikbaar gesteld, waarop het vorige jaar de
Zuid-Tyrol sterk militair b~zet om op deze wijze Landbouwtentoonstelling is gehouden. De
kracht bij te zetten aan hunne maatregelen en Nederl. Seintoestellenfabriek te Hilversum zal
verordeningen, welke alleen ten doel hebben om een krachtige loudspeaker opstellen, zoodat de
·den Tyrolers hunne nationaliteit geheel te ont- te houden redevoeringen op de uiterste boeken
van het groote terrein zullen verstaa11baar zijn.
nemen en bun een Italiaansche nationaliteit De Landdag zal geopend worden door den
die hen niet alleen vreemd, maar zelfs vijandig
Voorzitter der Gewestelijke Commissie, Res.
is - op te leggen.
Het geheele land werd in staat van bek,g ver- Majoor Tucker. Prof. Felix Otten van Zwolle
klaard, waardoor dus de militaire autoriteiten en het lid der Tweede Kamer, oud-minister J.
J. C. van Dijk zullen een rede uitspreken.
het volledig gezag in handen kregen.
Zooals gemeld is zal de Landdag opgeluisterd
De oorspronkelijke namen werden veranderd
in vreemde namen en dat niet alleen van de worden door de deelname van de Gele Rijders
opschriften op openbare gebouwen, maar zelfs uit Arnhem, de Huzaren uit Deventer en een
de plaatsnamen van het land, d!3 districten en Escadrille vliegtuigen. De Huzaren zullen o.m.
hinderniswedstrijden houden. Voordat de oefe.-, tot de kleinste dorpen toe.
Zelfs de geboortenamen en voornamen moeten ningen zullen aa:n_vangen, heeft eerst een défilé
.nu een vreemd karakter dragen en mogen niet plaats van de Gele Rijders, de Huzaren en het
meer klinken als in den tijd, toen Tyrol nog een ·Motorkorps.
Voor de Motorwedstrijden bestaat ook groote
vrij land was.
De kin\leren moeten op een vreemde school en belangstelling.
Concerten zullen worden gegeven door de
in een vreemde taal hun onderwijs krijgen en
zelfs eerbiedig de vlag groeten van de over- Stafmuziek der Koloniale Reserve uit Nijmegen,
,,de Eendracht" van Hengelo en "Amicitia"
winnaars.
De afbeeldingen van de nationale helden van van Delden, terwijl nog wordt overwogen een
het land zijn overal verboden en worden ver- vierde muziekkorps te en~ageeren.
Een twintigtal vrijwilligers uit Dedemsvaart
vangen door die van vreemde overheerschers.
Weet gij wat het beteekent steeds omringd te zullen onder leiding van den le luit. Visser een;
zijn door . vreemde soldaten en de eigen lands- mooie stand uitYoeren. In gymnastische standen
zonen weg te zien trekken om ergens ver weg zullen de letters "Als 't moet,'' worden uitgein een vreemd en vijandig leger soldaat te voerd.
Voor een officieele gelegenheid voor het stalworden?
Wat zoudt gij van dat' alles zeggen als in ons len van rijwielen, motoren en automobielen
land zoo iets zou gebeuren en wij zelfs in de wordt gezorgd. Met de Ned. Spoorwegen zijn
kerken een vreemde taal zouden moeten hooren? onderhandelingen gaande over vergemakkelijEn. elke overtreding, elk gering verzuim wordt king van het vervoer. Er zullen tal van extra
zeer streng gestraft, zelfs met zware kerkerstraf. treinen van alle kanten worden ingelegd.
De schietwedstrijden, waarvan de prtjsuitEn wanneer ons land niet zoo gelukkig buiten
den oorlog ware gebleven en door een paraat deeling op den Landdag zal plaats vinden,
leger ·en parate vlöot het schenden van zijn worden op alle scherpbanen in het Twentsl'h
groLdgebiei had weten te voorkomen, dan mis- Verband en op de aansluitende banen van de
.schien zoud~n ook wij dergelijke toestanden in ,,Verbanden "De IJssel" en "de Veluwezoom"
ons eigen land kennen en zouden ook wij onze gehouden op 17 en 24 April en 1 '.fei a.;;.
'Vrijheid in ons vrije Holland moeten missen.
Er hebben zich• een groot getal ducli:1"'mers
En wellicht kan het wel eens nuttig zijn 01n aangemeld.
Reeds mocht de Gewestelijke Comtnissie voc,r
te vertellen wát daar een vrij volk, dat evenzeer
aan zijn eigen nationaliteit en nationale goederen dezen wedstrijd van H.M. de Koningin-Moeder
gehecht is als wij - Hollanders - moet ver- een .groote bronzen Medaille ontvan~en.
duren en dat kan ons slecths dankbaar stemmen
Maatregelen worden beraamd, om van den
"fOOr het verstaJldige regeeringsbeleid gedurende
Landdag een film te doen opnemen.

c
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, DE ADMINISTRATIE.

LA -N DDAG
TE STEENWIJK
op het terrein van

RAMSWOERTHE
op 10 Juni 1926.
Voorloopig pogramma :
Muziek
van de Steenwijker Muziekvereeni•
ging "CRESENDO" en van de
~amboers en Pijpers der Koninkl.
Ned. Marine.
Schiet• en andere wedstrijden
voor de Vrijwilligers van het verband
"Vollenhove", en leden Vrijwillig
Landstormkorps "Motordienst••.
Opénlng
door den Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie "Vollenhove", den Wel eerwaarden Zeerg.
Heer Ds. G. HOFSTEDE van
Blokzijl.
Sprekers:
Dr. J. TH. DE VISSER
Oud-Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen

Prof. P. FELIX OTTEN 0. P.
van Zwolle.
'
Wedstrijden
Huzaren,

Colonne-Geweer
van een 20-tal onderofficieren van de
4de Infanteriebrigade te Arnhem.
Uitreiking der prijzen.

.~ DES AVONDS:
concert : vertooning Leger• en
Vlootfilm en

VUURWERK.
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Landstorm korps
Stelling van Amsterdam.

BROEK OP LANGENDIJK.

Dinsdag 13 April hield de afd. van den Bijzonderen Vrijwi!ligen Landstorm haar jaarvergaderini
in het café Borst onder voorzitterschap van burgemeester Slot. Deze heette o.m. welkom den Raad
HERDENKING TIENJARIG BESTAAN.
dezer gemeente en den heer Duymaèr van Twist en
Het tienjarig bestaan van het Landstormkorps luit. Ifoulogne, respectievelijk voorzitter en secretaStelling van Amsterdam zal in de maand Juni ris van de Nationale Landstorm-commissie,
Kapt. de Wolf, Commandant en sergt.-maj. Oolders
a.s. op eenvoudige wijm worden herdacht.
Tot dat doel worden in de maand Juni te van het verband Alkmaar, benevens Luit. van SitÄmsterdam gewestelijke schietwedstrijden gehou- teren. Ook sprak de Voorzitter een woord van dank
den, waaraan zal worden deelgenomen door a E aan den Gemeenteraoo. Immers de Plaatselijke
te vaardigen drietallen uit de verschillende Overheid heeft gemeend deze kruisen te moeten ~plaatselijke afdeelingen. In totaal hebben zien kostigen, wetende hoeveel door onze mannen gebereids 78 drietallen doen inschrijven, terwi,jl presteerd is in de Mobilisatiejaren.
De heer Duymaer van Twist, hierna het woord veraan de personeele wedstrijden een duizendtal
krijgende, rekende het zich een bijzondere eer, dezen
schutters hopen deel te nemen.
Teneinde de talrijke vrijwilligers voorts een avond het mobilisatiekruis te mogen uitreiken.
Spr. herinnerde uitvoerig aan de donkere dagen
aangenamen dag te bezorgen, · zal op 2 en 3 Juli
a.s. te Amsterdam worden opgevoerd het Natio- van Aug. 1914 en de verdere geschiedenis der
naal Historisch Mobilisatie Zangspel "Je Main- mobilisatie.
Nadat gezongen was de eerste twee coupletten van
tiendrai", · samengesteld door den Kapitein A.
Captijn, Commandant van liet Landstormkorps het "Wilhelmus", werden onder hartelijke bewoordiµgen door den heer Duymaer van Twist de mobilisatie,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
Aan dit zangspel zullen 200 personen deel- kruisen persoonlijk uitgereikt.
De voorziter, burgemeester Slot sprak hierna een
nemen, waarvan 50 van den Landstorm en 80
opwekkend woord tot allen, om zooveel mogelijk
van de Amsterdamsche Oranjevereeniging.
Een Uitvoerend Comité is samengesteld. be- propaganda te maken voor den Bijz. Vrijw. Lanästaande uit de heeren Mr. H. Verkoutercn, storm.
De heer Schelhaas, secretaris der afdeeling deed
Majoor C. de Veer, S. Slooten, voorzitter Amsterdamsche Oranjevereeniging, K. L. Schell, een waarschuwing hooren om tegen revolutie op onze
seer. Gew. Landst. Commissie, en J. H. Beyle- hoede te zijn.
Hierna werd door den heer K. Slot voorgesteld om
velt, penningmeester van de Amsterdaimehe
als bewijs van trouw aan het Vorstenhuis te zingen
Oranjevereeniging.
Voor de schietwedstrijden zijn bereids door de het bekende vers: Wij willen Holland houën.
De Commandant der afdeeling, de heer W. Giltjes,
verschillende plaatselijke afdeelingen 45 prijzen
beschikbaar gesteld, behalve de door de Natio- bracht verslag uit van de werkzaamheden over het
nale en Gewestelijke Commissie te verstrekken afgeloopen jaar, waarna medegedeeld werd, dat voor
1926 weer met marga wordt geschoten en wel 5 oefeprijzen.
ningen, 1 plaatselijke wedstrijd en 1 verbandswedstrijd zullen worden gehouden, en dat er voor gezorgd zal worden, dat er te Bergen 1 maal met
scherp geschoten mag worden.
Hierna sluiting der vergadering. Gezongen werd
het eerste couplet van het "Wien Neerlands bloed".
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Jn den herfst van het jaar 1888 verseheen
i:n,..tle Dlûtsehe pers het volgende bericht.
.,Een vulkanisch eiland." ,,De bark Von Bism~ck" te Danzig thuis behoorend en kortelings
na ~n langen zeetocht weer thuisgekomen,
werd den 23sten Mei jJ. in de straat Soenda,
niet ver van he, eiland Krakatau, bekend door
de vulkanische uitbarsting v:an 1883, een zeebeving g-ewaar, waarbij plotseling, hoogstens
twee zeemiilen van het vaartuig verwijderd, een
eiland boven den waterspiegel opdook. Terzelfder tijd viel de eerste stuurman Heinrich Rosenow door een toeval over boord. Men wierp hem
een reddingsboei toe; het zeilschip werd bijgedraaid, en ettel~jke minuten na het ongeval was
een sloep te water gelaten. De roeiers zochten
geruimen tijd naar den stuurman, maar vonden
hem helaas niet zoodat aangeno:i,en moet worden, dat hij aanstonds r:a de val in c'e diepte is
weggezonken. De zeelieden zullen verstandig
doen met in ..:en aang-e!!'even omtrek scherp uit
te kijken naar het nieuwe eiland, dat spoedig
ook door andere schepen gerapporteerd zal
worden."

Het bericht was merkwaardig, doch niet
buitengewoon, en eerst de ervaringen van den
eersten stuurman, die er door een wonderbare
lotsbeschikking het leven afbracht, zouden
later in de beschaafde wereld in de hoogste
ma.te de belangstelling wekken.
Geven wlj den man zelven het woord !
Mijn naam 1s H.einr:.ch Rosenow..
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In de groote zaal van het St. Vitusgebouw werd
14 April een p1•opaganda-avond gehouden voor den
Bijzonderen Vrijwilligen landstorm. Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. Generaal Hanau en de garnizoenscommandant van Naarden, Overste Schaap.
De voorzitter van het plaatselijk bestuu·r, KapelaaT'\
Kemper, opende de bij-eenkomst met enkele woorden
van welkom tot de aanwezigen te richten, in het
bijzonder tot de militaire autoriteiten. Voorts deelde
hij mede, dat de secretaris van het bestuur, de heer

avond; sedert dagen had er een groote windstilte geheerscht. Ik leunde zwijgend tegen de
verschansing; het avondrood verbleekte, en
snel viel de duisternis in. Uit mijn mijmeringen
werd ik gewekt door een kreet van verrassing.
Het was de man aan 't roer ; hij wees met de
hand naar den nok van dé gaffel, waar een
St. Elmusvuur, ook wel een stalkaarsje genoemd, zichtbaar werd.
"Nu is de wind op komst, stuurman!" riep
de roerganger.
't Is te hopen,'' was ' mijn antwoord .
Dit zeggend, verdween het schijnsel. Ik zag
het niet meer, en tuurde over de verschansing
naar het donkere water waar een groote haai
zich langzaam naar den boeg van het schip
bewoog.
De roerganger had toch gelijk gebaJ. De
slaphangendc zeilen begonnen te kleppn·cn, en
ik riep de matrozen van mijn wacht aan de brassen, terwijl de kapitein naar boven kwam, om
naar de lueht te zien. Rustig trek de bark
haar spoor over den waterspiegel.
·
Het was een uur vóór middernacht, toen ik
het dek onder mijn voeten plotseling voelde
beven. 't · Geleek sprekend op het schudden van
een planken kamervloer, als een zware wagenvracht voorbijhotst.
Ik ging naar 't stuur, en vroeg den roerganger, of hij niets had gevoeld.
"Ja wel," was zijn antwoord; ,, 't was net, of
het schip een schok kreeg.''
En de man had de wooi;den nauwelijks over
zijn lippen, of er volgde een nieuwe schok, sterker dan de eerste. Het scheen me toe, dat de
kiel over een bank van losse steenpuin heenschuurde; uit de kajuit klonk het geraas van
neervail.end glaswerk, dat in scherven brak.

De kapitein was naar bed begaan en kwam in
zijn nachtgewaad de kajuittrap ophollen.
,,\Vat was dat, stuurman?" vroeg hij.
"Vermoedelijk een zeebeving, kaptein, of we
schoven langs· een koraalklip.' ·
Het schietlood werd uitgeworpen; de heele
lijn liep uit, zonder grond te raken. Al de matrozen waren aan dek verschenen; hun gelaat verried hun ontsteltenis, en een heesche stem riep:
,,Daar is het stalkaarsje _óok weer."
Het flikkerde thans op den nok van de bovenste marsra en joeg de zeelieden een huivering
aan. Ze noemen 't het "doodenlicht ".
De oogen van den kapitein gingen onrustig
rond.
"Ik ruik een zwaveldamp", zeide hij; ,,wat
mag er toch gaande zijn?"
Een zware, daverende donderslag gaf het antwoord. En tegelijkertijd steeg aan stuurboordzijde op een afstand, een geweldige, roode vum·zuil op. Ze verlichtte de zee; het zwerk nam een
gele kleur aan, en bi.j dat ontzaglijk schijnsel
werd het daghelder op het schip.
'fwintig seconden duurde het natuurverschijnsel. Toen zakte de reusachtige vuurgarf ineen,
en weer breidde de nacht zich uit over de zee,
terwijl wij moeite hadden, onze opwinding te bcheerschen.
,,Wat ga je doen?" vroeg de kapitein aan mij.
Ik was op de verschansing gesprongen, om den
omtrek beter op te nemen. l\Iij ver naar buiten
strekkend, hield ik me aan het touwwerk vast,
en toen is 't gesclüed.
Er kwam een zware, door de vulkanische uitbarsting veroorzaakt· deining aanrollen. H:et
was een schrikwekkend hooge watermuur, die
zwijgend naderde. Het schip legde zich diep op
zijde, en ik viel overboord.

1
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Het was

GOUDERAK.
Daar onze afd-eeling haar schietterrein kwijt geraakt was in den afgeloopen winter, hield ze eerst
onlangs haar plaatselijken wedstrijd.
Voor den aanvang werd er in een der lokalen
van de 0. L. School vergaderd, waar behalve de
Plaatselijke Commh;sie en de leden, ook de Gewestelijke secretaris, de heer Mr. J. van Mechelen, uit
Gouda, aanwezig was. Na eenige besprekingen, ook in
verband met de reorganisatie van 't Landstormblad
en het financieele verslag van den Secretaris, den
heer B. Smalbil, werd overgeg.aan tot den wedstrijd,
in de wagenmakerij van den heer K. G. Smid. die
zich daartoe uitstekend leende en voor deze gelegenheid welwillend was afgestaan.
De uitslag was als volgt:
P. M. Beijen, le prijs met !)1 punten; J. v. Vliet,
2e prijs met 82 punten; J. Matze, 3e prijs met 78
punten; K. Bouwman, 4e prijs met 77 punten; M. v.
Uerk, 5e prijs met 65 punten; F. van Schieveen, 6e
prijs met 62 punten.
Vervolgens had de prijsuitdeeling plaats in de

-- - - -·
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Reyners, voor een avond beslag op deze films had
weten te leggen en men hoopte, dat de vertooning
daarvan ook hier een goede propaganda voor den
Bijzonderen Vrijwilligen landstorm zou zijn, wier
doel is de handhaving van het wettig gezag.
Hierna werd het woord verleend aan Kapitein
Linden. Deze schetste in korte trekken, hoe, men
thans al!erwege in bladen en geschriften het wettig
gezag tracht te ondermijnen, niet· alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Men tracht het
gezag en daarmede ook het economisch leven onmogelijk te maken. In 1924 poogde men zelfs in ons
leger onrust te verwekken door het verspreiden van
onjuiste berichten over opstootjes en relletjes. Zelfs
ih een ambachtsschool in het Zuiden van ons land,
werden bij jongens van 16 tot 17 jaar revolutionaire
geschriften in beslag genomen. Toch zal het in ons
land niet zoo gemakkelijk vallen revolutie te verwekken, omdat men een organisatie in het leven heeft
geroepen, den Bijzonderen Vrijwilligen landstorm, die
in tijd van opstand voor de handhaving van het
wettig gezag zal opkomen.
Na deze woorden werd eerst een film vertoond
van de hulde, die men in November 1918 aan het
koninklijk gezin bracht in de Maliebaan te 's-Gravenhage. Daarna werd de bekende Le;-er- en Vlootfilm
op het C:oek geprojecteerd.
Tenslotte zij nog vermeld, dat een strijkje met
vroolijke muzieknummers den avond opluisterde en
daarvoor herhaaldelijk een welverdiend applaus ontving.
Tot besluit werd door alle aanwezigen gezamenlijk
het Wilhelmus gedongen, waarna de voorzitter met
dank aa~ den spreker en aan het strijkje de bijsenkomst sloot.

'BUSSUM.
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0. L. School, waarna de heer Van Mechelen een
woord van dank bracht aan alle leden voor hun
steun op dezen avond en aan den Plaatselijken Leider, voor zijn werk in 't afgeloopen jaa.r.
Tenslote dankte de Voorzitter, de heer H. Bergman, den heer Van Mechelen voor zijn hulp aan onze
afdeeling bewezen en sloot de vergadering met deh
wensch 'uit te spreken, dat we ons in een steeds
bloeiende afdeeling mogen verheugen.

t

6J)i;it niet tot het einde kon blijven, eenige opwekke11de woorden waren gesproken in verband met
de schietoefeningen in het komende zomerhalfjaar, werden de prijzen onder een zeer geestige
toespraak door den Voorzitter der Plaatselijke
commissie, die bij alle gelegenheden toont den
vrijwilligers een warm hart toe te dragen, uitgereikt.

R.-K. school een propaganda vergadering gehouden, waar de vrijwilligers en verschillende gen' :Jdigden met hunne dames waren uitgenoodigd. Aan de uitnoodiging was door velen
gevolg gegeven. Van de Gewestelijke comm1ss1e
warren aanwezig de onvermoeide ·strijders voor
on.ze zaak, de voorzitter en de secretal'is de
heeren res. majoor Tucker en Bruggeman, ter-
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COMMUNISTISCHE VERZUCHTING.

P. M. BEIJEN.

HENGELO (0.).
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Na gedurende het winterhalfjaar geregeld met
margapatronen te hebben geoefend, werd op 23
:M'à~rt j.l. in tegenwoordigheid van den. heer
Voorzitter van de Gewestelijke Commissie, res.
majoor Tucker, en van den heer Voorzitter d~r
Plaatselijke Commissie, res. luit. kolonel Meinster, een wedstrijd gehouden. Er werd met vèel
animo geschoten op een tweetal miniatuur kopschijven, welke telkens om de 5 seconden 5 seconden zichtbaar waren.
Nadat door den majoor Tu4:er, die tot zijn

n

:t

n

ÏWIE ZINOT DAAR?

,, De N,ew Edison"

k

Als de New Edison speelt. hoort men
De L e v e n d e Stem en de
bezoeker vraagt fluisterend :
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l Wij noodigen U uit tot een bezoek
1
Kunstzaal EDISON
Lange Poten 15 • Den Haait
88 Witte De Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam, Leidschestraat84
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De Kameraden: ,,Och, hadden wij ..• zulk een belrje voor de propaganda.

Na afloop werd door den heèr Berfelo, in
wiens -zalen de wedstrijd werd gehouden, onder
het genot van een sigaar en de gebruikelijke
consumptie een radio-concert aangeboden.
Het geheel was weer een prettige avond en
heeft weer het noodige bijgedragen om den band
tusschen Gewestelijke en Plaatselijke commissie
met de vrijwilligers nauwer aan te halen.
. Op 8 April j.l. werd in de bioscoopzaal van de

wijl van de plaatselijke commissie aanwezig waren
de voorzitter, res. luit.-kolonel Mein.ster, de Burgemeester van Hengelo, mr. Tonckens, res. kapitein Stroink, en de heeren Rosingh, kapelaan de
Jong, res. le luitenant Ekker, van Dalfsen en
res. le luîtenant Bathoorn.
Zooals gezegd had een groot aantal genoodigden met hun dames aan de uitnoodiging gevolg
gegeven. Hiertoe bestond ook wel reden, daar

- zou dit eiland, door diezelfde zeebeving geboren, mij terugvoeren naar de hoogten des
levens'?
Mijn oog speurde rond. Het was het oog van
den eersten mensch, wiens voet op dit maagdelijk
eiland rustte.
De oppervlakte was als een blanke eierschaal,
dooraderd door· smalle scheuren en greppels.
Geen ·boom! geen struik! Maar midden op het
kle.ine eiland verrees iets geweldigs ...
,vaakte ik, of was het een droom î Een vlucht
zeevogels, azend op de doo<le visschen, die <;ie
slachtoffers der zeebeving waren geworden, vloog
met luid gekrijsch heen boven mijn hoofd. Toen
ging ik met een zonderlinge ontroering naar het
reuzengevaarte, daar midden op 't eiland.
Het was een zeeschip, rustend op het eiland
als in een droogdok. De fokkemast stond ver naar
voren ; de bezaansmast ver achterwaarts. Ook het
staande want was nog aanwezig.
Het schip zag er uit, alsof het uit schelpen
was gebouwd; ook het want en de masten waren
door een zwaar schelpenkleed omJrnld. Het vaartuig was nauwelijks tweemaal zoo lang als breed;
stomp en wijd welfde zich de boeg. terwijl het
achterdek: torenachtig was opgestuwd. Het schip
had eeuwen in den schoot der zer gerust; het
moest in den tijd van Columbus zijn gebouwd.
Maar dat schip kon mij niet redden, en staande
bii dien romp, op dat cirkelvormige, zacht gewelfde eiland, dat aan 'het deksel van een grooten
pot deed denken, terwijl mijn oogen den onmetelijken oceaan afspeurden, kwam er een
d:i:oevig gevoel bij mij op, van God en menschen
verlaten te zijn.
.
Hnnger en dorst begonnen mij te kwellen,
maar op deze rots, die een damp uitwasemde als
van vochtig hooi, was geen druppel drink-water

te bemachtigen. Ik vond echter in een spleet een
dooden visch, twintig pond zwaar, waarmee ik
ten minste mijn honger kon stillen.
Ik nam mijn mes en sneed een stuk uit zijn
rug. Toen at ik en voelde mij versterkt. En ik
legde den visch in de schaduw van het schip;
op een plek, waar het water uit den buik van het
Yaartuig sijpelde, opdat hij versch zou blijven.
Ma.ar mijn toestand was toch wanhopig op
deze puinsteenbank, waarboven de zon gloeide
met onbarmhartig geweld. Ik zou er moeten
sterven van dorst, indien God zich niet over mij
ontfermde, en opdat mijn hopelooze toestand mij
niet krankzinnig zou maken, bood dat wonderbare schip, dat vier eeuwen in den oceaan had
gerust, mij afleiding.
Ik begaf mij naar den overhangenden b.nt,
waar mijn hand het boord kon bereiken. De
schelpen waren glad en scherp; toch gelukte het
mij spoedig, het dek te beklimmen.
Het gezicht was; om nooit te vergeten. Het was
een tapijt van schelpen, waarop mijn voet rustte;
groote en kleine, in honderden kleuren. Melkwitte koraalformaties groeiden tegen het want
op naast andere onderzeesche veeltakkige plantdieren met schitterende kleuren. Daartusschen
woekerde fluweelachtig mos en allerlei zeewier.
Dit overtrek van het dek was zoo dicht, dat ik
niet kon ontdekken, of de luiken open of ges.loten
waren. Het was een zwaar, ijzersterk schelpenpantser, dat mij volstrekt belette, tot het ·ruim
van hi,t vaartuig door te dringen.
fä zag wel aan den vorm, dat het een Spaansch
of Po1tugeesch schip was geweest, maar welke
schatten mochten er in dat r'1im verborgen zijn!
Misschien de kostbaarste goud- en zflversta.ven !
En.. van dat alles was ik nu de eigenaar! In eens
een m.illion.air ...

1
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Had ik, door een hevig011 schrik bevangen, het
touw laten glippen 1 Ik weet het nie':. ~k trachtte
te roepen, maar de schrik had mijn spraakvermog011 verlamd, en mijn angst voor den grooten
haai, dien ik daar straks had gezien, was groot. Daar ontdekte ik de reddingboei. Gade dank
- het ongeval was bemerkt ! Ik trok de boei over
mijn hoof<l, onder mijn armen, en hoorde het uitslaan ,;an riemen, de sloep zocht mij ...
Ik opende den mond, maar slechts een do.l'
gerucht kwam over mijn lippen. De ·i;loep Yerwijderde zich weer; zij legde r.an b~i de bark, én
met ontzetting zag ik het schip, alle zeilen op,
Yerder varen. Eenza;;,m, verlaten dreef ik daàr
op de onmetelijke zee ...
Toen zag ik een vage massa. Daar straks had
ik ze ook gezien, oYer de verschansing tureflcd was het drijvend zeewier1 O.f een pas ontstaan
eiland î
Ik zwoni erheen met alle kracht; phosphorisehe vonken teekenden mijn spoor, en ik dacht
weer aan den reuzen haai. Zoo bereikt.e ik die
geheimzinnige nassa. Het was een rotsklip: de
top van een onder :eesc;1e steenformatie, die
ongeveer twaalf Yoet boven den waterspiegel uitstal:. Een zwakke damp steeg omhoog; ik hom·èle
aan het strand een plassende branding - het
was het nieuwe eiland ...
Ik voelde grond -onder mijn voeten, ; ik waadde
naar het eiland. De lucht was zoel; dunne zuilen
damp stegen op uit den rotsgrond. Dat merkte
ik nog: toen viel ik volkomen uitgeput neer aan
den oever en viel in een diepen slaap.
Toen ik ontwaakte, stond de zon roods hoog
aan den hemel, en met een kreet Yol verbazing
rees ik: op. De deining, door de zeebevrng ontstaan, liad mij in de kaken des doods geworpen
l (
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dezen avond de bekende Leger- en Vlootfilm,
door de Vereeniging "Ons Leger" ter beschikking gesteld, zou worden vertoond.
Om ruim half acht opende de kapitein Linden, die zoo welwillend was zich beschikbaar te
stellen om de film, welke straks vertoond zou
worden, te expliceeren met een korte inleiding
de vergadering. Onder zeer veel belangstelling
werd eerst vertoond de huldiging van H . M. onze
Koningin op het Malieveld te 's-Gravenhage met
de vrijwilligers, die in November 1918 spontaan
onder de wapenen waren gekomen, waarna de
Leger- en Vlootfilm kwam,aangevuld door de
prettige en dikwijls geestige explicatie van den
kapitein Linden.
In de pauze nam de majoor Tucker het woord,
die na de aanwezigen en speciaal den heer Burgemeester hartel~jk te hebben bedankt voor
hunne tegenwoordigheid, in een keurige rede het
doel en streven van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uiteenzette en de aanwezigen,
voor zoover zij nog niet tot den B.V.L. behoorden, aan te sporen zich alsnog te verbinden. Ten
slotte bedankte de Overste Meinster, nadat de
film geheel vertoond was, de aanwezigeli en
bracht een woord van hulde aan den k"apitein
Linden over de aangename wijze, waarop hij de
film had toegelicht.

KLAZIENAVEEN.
Zaterdagavond 16 Januari j.1. kwam
de af,d. '
Klazienaveen van den Bijz. Vrijw. Landstorm in
feestvergadering bijeen. Afgevaardigden. van ~e; afd.
Zwartemeer en Borger-Oosterveld, waren mede vertegenwoordigd.
Na opening door den voorziter der Pl. Commissie,
de heeT H. Dippel, werden er enkele voordrachten
ten beste gegeven, die zeer in den smaak vielen.
Daarna hield de heer de Bruijn, Secr. Gew. Commissie een kernachtig betoog, waarin hij de hulpvaardigheid prees van de Landstormers, die zich bij
den watersnood niet onbetuigd hadden gelaten.
Ook werden we nog verrast op een praèhtige serie
lichtbeelden; tafereelen uit Noorwegen, Zweden en
van het Oostelijk front.
'renslotte werden de cadeaux, behaald bij den
sehietwedstrijd, met een toepasselijk woord van den
voorzitter, door deze uitgereikt. Een woord van dank
brengen we hrer aan de N.V. Philips tabak- en siga. rettenfabriek te Maastricht voor de mooie serie
Engelsche kunstplaten, die ze, als reclame, onze
afdeeling geschonken had.
Staande de vergadering werd voor het huldeblijk
aan H. M. de Koningin op 7 Febr. a.s. gecollecteerd.
Het was reeds laat, toen de voorz. het slotwoord
uitsprak en allen zeer voldaan huiswaarts keerden.
De Pl. Leider,'
VELSING.

En tooh zoo bitter hulpbehoevend! Hoe gaarne
rou ik al die schatten hebben gegeven voor één
teug koel water, om mijn folterendcn dorst te
lessehen!
Het werd namiddag; met de koorts in mijn
aderen keek ik rond, of er geen schip te ontdekken was; ik zag zelfs geen tip van een zeil.
En de zon vlamde met onverdraaglijken gloed
aan den westelijken hemel.
Ik kloln van 't schip en sneed weer een stuk
nit den visch. Voor 't oogenblik was 't een verkwikking, maar het zoute water begon mi.i in de
keel te branden en vermeerderde mijn lijden... .
De avond viel na den grenzenloos langen dag.
Er streek een zachte koelte over het water, en
een half dozijn haaien, die van den schrik waren
bekomen, vertoonden zich in de buurt. Ik klom
weer aan dek, en legde mij neer onder het balkonachtig uitstek van het achterdek.
Mijn lijden was vreeselijk, Mijn kool scheen uit
gloeiend ijzer te bestaan; het was een hel; de
tong kleefde aan mijn gehemelte. Toen viel ik in
een soort verdooving.

.

Toen ik mijn oogen opende, rees dfl zon juist
op aan den smetteloos blauwen hemel, en toen
ontdekte ik iets, dat mij een siddering van hoop
door de ziel joeg.
Een zeil... Een brik ...
Het schip lag in noordelijken koers, op geen
halve zeemijl afstands ; het had alle leizeilen
staan. En met l1 e uiterste krachtsinspanning op
het hooge achterdek klauterend, zwaaide ik àls
een waanzinnige met mijn armen. Ook wilde ik
roepen, schreeuwen, maar mijn stem begaf me.
Het was mjj onmogelijk, eenig geluid te geven.
Van die brik hi~ leven en dood af voor mij.
ltiju koortsaehtige oogen bleven er op gericht;

LANDDAG
voor de verbanden
Twente, de IJssel, en Veluwzoom

TE DELDEN

. Aanvang der OEFENINGEN na de
RIJDENDE ARTILLERIE (Gele
Rijders) met artilleriebespanningen uit
Arnhem en van de HUZAREN uit
Deventer.

5.-· MOTOR WEDSTRIJDEN.

in de Twickelsche bosschen

De verschillende .toespraken en redevoerin,gen zullen door den Luidspreker versterkt
over het geheele terrein hoorbaar zijn.

op Zaterdag 8 Mei 1926.
PROGRAMMA:
11.15 Ontvangst der officieele personen
door het Gemeentebestuur van Delden.

12.00 Opening van den landdag door een
Concert van de Stafmuziek van de
Koloniale Reserve van Nijmegen.

1.15 Openingswoord door den H.E.GesU.".
Heer J. W. C. C, TUCKER, Res-. Ma'j.
der Infanterie, Voorzitter de Gewestelijke Landstormcommissie "Twente'·'.

Toespraak van den Voorzitter der
; '

Nationale Landstormcommissie, den
H. E. Gestr. Heer L. F. DUIJMAER
· VAN TWIST, Lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

Rede van den H. E. Gestr. Heer
J. J. C. VAN DIJK, Oud-Minister ván
Oorlog.

'

Rede van den Z. Ew. Hooggel. Heer
Prof. FELIX OTTEN, O. P. Lid van
de Gewestelijke Landstormcommissle
• De IJssel" te Zwolle.

Uitreiking der Medailles en Prijzen van den Schiet-

Toespraak en

wedstrijd door den H. E. Gestr. Heer
J. W. C. C. TUCKER.

3.- Uitvoering v. d. stand "Als "t 1\-Joet"
door Vrijwilligers van de Compagnie
Dedemsvaart van den B. V. L. onder
leiding van den len Luit. VISSER.

3.15 DEFILÉ

der deelnemende troepen
en het Motorcorps, begeleid door
de Stafmuziek der Koloniale Reserve
en een detachement Tamboers en
Pijpers van de Marine.

daar haalde ze de leischoot op van het groote
zeil. De leizeilen werden weggenomen, en ze
hield recht op het eiland aan. Ik was gered ...
Het werd me te machtig. De naderende redding overstelpte mij. Ik knielde neer, waar ik
stond, en vouwde de gloeiende handen.
"Vader in den hemel!" fluisterde ik: ,,mijn
dank ! mijn dank!''
Van de brik werd een roeiboot te water gelaten. Toen klauterde ik van het schip, maar
zeeg van zwakte neer. Ik was echter aanstonds
weer overeind, en wankelde naar het strand.
Daar lag de boot aan; er bevonden zich drie
matrozen in.
Een man aan de riemen stak mij de hand toe,
terwijl de matrozen mij met de uiterste Yerbazing aanstaarden.
"Wie ben jij, maat?" vroegen ze, ,,en wat is
dat hier voor een eiland?"
Het waren vaderlandsche klanken, maar ik
kon niet antwoorden, en wees naar mijn mond.
,,Water!" fluisterde ik.
Ik werd vlug in de boot geholpe~1, en de
matrozen roeiden met alle kracht terug naar de
brik. Het was de "Caroline".
De kapitein keek over de verschansing.
· ,,We hebben hem, kapitein!''riepen de matrozen: ,,maar h\j is half dood van dorst."
,,Daar is raad voor!'' meende de gezagvoerder: ,,brengt den gast maar viug op het dek!"
Ik ontving een groot glas wijn, met water gemengd.
Hoe het smaakte ! Hoe het verkwikte! Smeekend keek ik den kapitein aan.
Hij glimlachte.
,,Straks, maat!" zei hij op gullen zeemanstoon; ,,voorzichtig aap. 1''
Hij sprak tot mij als een dokter tot zijn

SEROOSKERKE.
Maandag 29 Maart hield de afd. van den Bijz.
Vrijw. Landstorm haar jaarvergadering. De heer
H. J. Versluis sprak een kort inleidend woord, heette
alle landstormers welkom, in het bijzonder den hee:r
Laernoes, uit Vlissingen.
De heer Laernoes, de leiding op zich nemend, sprak
eenige hartelijke woorden. Op propagandistische
wijze werd het doel en de beteekenis van den Bijz.
Vrijw. Landstorm besproken.
Hij ·deed tevens verslag van zijn reis. "naar Deo
Haag ter bezichtiging van het huldeblijk aangeboden aan H. M. de Koningin op haar zilveren huwelijksfeest, voor welk ·doel iedere landstormer zijn
bijdrage g.af.
De avond werd voorts gezellig doorgebracht en
er werd besloten, dat iedere landstonner een bijdrage
van f 0.50 zou geven om zoo mogelijk dezen zomer
een wedstrijd te organiseeren.
Tenslotte sprak de -plaatselijke leider, de heer J.
W ondergem, de vergadering toe, waarop deze gesloten werd.

''

ETTEN.

Onder voorzitterschap van den burgel!leester dezer
gemeente had eenigen tijd geleden in de zaal van mej.
(ie wed. C. Leijten-Aartsen, tramstation, de jaarvergadering plaats der afd. Etten en Leur van, den
Bij zonderen . Vrijwilligen Landstorm. · De Zeereerw.
heer Jos. van Genk, secretaris van de Gewestelijke
Landstormcommissie, was Qok ter vergadering· aanwezig en sprak, zooals gewoonlijk, nog een hartelijk
woordje tot. onze fandstormers.
Wegens vertrek van den Zeereerw. heer J. Brouwers, werd in diens plaats als geestelijk adviseur
benoemd kapelaan Van Gastel, welke op deze jaarvergadering als zoodanig werd geïnstalleerd. Door
den .heer Sloots, commandant der afd., werd een
keurig verslag uitgebracht over het jaar 1925.
Na afhandeling der agenda had de prijsuitreilcing
plaats van de gehouden schietwedstrijden.
DQor den burgemeester werd voor het komende
se:.zoen .een prijs toegezegd voor het hoogst aantal
punten.

patiënt. Een kwartier later ontvin~ ik weer een
glas wijn met water, toen voelde ik een '!)Jijde
levenskracht mijn aderen doortintelen, en de
stem keerde terug.
Een uur later ontving ik een krachtige soep,
en nu moest ik den kapitein alles vertellen.
Hij schudde 't hoofd.
• ,, 't Is miraculeus!'' riep hij eenmaal en
ande'rmaal: ,,zoo iets heb ik in m·ijn leven nog
niet gehoord.''
Maar toen begon de brave zeebonk onrustig
te worden.
,,Stuurman, '' riep hij : ,,het zint me hier niet.
Late'il we zien,'' gauw uit deze wonderlijke
buurt te komen - maak de leizeil~n weer vast.
De kapitein nam mij mee naar zijn kajuit. Ik
moèst hem alles vertellen, en hij noteerde het,
zich heimelijk verkneuterend bij de gedMhte
aan het opzien, dat dit zeldzame avontuur zou
geve.n
D_a ar ·stak de stuurman 'zijn hoofd door de
deur der kajuit.
,,Kapitein! Het eiland is weer verdwenen."
In groote verbazing gingen we naar 't dek,
err nu ·zagen we 't met onze oogen, het eiland
was geweest, breidden zich thans de golven uit
van den Oceaan ...
,,Ik· zag, hoe 't onderging,'' zei de stuurman;
het zonk weg als een baksteen.''
Ziedaar de ware geschiedenis van dit merK'Waar<lige eiland. De bark "Vont Bismarck" zag
het eiland voor t' eerst, en de brik "Caroline"
zag het voor 't laatst.
Ifê.t was het eiland van één dag ...

L. PENNING.

FILM-AVOND
te A~eide en Tienhoven.
Op den 9en April. heerschte er in het loverigens
zoo stille dorpje Ameide een cmgewone dr11kte. Aanwezig waren daar de afdeelingen Ameide, Tienhoven,
Lexmond, Noordeloos, Nieuwpoort en Langerak.
Groepjes mannen, die men niet kende, :rng me!l er
rondtrekken, op hun borst ~i:agende een onbekend
iD8igne met çoote letters B.V.L. Groote aanplubiljetten rood, wit en blauw gekleurd, waren hier
en daar aangeplakt en nu was het niet 1'/.ngel' een
geheim, waarom de gezichtén onzer mannen 'ioo
vrooJ.Uk stonden. Ge zult wél hebben geJberkt, dat
we hier te doen hebben met mannen van het cru;
bekende Anti-Revolutie Instituut, van den Bijzon. deren Vrijwilligen Landstorm, samenwerkende onder.
de · thans zoo langzamerhand bekende leuze ,,,Als 't

,aangezien hij bwlg was, . dat nu onze avond eene
mislukking zou worden. Het is, zo-0als te verwachten
was, een mislukking geworden, 1~aar niet voor ons,
doch voor de voorstelling die zoo heel toevallig ( ? )
op dien avond daar werd gehouden. Het is toch ook
niet prettig, althans niet voor tegenstanders, als ze
zien de trouw en vriendschap, die in onze gelederen
wordt aangetroffen. Moge het altijd zoo blijven.
Rest me ten slotte een woord van warmen dank aan

NIEUW-NAMEN.
Op tweeden Paaschdag overleed alhier plotseling
de EdelAchtbare Heer• C. F. de Deckere, Burgemeester der gemeente Clinge, tevens Eere-Voorzitter
onzer afdeeling .
Is dit afsterven een zware slag voor zijn geachte
familie, en een groot verlies voor onze gemeente,
niet mi~der verliest onze afdeeling in hem een man,
die hart had voor hare belangen.

HERDENKDAG VAN HET 10-JARIG BESTAAN VAN HET LANDSTORMKORPS "LIMBURGSCHE
JAGERS" OP 8 SEPTEMBER 1925.
(Melickerheide nabij Roermond).

moet".
· Weet U wat :ie zaak was? Hier in dit -vergeten ·
oord zou komen spreken onze leider, de Hoogedelgestrenge Heer L. :F'.. Duymaer van Twist. , Jeder,
die maar iets weet van ons Instituut, snapt zeker
wet; wat dit wi1 zeggen. Zoo uit de eein<;e hand de
nieuw:jes te ho.•ren, onze organisatie raktmde..
'
Om half acht werd de vergadering geopend,· door
den propagandist der Nat. Landstorm .Commissie den
heer A. Groenendijk van Rotterdam. Na allen harte11:k welkom te hebber. geheete!'l en ieder zooveel mog~lijk te hebbe;1 bedankt voor hunne aanwezigheid '
met natu1.tr1ijk een "xtra wooràje voor onzen Kqio?lel
en den Secretaris der Nationale Landstor:n Commissie, den Heer G. F. Boulogne, ktij~, na
een korte inleiding van den bekenden ·' .Kapit,ein
Linden, de heer Duymaer van Twist het woord.
Neen, maar wat we daar hoorden tart elk~ beschrijving., Wist gij_ reeds, le.zer, van ons orgaan, dat: ge_
lid waart van zoo'n belangrijk instituut en dat ZQnder eenige betaling van contributie? Wat we daar
hoorden, heeft elk, die nog niet was aa:1gesloten, zeker
wel bekeerd, De heer Duytnaer van Twist vertelde
· zoo · maar eventjes, dat onze organisatie bestfiat uit
zo'O'n slordige 55.000 man en zoo •georganiseerd, dat
i.1 tijd van Revolutie •,,Als het moet", we zoo noodig
vervoerd kunnen worden te • water en te land door
onze eigen menschen. , We hoorden daar -van een
sPQorweg<;lienst VlUl . menschen bij dat onderdeel
wer~aam; · van· vaartuigendienst, ook we·er, bestaa'l'l' dé? ·uit· deskundigen, van een zeer technisché voorziening, waarbij békwame- vakl~den, , roáàr - 00k ,ingenieurs aangesloten zijn -om in 'tijd van ' Revolutie
:Als ' het moet" · -zich ter beschikking te stellen . van
}~et Wettig ·Gezag. Dat ons ::Instituut groeide· in··de
· breedte 'niet ·alleen, maar ook in de diepte. ·· Ge' snapt
dat .zek!ir wel, niet? Ge had onze mannen eéns tMe~
ten zien glunderen, toen onze, Voorzitter verdèr ging
.met· te vertellen, dat ook·in het Verband Dordrecht
een Landdag zou worden gehouden en wel eind
Augustus of begin September. Want dat · geeft ook
zoo'n gevoel van "Wij behooren bij elkáar", ·· àJ.s · je
daar op zoo'n landdag alle soorten menschen hiS
elkaar ziet. Arm en rijk, dik en dun, hoog en laag,
. maar toch allen gedragen door één gedacht!;! ,,Als
't moet" zich ter beschikking te stellen van het Wet, tig Gezag. Jongen Ja, w.e ~ullen dien avond tE' Ameide
niet zeer licht vergeten, vooral toen we bi>merkten,
dat de Burgemeester en de aanwezige wéthoaders
en raadsleden zich zoo kostelijk amuseer~en en er
getuige van waren, dat zooveel mannen .uit hunne
gemeente als lid waren aangesloten bij den 'Bijzonderen Yrijwilligen Landstorm. Ik hoord.e een _der
aanwezigen zeggen, dat we het volgend jaar wel
meer teekenen van be:angstelling 2auden zien, als
de gemeentekas maar eens toeliet om wa.t subsidie
te geven. Maar dat is een onderwerp -0p zichzelf
en dus daarover hier nu :µiet meer, hoewel het toch
wel prettig is te hooren, hoe men zoo over je o:rg3r11isatie denkt en voor..! als men een paar penten best
kan gebruiken. Dus we zullen het onthouden -en te
zijner tijd onzen propaga.ndist neg wel îVen herinneren aan wat we daar zoo vertrouwelijk hebben
gehoord.
Een der aanwezigen uit Noordeloos sch1;ijft dit:
"Wat hebben wij landstormers van de Afdeeling
Noordeloos gisterenavond in Ameide genoten. ledereen was er onderweg vo~ van. Natuurlijk over de
mooie film maar no.g veel meer over wat we te
hooren kregen van onzen spreker Van Twist, jammer dat er niet meer waren uit Noordeloos-, vooral
die nor· niet aa:ngesloten 2ijn, o~(lat ze zelif niet
weten waarom".
Ja toch nog iets moet ik vertellen, anders i's het
niet af. Even voor den aanvang der avorn:! k,wani
een mijnheer zich ter vergaderir. 5 vocrstellen, (n_aam
is mij ontgaan) en deelde mede dat hij ook ,dêzen
avond in Ameide een bio;;coopvoorstelling had, doch
er aan toevoegde, dat, als hij had geweten, dat wij
hier moesten vergade1·en, hij niet zou gekomen zijn,

De autoriteiten begeven zich naar de Harmoniezaál te Roermond. Op den voorgrond: Zijne Excellentie
J. M. J. H. Lambooy, de wederom opgetreden Minister van Oorlog, Generaal C, J. Snijders, Oud-Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, de Heer L. F. ·Duymaer van Twist, Voorzitter der Nationale
Landstormcommissie, Mgr, Dr. H. A. Poels, Voorzitter . der Gewestelijke Landstonncommissie Limburg,
daarachter de Commissatis der Koningin •in Limburg Mr. E. 0. Baron van Hövel tot Westerflier, en 2ijne
ExcelleDtie M. C, E . . Bongaerts, Oud-Minister van Waterstaat, de Heer Mr. Dr. W, F. J. Frowein,
Voorzitter der Directie van de Staatsmijnen, de Heer 0. M. F. Haffmans, Lid v&n de Eerste Kamer- der
Staten-Generaal en Zijne Excellentie Mr. M. A. M. Waszink, v.m. ~urgemeester van Heerlen, thans
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Foto N. V. Vereenigde Fotobureaux, Amsterdam.
1

de heeren Duymaer van Twist en Boulogne, aan
Kapitein 1.inden, onzen prop<lJandis den heer Groenendijk, maar niet minder aan Burgemeester en Wet1houders voor hunne tegenwoordigheid, aan de plaatselijke leiders 1.1it Aµieide en Tienhoven voor hun
aandeel in het slagen van dezen avond en aan allen,
die- ons in de gelegenheid 'stelden zoo'n mooien avond
in ons dorpje te mogen hebben.
Landstorm ers van De Alblas:erdwaard en. Vijfheerenlanden, laat ik niet mogen eindigen, zonder
namens U ·aan l,nze lei<fers te hebben : eloofd, dat
'We zullen aanpakke,1, om, wat God genadiglijk verhoede, ,,Als het moet" paraat te zullen zijn, dat een
beroep op ons nooit tevergeefs zal zijn, dat we ons
woord gestand 2.ullen doen, maar bovenal, dat we
werkelijk ons best zullen do~n om, wanneer en waar
' mogelijk, meer leden te winnen voor ons Instituut.
Plaatselijk kunt ge een afdeeling aantreffen en is
dat niet zoo dan wordt het m r dan tijd, dat er
een afdeeling komt. Het algemeen adres is: Nationale Landstorm Com:nissie te Den Haag, Koninginnegracht 50. En nu aangepakt. Ingerukt, marsch.
0

LAN(;lE RUIGE WEIDE.
De afd. van den B. V. L., die den laatsten tijd geen
teeken van leven meer gaf, zal, hopen we, weer uit
haar asch verrijzen. De Pl. Commissie, die tot 3
leden was geslonken, is tot 7 aangevuld en bestaat
thans uit de heeren H. Willigenburg, voorz.; A, de
Kramer, Secr.; Dr. C. v. d. Berg, J, J, de Koning,
A. C. de Wit, Z, v. Ingen en F. W. Oskam.
, Vrijdag 26 Maart werq een propagandavergadering belegd, waar de Welcd Gestr. Heer Luitenant v.
Mechelen optrad, om het deel van den B. V. L.
uiteen te zetten, 't Gevolg was, dat eenige nieuwe
leden toetraden en verschillende abonnementen op het
Landstormblad werde~ verkregert, Tot plaatselijk lei,c der werd benoemd de heer H. W. de Kramer,
-zoo spoedig mogelijk zullen nu de schietcefeningen
begmnen,
En nu volharden mannen!

Nooit werd tevergeefs een beroep gedaan op zijn
zedelijken of stoffelijken steun.
Steeds stelde hij het meeste belang in den bloei
onzer afdeeling en waren er moeilijkheden te overwinnen, hij rustte niet vóór alles naar ieders genoegen was geregeld.
Het is daarom dan ook, dat de gedachtenis van
Burgemeester de Deckere bij de leden onzer a:!'deeling steeds in dankba1'e herinnering zal blijven.
De Leider,
JOS, PRAET.
Nieuw-Namen, 7 April 1926.

BREDA.
Schietwedstrijden W est-Brabantseh Verband
van den Vrijw. Landstorm. Verbandwedstrijd 1925.
Onder voorzitterschap van den heer Van Drimmelen, burgemeester ;van Klundert, had te Breda een
bijeenkomst van de Gewestelijke Landstorm-Commissie in West-Brabant plaats, na afloop waarvan
eene bespreking werd gehouden met de plaatselijke
leiders uit Breda en Bergen-op-Zoom e.o., welke
bijeenkomst stond onder leiding van den Zeereerw.
Heer Jos. van Genk uit Achtmaal, den bekenden
secretaris-propagandist van den Bijz. Vrijw. Landstorm in West-Brabant. Na deze bij eenkomsten had
in de R. K. Militaairen Vereeniging de prijsuitreiking
plaats aan de vrijwilligers, welke in den Verbandwedstrijd 1925 prijzen hadden behaald. De prijsuitreiking geschiedde door den commandant van het
West-Brabantsch Verband, den kapitein P. M . • ,
Asselbergs. De uitslag was als volgt:
Verbandwedstrijden scherpe patr, no. 1 H. H.
Officieren:
le pr. kap.t L. van Roosm::ilen, Breda, 2e pr, le
luit, J. Witting, Teteringen, 3a pr. Kapt, P. Asselbergs, Bergen op Zoom, 4e prijs luit. Commissari3,
Rucphen,
Vrijwilligers : le prijs H. Soffers, Hoogerheide; 2e
pr. H. Mallée, Breda; 3e pr, Jac. Vreeven, Bergen-opZoom; 4e pr. A. Vermeeren, Beek; 5e pr, H. van
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DELFT.

Caam, Etten-Leur; 6e pr. A. van Tilborg, Bergen op
Zoom; 7e pr. G. van Gils, Breda; Se pr. A. Roels,
Etten-Leur; 9e pr. A. Hopmans, Hoogerheide; 10 pr.
P. Hellemonds, Ginneken; lle pr. P. Antheunis, Bergen op Zoom; 12e pr. C. Hoekx, Hoogerheide; 13e pr.
J. van Steen, Beek; 14e pr. J . Mijsbergen, Bergen op
Zoom; 15e pr. J. Schrauwen, Rucphen; 16e pr. P. v.
d. Brand, Ginneken; .17e pr. H. J. M.aa.nders, PriDeenhage; 18e pr. J. Hendriks, Breda; 20e pr. F. van Nijnatten, Zundert; 21e pr. Chr. Soeters, Bergen op
Boom; 22e pr. J. Boomaars, Bavel; 23e pr. M. Tan
Tilburg, Bergen op Zoom; 24e pr. Alph. Michielsen,
Hoogerheide; 25e pr. C. Wuijts, Breda, 26e pr. Ant.
Martens, Ulvenhout; 27e pr. C. Boogards, Bavel.
Verbandwedstrijd Marga no. 7:
le pr. P. Nijssen, Halsteren; 2e pr. WUb. Jansen
Zevenb. Hoek; 3e pr. A. J. van Raamsdonk, Den
Hout; 6e pr. Chr. Haa.nskorf, Zevenb. Hoek; 7e pr.
Adr. van Meel, Den Hout; Se pr. J. van Oerle, Den
Hout; 9e pr. Jac. van Dongen, Den Hout; 10 pr. H.
Krottje, Geertruidenberg; lle pr. P . Broeders, Geertruidenberg; 12e pr. Corn. van Etten, Zevenb. Hoek;
13e pr. J. Verhoef, Den Hout; 14e pr. F. A. Kuipers,
Zevenb. Hoek; 15e pr. A. Somers, Halsteren.

Vergadering op Zaterdag 1 Mei a.s. des avonds g
uur in ons vergaderlokaal, achter de woning van den
Burgemeester, Nieuwe Plantage, ter bespreking van
de mogelijkheid of de afdeeling aan den Landdat,
tlie gehou<len wordt op 26 Juni te Delft, een werkzaam aandeel zou kunnen hebben. Bedoeld wordt
een extra-nummer te geven door de Delftsche vrijwilligers.
De schietoefeningen met scherp vangen aan
Dinsdagavond 4 Mei en worden verder gegeven den
len en 3en Dinsdag van iedere maand, des avonds
van 6½-S½ uur.
De Leider.
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Door de goede zorgen van den kapitein D. de
Jonge, secr. der gewestel. La.ndstorm-Comm. ~
Groningen, werd 23 Maart de 73e vertooning hier te
lande van de Leger- en Vl.ootfilm gegeven voor de
leden der afd. Winsum B. V. L., Burgerwacht en
Luchtwaehtpost, met hun resp. dames. De kapitein
W. J. M. Linden te Den Haag, die een aangenaam
causeur is, gaf daarbij een duidelijke explicatie.
Voor de noodige afwisseling zorgde de Chr. Muzi.ekvereen. ,,De Bazuin".

OUDERKERK a/d. AMSTEL.
Deze afd_eeling hield 15 Februari 1926, onder voor
zitterschap van Burgemeester Straman, in café "De
Oude Prins" een huishoudelijke vergadering.
Aanwezig waren de Leider en de plaatselijke commissie.
Kapitein Scheil reikte de prijzen uit, behaald in
de najaarswedstrijd~n, besprak het tegeltableau en
het Landstormblad.
Deze vruchtbare avond, want er werden uit de
kleine groep Landstormers die opgekomen waren,
vele vragen gesteld, werd met hartelijke wborden
door den Voorzitter gesloten.
M. v. d. HULST, Secretaris.

DE LIER.
De plaatselijke Landstormeommissie heeft Maandag 1 Maart jl. een mooie propagandaavond georgalliseerd. 't Overvolle Oude Kerkgebouw gaf voldoende
blijk, dat de vorige vergadering, waarin 't 's-Gravenzandsch
Gezelschap met zooveel succes "Als 't
moet" heeft opgevoerd, voldoende belangstelling
heeft gewekt.
Na 't openingswoord door den Voorzitter, hield
le Luitenant Van Pelt een opwekkende rede om
paraat te blijven tegenover de revolutiegeest in den
lande. 't Gevaar hiervoor is niet dènkbeeldig.
Hierna werden de mobilisatieherinneringskruisen
door den Burgemeester en Luitenant Van Pelt op
't podium aan de leden van den Bijz. Vrijw. Land.storm uitgereikt, die in het tijdvak 1 Aug. 1914Nov. J,918 in werkelijken lllen~ zijn· geweest tot
handhaving van onze onafhankelijkheid. Met de krul•
sen op de borst werden vervolgens twee coupletten
van 't Wilhelmus staande gezongen.
De vergadering had verder een gezellig verloop,
waarvan in 't algemeen mag worden vermeld, dat
het een succes.volle avond is geweest, waarvoor alle
medewerkers en medewerksters welverdiende
lof
tnag worden toegezwaaid.
De Leider,
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Bijz. Vrijwilligen Landstorm, gaven zich ruim 40
p~sonen op, meest behoo:rende tot de jongere lichtingen.

HENGELO (G.).
Woensdag 10 Maart trad voor onze afdeeling op de
propagandist van den B. V. L., de heer Jalihk. Door
het minder gunstige weer, was de opkomst niet
groot. De leiding van de vergadering berustte bij
Ds. J. Barbas, die na een kort openingswoord het
woord gaf aan den heer J alink. Deze gaf, voordat
de film "Verleid door Bolsjewisme" vertoond werd,
een kort resumée van den inhoud. Hierna kwam de
film, welke door de aanwezigen met aand~t werd
gevolgd. Als toegift kregen we nog een humoristisch
nummer en daarna nog verschillende kieken van
hoofdpersonen en hoofdleiders uit de geschiedenis
van den B. V. L. Na afloop nam nogmaals de heer
Jalink het woord, die de aanwezigen bepaalde bij
de noodzakelijkheid en de waarde van den B. V. L.
en eindigde met de opwekking zich aan te sluiten.
Alles bij elkaar genomen was het voor de afdeeling
een goede avond. Met een enkel woord werd door
Ds. Barbas nog gesproken over het jubileum van· onze
Vorstin en hij sprak de hoop uit, dat de band tusschen volk en Vorstenhuis steeds hecht mag blijven,
waarna deze vergadering gesloten werd.
K. S.

C. VAN GEEST.

DELDEN.

1

W oen.sda.gavond 17 Maart had er in het Patrona,a,tagebouw aan de Langewijk een
vergadering
plaats van de afdeeling Dedemsvaart van den
B. V. L. Burgemeester Dotinga opende met een
toepasselijk woord deze vergadering, heette allen
hartelijk welkom en in 't bijzonder Pater Otten, uit
Zwolle. De zaal was geheel bezet. ·
Daarna begon de redenaar, prof. F. Otten 0. P.,
zijn talerttvolle rede. Spr. gaf in krachtig gekozen
woorden hèt doel. · en de werking van den B. V. L.
aan. Spr. zette, met zijn bezielen<l woord, dat steeds
met humor was doorspekt, uiteen, hoezeer de B. V. L.
nog noodig is, ook nu nog na de revolutiedagen van
1918. Hoe de landstormers 5Ghouder aan schouder
moeten staan om sterk te zijn, als eens een brutale
Jniliderheid naar de macht zou willen grijpen, om
dan ons land, ons have en goed te beschermen en
te verdedigen. Aan het eind van zijn gloedvolle rede,
zoowel als onder de lezing viel spr. steeds een daverend applaus ten deel.
Na de pauze sprak de Res. Majoor Tucker de leden
van den B. V. L. toe. Spr. drong aan op propaganda; trouw bezoeken der landdagen en schietwedstrijden en 't aanwerven van nieuwe leden. Daarna
deelde spr. met een toepasselijk woord de gewonnen
prijzen tiit en sloot Burgemeester Dotinga dezen goed
geslaagdea avond met een bijzonder dankwoord aan
Pater Otten voor zijn keurige rede.

VEENENDAAL.
:De afd. Veenendaal van den Bijz. Vrijw. Landstorm
hield 12 en 13 April 1926 alhier haar seizoenwedstrijd, waarv'oor een prachtige collectie prijzen, w.o.
een tweetal van dé afd. Utrecht, beschikbaar was.
De uitslag van de schutters, die voor een prijs in
aanmerking kwamen, was als volgt:
le prijs H. v. d. Broek, 2e pr. G. v. d. Weerthof,
3e pr. Chr. van Rijswijk, 4e pr. G. Veldhuizen, 5e pr.
Teunis Bolderman, 6e pr. 0. J. Nannenberg, 7e pr.
G. Jansen, Se pr. J. Levers, 9e pr. J. W. van Santen,
l0e pr. J. van Schoonhoven, lle pr. It. Kleijer, 12e
pr. B. Stemerdink, 13e pr. A. H. van Welij, 14e pr.
Herm. v. Schuppen, 15e pr. Pel Vermeer, terwijl de
extra seizoenprijs werd gewonnen door J. Levers.
Vrije baan: hiervoor waren vijf prijzen beschikbaar gesteld en werden gewonnen door: le pr. A. H.
vah Welij, 2e H. Kleijer, 3e H. v. d. Broek, 4e 0. J.
Narinenberg, 5e G. v. d. Weerthof.
Woensdagavond 14 April om 8 uur werden met een
toepasselijk woord door den plaatselijken leider, den
heer Herm. v. Schuppen in hotel Bijkerk, alhier, de
prijzen uitgereikt, waarna de leden nog een uurtje
gezellig bijeen bleven.

De vergadering, op 23 Maart uitgeschreven door
het gewestelijk Comité van den Bijzondere.n Vrijwilligèn Landstor:n, is schitterend geslaagd. Na een uiteenzetting van majoor Tucker over het doel van den

Lid v/ d. B. V. L.
CHR. VAN RIJSWIJK.
Veenendaal.
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Ons standpunt tegenover
de alg.em-eene werkstaking.
Wij vinden dit juist uitgedrukt in een in 1922
geschreven artikel, voorkomende in Onze Gids,
uitgegeven door de Nationale Vereeniging
,,Pro Rege" voor de Nederlandsche Weermacht.
Wij lezen daarin :
"Een naar alle zijden uitgestrooide en-waarheid
dient te worden tegengesproken.
Van revolutionnaire zijde is gezegd, en sommigen
gelooven het, dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm wordt gebruikt, om de arbeiders klein te houden, de loonbeweging te drukken, en hun maatschappelijke opkomst tegen te gaan.
Niets is minder waar.
In de jaren, dat dit anti-revolutie-instituut
bestaat, zijn vele en soms groote stakingen, zelfs
belangrijke ordeverstoringen voorgekomen, doch de
r.egeering heeft geen enkel Landstonn.er ervoor opgeroepen.
Dit reeds is voldoende bewijs, dat de regeering
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alleen wil
oproepen als er werkelijk dreigend gevaar voor revolutie is.
Het zou echter wel kunnen geschieden als er een
politieke staking kwam, dus een staking, welke begonnen werd om het maatschappelijk leven zóó te
ruineeren, dat een brutale minderheid gemakkelijk
de macht in handen zou kunnen krijgen.
Een zoodanige algemeene staking b.v. van de spoorwegmannen, het post- en telegraafpersoneel, de mijnwerkers, de transportarbeiders en der andere belangrijke groepen zou _gelijk staan met een poging
tot revolutie.
Immers het regeeren zou zoo goed als on::nogelijk
worden, de levensmiddelenvoorziening stop gezet zijn
en heel het raderwerk van staat en maatschappij
zoodanig verward geraken, dat de revolutionairen
vrij spel hadden, indien niet vanuit het volk ze!f aan
de regeering hulp werd geboden.
Alleen in zoo'n geval zou het kunnen zijn, dat de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm de wacht zou moe- ·
ten betrekken."
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geringe minderheid van 4 millioen man, die met
recàt zou kunnen. zeggen:
Heel het raderwerk staat stil
Als onze machtige arm het wil.
Een dergelijke overwinning zou Mac Donald
,,gloeiend" in z'n maag gezeten hebben.
Alleen de <-'Ollllllun.ist zou er weg mee weten.
Op z'n Russisch 1

WtE ZINGT DAAR ?

L.A.NDSTORMKORPS ROTTERDAM.

Landstorm van den adjudant van Dienst van H. M.
de Koningin, den ordonnance-officier van Dienst Jhr.
Sirtema van Gravestein, onderstaand schrijven:
'&-Gravenhage, 2 Mei 1926.

•

DAGORDER.
Van 1920 tot heden bestemd zijnde om slechts
b~ mobilisatie van ons korps als Uw Commandant op te treden, heb ik op hoo.en het volledige
commando over het Landstormcorps Rotterdam
weer aanvaard.
Als mannen, die zich bereid hebben verklaard
om, als het moet, het wettig gezag t..: steunen,
groet ik U.
Door deze bereidverklaring alleen reeds, werkt
Gij er toe mede, eene aantasting van dat gezag
te voorkomen. Mocht echter onverhoopt door
misdadige
elementen toch een bo-recp naar de
,
macnt in onzen Staat worden gedaan, dan zal
er veel van U gevergd worden en zal ons aller
vastberadenheid en trouw een onheil kunnen
,oorkomen.
Moge de Bijzondere Vrijwillige Landstorm :n
moeilijke tijden een voorbeeld zi,in van plichtsbetrachting en moed t
Leve de Koningin! Leve het Vaderland!
Leve het Landstormkc-rps Rotterda:r._ !
De Res.-Luitenant-Kolonel,
Commandant "an het
Landstormkorps Rotterdam,
H. C. V.AN CAPELLE.

GOUDA.
Juliana-avond.
De afdeeling Couda van den Bijzonderen Vrijwil-

De Engelsche regeering, was van gelijk ge- ligen Landstorm organiseerde op Donderdag 29 April
a.s. in "Corcordia" een Juliana-avond ter herdenking
voelen.
De Engelsche .regeering riep de hulp in van van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana.
Op dezen avond gaf mr. J. L. J. A. van Mechelen,
technische vr~jwilligers voór het onderhouden
den
secretaris der }ewest. Landstormcommissie een
van de vitale diensten en wierf voor de beveilikorte uiteenzetting van het doel van den bijzonderen
ging ervan duizenden oud-strijders aan.
Het dagblad Het Volk _gaf d.d. 6 Mei het vrijwilligen landstorm, terwijl ds. W. Veder uit
volgende te lezen: Ongetwijfeld verkrijgt een Waddinxveen vooraf een "pwekkend woord sprak en
algemeene staking qoor haar ontzaglijke wer- kapelaan W. C; C. M. van Alphen een korte toeking van zelf een politiek karakter, maar alle spraak hield na de pauze.
De Chr. Zangvereeniging Hosanna luisterde dezen
beweringen dat het den Engelschen arbeiders
om een politieken aanslag en niet om een eko- avond door de uitvoering van verschillende nationomisch oogmerk te doen is, zijn uit de lucht nale. en algemeene liederen op, terwijl verder gymnastische oefeningen werden uitgevoerd en een
gegrepen. ''
Met de door ons vet gedrukte zinsnede er- tableau werd vertoond.
Het dag. bestuur dezer afdeeling, dat met de leikende Ilet Volk hèt goed recht van de maatreding van zaken is belast, bestaat uit de heeren S.
·~clen der Engelsche regeering.
Bedoeld of niet bedoeld, de algemeene sta- Vingerling, voorzitter, H. M. Dercksen W.Jzn., secreking in Engeland was een politieke aanslag van taris en A. v. d. Berge, plaatselijk leider.
<le allerergste soort.
Tijdens de vergadering is door genoemde organi't Welk het duidelijkst zou zijn gebleken,
indien de organisaties het door hare "honger- satie aan Prinses Juliana een felicitatie-telegram.
blokkade'' gewonnen hadden Yan regeering en verzonden met Haar verjaardag.
Naar aanleiding van dit telegram ontving de waarvolle
Dan ware de macht verplaatst naar een zeer . nemend voorzittQr van den Bijzonderen Vrijwilligen

DE .,.NEW ~ON"-

Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin, heb ik de eer, de afdeeling Gouda van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Hoogstderzelver
dank te betuigen voor de vertolkte gevoelens in uw:
telegram.
(w.g.) De Ordonnance-Officier van Dienst,
Jhr. SIRTEMA VAN GRAVESTEIN.

BENOEMINGEN ENZ.
De President van de Fransche Republiek heeft
den Res. Kapitein W. J. M. Linden, benoemd tot
Officier de l'Académie françaiae.

OEFENING LANDSTORM KORPS
MOTORDIENST.
Op 28 Mei a.s. zal een groote oefening in W estelijk Noord-Brabant worden gehouden door de
afdeelingen Zeeland en Noord-Brabant van het
Landstorm Korps Motordienst.
De Westtroepen komen te staan onder den len
luitenant van Zweden en de Oosttroepen. onder den
len luitenant Vermeulen uit Ginneken.
De leiding van de geheele oefening berust ondeir
commando van den len !uitenar.t Persant Snoep.

ROTTERDAM.
Op ,de laatst gehouden vergadering van de gewestelijke landstormcommissie Rotterdam is o.m. besloten, om in Augustus a.s. een grooten verbands•
schietwedstrijd te houden, waaraan alle afdeelingeD
van het gewest zullen deelnemen. De wedstrijd zal
zeer vermoedelijk plaats vinden op een der terreineD
aan den Linker Maasoever.
Wegens de minder gunstige geographische ligging
van het gebied der commissie werd van het houdeD
van een landdag voorloopig afgezien.
Door den brand in de schietloods van Huize Padua
moesten de schietoefeningen wachten totdal; de~
weer voor gebruik gereed is. Mocht dit in afzien•
baren tijd niet het geval zijn, dan zal een an~
oefenplaats worden bepaald.
De schietoefeningen op de banen aan den K.ralingscheweg en in het "Blauwe Huis" aan de Hi!lelaan
vinden geregeld plaats.

Friesch Nationaal Coniité.

Als opvolger van wijlen den heer S. Dijstra in
het Friesch Nationaal Landstorm Comité is aangewezen de heer N. Heukels te Veenwouden.
Als districtscommissaris voor den Motordienst
heeft in het Comité zitting genomen de heer mr.
D. van Welderen Baron Rengers, Kapitein bij
het V. L. S. K®Pi Motordienat.
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LANDDAGEN van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
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voor het Verband" VOLLENHOVE" van den Bijzonderen VriJwilligen Landstorm op 10 JUNI 1926 te STEENWIJK
op

,,Ramswoerthe"
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8.S0-9.SO

MUZIEK van de Steenwijker-Muziekvereeniging "Crescendo" en
van de Tamboers eri Pijpers der Kon. Ned. Marine; en van 11-2
uur namiddag Schietwedstrijden.
9,30
VERZAMELEN VAN DE BIJZONDERE VRIJWILLIGERS van
het Verband "Vollenhove" op het Stationsplein te Steenwijk.
Aankomst van de leden van het Eere-Comité, de sprekers en de
leden der verschillende Commissiën.
Opmarsch, onder leiding- van den Verbands-Commandant, Kapitein J. H. SONNE.
DEFILE OP DE MARKT.
, 10 llU
OFFICIEELE ONTVANGST ten Gemeentehuize op "RAMS10.SO
WOERTHE".
Begroeting door den Heer Burgemeester van Steenwijk, Mr. H.
GOEMAN BORGESIUS.
Toespraak van den Voorzitter crer '.Nationale Landstorcommissie,
den Hoogedelgestr. Heer L. F. DUYMAER VAN TWIST, te
's-Grayenhage.
Opening van den Landdag door den Voorzitter der Gewestelijke
Commissie in het Verband "Vollenhove", den Weleerwaarden Heer
Ds. G. HOFSTEDE, te Blokzijl.
11,16-,-1;1..t.é WEDSTRIJDEN voor de lede.Il van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.
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REDE . dool" den 'Hooggeleerden Heer Prof. P. FELIX OTTEN
O.P. te Zwolle,. onderwerp: ,,Vrede~edachte".
~PAUZE.
namiddag
2-2.SO
REDE d~ör deh HoogEdelGestrengen Heer Dr. J. Th. DE VISSER, oucPnJ.inister <Wan Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Lid
van de Tweede ~amer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage.
2.SO-S.SO
WEDSTRIJDEN va:n een detachement van het 4e halve Regiment
Huzaren ~ Deventer. '
S.30-4:
"CQLONNE•GEW;EER" door een twintigtal onder-officieren van
de 4de Infanterie Brigade te Arnhem.
MOTPR-HINi>ERNIS-WEDSTRIJDEN.
4:-ó
ó,SO
UITREIJ{ING DER PRIJZEN.
DEMONSTRATIE van een escadrille vliegtuigen.
AVONDFEEST.

8
9

uur
•

CONCERT.

10

•

VERTOONIN.G DER LEGER- EN VLOOT,FILM.
1
VUURWÈRK...
Voor dé Geweste'lijke Landstormcommi.s sie "Vollenhove":
De Secretaris,
H. J. BULTEN1
Burgemeeste~ van Blokzijl.

LANDSTORMDAG

LANDDAG TE DELDEN OP 8 MEI 1926.
. !
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,,Zuid=Holland: West"

Vrijwillige Landstormkorps

van den Bijzonderen Vrijwilligen

,,Nieuwe Holi. Wate~linie''

Landstorm, op 26 JUNI 1926 te
DELFT, op terreinen van de
SCHIETBANEN en de IJSCLUB.
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Aanvu.g schietwedstrijden.
(Ko!'Pssehietwedstrijden, vrije bilan,

enz.).
Opening
Tentoonstelling
VAN
GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN

1%.30 n.m.
Muiekuitvoeringen.

1.30 a.m.
Opening van den Landdag door
den H.E.Gestr. Heer J. M. Krijger Jr"
Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, Voorzitter van de Gewes, telijk Landstorm-Commissie "ZuidBolland: Weet".
Toespraak van den Voorzitter der
Nationale Landstorm-ComJnissie, den
HoogEdelgestr. Heer L. F. Duijmaer
van ~ Lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
2 uur n.m.

gestr. Heer Albert Vogel, voordracht-

indi

kunstenaa-r te 's-Gravenha_ge.

heel

veri

2.38 :a.m.
Aanvang Wedstrijden.
Hindernisrijden van het Vrijwillig
L. S. Korps Motordienst.
Springoefeningen voor Onder-Officieren van de le Artillerie-Brigade te
's-Gravenhage.
Springoefeningen en carousselri;iden voor Huzaren van het Regiment Cavalerie te 's-Gravenhage.
Colonne-Geweer uit te voeren door
Landstorm-Vrijwilligers.
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den

WelEdel-

n.m.

Uitreiking van Prijzen.
Voor de Gewestelijke LandstormCommissie "Zuid-Holland: West".
De Secretaris,
L. VAN PELT,
Schiedam, Langehaven 90.

Een overzicht van de groot,e nienigte, die, ondanks de ·-v&- regenbuien,
den l:a:nddag tot het einde bijwoonde.
; ,

LANDSTORMDAG
voor het Verband
,,DORDRECHT"
van den Bijzondere& Vrijwilligen
Landstorm op 28 AUGUSTUS 1926
te DORDRECHT
in het SPORTPARK aan de Reewea.

LANDSTQRMDAG
van het .Landstt>rmverband

"GO O DA", te houden op
ZA.TERDAG 21 AUGUSTUS 1926

te

SCHOONHOVEN.

VOORLOOPIG PROGRAMMA.
Korpsschietwedstrijd.
Colonne-Geweer.
Motor-Hinderniswedstrijden.
Wedstrijden-Huzaren.
Harddraverijen op de korte baan.
Aanvallend en verdedigend gevecht.
Sprekers worden nader bekend gemaakt.
Muziek van het "Dordrechts,:1 Fanfarekorps", het Fluitkorps "Jubal", het
muziekkorps "De Bazuin" en van de
Tamboers en Pijpers van het Korps
Mariniers.
Uitreiking der prijzen.
De mogelijkheid bestaat, dat een oorlogsbodem van de Kon. Ned. Marine op
dien datum in een der havens van Dorörecht aanwezig zal zijn.

Namens de Gewestélijke Landstormcommissie "Dordrecht",
De Voorzitter,
P. L. DE GAAIJ FORTMAN.

NIOD Amsterdam PERl088 Het Landstormblad

'

1

VOORLOOPIG -PROGRAMMA.

___,

1. Opening.
Sehietwedstrijde11.
Sportwedstrijden.
Motorwedstrijden.
)
5. Water-polo-wedstrijden.
6. Roeiwedstrijden.
7, Prijsuitreiking.

2.
8.
4.

,, i

.,
' ·' ·'..
'i\ ,

Het geheel zal wo~den"oi>geluisterd
door mu~ek.
'

Namens de Gewestelijke Landstormmissie _,,Gouda",
De Secretaris,
Mr. J. L. :r. 11.. ·v. MECHELEN,
Markt 58, Gouda..

9 uur v.m.-1 uu,r n.m.

Schietwedstrijden.

•A., , Korpswedstrijd, opengesteld
voor _alle afdeelingen van het J;{orps
N. H. W.; 5 schutters per afdeeling.
le prijs: ,,vergUld zilv. Lauwertak
.1924."
B. Personeele wedstrijd, 9P0ngesteld voor alle Leden van het
Korps. Prijzen op het· terrein uitgestald.
B. 2½ uur n. : :.
Opvoering als Openluchtspel van
,,Je Maintiendrai", Nationaal Historisch Zangspel uit het tijdperk van
den wereldoorlog, door Kapitein A.
Captijn.
150 gecostumeerde personen in
nationale kleederdtachten. Land- en
Zeemacht.
Leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ontvangen op het
terrein bij vertoon van legitimatiebewijs gratis een bewijs van toegang.
Prij2en der plaatsen voor niet-leden:
'Tribune f 2.40 en f 1.20; terrein
f ·0.60 (Sted. bel. inbegrepen).

Officieele programma's, waarin opgenomen de geheele tekst en uitleg
van het zangspel, onmisbaar voor het
goed volgen der opvoering, zijn op
het terrein verkrijgbaar ad f 0.20.
Voor alle inlichtingen enz. wende
men zich tot den Secr. der Gew.
Landstormcommissie N. H. W.: Mr. J'.
G. A. v. Geldorp Meddens. Hamburgerstraat 23, O:treclrt.

Landdag te Delden op 8 Mei1926 voor het Twentsch Verband

de

i. De ontvangst op het Raadhuis te Delden - i Links
tamboers en pijpers van het korps Mariniers, rechts de muziek van de Koloniale Reserve uit Nijmegen _
3. De eerste-prijswinnaar van den Verbandsscbietwedstrijd, J. Vaartjes uit Vroomshoop, neemt zijn prijs in ontvangst - 4. De cavalerie van het 4e half Regiment Uit
1 Deventer wekte veel bewondering - 5. Tijdens de rede van den Heer L. F. Duymaer van Twist; voorzitter der Nationale Landstorm-Commissie - 6. De Rijdende Artiller-re
, was als altijd weer vlot in het uitvoeren van manoeuvres - 7. De Afdeeling van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst verleende ook hare medewerking- 8. Kranige huzaren.
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Naar Steenwijk!
10 JUNI.
Naar Steenwijk!
Die oproep weerklinke de eerstvolgende weken
door heel het verband "Vollenhove".
Donderdag 10 Juni naar Steenwijk.
Die opwekking geldt allereerst de leden van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in het verband
ze~f; maar dan vervolgens ook de kameraden uit de
naburige verbanden.
En niet slechts tot de leden alleen, maar ook tot
de vrienden van ons anti-revolutie instituut gaat onze uÏtnoodiging.
AN.en op 10 Jrmi naar Steenwijk!
Die, dag worde <loor allen zooveel mogelijk gereserveerd.
Thans moeten reeds plannen gemaakt worden om
te samen op zoo voordeelig mogelijke wijze te reizen.
Zóó wordt deze dag op z'n best voorbe~·eid !
Dáár ontmoeten wij, vrienden van den Landstorm,
elkander in een echt feestelijke nationale stemming!
Dààr moge de aanb!ik van duizenden eenswillenden, optrekkend onder dezelfde leuze een sfeer kweeken van verfrisschend enthousiasme, opdat helder en
kl'a'<lr eenzelfde doel en streven ons vereenigt.
Dá-ár op den Landdag van ons Verband vereenigen
wij, dat '\Vat ons sterken en bemoedigen kan met hetgeen vriendschap en organisatie tot veraangenaming
biedt, opdat de geest van saamhoorigheid en Vaderlandsliefde worde verlevendigd.
Ja, dat laatste vooral.
ons Vaderland is toch in den
Want, l'refde tot
grond der zaak de machtige beweegreden geweest tot
-;Je oprichting van ons Institrmt.
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De vermiste Knaap.
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Dat was een geval I Vreeslijk 1
Denkt het eens in I Mevrouw W olbers was
weduwe en zij had maar één kind; het kleine
Wimpie. En Winrpie werd vermist -

een kind

:van vier jaar...
Kees, de loopjongen van Mevrouw, had het
jochie meegenomen naar 't ijs.
,.zul je goed op 't kind passen, Kees~''
,,Jawel, Mevrouw".
,,Kees had Wimpie trouwens wel honderd
Jreeren meegenomen en er altijd goed voor gezorgd. Er viel niets op Kees aan te merken; hij
was schrander en gewillig. Nóóit eeen ongepast
woord I En Wimpie was altijd dol, om met Kees
mee te gaan.
Zoo ging hij dezen keer dan ook mee. Het
was winter; een helder blauwe lucht, en de
groote vliet achter 't dorp was dicht gevroren.
Het wemelde er van schaatsenrijders.
Wimpie was er niet van daan te krijgen, en
Kees, die al aardig uit de voeten ~on met de
schaatsen, brandde va:q. verlangen, om ook eens
de schaatsen onder te binden.
Maar dat gaf al te maal niets; hij had geen
schaatsen bij zich.
"Kees!'' riep toen een kameraad: ik schei er
uit. IM:ijn knie bezeerd! Wil jij mijn schaatsen
onder hebben 7"
Kees watertandde van het verleidelijke voorstel, maar hij dacht aan Wimpie, die warm ingepakt met glinsterende oogen stond te kijken.
,,Wil jij dan zoolang Wimpie in 't oog houden, Jan7''
,,Ik beloof het je, hoor I''
Kees zou de baan vijf maal op en neer rijden
en dan naar huis gaan. Maar hij reed wel twintig maal op en neer. Toen moest er toch een
end aan komen; hij bond de schaatser:.: af. Het

Liefde tot den geboortegrond, tot 0:\).Ze geschiedenis, tot behoud onzer zelfstandigheid ook in de ontwikkeling onzer nationale instellingen, dat alles wat
een echte zoon des Vaderlands onderscheidt van den
cosmopoliet, van den geest van bewuste omvèrwerping van het Gezag, geeft kleur en leven aan het
gevoel van saamhoorigheid tusschen de zonen van
één Volk, de loten van eenen Stam"!
Dáárom naar den Landdag, naar Steenwijk.
Daarmee willen wij toch demonstreeren de handhaving van de beste tradities onzes Volks;
daaruit blijkt de rustige kracht onzer zich steeds
ontwikkelende organisatie;
dààr trede naar buiten de onverwoestbare overtuiging, dat tot de schutze van 't wettig gezag, onze
persoon, onze organisatie der Regeering ten di'enste
blijve gesteld!
Onze geest scherpe zich daar aan den echt Vaderlandschen geest in tegenstelling met den misdadigen
geest tot omkeering en verwoesting, die ook in ons
Volksleven helaas! de fundamenten van ons Volksbestaan omwoelt en ondergraaft.
Voor dezulken zij onzen Landdag een ernstige
bedreiging!
Maar ook spreke de Landdag van den Bijzonderen
Vrijwlligen Landstorm een duidelijke taal tot· k o r tz i c h t i g e n e n d w a z e n.
Want ook dezen heeft de Vaderlandsche geschiedenis alle eeuwen door gekend!
K o r t z i c h t i g e n e n d w a z e n, de slimmerds van: ,,geen man en geen cent" voor de verdediging der hoogste en heiligste tradities!
Kortzichtig en dwaas dààrom, omdat de geheele
natuur, ons leven, onze geschiedenis, ja de ontwikkeling van het geheele menschelijke geslacht ons prediken de handhaving der schoonste idealen door de
macht van onzen geest, door de kracht van onzen
arm!
De menschelijke geest maakt zich sterk in de
afwending van dreigende rampen; het kind vindt bescherming in de teedere zorgen zijner ouders vo<;>rtspruitend en zich uitlevend in ontwikkelende levensenergie;
de vrouw stelt zich als vanzelf sprekend onder de
veilige hoede haars mans;
de zwakke schuilt intuïtief onder de vleugelen van
den sterke;
zelfs het redelooze dier ontving van zijn Schepper
zijn natuurlijke verdedigingsmiddelen naar zijnen
aard, opdat het 't dreigend leed zou vermogen af te
wenden!
Alleen de weerloosheidpredikers vinden geen mid-

begon reeds te schemeren; de zon was ondergegaan.
Het was een heele toer, om Jan te vinden,
want er was veel volk op de been. Maar tenslotte vond hij Jan, die in een hoogloo.pende
ruzie met een buurjongen was gewikkeld.
,,Waar is Wimpieî" was Kees' e,erste vraag.
"Ik heb hem op een bank bij gindschen knotc
wilg neergezet; daar zou hij wachten", luidde
het antwoord.
Kees holde er heen. Het jochie was er niet te
vinden ; het was nergens te vinden. Het geheele
dorp geraakte in rep en roer en de politie werd
gewaarschuwd.
Mevrouw W olbers loofde duizend gulden uit
voor wie Wimpie terug bezorgde; de dagbladen
bevatten een oproep met het portret van het
kind.
Alles vergeefsch ! Dagen, weken, maanden
verliepen. liet werd eenzaam in het mooie
heerenhuis van Mevrouw Wolbers; men zag
haar zelden meer uitgaan. Zondags in de kerk
- daar zag men haar zitten. Het was een oude
vrouw geworden, verpletterd door de smart ...

delen ter bescherming noodig; zij proclameeren de
menschheid als volmaakt goed!
De beschaving is immers een ontwikkelingsperiode
tot dien geluksstaat?
En zij beroepen zich in hunne consequenties op den
wereldvrede, die komt naarmate de ontwapening
meer volledig wordt doorgevoerd.
Kortzichtigen en dwazen toch noemen wij hen, die
meenen, dat, wanneer wij maar niet gewapend zijn,
men gespaard zal blijven voor oorlog of gewelddadig
verzet!
Daarom sluiten zij niet hun huis des avonds, noch
behoeven dezulken een brandkast voor hun kostbaar
bezit!?
Daarom behoeven zij geen wapenen tot handhaving van het wettig gezag; zij steunen dat met een
vriendelijk gezicht!
Wij, mannen van den Bijzonderen Vrijwilligen
Lándstorm doen het op onze wijs "als 't moet" met
't geweer in den vuist!
Dat is 't verschil.
Donderdag 10 Juni naar .Steenwijk! Gij mannen van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, als één
man in 't beself van Uw plicht
H. J. B.

Landstormverband "Twente".

Landdag te Delden.
Op het station te Hengelo was 8 Mei te zien, dat .
er iets bijzonders aan de hand was. Hooggehoede
heeren liepen daar rond, terwijl er voorts tal van
officieren waren. De sneltrein uit Holland, die te
half elf binnenstoomde, bracht ta~ van hooge bezoekers voor den landdag mede, w.o. de ministers
van Oorlog en van Waterstaat, de heeren Lambooy
en v. d. Vegte. De Excellenties werden door een
commissie van ontvangst verwelkomd en naar de
auto's geleid, welke op het stationsplein stonden te
wachten en waarmede de reis naar Delden gemaakt
zou worden.
Tal van menschen bewogen zich door de straten;
op weg naar het gemeentehuis ontmoetten we een
film-operateur van de Polygoon-fabriek en een van
de "Orion".
Eerst aan het station te Hengelo en daarna op
het stadhuis te Delden wer1en de hooge gasten ontvangen. De burgemeester, J. A. H. Steinweg, hield
daar voor het groote aantal aanwezigen een toespraak, waarin hij zijn blijdschap erover uitsprak,
dat men als plaats voor dezen eersten landdag Delden
gekozen had, Delden, dat door velen de parel van
Twenthe wordt genoemd. Niet dat we u hier veel
Mevrouw Wolbers was diep ongelukkig, maar
Kees was ook ongelukkig. Overal stuursche ge,.
zichten ! norsche gebaren !
"Wat ben je toch een ellendeling!" zei de
veldwachter tot hem. En slechts Truitje Hooijen,
die onlangs als tweede dienstmeisje bij Mevrouw
W olbers in dienst was getreden, troostte hem.
"Het was een verzuim, Kees,'' zeide ze: ,,een
leelijk verzuim. 't Is niet goeà. te praten - in
der eeuwigheid niet, dat is glad genoeg. Maar
Wimpie kan nog wel terecht komen; zigeuners
kunnen hem geroofd hebben. Houd moed,
Keesje!"
.
Kees vond een nieuwen dienst bij den dorpssmid Herkelijns.
't Ging niet zoo gemakkelijk. De smidsvrouw,
die van de tongreep was gesneden, had het er
niet op begrepen en had gezegd : ,,Piet, neem
hem niet! Zoo 'n rakker, die 'n wurm van een
kind in den steek kan laten!"
En de smid zou 't ook niet hebben gedaan,
indien er niet zooveel werk was geweest aan den
winkel, en indien er een andere leerling te vinden was geweest. Zoo kwam Kees in de smidse
van Herkelijns terecht.

Kees kon in zijn dienst niet meer blijven, en
hij ging. Het dorp keerde hem den rug toe;
zijn ouders zeiden, dat hij een onuitwischbaren
Herkelijns had ::iet dat al geen slechte keuze
smet had geworpen op hun naam, en Kees boog gedaan. Zes jaren waren voorbijgegaan, en Kees
het hoofd.
was gezel en de rechterhand van zijn baas geVerdiend! zuchtte hij : ,,verdiend!'' Het was worden. Hei ! wat stoven de vonken van het
het zelfverwijt, dat in zijn binnenste knaagde. wit gloeiende ijzer, als zijn hamer er op neer
In een onbedacht oogenblik had hij de hoede daverde! Er werd geen knapper smidsgezel geover vVimpie aan een anderen jongen toever- vonden in den ganschen omtrek, en slechts één
trouwd; dat had hij nooit mogen doen, en door droeve schaduw viel op zijn levenspad - het
dit lichtzinnige gedrag was Mevrouw, die hem was de vermiste knaap, het kleine Wimpie.
nog pas in een splinternieuw pak had gestoken,
Het was op een voormiddag, in de Meimaand
in een grenzenlooze ellende gestort.
Het had dagen lang sterk gewaaid ; felle stort•
Wimpie. vermist! Er lag een angstige onzeker- buien waren neergekletterd. Maar sinds eerheid in, die de moeder in lange, slapeJooze nach- gister was het weer veranderd; een zoele lenteten folterde, en ze zou er krankzinnig van zijn lucht waaide over de velden - o, het werd een
geworden, indien ze haar droevig lot niet had lust, de vruchtbare akkers te zien!
kunnen overgeven aan Hem, Die alles bestuurt
"Wil ik het paard van Van Dalen even weg
• brengen, baas î'' vroeg Kees.
:uaar Zijn hoogen en wijzen wil.

,
'
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stedelijk schoon kunnen bieden, aldus spr. Het stadje
werd in 1538 en 1655 door branden geteisterd, zoodat
van oud-stedelijk schoon niet veel gespaard bleef.
Maar Delden dankt zijn goeden naam aan het
Twickelsch landschap dat het omringt, aan het landschap, dat opvolgende eigenaren hebben weten
te koesteren als -een waardevol bezit. Wanneer ik
dan zeg, ging de burgemeester voort, dat het een
goede gedachte is geweest van ·de gewestelijke commissie, deze landdag te Delden te houden, dan denk
ik aan het natuurgenot, dat dit landschap· te genieten geeft, een genot, dat het geestelijk niveau
verheft en juist daarom zoo goed past bij
den
vredigen geest, die de landdagen van den Bijz. Vrijw.
Landstorm te bevorderen beoogen, den geest van
saamhoorigheid, den geest van trouw aan het wettig
gezag.
De Minister van Oorlog, de heer Lambooy, dankte
voor de door den burgemeester gesproken woorden.
Aanvankelijk was hij niet van plan, hier te komen,
wijl het hem bijzonder moeilijk viel, na het aanvaarden van zijn ambt, zich thans vrij te maken.
Hij is echter gezwicht voor den aandrang, door den
ijverigen voorzitter van de Nationale Landstorm
Commissie op hem uitgeoefend, die hem het
perspectief van een model landdag opende,
waarbij, naar deze meende, de Minister niet
mocht ontbreken. En thans is spr. toch maar
blij, dat hij zijn aanvankelijke bezwaren overwonnen heeft. Hij acht het een gelukkig idee, dat
men juist Delden als plaats voor den eersten landdag gekozen heeft, een plaats, die hij door zijn
ambtsreizen zeer goed kent. Hoe meer dergelijke
landdagen worden gehouden en slagen, des te meer
waarborgen heeft men, dat de landstorm aan haar
roeping voldoet. Als het moet, eindigt spr., dan zijn
we er, doch hoe beter de landdagen slagen, des te
minder zal het noodig zijn dat we moeten.
Na het aanbieden van ververschingen, was hiermede de ontvangst afgeloopen. Reeds voor den aanvang hadden de stafmuziek van de Kol. Reserve uit
Nijmegen en het korps pijpers van de Kon. Marine
zich voor het stadhuis opgesteld, waar zij bij aankomst der gasten het Wilhelmus lieten hooren, en
ook na afloop speelden zij enkele Vaderlandsche
liederen.
In · het stadje was intusschen een groote drukte
ontstaan. Op fietsen, in rijtuigen, motorbussen,
vracht- en luxe-auto's en met den trein, waren duizenden belangstellenden uit de naaste omgeving,
maar ook van verderaf aangekomen, die, a!len in
hun Zondagsche pak gestoken, velen in gewestelijke
kleetèndr'àcht, zieh naar het terrein begaven. Voor

de goede orde en het geregelde verkeer werd zorg
gedragen door een veertigtal marechaussee's onder
leiding van een kapitein.
Een groot aantal menschen had zich op het terrein
verzameld; naar schatting waren minstens 8000 personen aanwezig.
Het terrein zelf, een prachtige weide, aan den
straatweg van Hengelo naar Delden, aan het begin
van de Twickelsche bosschen gelegen, was feestelijk
getooid met dundoek in nationale kleuren, en onder
leiding van de res.-kapitein G. W. Stroink, keurig
in orde gemaakt. Er waren tenten geplaatst ten behoeve van eventueele onverwachte gebeurtenissen;
een afzonderlijke ruimte was er voor genoodigden
gereserveerd; er waren twee muziektenten, een
groote tent voor lafenis der dorstige kelen, en zelfs
waren er nog eenige kermiskramen - onschuldige
- waar men koek en souvenirs kon krijgen en waar
men zijn vaardigheid in schijfschieten kon toonen.
Een groote ruimte was er voor de verschillende
demonstraties afgeperkt, en daarachter was ruimte
gelaten voor het publiek, dat zonder moeite het
geheele verloop van de gebeurtenissen kon volgen.
Onder de genoodigden merkten we op den Commissaris der Koningin in Overijssel, mr. A. E. baron
Waterstaat; de oud-Minister van Oorlog Van Dijk,
het Tweede Kamerlid Duymaer van Twist, generaalmajoor G. W. Fris, een twintigtal burgemeesters uit
deze streek en zelfs die van Dordrecht, waar
eveneens een landdag zal worden gehouden,
en voor welke deze landdag als voorbeeld
diende. En verder waren er nog een groot aantal
groot-industrieelen uit Twente, waarvan we noemen
den heer Ludw. van Heek, den heer Joh. Gelderman
en den heer Van Wulfften Palthe uit Amelo.
Na de gebruikelijk begroetingen en een stukje
muziek, werd de Landdag geopend door den reserv,emajoor der Infanterie, den heer J. W. C. C. Tucker,
voorzitter van de gewestelijke Landstormcommissie
Twente. Reeds direct viel de eerste dienstweigeraar
bij al dit militaire vertoon te signaleeren. De loudspeaker vertikte het namelijk, en ze bleef weigeren,
ondanks den aandrang die op haar werd uitgeoefend.
Het publiek kreeg toen de vrijheid binnen de afgeperkte ruimte te komen, zoodat er toch niets van
het gesprokene verloren ging.
De heer Tucker begon dan er zijn vreugde over
uit te spreken, dat er zoovele duizenden aan den oproep gehoo::- hadden gegeven en naar den Landdag
te Delden waren gekomen. Hij begroette de hooge
gasten, en zeide vervolgens, dat het hoofddoel van
deze landdagen is, het bestaan en het doel der orga-

De baas vond het goed, en Kees sprong op
het paard, dat hij zoo pas had beslagen. Hij wist
bij Van Dalen even goed den weg als in de
smidse, en zette het paard op stal.
Daar kwam de boer, die tevens wethouder was,
aan.
,,Heb je de Zigeuners ook gezien op den driesprong, Kees'/''
De smidsgezel had ze terdege goed gezien. Het
waren drie onoogelijke woonwagens, dm op den
berm van den driesprong waren uitgespannen.
,, 't Zijn brutale rakkers!'' mopperde Van
Dalen. ,,Ze joegen vannacht hun knollen in mijn
hooikamp."
Kees lachte.
"U is wethouder, Van Dalen; zet ze buiten
de dorpsgrens ! ''
,, 't Zal aan mij niet liggen," luidde het
antwoord.
't Werd tijd voor Kees, als hij op etenstijd
thuis zou zijn. Zoo wandelde hij dan terug, terwijl hij, op den driesprong gekomen, den Zigeunertroep wat scherper opnam. Hij zag daar twee
lJootigc kerels met groote, pikzwarte baarden
staan; ze leunden, met de handen m de zakken,
tegen het zijschot van een woonwagen, terwijl
een troep Zigeunerkinderen kwamen aanhollen,
om een paar centen machtig te worden. Het
waren brutale tronies, vuil en smerig.
Een er onder had echter een blankere gelaatskleur; het trok de aandacht van den smidsgezcl.
,,Hoe heet je, jongen'/''
,,Charles heet ik.''
,,En je verdere naam'/''
"Ik heb geen vorderen naam. Zeg, baas - heb
je niet een paar centen voor me'/''
,,Ook al zoo'n schooier!" dacht Kees.
En toen de jongen opdringerig werd, de hongerige oogen op de handen van Kees gericht, riep
de smidsgezcl op barschcn toon: ,,Geen halve
cent, hoor!"
l\Iaar Charles hield hardnekkig vol; hij scheen
gewend aan die norschc afwijzingen. En de handen uitstrekkend, terwijl de oogen smeekend op

Kees waren gericht, zeide hij : ,,Eén centje maar,
baas, één centje!"
Het waren hemlsblauwe oogen, net de oogen
van Wimpie ! En het was datzelfde blonde, krullende haar!
Roerloos stond daar de smidsgezel, als van den
bliksem getroffen. Het was, al."-of hij een visioen
zag. Er was nog een los dubbeltje in zijn broekzak, en hij gaf het den jongen.
Charles was ontsteld van de groote som. Hij
greep de eeltige hand van zijn weldoener en kuste
ze; toen ijlde hij weg, door de heele bende gevolgd, terwijl Kees hem in een onbeschrijfelijke
opwinding na staarde.
In die verloopen jaren had Kees wel tien maal
gemeend, Wimpie 's spoor ontdekt te hebben, en
steeds was het op een harde teleurstelling uitgeloopen - stond het raadsel thans ontknoopt te
worden?
Langzaam ging hij heen, al maar nadenkend,
wat hij nu zou doen. Duizend gedachten flitsten
hem door het brein; het was, om er dol van te
worden.
Daar, de bocht van den weg omslaande, verhelderde ineens zijn geloof. Het was Truitje
Hooyen; zij diende thans als eerste meid bij
l\Ievrouw W olbers, sinds de vorige was getrouwd.
Ze stonden op een bijzonder goeden voet met
elkander. Er werd in 't dorp zelfs gemompeld
van een stille verkeering, en die 't zeiden, hadden het niet zoover mis. Ze waren heimelijk al
aan 't potten, opdat Kees later een eigen
smederij zou kunnen beginnen. En dan... ja
dan ...
\Vat mankeer je toch'?'' vroeg het meisje met
een vroolijken lach: ,,heb je het mannetje in de
maan gezien'?''
Kees vertelde haar zijn wedervaren, en snel
beraden als zij was, zeide ze: De zaak is al heel
eenvoudig. Wimpic had een moedervlek rechts
van zijn h~ls; dat moet onderzocht; en dan
weten we 't' '.
,,Hij draagt een blauwen halsdoek, Trui".

van Voorst tot Voorst; de Ministers van Oorlog en

nisatie bekend te maken. Men wilde het groote nut
ervan voor de gemeenschap aantoonen, en belangstelling wekken voor het instituut, van welks bestaan
men in ve1·schillende standen der maatschappij
totaal onkundig is. De meesten onder ons, aldus spr.,
zijn geworden materialisten en hebben geen oog meer
voor de belangen van de gemeenschap. In dit opzicht
staan zij gelijk met de communisten. De organisatie
van den B. V. L. is een hinderpaal op den weg naar
hun macht, en daarom willen de communisten dan
ook opheffig van dit korps. Maar zoo iets; dan is
juist dat wel een bewijs van de noodzakelijkheid van
zijn bestaan.
Maar elk instituut, hoe nuttig ook, heeft behoefte
aan sympathie en steun om te kunnen groeien. Waar
aan den eenen kant men niet opziet tegen laster,
om den V. L. den kop in te drukken, daar heeft het
korps aan den anderen kant behoefte aan idealisten,
die het voor den V. L. opnemen. De Landstorm
beoogt geen militair doel, doch wil zuiver preventief
werk verrichten. Maar sterk making blijft noodzakelijk, om hen, die te eeniger tijd naar de macht
zouden willen grijpen, te toonen, dat dit niet kan.
worden gedeeld.
Na hem sprak de heer Duymaer van Twist. Hij
zeide, het een eer te achten, voorzitter der Nat.
Landstormcommissie te zijn. Nog nooit is tevergeefs
een beroep gedaan op den Landstorm, daar waar het
gold, de orde en de wet van ons vaderland te ver•
<ledigen. Met groote enthousiasme gaf men zien
altijd, en het is dan ook wel zeker, dat de regeering
op de ruim 50.000 man za~ kunnen rekenen, als men
zou willen grijpen naar de macht, zooals men dat in
1918 heeft beproefd. Spr. wil dank brengen aan allen;
die hebben meegewerkt dezen dag te doen slagen,
wijl het zoo moeilijk is, hier in Twente terrein te
vinden. Speciaal wil hij echter dank brengen aan
majoor Tucker als voorzitter, en aan den heer
Bruggeman als secretaris van de gewestelijke afdeeling Twente. Hij reikte hun elk, als blijk van
waardeering, een souvenir over. Dan wil hij dank
brengen aan baron Van Heeckeren van W assenaer,
dat hij het terrein wel beschikbaar heeft willen
stellen, en aan Twentsche textielfabrikanten, die hun
werktijd in verband met dezen Landdag hebben ge•
wijzigd, zoodat hun personeel hier aanwezig kon zijn.
Hij eindigt met een driewerf hoera voor de Koningin.
Vervolgens voerde het woord oud-mÎI\ister van
Oorlog, J. J. C. van Dijk. Spr. zette uiteen, waarom
hij het vormen van gewestelijke verbanden zoo nut,.
tig acht. Men kan zich als vaderlander één gevoelen
met allen, maar door karakter en gemoed zich meer.
tot een bepaald gewest vaelen · aangetrokken. Ver•
"Goed, äie moet ik van hem koopen - wat
heb je er voor over?"
,,Al mijn hebben en houden, als 't werkelijk:
Wimpie is".
't Was zijn hevige opwinding, ma-ar het
meisje bleef kalm.
"Tut, tut; dat is gekke praat I" zei ze, en ze
dacht aan die aanstaande smederij. ,,Ga nu
maar naar huis, en ik kom 't je vertellen!''
,,Bijna den hond in äen pot gevonden!'' beweerde de smidsvrouw, toen Kees binnentrad.
Ze waren al half gereed met het eten.
"Er is toch geen ongeluk gebeurd met den
vos?'' vroeg Herkelijns. Hij heeft soms van
die vreemde nukken. Schik maar gauw aan!''
En Kees schikte aan, maar hij kon geen brolt
door de keel krijgen. Zijn ontroering was te
groot, en deze sterke smidsgezel met zijn zenu•
wen als kabeltouwen barstte ineens in eeJl
krampachtig gesnik uit.
,,,Vel, crimineel!" riep de smid in groote
verbazing: ,,wat is dàt nou 1 Waarom huil je
toch, jongen î Wat bezielt je 1"
Kees stond op en ging naar de pomp, om zijn
jagende polsen onder een konden straal water
te houden.
Daar morrelt hem iets door den kop, Piet!"
zei de smidsvrouw, het eten afruimend. ,, Trui
kwam zooeven voorbij, ze moet hem tegen zijn
gekomen en zal hem den bons hebben gegeven.
Dan krijgt zoo 'n jonge kerel van die miserabeligheden. Laat hem maar uit.schreeuwen - dat
is het beste voor de overkropte zenuwen!''
Zti gloeide van nieuwsgierigheid, en toen de
tafel was opgeruimd, ging ze naar de pomp.
,,Dat knapt op, Kees. Maar toch nog een'
beetje gealtereerd - is '~ niet'?"
,, 't Zal wel beteren, vrouw IIerkelijns' '.
,,Dat is flinke taal. Zoo 'n jongen als fü behoeft om zoo 'n vrouwspersoon niet te greinen,
hoor! Geen handvol maar een Jan.dvol ! ''
Kees keek haar aan met zijn roodgekreten
oogcn.
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scheidenheid is dan ook goed, waar die zich oplost
in de groote eenheid. Ook Gods schepping is verscheiden van aard, in duizende::lei vormen versplitst,
maar toch openbaart zich in dit Rijk in onverbreekbare eenheid. Het is hem een voorrecht, het Twentsch
Verband te mogen begroeten, omdat hij weet, dat
ook deze groep pal zal staan en trouw zal toonen
aan het wettig gezag, als het revolutionnair geweld
de hand daarnaar zou willen uitstrekken en een
minderheid zijn wil aan de meerderheid zou willen
opleggen. Men is hier samengekomen, niet om een
bedreiging te vormen, maar om uiting te geven aan
het eenheidsgevoe1
De landdag moet naar buiten toonen, dat de Vrijw.
Landst. er nog is, en juist dit werkt preventief zeer
krachtig. Men bedenke het goed: de V. L. wil geen
geweld, ze is slechts als een dreigende vinger tegenover hen, die naar de macht willen grijpen. Is het
nog noodig, dat de Landstorm bestaat? Ja, zegt
spr., meer dan ooit, want de partij, die dit instituut
heeft noodig gemaakt, heeft nog niet afgezien van
haar doel. Ze wacht slechts op den juisten tijd. En
zij weet, dat juist de Landstorm een belemmering is
voor dat pogen. Daaruit is de belangstelling te verklaren, waarmee bij elke begrooting gevraagd wordt
wat de V. L. kost. Men . wil dat instituut weg hebben. Iedere partij, zegt spr., wordt opgedreven door
hen, die nog verder willen. De communisten in
Moskou maken de socialisten hier jaloersch, en zoo
is het niet ondenkbaar, dat men zich hier ook mettertijd zou kunnen vergrijpen aan de zedelijke en
maatschappelijke instellingen. Men moet niet vergeten, vervolgt spr., socialisme en communisme zijn
kinderen van denzelfden geestelijken vader. Het
bloed druipt waar het niet gaan kan, en ze zijn in
wezen één. En de geest van revolutie zal dan ook
niet eerder rusten, voordat het uiterste is bereikt.
Maar ook bij ons volk kruipt het bloed waar het niet
gaan kan, en waar gemeenschappelijk gevaar dreigt,
zijn allen het eens. Wij allen willen het land beschermen tegen den vijand van buiten en van binnen.
Ten slotte sprak prof. Felix Otten O. P" van
Zwolle, lid van de gewestelijke _L andstormcommissie.
Hij noemde het een waagstuk, hier nog te komen
spreken, waar anderen voor hem het reeds zoo voortreffelijk hadden geze,g'd. Maar toch voelt sp~. zich
hier best op zijn plaats. Misschien zal men vragen:
"Wat doet die zwartrok. hier?" Spr. kan het in
enkele woorden zeggen. Hij doet niet aa~ politi~k.
maar toçJi zou zijn aanw~zigheid hier ~~~ ..bewiJzen, dat" in nationaal opzitht cle coalitie nog bèstaat.
Ook wil hij hier komen getuigen, ·omdat er în de

wereld zoo'n vervlakking gekomen is. Het sc},Jjnt,
dat de jongelieden nog maar alleen wat gevoelen
voor voetbal en niets anders. Dat nu zou hij zoo
graag anders willen. Men zegt van de Twentenaren,
dat ze harde koppen hebben, en dat kan hij in zooverre aanvaarden, dat hun schedels hard zijn, maar
daaronder verbergen zij een gezond stel hersens. Het
is daarvandaan waarschijnlijk ook, dat ·ondanks het
slechte weer, zooveel duizenden van heinde en verre
zij.r: opgekomen. Zij hier hebben gevoel voor hoogere
goederen dan de materieele a!leen. Den laatsten tijd,
zijn, met het oog op dezen landdag, vele pamfletten
verspreid, tegen het militarisme. Hijzelf mocht ook
zoo'n pakje ontvangen. De katholiek is echter gewoon, waardeloos papier te bestemmen voor den
paus, en zoo is ook dit bundeltje dien weg op gegaan.
Als de heer Hugenholtz dat wist, zou hij het zebr
niet hebben gezonden. Maar spreker wil hier uitdrukkelijk verklaren, dat deze landdag niet te maken
heeft met militarisme. Militarisme, zooals bij onze
buren, heeft Nederland gelukkig nooit gekend. Er
is echter een goed militairisme, zooals er ook een
goed kapitalisme kan zijn, en zoo durft spreker te
beweren, dat iemand die een militaire uniform
draagt, nog geen militairist is. Evenmin als iemand
die over kapitaal beschikt, een kapitalist behoeft te
zijn in de beteekenis, die er gewoonlijk aan wordt gehecht. Het militarisme heeft de neiging tot heerschen, tot uitbreiding van gebied, maar dat heeft
men hier nooit gekend. Ons leger heeft tot doel den
vrede. Deze vrede zou allicht verstoord kunnen worden door de revolutie, en nu is het de taak ook van
den V.L., op te komen voor het wettig gezag. Als dan
de V.L. geen militarisme is, wat is het dan wel?
Het is, zegt spr., wat het in 1918 was, toen het korps
zich schaarde om den troon van de Koningin, toen
deze in gevaar verkeerde. Het gezag moet er zijn.
Het is niet aan bepaalde vormen t"ebonden. En zoo
komt het gezag, dat we hier hebben, overeen met
den aard van ons volk en is het ingesteld op de con.stit11oneele monarchie. Het is de mooiste vorm van
gezag die er bestaat, en waard gesteund te worden.
En · aan het hoofd daarvan staat onze geëerbiedigde
Koningin, die niet is een landsvrouwe, maar een
landsmoeder. Van haar groote liefde voor ons volk
heeft zij bij den jongsten watersnood weer voldoende
doen blijken door dagen aéhtereen door de geteisterde gebieden te zwalken en zelfs de "Oproerige Krabbelaar" (Kleerekooper) bracht haar daarvoor in
,,Het Volk" een woord van hulde.
~og altijd dreigt er van rooden kant gevaar tegen
deze constitûtie. Welnu, daartegen moet men de V. L.
als krachtige troef in handen houden. Als men deze

organisatie versterkt, dan kan ze uitstekend preventief werk doen tegen elk dreigend revolutiegevaar.
Dat is waarlijk geen militairisme. En met de felste
anti-militairist zou spr. dan ook kunnen uitroepen:
"Oorlog aan den Oorlog!" De leuze zelf zegt spr. zegt
echter weinig. Want wil men den oorlog weg hebben,
dan moet men de menschen opvoeden van binnen uit,
hen beter mak!')n, en hun de christelijke liefde deelachtig doen worden. Zij die echter zoo hard schreeuwen tegen geweld en tegen militarisme, zouden er
zeker niet tegen opzien een revolutie te ontketenen
terwille van het Moskousch paradijs. Daarvoor
wenscht spr. echter hartelijk te bedanken. Zeker, zoo
besluit hij, in ons land is er nog zeer veel te verbeteren, op sociaal en economisch terrein. Dat moet echter niet geschieden langs den weg van revolutie, doch
van een gezonde evolutie.
Alsnu beklom weer majoor Tucker het spreekgestoelte, voor het uitreiken van de prijzen, verworven
bij den schietwedstrijd voor Twente. Eij hield daarbij een korte toespraak, waarin hij de hoop i:itsprak,
dat de manschappen, bij dreigend gevaar, hun verworven schietvaardigheid mochten benutte.1. De winnaar van den eersten prijs, J. Vaartjes, uit Vrooms- ·
hoop, verwierf met het volledig vereischte aantal
punten een groote medaille.
Nadat de toespraken waren geëindigd, werd met
de verdere afwerking van het programma begonnen.
Allereerst werd er tegen een donkere boomengroélp
een stand uitgevoerd "Als 't Moet", door eenige
manschappen van de compagnie Dedemsvaart. Door
verschillenden stand van de manschappen, welke voor
dit doel in het wit gekleed waren, ·werden de letters
van voormelde drie woorden gevormd.
Daarna kwam het defilé van de mariniers en het
detachement der koloniale reserve met muziek. De
muziek van de mariniers met het martiale van den
tamboer-majoor was imponeerend. Dit kleine troepje
pijpers met hun eigenaardige muziek had •bekoring.
Daarna kwam er een lange rij van auto's en motoren
over het veld gereden. De beroemde Arnhemsche gele
rijders, met hun groote berenmutsen op, zag
men hierna: in woesten galop op hun prachtige
paardjes, over het veld rennen, kanonnen achter zich ·
aantrekkende. En zelfs brachten ze deze stukken
nog in stelling en lieten eenige schoten bulderen.
Hierna kwamen de · huza.ren uit Deventer. Ze
voerden vlugge charges uit en lieten hun paarden
rennen, dat het een aard had, terwijl ze tenslotte
springoefeningen met hindernissen uitvoerden.
Als slotnummer van het pro~a,mma .werden ;er rn,
motorwedstrijden gehouden, waarbij groote -vaardigheid in het besturen van motorrijwielen werd aan

,, 't .Zit hem niet in Truitje".
,,Waarin dan?''
,,'t Gaat om Wimpie".
"Om Wimpie? Welk Wimpie? Om Wimpie
Wolbers?" En vrouw Herkelyns sloeg de handen van verbazing aan haar hoofd.
Kees keek op zijn horloge. Het was één uur.
En tot half twee had hij vrij. Hij ging in een
schier onduldbare spanning den weg op, het
meisje· tegemoet, en in de bocht van den weg,
waar hij haar straks had ontmoet, zag hij haar
aankomen.
Zij holde bijna; dat was een goed teeken. Ze
zwaaide met een vod van een halsdoek ... En uit
de verte rier ze reeds: ,,De moedervlek is er,
Kees 1. En 't is Wimpie, hoor!"
Haar bevallig gelaat gloeide, toen ze Kees
bereikte. Zij hield zich dapper, maar twee·
groote tranen biggelden over haar wangen.
,,0, die beste Mevrouw W olbers ! " zeide ze:
,,zij zal 't haast besterven van vreugde 1"
Toen kwam er iets onweerstaanbaars over
Kees. Hij keek links noch reohts, en had er het
heele dorp bijgestaan, hij zou 't hebben gedaan.
Hij sloeg den arm om Truida's hals en kuste
haar.
,,Mijn schat I mijn engel!" fluisterde hij.
Doch het mejsje keek wel rechts en links, en
ze voelde zich buitengewoon verlicht, dat geen
mensch deze opzienbarende handeling. had
gezien.

verweerd gelaat glom van plezier, want Mevrouw
W olbers was algemeen bemind.
Twee buurvrouwen kwamen binnenstormen.
"Wimpie is terecht, riep de grootste: ,,Wimpie
Wolbers 1 't Moet er zoo gebruld hebben aan den
driesprong; daar was zoo'n zwarte Zigeuner, die
Wimpie niet los wou laten, maar de burgemeester
trok de revolver en zei: ,,Laat los, of ik jaag je
een kogel door je goren kop !" Toen liet de vent
los. Ik weet het van de baker, en als ze 't liegt,
dan lieg ik in commissie."
Wimpie was een algemeen bezit geworden.
Ieder verheugde zich, en de meewarige huismoeders, die met den zuigeling op den arm, naar
buiten stoven, riepen, op dat Zigeunerskind wijzend: ,,Och, dat arme schaap! Ze moesten die
gemeene schobbejakken, die dat kind hebben gestolen, vierendeelen."
Een stroom menschen kwam voorbij, achter
Kees aan. De menschenstroom werd al grooter,
en Kees liep voorop, in de houding van een
koning, met Wimpie aan de hand. En Wimpie,
die er niets van begreep, keek zeer verbaasd
rond.
Voor den eersten keer na dien vreeselijken
avond, ruim zes jaren geleden, toen het jochie
werd vermist, stond Kees weer op de hooge stoep
van het heerenhuis, waar Mevrouw W olbers wo'onde.
Truitje was er niet. Zij had nog een boodschap
te doen bij den kruidenier, en de winkelierster
was lang van draad.
Kees belde aan. De tweede meid kwam voor
en opende de deur. Klets ! daar ging ze weer
dicht ...
Wij geven niet aan de deur!" riep ze.
Voor den tweeden keer werd gebeld; een tikje
forscher. En Mevrouw, die in de voorkamer zat,
ri~p: ,,Gijsje, daar wordt voor den tweeden keer
gebeld.''
"Zigeun.erstuig, Mevrouw!'' antwoordde Gijsje
uit de gang. ,,Het dorp is er van vergeven. Ze
hebben me vanmorgen wel tien keeren van m'n
werk gehaald."
['oen :werd e:e yoor den :derden keer gebeld:

met een geweld, alsof de b€l er af moest.
Mewouw schrok er van en keek door de
groote spiegelruiten de straat op.
,,Wat een oploop van menschen ! " riep ze.
"Gijsje, ga toch eens hóóren, wat er aan de
hand is! En is Truitje nog niet terug?"
Gijsje kwam echter niet spoedig uit haar gewone doen.
't Is niks, Mevrouw - totaliter niks! De menschen staan die Zigeuners maar aan te gapen."
Weer keek Mevrouw door het raam, e11 toen
Kees in dat bleeke, lijdende gelaat zag, werd het
hem te machtig. En hij riep, de vrije hand aan
den mond zettend, met alle kracht: ,,Hij is terecht! Ons klein Wimpie is terecht!"
Open "vloog" de buitendeur! En de menschen
konden net nog zien, hoe die deftige Mevrouw
den Zigeunersjongen in zijn smerige plunje aan
haar hart drukte... aan haar kloppend moederhart ...
•Toen viel de deur achter Wimpie en Kees.
En de smid had wel gelijk, toen hij tot zijn
wederhelft zei: ,,Ik kan naar Kees fluiten vandaag - dat verzeker ik je!"
0, het geluk was groot voor het moederhart
- onuitsprekelijk groot. God had haar zuchten,
haar stille tranen opgemerkt.
"Kees" zei ze een paar dagen laten, toen ze
hem had laten roepen: "ik heb met Truitje gesproken en met baas Herkelijns. Hij wordt al
een dag ouder; ik wil zijn smederij voor jou
koopen - hoe lijkt je dat?"
Een week later was de koop gesloten, en een
jaar later vierden Kees en Truitje hun vroolijke
bruiloft.
't Was een :feest! Het heele dorp ?ierde mee.
Mevrouw W olbers was er ook, en vlak naast den
gelukkigen bruidegom zat Wimpie ..•
De jongen had het dubbeltje nog in zijn zak,
dat hij van Kees had gekregen, en toen hij later '
een knap ingenieur werd, bezat hij 't nóg. Hij
liet het als een medaljon in een mooie lijst zetten met dit randschrift: ,,Vertrouw op God en
versaag nooit!'"
lU. PENNING.

De smid keek naar de klok.
,, 't Is twee uur," zei hij : en Kees is er nog
niet. En zooeven is de burgemeester met den
veldwachter in groote haast voorbij gekomen.
Ik snap er geen steek meer van."
Maar hij zou er spoedig meer van weten.
Daar kwam de vrouw de smidse binnen hollen.
"Piet," riep ze : ,,Piet ! " en ze overschreeuwde
zich haast; daar komt onze Kees aan met een
verloopen Zigeun.ersjongen, en dat moet Wimpie
Wolbers zijn I"
De baai wierp den hamer neer.
_ uN<,u breekt~ de kl-0mP,!u zei hij. !Maai: tjjn
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den dag gelegd. Zoo werd over een smalle brug van
ongeveer twee meter hoog gereden, over een wipplank en over een zeer smalle lat. De meesten van
de berijders deden de oefeningen voortreffelijk.
Een teleurstelling moet het voor ve!en zijn geweest
dat, waarschijnlijk met het oog op het slechte weer,
het eskadrille vliegtuigen uit Soesterberg niet ~ekomen was.
Inmiddels hadden de beide ministers, die per trein
's morgens in Hengelo waren gearriveerd en vandaar
per auto naar Delden waren gereden, met nog enkele
andere autoriteiten het ve!d verlaten en zich begeven
naar het kasteel, alwaar zij door den eigenaar werden ontvangen.
Hoewel de regen veel heeft verstoord, is deze landdag toch zeer goed geslaagd. De regeling was keurig
in orde, waarvoor den secretaris-penningmeester, den
heer L. A. M. Bruggeman, uit Oldenzaal en Kapitein
Stroink, alle lof toekomt.
Met versierde vrachtauto's, en autobussen, rijtuigen, fietsen en per trein keerden de bezoekers naar
hun woonplaatsen terug in de allerbeste stemming,
een duide!ijk bewijs van het welslagen van dezen
landdag.
Hieronder laten we den uitslag der schietwedstrij den volgen :
Deze wedstrijden op de verschillende banen in de
Landstormverbanden Twente, de IJssel en Veluwzoom hebben geleid tot de volgende resultaten:
Prijs.
Aantal beh.
punten.
1. J. Vaartjes, Vroomshoop
60-48
2. W. van 't Oever, Vroomshoop 49-46
49-46
3. H. D. v. d. Kouwe, Zwolle
49-38
4. A. J. v. Beek, Arnhem
48-46
5. J. Musch, Vroomshoop
48-46
6. H. v. d. Veen, Hardenberg
48-46
7. G. J. Meulenbelt, A!melo
48-42
8. A. Bosch, Almelo
48-41
9. W. T. Comijn, Almelo
47-47
10. G. K. v. Merle, Wijhe
11. J. Stegeman, Rheeze
47-46
12. K. Vaartjes Tz., Vroomshoop
47-46
47-46
13. G. Groothuis, Reutum
47-46
14. J. Bouwman, Zwolle
47-45
15. de la Mar, Apeldoorn
16. S. Holtslag, Bathmen
47-44
17. J. de Boer, Dedemsvaart
47-44
47-44
18. J.W. Katerberg, Oldenzaal
19. B. Verstraete, Zwolle
47-44
'20. J. Weidijk, Zwol!e
47-43
21. ll. Siêrîhk;'Vroomshoop-·47-42
22. G. Kortman, Gramsbergen
47-42
23. D. Timmerman, Gramsbergen 47-37
24. W. v. Leusen, Zwolle
47-36
25. A. J. L·e nsink, Bathmen
46-45
26. L. W. H. Borg, Apeldoorn
46-45
27. H. de Leeuw, Hellendoorn
46-45
28. F. Pfeiffer, Hellendoorn
46-45
29. C. Hulleman, Apeldoorn
46-44
36. F. Frowijn, Zwolle
46-44
46-44
31. H. Schipper, Dedemsvaart
46-43
32. J. Donfoeling, Enschede,
46-43
33. G. Koster, Dedemsvaart
34. J. Focks, Zutphen
46-42
35. G. Gerritsen, Zutphen
46-41
36. Hurink, Grambergen
46-40
37. J. Olthof, Doesburg
46-38
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38.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
68.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

G. Kampman, Ommen
H. Timmerman, Ommen
Jounink, de Lutte
D. Horstman, Ommen
F. Ranters, Hardenberg
G. Fokkert, Ommen
D. Hulleman, Arnhem
H. ter Haar, Enschede
T. Terpstra, Vroomshoop
F. Jou!ink, Bathman
,G" Bakker, Rijssen
D. Schoman, Zuthpen
G. Troost, Zutphen
P. Booy, Dedemsvaart
G. Schmitz, Rijssen
H. Borghuis, Delden
J. Masselink, Manderveen
H. Peddemors, Manderveen
H. Krukkert, Hellendoorn
G. Timmermans, Heemse
A. Thomasson, Enschede
J. v. Oene, Wijhe
W. Doctor, Nijverdal
Hulleman, Apeldoorn
P. Vledder, Vaassen
G. Kamper, Zwolle
R. I. Papink, Ommen

46-37
46-33
46-32
46-25
46-15
45-43
45-43
45-42
45-42
45-41
45-38
45-38
45-37
45-36
45-35
45-34
45-33
45-30
45-19
44-44
44-44
44-43
44-43
44-43
44-42
44-42
44-42

1WIE ZINGT DAAm
,,De Nw Edison"

Als de New Edison speelt, hoort men
De Lev e n d e Stem en de
bezoeker vraagt fluisterend:

,,WIE ZINGT DAAR?"

Wij noodigen u·uit tot een bezoek

Kunstzaal EDISON
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ADRESVERANDERINGEN

Dengenen, die "Het Landstormblad" ontvangen, wordt beleefd verzocht, na te willen
gaan of hun adres, op de adresband vermeld, wel het juiste is. Indien dit adres ni'et
volledig of foutief is, dan zal de Administratie van "Het Landstormblad" het ten zeerste op
prijs_ st~llen, wanneer zoo spoedig mogelijk onderstaand formulier - ongeteekend - maar nauwkeurig ingevuld, aan haar adres wordt toegezonden. Als drukwerk in ongesloten enveloppe zijn
slechts 2 cent portokosten verschuldigd.
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Voor de BijzondereVrijwilligers van den Land•
storm, ingedeeld bij opgemeld Korps, zullen de
schietoefeningen wederom worden gehouden op
den len en 3en Zaterdag van iederen maand; des
namiddags van 21/z-4½ uur, te beginnen met
den len Zaterdag van Mei.
Zooals men uit het Landstormblad No. 3 heeft
gelezen, zal de Landdag van ons korps gehouden
worden te Hilversum en wel op 19 Juni a.s., met
een daaraan verbonden schietwedstrijd met
Margapatronen. De leden, welke aan Landdag en
schietwedstrijd wenschen deel te nemen worden
verzocht hiervan tijdig aan den Plaatselijken Leider te Utrecht, Abstederdijk 13, mededeeling te
doen. Een en ander wordt gevraagd teneinde gezamenlijk te reizen, hetzij per spoor of auto.
Verder wordt thans reeds mededeeling gedaan,
dat het in 't voornemen ligt, teneinde meer contaet te verkrijgen met de vrijwilligers en om de
saamh.oorigheid te bewroeren, m den a.s. winter
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te komen tot zaalschietoefeningen met het Cylindergeweer en Buks.
Daar de voorbereiding van lCn en ander
eenigen tijd in beslag neemt, worden de vrijwilligers van de afdeeling Utrecht van opgemeld
korps, beleefd doch dringend verzocht, aan het
reeds eerder genoemd adres, op te geven of door
hen aan het houden van schietoefeningen in een
zaal ( éénmaal per week) adhaesid wordt betuigd.
B:ij voldoende deelneming aan den Landdag
op 19 Juni gaat vermoedelijk de schietoefening
op het fol't niet door.
De Plaatselijke Leider

F.
KENNEMERLAND.
Korpsscbietwedstrijd.
Het ligt in het voornemen in de maand Juni
a.s. een z.g. Korp:.schietwedstrijcl te houden op
het schietterrein te Overveen. Deze wedsttjjd
wordt gehouden met scherpe patronen. Het is
. hierbij de bedoeling, dat iedere afdeeling een
vertegenwoordigend 5-tal zendt, welk 5 tal door
den Plaatselijken Leider in overleg met den instructeur der schietoefeningen wordt samengesteld. Voorts zal het iederen vrijwilliger vrijstaan deel te nemen aan een bovendien te
houden "personeelen wedstrijd," terwijl ook een
z.g. ,,vrije baanwedstrijd" wordt gehouden op
R.iJlmcylindergeweer met bukspatronen ( afstand
12 M.), waarbij ieder een onbeperkt aantal series
· ad 0.10 per serie van 5 schoten zal mogen verschieten.
Nadere mededeelingen en uitvoerige bepaling.en zullen te zi:jnertijd aan alle wijwilligers van
lret Korps ( ook aan de vrijwiliigers de:..· Korpsen
Mx>t.ordienst, Spoorwegdienst en Vaartuigendienst) worden toegezonden.
De wedstrijd zal waarschijnlijk verdeeld worden over een Donderdagavond, Woensdagmiddag
en Zaaterdagmiddag.
De Secretaris,
C. ELDERMANS.

lic
liE

LANDSTORMKORPS STELLING VAN
AMSTERDAM.
Herdi)nking tienjarig bestaan van het
Landstorm.korps Stelling van Amsterdam.
Het worloopig programma voor de herdenking van het tienjarig bestaan is als volgt
samengesteld:
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Donderdag 1 Juli van 3 uur n.m. tot 9½ uur
n.m. : Korps- en Personeele schietwedstrijden
voor de vrijwilligers uit Amsterdam en de af.deelingen uit Groot Amsterdam. Des avonds generale repetitie van het Zangspel "Je Maintiendrai
Vrijdag 2 Juli: van 10 uur v.m. tot 4 uur n.m.
voortzetting der wedstrijden, nu toegankelijk
voor alu vrijwilligers. Des avonds 8 uur opvoering in het Gebouw Carré, Amstel 115-125 te
Amsterdam van het Nationaal Historisch Mobilisatie Zangspel "Je Maintiendrai ".
Zaterdag 3 Juli: van 10 uur v.m. tot 4 uur
n.m. : Voortzetting der schietwedstrijden voor
alk vrijwilligers. 5 uur prijsuitreiking. Des middags en des avonds opvoeringen van het Nationaal Historisch Mobilisatie Zangspel "Je Maintiendrai ", in het Gebouw Carré, .Amstel n5-125,
Amsterdam.
Aan de opvoeringen van het Nationaal Historisch Mobilisatie Zangspel zullen deelmmen
ongeveer 200 personen, waarvan 75 leden van
het La.ndstormkorps, 20 leden van de militaire
politietroepen en 60 leden van de Amsterdamsche Oranjevereenigingen. Bovendien beroeps.zangers en musici.
De voorstellingen worden toega.nkelijk gesteld
voor de leden van het Landstormkorps Stelling
van Amsterdam, voor de leden van de Amsterdamsche Oranje vereenigingen en voor het
publiek.
Het Eerecomité, gevormd voor de herdenking
van het 10-jarig bestaan, is als volgt samengesteld: Mr. J. B. Kan, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw; J. M. J. H. Lambooy,
Minister van Oorlog en Marine a.i.; Jhr. Mr. Dr.
A. Roëll, Commissaris der Koningin in NoordHolland; W. de Vlugt, Burgemeester van Amsterdam.; L. F. Du.ymaer van Twist, Voorzitter
Nationale Landstorm-Commissie; G. W. Fris,
Generaal-Majoor, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm.

Afdeelingen Zaandam, Koog-Zaandijk en
Westzaan.
In de huishoudelijke vergadering gehouden op
Vrijdagavond, 7 Mei 1926 te Zaandam, waarin aanwezig waren de Majoor C. de Veer, Commandant
van het Landstormkorps Stelling van Amsterdam,
alsmede de res.-kap. K. L. Scheil, Secr. van de G€w.
Landstorm Commissie, werd door den leider, den
heer J. H. Russelma.n, verslag uitgebracht over den
toestand der afdeelingen.

De voorzitter Notaris C. van Holk, deelde mede,
dat getracht zou worden, in verband met de steeds
zich uitbreidende afdeelingen, de plaatselijke kas te
versterken, teneinde in de gelegenheid te zijn in de
maand September of October a.s. wederom een
groote vergadering uit te schrijven voor alle leden
met hunne dames.
Het dan te verwachten groot aantal leden zou het
niet meer mogelijk maken in Zaandam te vergaderen, daar geen geschikte gelegenheid van voldoende
ruimte te Zaandam is te vinden, doch zou gebruik
moeten worden gemaakt van het aanbod van de
afdeeling Koog-Zaandijk om aldaar de gemeenschappelijke bijeenkomst te houden.
Na uitreiking van de prijzen door den Commandant van het Korps werd overleg gepleegd in.zake
het 10-jarig bestaan van het Landstormkorps Stelling van Amsterdam en de bijwoning van de schietwedstrijden aldaar door drie drietallen van de afdeelingen Zaandam, Koog-Zaandijk en Westzaan.

Afdeelingen Abcoude, Baambrugge, de Nes,
Weesp, Monnikenda.m, Katwoude, Duivendrecht, Sloten, Sloterdijk 811 Ouderkerk.
Al deze afdeelingen kwamen voor huishoudelijke
bijeenkomsten of schietoefeningen bijeen. De opkomst was wederom, behoudens in de afdeeling
Weesp, zeer bevredigend.

Schietwedstrijd voor Officieren en LeidersInstructeurs in de Stelling van Amsterdam.
Zaterdagmiddag 24 April, werden de in deze wedstrijden te Amsterdam behaalde prijzen door den
Majoor C. de Veer aan de prijswinnaars uitgereikt.
Hoofdklasse Officieren, le prijs le Luit. Benne.
Overgangsklasse Officieren, le prijs: Res. 1e Luit.
J. C. van Nie. Beginklasse 0fficieren, le prijs: Res.
le Luit. J. M. Altena. Hoofdklasse Leiders, le prijs:
C. Bree, Nederhorst den Berg. Beginklasse Leiders,
le prijs: M. van Poelgeest, Amstelveen.

Schietwedstrijd voor leden van de afdeeling
Amsterdam.
De prijzen behaald in deze wedstrijd werden op
Dinsdagavond 20 April uitgereikt.
Eereklasse le prijs: G. Wijman. Hoofdklasse, le
prijs: P. H. A. Bouman. Overgangsklasse, le prijs:
G. Hoogkamer. Beginklasse, le prijs: Ph, Petrie.
Aanmoedigingsklasse, le prijs: A. G. G. Rijnen.
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Zuid-Holland: West: te Delft op 26 Juni 1926.
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Leeuwarden.
Afscheid van Luit.-Kol. L. Schutte.

5 Juni 1926 .. Heden werd te Leeuwarden
een vergadering gehouden door het Friesch
]:'fationaar Comité met ,de Afd . .Com;mandf),nten,
Leiders en Pl. Landst. Commissie te
Leeuwarden.
Deze vergadering we1:d gehouden in het hofäl
,;áe 'krodn'' en stond onder leiding van Luit.
Kol. L. Schutte, die qij deze gelegenheid afscheid
nam van zijn Onder-Ct. en Pl. Leiders van het
Friesch Verband.
Te ruim 11 uur werd de vergadering door hem
geopend. Overste Schutte deelde mede, dat deze
vcgadering
zijn verzoek was uitgeschreven.
Het is voor hem zeer verblijdend, · dat bijna alle
Onder Cdt. en Pl. Leiders van het Friesah-Verbancl aanwezig zijn en dat, op enkele uitzö11deri,1gen na, allen aan zijn oproep gehoor hadden
gcgcyen.
Niet alleen, dat in deze vergadering Luit. Kol.
Schutte voor •'t laatst als Commandant . van het
Friesch Verband aanwezig was en afscheid· kwam
nemen van zijn Officieren en Onderofficieren,
doch ook meer zakelijke punten stonden op het
agendum.
Eerst voerde Overste Schutte het woord betreffende zijn vertrek naar Amersfoort en zeide,
dat 't hem eensdeels speet, dat hij geroepen -was,
van de Friesche Bijzondere Vrijwillige Landstormers afscheid te nemen, maar in verband
r.,et zijn promotie, heeft men dat van hoogethand alzoo besloten en ook in dezen herinnerde
hij er aan, dat een soldaat altijd gehoorzaam
moest zijn. Zoo gaat hij dan Friesland en zijn
jongens verlaten, maar zal nooit vergeten de
prettige samenwerking met het Friesch-Verband en met Onder-Cdt., alsmede Pl. Leiders.
Deze aangename verhouding zaî in . dankbare
herinnering bij hem blijven. Hij spreekt den
wensch uit, dat zijn opvolger Kapitein Sitzen
hetzelfde vertrouwen en medewerking mag ontvangen, want dan is een goede verstandhouding
verzekerd. De Friezen zijn schijnbaar stug, maar
als zij zich geven, dan geven zij zich ook geheel,
dat heeft sp:i;eker in zeer ruime mate ondervonden.
Velen der aanwezigen, waaronder Burgemeester Sijtsma, voorzitter van het :Jj'riesch .Nationaal Comité, Mr. P. S. · Gerbrandy, vic<;-Voorzitter, Burgemeester W ezeman, maakten yan de
gelegenheid gebruik om Luit. Kol. Schutte met
zijn promotie te complimenteeren, waarbij ook

Pl:

op

zeer hartelijke en waardeerende woorden zijn gesproken. Niet alleen dat Overste Schutte het
vertrouwen had van zijn Officieren en Onder
Off. maar ook bij de minderen in rang stond hij
in hoog aanzien. Juist zijn eenvoudig optreden
ook als Hoofd-Officier tegenover minderen,
maakte dat men in hem vertrouwen stelde.
Verschillende vergaderingen gaven daarvan het
bewijs.
Namens de Nationale Landstorm Commissie
werd het woord gevoerd do·or le Luitenant
Boulogne, Secretaris van voornoemd Comité,
die in zeer goed gekozen woorden herinnerde aan het vele goede, dat cader leiding
van Overste Schutte is tot stand gekomen. Ook
hij bracht Overste Schutte dank voor de goede
~\menwerking.
Na eenigen tijd gepauzeerd te hebben, kwam
het meer zakelijke deel van de agenda aan de
orde. Breedvoerig werd gesproken over het
houden van een Landdag voor den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm in Friesland.. Een en
ander wordt toegelicht door Mr. P. S. GE)rbrandy
en L. Heukels. Het bleek, dat niemand bezwaren
heeft, tegen het houden van een Landdag en
er werd alzoo met algemeene stemmen
toe besloten. Wáár hij z'al worden gEtÓuden, --rs ·overgelaten aan de regelings-eommissie. Vetder is op voorstel van den Res. le
Luit. L. Hofmap., met algemeene stemmen en
onder applaus besloten, ter gelegenheid van
het vertrek van Overste Schutte het FrieschVe:rband te vereeren met een vaandel. Eveneens
is ·met algemeene stemmen en onder goedkeuring van het Friesch Nationaal Comité besloten
te trachten een muziekkorps op te richten van
Bijzondere · Vrijwillige Landstormers. Reeds
lang werd daartoe de wensch te kennen gegeven, maar om verschillende redenen daaraan
nog geen uitvoering gegeven. Eindelijk deelde
Overste Schutte mede, dat in het vervolg ieder
jaar een of tweemaal zal worden vergaderd met .
Friesch Nationaal Comité en Onder-Cdt.
Dit besluit werd met groote instemming vernomen.
De vergadering, die· een gezellig karakter: droeg, werd besloten met een eenvoudigen
n;iaaltijd, waarna ieder, toegerust met de best0
voornemens voor den Bijzonderen Vrijwil~
ligen Landstorm, afscheid nam van Luitenrrnt
Kolonel L. Schutte. ,
H.

Verband W est=Friesland
Boottocht.
Een pracht-tocht is het geweest, welke Dins1ag
18 Mei door de Landstormers uit dit gewest is gemaakt ( ook eenige dames en autoriteiten maakten de
reis mede).
Mooi weer, weinig wind en slechts even een spatje
regen.
Aanvang Hoorn, 's morg. 6 uur, met ong. 50 man,
plus 't muziekkorps "Crescendo".
Half 8 aankomst te Enkhuizen, waar nog ruim 100
Landstormers aan boord kwamen.
Onder de tonen van 't Wilhelmus koerste men naar
M<>demblik; 't was inmiddels half 10. Door de bedrijvige havens (ansjovis-vangst) moest naar de
Wésterhaven worden doorgestoomd. Ruim 150 personen stapten hier nog aan boord.

.

WIE ZINGT. DA·AR ?
DE "NEW EDISON"-

1

Na 'n . half uurtje ., ging _de "Prins Hendrik" z~ewaarts, naar het vliegkamp "de Mok" ,op Texel. ·
Al heel spoedig kwamen 'n 4-tal watervliegtuigen
de boot tegemoet, demonstreerende steeds in de
nabijheid: naast, boven, voor, achter!
Ongeveer 1 uur aankomst Texel, waar onder leiding van enkele officieren het' vliegkamp, d~ smederij
radio-station enz. werden bezichtigd.
Als vanzelf trokken de loodsen met de vliegt~igen de algeheele aandacht; nu was alles, onder toelichting, eens van zeer nabij te bezien.
Instappen moest men weer, en na 'n uurtje varen,
werd Oude Schild bereikt. Onder opgewekte muziek,
nu ook van •.het Texelsche Fanfarekorps, werd
marcheerd naar Den Burg ( de dameiS gingen pet
autobus). De maaltijd stond gereed en liet zich best
sni.:l.ken,
Om 6 uur werd de terugtocnt ondernomen,
opniéuw in vroolijke stemming en zoo wel · bij aan•
komst te Medemblik als te' Enkhuizen, was -.~,.~el
publiek áan den hav~nkant. .Hoorn \'\'as ·( als eind- punt) reeds in diepe rust.
·
'n Pracht-dag 's het geweest - en een práchttocht, waardoor de sàamhoorigheid onder de Landstormers in hooge mate is bevorderd.
(Mbl.C.)
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LANDSTORIVIKORPS
,,S~ELLii.~-~ VAN AMSTERDAM".
Tienjarig bestaan,
\

Het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam", dat 4000 leden telt, waaronder 170 officieren, l:iestaat in Juli tien jaren.
De Landstorm wil nu, in samenwerking met
de Amsterdamsche Oranje-Vereenigingen, in
verband met dit jubileum, een nationale sarn6U'.l.komst organiseeren.
Vrijdagavönd 2 Juli en Zaterdagtnidda·g en
Zaterdagavond 3 Juli · zal in "Carré" , worden
opgevoerd het Nationaal Historisch Mobilisatie
Zangspel: ,,Je Maintiendrai", samengesteld dpor
den kapitein der Infanterie, den heer A. 8aptUn,
commandant van· het Landstormkorps ,,~ieuwe
Hollandsche -Waterlinie". Aan de opvoeri!lg zullen deelnemen 200 pers.onen, waaro11der het volledig koor van · dé ·Amsterdamsche, 0rarui.e-V:"'-'ceniging.

' VLAARDINGE:t-T. .
Uitslag· van den gehouden schietwedstrijd van
den Bijz. Vrijw. Landsto:i;m. : ·
KLASSE A.
1·
432 'puntén.
T. van dèr Caaij Mzn.
402
H. Verboon
397
J. de Hond
,,"
3'95
,,
G. Struijs
;]94
Ch( Bolderlieij
"
377
K. van Rc.ssen
"
375
K. Groeneveld

.

. ,.

.

I

H. Meerman
L. J. Suijker
A. Bot
A. de Zeeuw
M. Klos
L. Bons
E. Dekker
K. van Stein

365
364
360

350
343
321
243
88

"
"

"
"

"
"

"
"

KLASSE B.
385 punten.
J. W. de Heer
369
T. Westerhout
"
F. van Ekelenburg
359
"
K. Blijleven
353
"
329
G. J. v. cl. Kerkhof
"
W. Borsboom
295
"
B. Dullaard
286
"
A. Mu.is
273
"
C. Vreugdenhil
200
"
166
M. Schravelius
"
J. van Roon
135
"
A. Broek
37
KLASSE C.
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Maat Pzn.
C. Eijgemaam
Mulder
Sluimer
van. Ekelenburg
Stam

"

301 punten.
276
"
263
"
235
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200
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191
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STAPHORST.
Op 26 Mei des avonds 9 uur werd door de
sectiën Staphorst, Rouveen en IJhorst een vergadering gehouden in de Boerenleenbank alhier.
Opgekomen waren circa 50 vrijwilligers. Nadat
door den Voorzitter der plaatselijke Commissie,
Ds. Sluijs, de vergadering met gebed was geopend
en een hartelijk welkom aan de aanwezigen
1 was toegeroepen, was het woord aan Ds. Hofstede van Blokzijl, (Voorzitter Gewestelijke
1 Commissie).
Deze lneld een rede over het doel en streven
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en
wekte krat!htig op om eendrachtig pal te staan
voor Vorstin en Vaderland.
Daarna kreeg onze nieuwe verbandscommandant, kapitein Sonne, het woor<~Nadat deze eenige woorden tér kennismaking
had gesproken tot de leden der verschillende
secties, werd door hem in den breede uiteengezet wat er op 10 Juni a.s. op den landdag te
Steenwijk zou zij:1 te genieten. Daar de avond
een eenigzins feestelijk karakter droeg, werden
' de leden op eenige versnaperingen en sigaren
getracte_erd. Door den kapitein Sonne werd nog
een gedicht voorgedragen over "Prins Maurits''
't welk veel bijval oogstte.
Na nog enkele besprekingen sloot Ds. Sluijs
met ~ankgebed de vergadering en gin;; men opgerw.md naar huis toe, na dezen zoo welgeslaagden avond.
De Plaatselijke leider,
Sergeant BOVERHOF.

· Gewestelijke Landstorcommissie
,,Groniningen".
:Aan de vrijwiîligers in de Provincie
Groningen.
In het Aprilnummer van ons blad staat onder
het program.ma van te ihouden Landdagen in
1926, dat op 3 Juli a.s. eein Watersportfeest zou
worden gehouden te Paterswolde.
De Gewestelijke Landstorm Commissie van
het "Groningsch Verband" had ltldh gewend tot
den Commandant van de Luchtva.art-Afdeeling
"de Mok" te Texel, 111et verzoek den feestdag
te willen opluisteren door het laten komen van
enkele Watervliegtuigen.
Die Com.mrundant heeft echter tot zijn leedwezen moeten berichten, dat technische bezwaren het onmogelijk mia,ken een Afdeeling
Watervliegtuigen te laten komen in Paterswolde. De afstand van de kust is te groot, terwjjl de Provinciale waterwegen geen voldoende
breedte bezitten voor een eventueele neerkomen.
De grootste attractie van dien dag is daardoor komen te vervallen, waarom de Gewestelijke Landstorm Commissie heeft besloten,
het Wa..tersportfeest NIET te laten doorgaan.
Namens de Gewesteliéke La,ndstormCommissie,
De Secretaris,
De JONGE.

Landdag van den Bijzonderen Vrijw.
Lands:orm te 's Heerenberg.
Donderdag 3 Juni heeft de Landstormdag van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm plaats gehad,
onder leiding van den res. le Luitenant C. E. L.
Schoevaars.
Hoewel het weer 's morgens er niet aanlokkelijk
uitzag, klaarde de lucht op en is het gedurende de
schietwedstrijden en attracties goed weer geweest.
Om ongeveer tien uur werden de schietwedstrijden geopend door majoor van Ingen Schouten, die
de eerste serie verschoot.
Daarna werd er op de tien banen geregeld geschoten tot ongeveer 2 uur.
Om 11 uur arriveerden kolonel Duymaer van Twist,
voorzitter der Nationale Landstormcommissie, Mr. Dr.
Deckers, Tweede Kamerlid, de res.-le-luit. Boulogne,
allen uit den Haag, terwijl daarna generaal-majoor
Fris, inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, de
wedstrijden met zijn bezoek vereerde.
Na afloop van het schieten arriveerden de motorrijders uit de richting Montferland voor de hinderniswedstrijden.
Eerst werden nog door de Lobithsche vendelzwaaiers
hun kleurige vendels voor het eere-comité gezwaaid.
De motorwedstrijden werden doo:r de vele bezoe•
kers met aandacht gevolgd, terwijl intusschen ook
vele leden van het eere-comité op het terrein gekomen waren.
Nu werd de colonne-geweer door 22 onderofficieren uit het garnizoen Arnhem onder leiding van
sergeant-majoor Rekken, uitgevoerd. Onder doodsche
stilte werden de verschillende standen door de belangstellenden gevolgd, terwijl vooral de slotstand
met mitrailleurvuur, twee lichtkogels en het oplaten
der duiven veel bijval vond.
Hierna werden de onderofficieren opgesteld bij het
eere-comité, waarna nogmaals de Lobitsche vendelzwaaiers in actie kwamen.
Tot slot had de prijsuitdeeling plaats door majoor
van Ingen Schouten.
Met een hartelijke felicitatie en een opwekking om
trouwe leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te blijven, kregen de gelukkige prijswinners de
behaalde prijzen.
Met muziek van "Crescendo" werd daarop weer
naar 's Heerenberg getrokken.
Uitslag margaschieten vrije baan: 1. Brus, 2. W.
J. Weetink, 3. Nuyven, 4. A. J. Derksen, 5. Klutman,
6. Meijer, 7. W. Bruins, 8. Th. ten Beuzel, 9. Middelkoop, 10. F. J. Sanders, ll. W. Mulder, 12. B. Dicks,
13. Bolder, 14. A. v. d. Kemp, 15. Meurs, 16. Leining,
17. W. Kok, 18. M. v. d. Kemp, 19. Bekker, 20. Bolk,
21. Th. Otten, 22. Wildenbeest, 23. Hetterscheidt, 24.
F. A. Meijer, 25. Körmelinck, 26. Tenback, 27. Hulsink, 28. Seggelinck, 29. Trilsbeek.
Uitslag schieten van den B. V. L.: 1. J. A. Mentink, 2. H. A. van Mierlo, 3. Th. Otten, 4. A. A. Klutman, 5. Wildenbeest, 6. H. Damen, 7. H.E. H. Kruis,
8. Th. v. d. Kroon, 9. B. J. Meijer, 10. M. v. d. Kemp,
11. G. Loef, 12. Rieswîjk, 13. Jordens, 14. P. Stol,
15. G. J. Hulsink, 16. Dieks, 17. A. v. d. Kemp, 18.
Bekker, 19. J. Warle, 20. Wezendonk, 21. G. J. Rosie,
22. Th. Schut, 23. A. J. Bouman, 24. J. A. Vos, 25.
J. A. Bernsen, 26. J. B. A. Wigman, 27. A. Smink,
28. K. Tenback, 29. W. J. Jansen, 30. A. Lenting, 31.
Bolder, 32. A. Keurentjes, 33. Seggelinck, 34. M. J.
Rikken, 35. A. Stienissen, 36. J. Hieltjes, 37. F.
Welling, 38. H. Angenent, 39. A. Jansen, 40. G. A.

wij onderling doorbrachten, kan ik niet nalaten
nogmaals ie wijzen op de nuttige instelling, welke
het instituut van den Bijzonderen Vrijwillig-en
Landstorm voor land en volk is.
Met hartelijken groet aan allen,
D. BIJL,
ex-Pl. Leider.
Zuid-Beijerland, 5 Juni 1926.

AMERSFOORT.
De afdeeling Amersfoort vap den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm had op Donderdag 20
Mei de beschikking over de Leger- en Vlootfilm.
Deze werd in de bioscoopzaal "de Arend" onder·
de eminente leiding van Kapitein Linden vertoond. Behalve de Plaatselijke Commissie waren
o.a. aanwezig: de Commandant van de ufdeeling,
PJserve Luitenant Roggeveen; de Brigade Commandant Ovei:i,te Bolken; de Commandant van
de Burgerwacht Ritmeester Beynen; de Kapitein
der Genie Scharroo ; de Secretaris der Gewestelijke Commissie Reserve Luitenant Mr. van Geldorp Meddens en de V orderings-Commissaris van
den Motordienst, de Reserve Luitenant Jac.
Strop.
Den Plaatselijk Leiders in deze omgeving
worot aangeraden zoo spoedig mogelijk deze
prachtfilm aan te vragen voor het komende winterseizoen, want het is de moeite waard.

GOES.
In plaats van den heer J. de Kramer, is benoemd
tot plaatselijk leider van den Bijzonderen Vrijwilligen.
Landstorm te Goes, de heer A. C. J. v. d. Sterren,
Piccardtstraat 51.

HASSELT.
3 Juni had de algemeene ledenvergadering plaats
van den Bijz. Vrijw. Landstorm, a.fd. Hasselt.
De voorzitter, de heer J. P. Roijer, heette de aanwezigen (pl.m. 40 personen) welkom, in het bijzonder kapitein Sonne, die thans voor den eersten keer
kennis maakte met de leden der afd. Hasselt.
Kapitein Sonne gaf daarna eenige toelichtingen
voor den landdag te Steenwijk en wekte de aanwezigen op aan dezen .landdag deel te nemen, zooveel
mogelijk in uniform. Ruim 30 · personen gaven zich
op voor de schietwedstrijden en de sportdemonstraties. De meesten zullen in uniform verschijnen.
Daarna reikte de kapitein de prijzèn uit, welke
gepasseerden winter waren gewonnen. De le pr. verkreeg E. Fortuin, 2e W. Meuleman, 3e D. J. Hassevoort, 4e H. Borgmeyer, 5e K. van Marle en 6e J.
van Sloten. Zes nieuwe leden gaven zich bij de
afdeeling op.

VERBAND GOUDA.
De landdag van het verband Gouda van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is thans vastgesteld op 21 Aug. te Schoonhoven.

-wrn ZINGT DAAÏHÎ
,,De New Edison"

Horsting.

HOOGEVEEN.
Te beginnen op Zaterdag 19 Juni zullen de
schietoefeningen op de baan in het Ten Arloërveld voor onze afdeeling worden gehouden op de
le en de 3e Zaterdagen in de maanden Juni,
Juli, Augustus en September, telkens des namiddags van 5 tot 7 uur.
Wie nà 7 uur komt, schiet niet mee.
Op den laatsten oefeningsavond - 3e Zaterdag in September - zal een prijswedstrijd worden ge.houden.
Laten nu niet enkelen, maar allen deelnemen
aan oefeningen en wedstr:ijd !

Als de New Edison speelt, boort men
De L e v e n d e Stem en de
bezoeker vraagt Duisterend :

,,WIE ZINGT DAAR?" ·

B.

KRABBENDIJKE.
Aan de Afdeeling van den B1jzonde1·en
Vrijwilbigen Landstorm te Krabbenwijke.

Wij noodigen u·uit tot een bezoek

Met zijn vertrek naar Zuid-Beyerland wenscht
ondergeteekende de Plaatselijke Commissie en
alle leden het beste toe.

Lange Poten 15 • Den Haag
88 Witte De Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam, Leidschestraat 84

Gedenkende de

vaak zoo gezellige uren, welke

Kunstzaal EDISON

1

HETLANDSTORMBLAD

de 2e Compagnie op den Amsterdamschen straat-

-·

naar Callantsoog te marcheeren.
Voorloopig werd met kleine afstanden gereden.
Daar vijandelijke nesten waren gesignaleerd ten
Noorden van het Noordzeekanaal en voorts in de geheele provincie Noord-Holland, terwijl verder de
vijand over vliegtuigen beschikte - voor autotreinen in onbedekte streken de ergste !)n geva.a,rlijke
vijand - was het zeer de vraag of de mogelijkheid
bestond de aangegeven marschroute te volgen. De
belangrijke taak van de auto-treinen: proviandeering van het eigen leger en ziekenvervoer, heeft
tot noodwendig gevolg, dat de vijand niet wordt
gezocht, maar dat hij door behendigheid en nauwi;-ezette waarneming zooveel mogelijk wordt ontweken. Alleen wanneer het niet anders kan, wordt
tot 't gevecht overgegz.an. Daarvoor waren bij het
Bataljon o.m. drie secties Luchtdo"lartillerie ingedeeld.
De aanwezigheid van den vijand, die zich telkens
in sterke afdeelingen deed gelden en de meeste
wegen door den Beemster had bezet, gooide de vooropgezette marschroute totaal in den war en bezorgde
commandant Geldens telkens heel wat hoofdbrekens

om nieuwe wegen te zoeken, waarlangs de trein
veilig zijn weg kon vervolgen. In plaats van door
den Beemster, werden we gedwongen steeds meer
Westwaarts te trekken.
Al heel spoedig na den afmarsch van Buiksloot
stiet de voorhoede, welke 5 K. M. was vooruitgezonden voor verkenning en waarbij ingedeeld waren
pantserauto's, een sectie mitrailleurs en een ploeg
werkers voor opruimings- en herstellingswerk, op een
sterke vijandelijke afdeeling bij Het Schouw langs
he,; N.-Hollands Kanaal. Door het uitblijven van berichten van den Voorhoedecomt. was de colonne
doorgemarcheerd en stiet bovendien geheel onverwacht, op de voorhoede. Oogenblikkelijk ingrijpen
was dringend geboden.
De colonne-commandant beval de voorhoede onmiddellijk op te marcheeren langs de Trekvaart naar
Monnikendam, en daar den weg naar Ilpendam te
verkennen. Is hij veilig, erover verder te trekken,
zoo niet, dan nadere orders afwachten.
We schenen midden b 't vijandelijk gebied te zitten. Opnieuw werd een sterke troepenmacht gesignaleerd bij de eerste brug op den weg Monnfä:endamIlpendam. Er was geen mogelijkheid een doortocht
te forceeren, zoodat er niets overbleef dan te marcheeren langs ringvaart naar Edam, den trekvaart
naar Oosthuizen en verder het oorspronkelijk
marschbevel volgen.
Niet lang was ook deze route houdbaar. Vanaf
één uur in den middag, kwam van den voorhoedecommandant luit. Meyboom, wiens inlichtingendienst
nu prachtig werkte, het eene bericht na het andere
binnen; dan was een brug opgeblazen; dan maakte
een sterke troepenmacht doorslaan onmogelijk. Uit
de snel opvolgende berichten bleek spoedig, dat de
toegang tot de Beemster en de wegen erdoor naar
het Noorden geheel waren afgesloten, zoodat, wilde
de colonne-commandant zijn transport veilig trachten over te brengen, hij westwaarts, langs of over
den :teedijk een doortocht moest probeeren te vinden.
De toestand begon critiek te worden, bovendien
werd het weer steeds ellendiger. Had het den geheelen morgen al bij buitjes geregend, nu we in het
vlakke Noord-Hollandsche polderland waren terecht
gekomen, waarboven de grauw-zwarte luchten onheilspellend bonkten en zware regenwolken door den
sterken westenwind werden voortgejaagd, werden de
buitjes permanente buien van dl1~ke, vette slagregens,
die striemend over de wegen mepten en . :idetsten,
waartegen geen beschutting mogelijk was. En hier
was weer gelegenheid onze kranige Hollandsche
mannen en jongens te bewonderen, die, geheel vrijwillig zich voor dezen dienst gevend, ondanks den
neerplassenden regen, waardoor het soms onmogelijk
was tien meter vooruit te zien, op hun ronkende
motoren en doornat de berichten overbrachten en
den goeden geest niet verloren. En de jongens van
de mitrailleursecties op de open vrachtwagens kregen
eveneens hun portie. Geen nood, zoolang ze nog lust
hadden - en dàt hadden ze - met blozende boerendochters, die bij al dat, hier misschien nooit beleefde
soldaten-gedoe, ondanks de regen het achterhuis uitschoten, te gekken en te grapjassen, vonden ze hun
,,leven" nog niet zoc slecht.
De geest onder de colonne was prachtig en zelfs

De kamerdeur ging open, eu binnen stapte
dokter Heim.
"Deze dag zit er al weer op," zei hij. ,,Nou,
Marie, dat is raak geweest, hoor! Hoe laat
is 't 1"
,, Tien uur, man! En om zeven uur van morgen trok je er al op uit. Geen nat of droog gehad - wat wil je hebben 1"
"Een kop koffie en anders niets. Gegeten heb
ik in den "Witten Arend". En dan direct onder
de wol!"
Dokter Heim wàs beroemd in zijn tijd ; hij
behoorde tot de populairste geneesheeren van
Berlijn. Het was verwonderlijk, zooals de pa.
tiënten bij hem wilden zijn. Uit alle rangen en
standen der maatschappij kwamen ze tot hem;
aanzienlijken en geringen ; en do s:ter Heim
wijdde aan een arme evengoed zijn aandacht als
aan een rijke. ,vaar nood was en hij werè geroepen, dan ging hij ook : om 't evw1, of het een
stulp was of een paleis.
Maar hedennacht wilde hij toch eens uitslapen. Twee keeren er den vorigen nacht uit ge.
weest en dan een werkdag van vijftien uren het was nu welletjes 1
"'.Marie, wil je nu h()')1.'en? Ik ga n~r bed, en

nu mag er bellen, wie wil - ik wil van nacht
uitslapen. Br zijn ook nog wel andere dokters
om _bii te springen
onthoud het goed,
Marie!"
De doktersvrouw zou 't wel onthouden - o,
zeker! En ze vond het heerliik voor haar man,
dat hij na zoo 'n herfstdag vol stormen en stortbuien de vermoeide le<len eens kon uitstrekken
in het warme, veeren bed.
Het veeren bed was destijds in de mode; matrassen waren nog onbekend.
De huisdeur werd stevig ge~rendeld, en de
dienstboden gingen ook naar bed. Maar Mevrouw had nog eenig huishoudelijk werk te beredderen, en toen 't werk af was, keek ze op
de klok.
Al half twàaJf! Nou, daar stond ze van te
kijken. Ze haastte zich het nachtlichtje aan te
:-,teken en ook naar bed te gaan, maar toen ging
de bel.
Nu nóg de bel! Zoo laat! Het was toch erg.
En zij dacht aan haar man ..... .
Ze ging naar de gang, met het nachtlichtje in
de hand. En ze opende met vreezen en beven
het luikje van de zware, eikenhouten buitendeur.
Er brandde een lantaarn in de stille, eenzame
straat, en bij dat licht zag ze daar een man van
middelharen leeftijd staan. 't Was een arbeider;
men kon 'taan de kleeren zien.
,,Wat wensch je vriend?"
Toen sprak de man. Zijn gebaren verrieden

zijn opwinding, en zijn adem ging gejaagd, terwijl hij mededeelde, dat hij een vrouw met vijf
kinderen had, en het zesde kind hedennacht
werd verwacht. Zijn vrouw was niet sterk, en
zijn zorg was groot.
"Zou de dokter niet zoo goed willen zijn mee
te gaan 1"
Daar had je 't dan! Mevrouw had er wel voor
gevreesd, dat het gebel daar op uit zou draaien.
Wat moest ze doen î Haar medelijdend hart
pleitte voor dien huisvader, maar haar man had
haar absoluut gelast, hem in geen geval te wekken. Hij was dood-op van vermoeidheid - o
neen, zij mocht haar man niet wekken. En
Brons was er gelukkig ook nog, om bij te springen.
,,Ben je <\aar nog?.,
,,Jawel, Mevrouw!"
,,Kijk, miju man is dood-op en ligt te slapen.
Ik mag hem niet wekken. Maar dat is niet erg;
je wordt geholpen, hoor. Weet je dokter Brons
te wonenî''
"Neen, Mevrouw l"
"Ik zal 't je zeggen. Hij woont in de tweede
straat rechts, op den hoek, vlak tegenover een
grooten sajetwinkel. Zeg maar, dat ik je gestuurd heb; mijn man en dokter Brons nemen
elkanders praktijken dikwijls waar."
,,Dank u, Mevrouw l" En de man holde w~g.
Dat was dan '"4'1oeven in orde, en W/\8 dokter
Brons thuis, dan wu de huiavader er :ni« te/
vergeefs aanbellen.

VAN APRIL 1926••
TWEEDE BLAD.

Met den LandstormMotordienst op Manoeuvre.
Onder striemende regens dwars door
Noord-Holland - Onze kranige autoen motor-rijders.
I.

't Was Donderdagmiddag 27 Mei des middags
2 uur, toen de commandant van de groep Utriicht
van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst,
kapitein L. P. J. Geldens, die juist klaar stond om
met z'n auto 'n paar dagen op reis te gaan, het volgende telegram ontving:
,,Verwacht vervoer met opdracht troepentransport in nacht van 28/29 Mei van Callantsoog naar
den Helder.
Naar aanleiding dezer opdracht zijn door den
commandant Holland-Noord, kapitein Prins, onder
de wapenen geroepen in de provincie Utrecht, door
,tusschenkomst van den groepscommandant Utrecht
kapitein Geldens, twee compagnieën voor troepenvervoer en te Haarlem 2 compagnieën voor troepenvervoer en 1 compagnie voor geneeskundig
vervoer.
Bataljons Commandant Utrecht neemt uw maatregelen''·
De vermeende oorlogstoestand was ingetreden.
' Geen autotochtje voor den Bat. Comt. Utrecht; in
plaats daarvan gesteld voor bergen werk. Telegraaf,
telefoon en ordonnances werden in 't werk gesteld. ·
Het marschbevel aan de compagnies-commandanten van het autotrein-Bataljon no. I luidt als volgt:
De 2e · Compagnie van mijn Bataljon verzamelt
morgen, 28 Mei, om 7 uur voormiddag in marschcolonne op het Vreeburg te Utrecht. De le Compagnie op hetzelfde uur op den A:msterdamschen
straatweg - hoofd van de compagnie bij de R.K.
kerk Elinckwijk.
Appel om 7.30 v.m. voor beide Compagnieën. De
compagnies-Commandanten aan het hoofd der
Colonne, tot het uitbrengen van rapport.
Afmarsch van de 2e Compagnie om 8 uur v.m.
.,,..,ov.. De le Compagnie zet zich in beweging, als zich
•1 ._,,/'"
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weg bij haar gevoegd zal hebben om 8.15 v.m.
Vrijdagmorgen 7 uur, stipt op tijd, waren troepen
en voertuigen op het Vreeburg te Utrecht aanwezig.
Terwijl de Commandant regelt en inspecteert en z'n
bevelen geeft, is de technische opzichter druk in de
weer de wagens van de vrijwilligers, die eventueel
gevorderd zullen worden, te keuren en te taxeeren,
om er daarna rapport van op te maken.
Dit drukke militaire g-edoe van auto's, motoren· en
afweergeschut voor vliegmachines trok ondanks
het nog vroege morgenuur heel wat nieuwsgierigen. Nauwelijks was de laatste slag van zeven
uit den grijzen Domtoren verklonken, of met 'n kort
bevel zette de trein zich ronkend en knallend in beweging. De benzinedampen bleven laag en blauw
hangen in de regenzware lucht, welke voor den
komenden dag niet veel goeds voorspelde.
Over Nieuwersluis werd zonder veiligheidsmaatregelen naar Amsterdam gemarcheerd. Op het aangegeven tijdstip - 10 uur - werd, na per pont het IJ
te zijn overgezet, Buiksloot bereikt en halt gehouden
op den kunstweg Buiksloot--Ilpendar.:..
Nu was het uit met de zorgelooshei..: en werd aller
aandacht en waakzaamheid geëischt.
Na een bespreking van den Bat. Comt. met z'n
officieren, waarbij zich de scheidsrechter, de oversten Eringaard, Sweerts de Jongh, van Heeckeren
van Keil en kapitein Prins hadden gevoegd, werd 'n
tweede marschbevel uitgevaardigd en te elf uur zette
de colonne - nu met veiligheidsmaatregelen - zich
in beweging. De marschweg van de colonne (in
werkelijkheid beslaat een autotrein-bataljon een
afstand van 8.8 K.M.) was als volgt aangegeven:
Buiksloot, Ilpendam, Purmerend, langs de Beemster Ringvaart naar Oosthuizen, door Kruisoordpolder, Middenpolder naar Schermerhorn, van Schermerhorn langs Noordervaart naar Alkmaar van Alkmaar voorbij station door W ognummerbuurt, Bergermeerpolder, Zuidergeest naar Bergen.
Tegelijkertijd had het Iste Batt. Autotreinen bevel
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Oefening van het Vrijwillig Landstormkorps "Motordienst" in
Noord-Holland ' op 28 Mei.

Oefening van - het Vrijwillig Landstormkorps "l\:lotordienst" in Noord-Holland~op 28 -Méi.
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geen zondvloed kon ze dooven. En het bleek ons weer
opnieuw, wat we door eigen ondervinding steeds
vroeger constateerden: de Hollandsche soldaat is
geen kankerpit, tenzij hij het gemaakt wordt, door
onmenschkundig en onpsychologisch optreden der
meerderen en vooral van de hoogere. Goed geleid
kan met de manschappen alles worden gedaan, zelfs
met strenge doorvoering van orde en tucht.
Als ik ip den open wagen van commandant Geldens, achter wiens, door een leeren jas beschutte
rug, ik, gezeten aan de afzij van den wind, nog wat
voor de slagregens gespaard blijf, de ordonnancen
zit te bewonderen, die heen en weer rennen om vice:.
versa berichten over te brengen, komt de mededee-

ling: ,,Trekweg over Schardam is bezet. De - weg weg langs de zuivelfabriek is door een zware weglangs Zeedijk naar Zuid-Schardam, Lutje Schardam wals en rails afgesloten. Het is slechts een afstàbd
en Oudendijk is vrij."
·
van 'n p'aar honderd meter. Op den smallen kanaflGehelll naar het Westen gedrongen, blijft dus · weg is keeren met de zware vrachtauto's onmog'elyk,
alleen de Zeedijk over. De colonne-commandant er moet dus vooruit een weg worden gevonden. Aan
overweegt de groote gevaren voor de colonne van de · de andere zijde van 't kanaal - de voortgang , der
colonne werd juist bij een brug gestuit - is ~leen
vijandelijke vliegmachines op dit hooge en open terrein. Er is geen uitweg: de eenige overgebleven weg weg, een dijk, maar zoo slecht, vol • diepe gaten,
is de zeedijk. Het parool is hier: wie waagt, wie bovendien sterk hellend naar het la:11, gelegen grenwint, en vertrouwend op 't goed succes der secties · zen'd·.. polderland, dat het passeeren een Ómnogelijkheid blijkt. Maar een keus is er niet, het bevel ' wordt
afweergeschut geeft hij 't bevel:
,,Marcheer over Slinkerdijk naar Zuid-~chardalll, gegeven en de heele sliert van motorrijders, aûtomoSchardam, Lutje Schardam, Oudendijk, Oostmijren, bielen en vrachtauto's gaat erover. Het gaat he~
langzaam, heel voorzichtig, met angst in 't hart verSchermerhorn, Alkmaar, Bérgen."
Bij Oudendijk een nieuwe moeilijkheid. De Jaa!i"" lang ik naar• de reddende . brug vooruit. Gelukkig, 'Ye

I
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LANDDAG VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND
,,DE VELUWZOOM" TE 's HEERENBERG, OP 3 JUNI 1926,

LANDDAG VA;N HET :VJ,?lJWILLIG LANDSTORM VERBA.ND
,,VOLLE1j',OVE" TE~. ~TEENWIJK OP 10 JUNI 1926. ·
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Zij sloot het luikje en begaf zfoh weer naar de
woonkamer. De groote olielamp brandde nog,
en zij ging zitten.
/ Waarom dan niet _naar bed, Jegaan? Mevrouw
was er nog niet gerust op; dat was 't hem. Even
1
wachten; zij dacht al maar · aan -dien bezorgden
huisvader...
·
,,Marie !"
·
Het was de stem van haar man, uit de slaapkamer. Hij had de bel gehoord.
,,Wie belde daar, Marie?" .
,,Een arbeider."
,,Wat was er aan de hand?"
,,Zijn vrouw had je hulp i;i.oodig; ze verwacht
[haar zesde kind."
"Zoo! Dat zesde kind zal er zonder mijn hulp
ook .vel komen, denk :k. Wat heb je geantwoord?
,,Ik heb den man naar dokter Brons varwezen."
"Best, uitstekend. Je hebt ais een verstandige
doktersvrouw gesproken, Marietjef"
Dokter Hein ciug weer onmiddellijk onder
zeil, maar mevrouw had er geen rust van. Zij
dacht aan dat droeve geval va~ -verleden jaar,
toen er een boo 'schap kwam van een tuinman,
die in een l:uitenwijk woonde eu in de scherpe
zeis was gevallen. Haar man was :iiet thuis, en
de volgende do!'.:ter, wiens hulp werd ingeroepen,
zeide, dat zijn eigen patiënten voorgingen. En
toen dokter Heim kwam, stonden µe moeder en
de kinderen bij het lijk van hun vader. Dood gebloed ...
Aan dat droevig voorval dach+ Mevrouw. Zij
1 kon het maar niet uit haar hoofd zetten : de

Springoefeningen van de Huzaren - uit Deventer.

Maar mocht zij haar man wekken? Was hij
niet voor haar de eerste? F -1 had ze niet zijn
besliste orders ?
Het was nu middernacht ; de tore::klok sloeg
hare twaalf .zware slagen, terwijl zich een zware
regenbui ontlastte boven de stad. En de arbeider
stond c:aar in Lijn armzalige · plunje, de schouders opgetrokken, rillend van de kou ...
ToE)n · schoot Mevrouw een reddende gedacht~
door 't hoofd .
,,Ga naar dokter Hufeland!"
,,Wp.ar .wpont die dokter, Mevrouw~"
,,In de BranJenburgerstraat."
De huisvaqer maakte een gebaar der wanhoop.
De Bi:àn,denburgerstraat lag :-,an 't andere eind
der stad, en · in 't' gunstigste geval zou hij missehien nog te laat komen.
. ,,Het leven van een brave huismoeder staat op
het spel, Mevrouw!"
· Het werd haar te machtig. Zij ging naar de
slaapkamer en. wekte haar man.
;,Johan, wordt eens wakker!"
Eeti s,aapdronken stem liet zich hooren.
.
,, Och zoo - ben jij 't, Marie? Wat is 't?" .
,,Die qi.an is teruggekomen.''
.
,,Die man? Welke man? Ik weet van geen map..
,.:Pie huisvader van daar straks."
,

slaap was van haar oogen gevloden, en zij bleef
daar mijmerend zitten; bij het groote licht, dat
begon te verminderen, omdat de olie opraakte,
en bij het nachtlichtje, dat apk nog brandde.
Zij dacht al maar aan den ~uisvader, maar gelukkig - hij bleef weg! dat was een goed teeken.
Zij ::ou nog vijf minuten wachten - langer niet!
Hoor! Wéér de bel! Het ging haar als een
electrische schok 0.oor de leden ...
Zij opende he: luikje.
,,Mevrouw!''
Zij herkende de stem, het was de huisvader
van zoo even. En de zorg en. de angst waren op
het gelaat van den man te lezen.
·
"Ik moest lang wachten, Mevrouw, en eindelijk
kwam een dienstmeisje. Zij zei me, dat dokter
Brons uit was."
"Dat meisje zal je toch wel een ander adres
hebben genoemd."
Ja wel, Mevrouw. 't Was een .heel eind, en ik
liep nog een straat te ver ook. Maar ik vond dien
dokter toch. ' '
'
,,Was hij thuis?"
,,Jawel, M~vi·ouw; maar hij had een familiefeest. en ik ben maar een arme man. ·'
,,Dus hij ging riet mee ? "
,,Hij zag mijn plunje en weigerde. Toch li~
het geld gereed; we hebben 't ons uit den mond
gespaard. Elke week zooveel weg leggen, zei m~n
vrouw, en zoo if' 'ter gekomen. Och Mevrouw doe een goed woordje voor me bij uw man!''
Smeekend waren die oogen door het luikje op
haar gericht. 0, het was een marteling voor een
medevoelend vrouwenhart!

EvE)n stilte.
,,Laát -hem naa.1· dokter Hufeland .gaan!"
,,D~t heb ik hem ook gezegd, tr;1aar hij 6..weert, dat de a.ûtand te groot is, om bijLijds bij
de hand te zijn."
De dokter we:rä hevig ontstemd 't W rui dan
toch v,,el het alkrongelukkigste vak dat er op

.
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LANDDAG VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND
TE STEENWJJI( OP 10 ' JUNI 1926.
,,VOLLENHOVE",
.
.
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Een der tableaux welke op dezen landdag werden uitgevoerd.

zijn -er, en oprecht gemeend heb ik dell
commandant mijn compliment gebracht
vo~r~ de prachtige en zekere rij- en bestuurderskunst van zijn chauffeurs.
De vijand schijnt verschalkt, er worden geen moeilijkheden meer gemeld
en in een stevigen gang bereiken we,
niet veel over den aangegeven tijd 2.30 - de Hertenkamp te Bergen-Binnen, waar de troep een oogenblik rust
kreeg en waar de auto-trein van het
Bataljon uit Haarlem, dat gelijk naar
Calantsoog zou optrekken, reeds was
opgesteld.

LANDDAG VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND
,,VOLLENHOVE" TE STEENWIJK OP 10 JUNI 1926.

Oefeningen van het Vrijwillig Landstormkorps "Motordienst".

LANDDAG VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND
,,DE VELUWZOOM" TE 's HEERENBERG, OP 3 JUNI 1926.
1""""

I'

Na de officiers-conferentie werd het
laatste marschbevel aan de Bataljonscommandanten uitgegeven:

i

. Volgens het marschbevel moest de ruste.nde colonne te Bergen-Binnen, door
pl~tselijke veiligheidsmaatregelen worden bescbermd. En het, bleek geen overbodige maatregel te zijn geweest.
• J;Jauwelijks hadden officieren zich verzameld voor het houden van besprekin!l"en en hadden kader en manschappen
zich eenige ontspanning veroorloofd, of
zw+,u~1:?_,Ul:. k~:pdim:l;
~!dertng _der
vij an'!lenjkë vl:iegmachines"aä.n. Mèf zelazame brutaliteit en toch frappante zekerheid schoten ze tot op hoogstens 50
Meter over de rustende troep.
De secties luchtdoel-artillerie onder
bevel van luitenant Kruls kwamen in
actie. De mitrailleurs roffelden en blaften zonder ophouden, dat heel Bergen
uit zijn stille middagkalmte werd opgeschrikt, oud· en jong met een gezicht van
"wat is er aan de hand" naar buiten
stormde en heel het kamp in een minimum van tijd met nieuwsgierigen was
gevuld.
·D at was voor de schooljeugd een pretje

dz

den aaT•dbodem bestond. Een putjesschepper ha<l
het 'i,og beter; die kon ten minste nog uitslapen.
Zoo, woont dokter Hufeland te ver? Dan kan
ik er ook niets aan doen. Ik ga niet, en het spijt
me, Marie, dat je me hebt gewekt."
Het klonk gramstorig en scherp.
Met die boodschap kon Mevrouw vertrekken.
't Leek haar verschrikkelijk - 't was net een
doodvonnis. Maar haar man moest toch ook zijn
slaap hebben; anders was hij voor den volgenden
dag ongeschikt voor zijn taak.
"Gaat de dokter niet meeY" vroeg de man aan
het luikje.
Zij schudde het hoofd.
Het regende aldoor; en zij keek naar dien
man. Hij stond daar als iemand, die versuft is
van een harde tijding. Zijn gelaat vertoonde een
doodelijke bleekheid; de lippen waren op elkanc
der geperst, en radeloos wrong hij de handen.
Hij ging heen met loomen tred, de oogen naar
den grond gericht. Toen schoot haar gemoed vol,
'
en ze riep hem. En hij keerde terug.
Weer ging Mevrouw naar de slaapkamer. Ze
was de moeder van zeven kinderen en nog een
1fuappe vrouw. 1\1:aar nooit was ze zoo knap, zoo
ychoon geweest als op dit oogenblik, dat ze <,ie
slaiapkamer binnentrad. Het licht van het nac.htlámpje viel op haar gelaat. H~t was geheel verteederd en geadeld door de naastenliefde, door
ontferming en erbarming. Haar 001? was ge-

en we zouden ons al heel sterk moeten
vergissen, als de onderwijzers niet menig
telaatkomer hebben moeten noteeren. Ze
zullen voor ditmaal wel wat door de
vingers hebben gezien. Zoo'n gebeurtenis
- een strijd tegen vliegmachines midden
in het dorp - was te opwindend om
niet zelfs één oogenblik de heele school
te vergeten.

De vendelzwaaiers uit Lobith.

scherpt geworden, o:rt die vrouw te zien in de
ure der benauwdheid in de schamele woning,
telkens reikhalzend uitziende, of de deur niet zou
opengaan, om haar man binnen te laten en den
dokter ...
Ze legde haar hand den dokter op het voorhoofd,
,,Johan, wordt eens wakker!"
,,Ik ben al lang wakker, Marie!"
Het klonk alles behalve bemoedigend. Hij was
klaar • wakker; dat ·deden de ontstemming, de
ergernis en nog iets anders - het was het kloppertje daarbinnen. Zoo noemde de dokter het, en
dan bedoelde hij de conscientie, het geweten.
Dokter Heim was een ouderwetsche. En als
het met een :1atiënt op een end liep, dan placht
hij te vragen: Hoe staat het met het kloppertje
van binnen? Is h.et rustig?''
Nu mocht de dokter het zich zelven wel eens
afvragen.
"Jö'han ", zei Mevrouw: ,,als jij eens in het
geval van dien huisvader verkeerdet - denk dat
eens in!"
'
Hij keek haar met groote oogen aan.
,,Staat die man er nog?"
"H~j staat nog t.., wachten in den stroomenden
regen."
,,Laat hem binnen!"
Toen rees de ster der ·hope ...
Met een vaart stoof de dokter h -:t bed uit, en
zij~ vrouw roemde hem als den voortreffelijksten

Het le en 2e Bataljon verzamelen
op 28 Mei te Bergen-Binnen op den
Kunstweg naar Schoorl. De le Compagnie van het le Bataljon met het
hoofd b'ij Boschlust en vervolgens hierbij aansluitend de andere Compagnieën van dit Bataljon.
Het 2e Bataljon stelt zich op op
500 Mr. afstand van de achterste Com- ,
pagnie van het le · Bataljon.
Marschweg voor beide B'ataljons is: ''
ov~ ~ch.Qoi:l,.. Jir~t~ _füu:gent ~g~, 1
Duinvoet, Hondsbossche Zeewering tot
Hazepolders, langs Balkmerweg, via
Stolpen, langs Hoeve Westerhout naar '
Callantsoog; tenzij ik om strategische
redenen een Bataljon tijdens ·den
marsch een andere marschweg zou
aanwijzen.
Voorloopig wordt met normale afstanden gereden.
Een sterke vijandelijke troepenmacht
bevindt zich, volgens ingekomen berichten, in het Noordelijk deel van de
Provincie Noord-Holland.
Deze vijand beschikt over vliegtuigen.

van alle dokters.
Maar de dokter was volstrekt nie~ in een
goede luim.
"Wat een miserabel vak!" barstte hij uit; I
"een slootgraver, een galeisla"1 heeft het nog
beter!"
Mevrouw kende dat wel. Even nitbuien, en'
dan klaarde de lucht gauw op. Zij sprak dan1
ook nooit tegen - nóóit I Zij stak een extr&i
kaars aan en legde de instrumenten al gereed.!
,Heeft hij lang gewacht T'' vroeg de dokter.
De stem klonk al iets milder.
,,Niet zoo lang. Nu komt alles in orde."
"Roep Karel,'' kommandeerde de dokteu
1
"dadelijk inspannen I"
1
Karel was de koetsier. 't Was een oud-gediende, en hij zei gemeenlijk, de kunst te hebben
geleerd, om als de hazen te slapen: met één oog
dicht en 't andere open.
Marie behoefde maar aan een snoer te trekken; 't was vlug geschied. Toen nam ze den'
overjas. Hij hing over een stoel, dicht bij den
haard, en hij dampte van 't water.
Neen, dat ging toch zoo niet. Hij was kletsnat. En vlug wipte Mevrouw de zijkamer in, om '
den nieuwen overjas te halen.
i
De dokter stond er al op te wachten; hij

was al gekleed. 0, dat kon dokter Heim vlug,
hij sloeg daarin het record van alle Berlijnsche
dokters!
Mevrouw kende hem door en aoor. Het is
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Omtrent vernieling van de wegen in den aangegeven marschweg kwamen geen berichten binnen.
Voor wegverkenning ii;; een voorhoede vooruit
gezonden, waarbij 2 Secties Luchtdoel-Artillerie,
zoomede een ploeg werkers, voorzien van gereedschappen voor opruimings en herstellingswerk.
Doel van den marsch is zich te begeven naar
Callantsoog, vanwaar in den nacht van 28 op 29
Mei troepentransport naar Den Helder za! plaats
vinden.
5 uur n.m. aankomst te Callantsoog, alwaar een
parkeerplaats wordt betrokken en de troep wordt
gevoed en gelegerd."
Bevelen worden gegeven en overgebracht, de beveiliging ingetrokken, motoren aangezet en kort
daarop zetten de nu samen opereerende beide bataljons zich in beweging.
De binnengekomen berichten over de aanwezigheid
van een sterke vijandelijke troepenmacht in het
Noordelijk deei der Provincie bleken juist te zijn gegeweest. Vanaf Bergen kon den eersten tijd zonder
oponthoµd worden verder gemarcheerd. Nu het weer
tijdelijk was opgeklaard, was het na de emotie-vollen
morgen een genot te rij den langs den rand van de
prachtige duinen van Schoorl, welke weelderig beplant, zich als hooge heuvels langs den Noordzee in
lange onafzienbare rij voortzetten: Groet, Hargen,
de duinvoet Hondsbossche Zeewering tot Hazepolder
werden zonder oponthoud gepasseerd, tot op den
Balkmerweg nabij Stolpen het onheilsbericht den bevelvoerenden commandant wordt gebracht, dat de
-roorhoede totaal door den vijand is verp!etterd.
Het was geen officieel bericht van den Voorhoedecommandant, maar van een motorrijder, die door een
razende vaart aan de hinderlaag had weten te ontkomen en op eigen initiatief den Colonne-commandant was komen waarschuwen. Aan dezen kranigen
kerel, die alleen aan den ondergang der voorhoede
ontkwam, was het te danken, dat de beide niets vermoedende bataljons niet onverhoeds door de sterke
vijandelijke troepenmassa werden aangevallen.
Uit het verhaal van den ontvluchten motorrijder
bleek, dat de vijand in het struikgewas verdekt
opgesteld, de spits, welke niets had gemerkt, ongemoeid had laten passeeren, waardoor de voorhoede
in de hinder!aag viel en werd verpletterd. Onmiddellijk werd krijgsraad gehouden om te overleggen wat
in dit hoogst bedenkelijk geval moest worden gedaan.
Waar men vermoedde, dat de mogelijkheid bestond
den vijand terug te drijven, was -0nmiddellijk een
krachtig ingrijpen noodzakelijk.
· Een krachtige patrouille, versterkt met mitrailleurs, werd op verkenning gezonden. Uit de vijandelijke hinderlaag klonk, toen een patrouille op p!m.
400 meter was genaderd, het eerste salvo. Onmiddellijk werd verspreiden gecommandeerd en het gevecht
aangevangen. Onder dekking der mitrailleurs, werd
sprongsgewijze naar voren gegaan. Tegen het krachtig en doeltreffend vuur onzerzijds was de vijand niet
bestand, en nog geen kwartier had het treffen geduurd of de vijand nam ijlings de vlucht. Onder een
stroomenden regen werd naar de colonne teruggemarcheerd. De weg was vrij, de vijand vertoonde zich

niet meer en de colonne had haar taak volbracht
en haar doel bereikt. Te Ca!lantsoog werd op het
dorpsplein de parkeerplaats betrokken.
Het was een zware dag geweest en het warme
maal en de ontspanning, voorzoover er in een gat als
Callantsoog ontspanning mogelijk is, was verdiend.
Uit een bespreking van scheidsrechters en officieren, welke geleid werd door den leider der oefening
kapitein S. Prins, uit Amsterdam, bleek ons, hoe
goed de oefening was geslaagd.
We hebben gemeend de invitatie voor het bijwonen
dezer tweejaarlijksche oefening niet te moeten afslaan, om in de gelegenheid te zijn, eens iets mee te
deelen over het werken en doet van het vrijwillig
Landstormkorps motordienst, een korps, dat ons land
in tijden van nood groote diensten kan bewijzen.
Wij zijn voorstanders van internatioale en gelijktijdige ontwapening, wij zijn voorstanders van een
klein leger in het kader der internationale strijdkrachten, maar we willen niet gerangschikt worden
bij de voorstanders van: ,,Geen man en geen cent."
In dezen gedachtengang kunnen we respect hebben
voor de ambitie en opoffering van de mannen, die
geheel belangeloos zich zelf en hun vervoermiddelen
ten dienste stellen van het land, wanneer een beroep
op hun hu!p noodig mocht blijken. En waar de regeering dit korps heeft erkend en dus ook inziet haar
nuttigheid en noodzakelijkheid in geval van nood,
daar mocht zij er o.i. zich toch wel iets meer aan
laten gelegen liggen. Veel wordt er door de leiders
niet verlangd, hooge eis~hen aan geld en vergoeding
worden er niet gesteld, maar er mag toch niet van
overheidswege worden gespeculeerd op bereidwilligheid en toch-wel-komen als het noodig is.
Is de motor-landstormdienst officieel erkend, dan
moet ook getracht worden hem zoo goed mogelijk
voor te bereiden. Eén oefening pe,r jaar van een
paar dagen is dan toch zeker een besliste noodzakelijkheid, ook al om het verband tusschen de leden van
het korps wat ste1·ker en hechter te maken. Dat de
menschen, die aan een tweedaagsche oefening meedoen, dit moeten doen ten koste van eigen loonderving, dat voor banden en motor- of autoslijtage niets
wordt vergoed is toch wel wat al te veel geëischt.
We willen dan ook gaarne pleiten voor een ietwat
royaler behandeling van dit korps van de zijde onzer
Regeering al is het dan voor!oopig maar voor de mogelijkheid van een oefening per jaar.

goed, als de vrouwen haar mannen kennen met
hun deugden en hun gebreken. Dat zijn wijze
vrouwen. En zij zullen zich daarnaar richten
en alles doen, wat ze kunnen, om haar manne~
in evenwicht te houden.
0 zeker! dit was een moeilijk geval geweest
en dat haar man, uit den zoeten slaap gewekt:
ontstemd raakte, lag voor de hand. Een mensch
blijft een mensch, en het geduld en de evenwichtigheid van een dokter bewegen zich ook
maar binnen enge grenzen. Dokter Heim was
de barmhartigste en de medelijdendste dokter
die er honderd mijlen in 't rond te vinden was'
dat stond bij Mevrouw zoo vast als een paai
boven water en een lange dokterspraktijk had
het bewezen. Maar het kan te erg worden met
de drukte, en al had een dokter zenuwen als
kabeltouwen, hij kan toch wel een keer overstuur raken.
Enfin, dat station was gelukkig al weer
voorbij.
Buiten werd het geratel van wielen gehoord.
Dat was Karel, en Mevrouw stopte haar man
de instrumenten in den buitenzak.
,,Heb ik ze alle.maal, Marie!"
, 1Er ontbreekt niet eentje aan."
:Oe huisdeur ging open, en ze ging dicht. Er
woei een sterke windvlaag, en de regen kletterde al maar neer. Een k<0ets reed dooi de eenzame straat, en een verpleger, die in een naburig huis bij een ernstigen patiënt zat te waken,
zei ~ ,,Daar ga.at de dokterskoets al weer ! Die
dokter Heim heeft ook waar weinig rust. ''
!Mfl'l"Otlw bleef op. Ha.ar man had gezegd, dat

zij maar naar bed zou gaan, en dat deed ze
gemeenlijk, maar dezen keer deed zij het niet.
Ze haalde de oliekruik en vulde de groote lamp.
Toen stak zij de lamp aan, want ze was uitgegaan.
Ze ging naar den haard; het vuur was half
uitgedoofd, maar zij legde er nieuwe brandstof
op, zoodat de vlam uitsloeg met een vroolijke
vlam.
Ze schikte den leuningstoel bij den haard ; het
was zijn stoel, daar mocht niemand op zitten
dan hij. Haar oog ging speurend rond; zij deed
alles, om hem een aangename thuiskomst te bereiden, en toen, met de voeten op de heete
vuurplaat, zat ze te luisteren.
Het was nog de ouderwetsche tijd. Berlijn
had nog zijn nachtwachter, en de ratel van den
nachtwacht werd gehoord, en hij riep: ,,Eén
heeft de klok - de klok heeft één! Dien God
bewaart, is wel bewaard,!"
Zij wachtte; zij wachtte; het was het geduld
der liefde. Een rijtuig naderde ; het bonkte over
de harde, oneffen keien en sloeg een zijstraat in.
Het was de postkar; de hoorn schalde.
Zij bleef luisteren en verzorgde het vuur in
den haard. De deuren bleven potdicht, en de
schoorsteen trok als de beste. Geen uitslaande
rook: Het werd heerlijk warm in de kamer.
En toen de nachtwacht opnieuw de ronde
deed, naderde weer een rijtuig. Het reed er vlug
overheen; toPD in dan stap; ,,halt!''
Dat was Karel 's stem.
"De zesde is er gelukkig I" zei de dokter met
een vroolijk gelaat, de kamer binnenstappend.

Behendigheidswedstrijd.
De den tweeden dag gehouden behendigheidswed.strij d onder leiding van kapitein L. P. J. Geldens,
op den door den bekenden Amsterdamschen wegenbouwer S. Prins aangelegden prachtigen weg langs
het duin van Callantsoog naar den Helder, was eveneens een groot succes. Overtuigend bleek de nuttigheid van deze oefeningen voor motorrijders en automobilisten. Menig kranig staaltje van zekere en hanrige rijkunst, van het geheel in de hand hebben van
motor of wagen, van bewust en behendig rijden en
remmen en van overleg en berekening werd vertoond.

Wat een deskundig en bekwaam autorijder vermag
bleek ons tenslotte, toen we in een prachtigen en
royaal gebouwden Paige-wagen van de firma Nefkens te Utrecht, bestuurd door het !id der directie,
den heer F. J. Rodrigo, van Callantsoog naar Utrecht
reden. Van Callantsoog, vlak bij den Helder, in 2¾
uur - met inachtneming van maximum-snelheden in
Alkmaar, Amsterdam en verschilll:!nde tusschenliggende dorpen - naar Utrecht, is op zich zelf reeds
een praestatie.
(Centrum).

HOOGMADE.
Van de N.V. v. d. Bergh's Margarinefabrieken te
Rotterdam ontving de afdeeling Woubrugge en
Hoogmade van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een prachtig klokje, om als prijs beschikbaar
te stellen bij de schietoefeningen.
Bij de I.l. afdeelingsschietwedstrijd tusschen de
leden van voornoemde afdeelingen mocht het Hoogmade gelukken, het klokje in haar bezit te krijgen.
J.l. Zaterdagavond ging het erom, wie van de leden nu
de gelukkigste was. De heer C. P. Borst (Boschmolen) werd met 42 punt.en eigenaar.

ZOETERMEER-ZEGWAART.
Op 6 Mei hield in het gymnastiekgebouw de plaatselijke afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm en de Burgerwacht een feestavond. Bij
afwezigheid van den voorzitter, h_ield de heer D. D.
Ceelen, commandant van de Burgerwacht, een ope,,Waarom
ningsrede, waarin hij liet uitkomen:
Landstormer of Burgerwachter", Ontwapening of
Paraatheid". Daarna werd begonnen met de af•
werking van het feestprogramma.
Film,
zang,
tooneelstukjes en niet te vergeten tableau's, voor•
stellende, om het zoo te mogen uitdrukken, de werk•
kring van Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en
Burgerwacht, wisselden elkander af.
De medewerkenden oogsten herhaaldelijk een uitbundig
applaus, dit als dank voor hunne bemoeienissen.
Verder werd nog het woord gevoerd door den heer
van Pelt, le luit., commandant van tlen Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, die een uiteenzetting gaf van
het instituut "Bijzondere Vrijwillige Landstorm". 1:ij
wees in dit verband naar de staking in Engeland,
waar men op 't oogenblik bezig is te organiseeren.
met slag- en vliegwerk, wat hier al diensten had
bewezen, en richtte nog een apart woord tot de
vrouwen. Gememoreerd werd nog, dat den 26en Juni
a.s. een landdag te Delft zal worden gehouden.
Door den heer D. D. Ceelen werd de alleszins ge•
slaagde avond met een woord van dank, pl.m. 11.30
uur gesloten.

,,Wat is 't1"
,,Een jongen, en hij mag er wezen, hoor!''.
De dokter wierp den overjas uit, en zette zich
in zijn leuningstoel, in den hoek van den haard.
Hij strekte de• handen met een gebaar van vol•
doening uit naar het vuur.
,,Wat is 't hier lekker warm, Marietje !"..
,,Voor jou! En hier is een glas heete WJJn daar slaap je goed op! Heet opdrinken, hoor!
Het verdrijft de kou!"
Hij dronk het glas leeg en zag zijn vrouw aan
met een zoet welbehagen.
"Het was niet mijn domste streek toen ik om
jou ging, Marietje !"
,,En ik was zoo verstandig, om ja te zeggen,
mannetje!"
Ze lachten allebei hard op, en de bloem van
het huwelijksgeluk geurde bij den brandenden
haard.
,,Hoe is 't met de moeder?''
"Een beetje zwak, maar 't zal wel gaan. Ik
kwam net nog op tijd. Zeg, Marietje, zij moet
versterkend voedsel hebben - zou jij haar de
eerste veertien dagen van soep willen voorzien?
En goed krachtig, hoor ! ''
Mevrouw vond het een prachtig idee. Toen
stond de dokl.er op met een vastberaden gebaar.
,,Nu ga 'k slapen, hoor! En al stond de minister te bellen - laat hem bellen ! ''
De regen had opgehouden. De lichten gingen
uit in het dokter .uis, en de sterren tintelden
er boven in vredigen glans.

L. PENNING.

Verband Vollenhove.
Landdag te Steenwijk.
11 Juni. Woensdagavond maakten de tamboers en
pijpers der Nederl. Marine een rondgang door enkele
straten van Steenwijk. Deze voor de meesten onbekende muziek trok natuurlijk zeer veel volk.
Den daarop volgenden Donderdag hadden velen gehoor gegeven aan de "korte en serieuse noodigingbe",
welke :was uitgegaan van "de officieren, hopluyden
en gecommitteerden van 't extra-ordinaire crygsvolck in 't landscap Vollenhoo en wyder contreien",
om tegenwoordig te zijn bij het "seer bysonder
wapenschouwspel van alderhande soort", dat zij
hedrn hadden "bereydt tot ter stede van Steenwück
in tl :) Lusthof geseyt: Rams-Woerthe, aldaar". Zij
war:cn, zooals deze uitnoodiging in het programma
ger[:dcn had, gekomen langs diverse heirwegen, van
't Oosten als Noorden en Suiden, alleenlyck uut 't
W estcn met den treckschuute over het olde en bekci1d::: Steenwücker diep, waorlangs al te met oock
Stoo:nbooten vaaren", van de landzijde waren zij
de stad binnengekomen "met den ghewonen ofte
bolderwaeghen, met den postwaeghen, den stoomwaeghen, oock met het trap- ofte rijwiel ende den
tuf-tuf, den krachtwaeghen oft selfbewegher, bij de
vreemdelingen genoemt auto-mobile". En zij hebben
zich gedragen volgens de wetten en ordenancyen:
geen noodeloos gerucht op de straet, niet twisten,
krakeelen ofte rabanden langhs den wegh, maer in
alles te zijn een ~xempel van goede manieren en
welopgevoedtheidt, ingetogenheid en Christelijken
wandel".
Qm half negen begon begon het seer bysonder
w::1penschouwspel van alderhande soort al met schietwcé:,~rijden, welke tot in den namiddag voortduurden.
0 ,,1 half elf verzamelde mm zich op het Stationsplein, waar kort nadien de leden van het eerecomité, de sprekers en verschillende commissiën
aar.kwamen, die in een drietal landauers, welke,
elk bespanntm met twee prachtige paarden, door
den heer Spijkervet gratis ter beschikking waren geste!d, plaats konden nei'1en.
ónder bevel van van den verbandscommandant,
kapitein J. H. S o n n e u,it Zwolle, werd naar
Ramswoerthe gemarcheerd, gedurende welke marsch
op de markt werd gedefileerd.
Te gemeentehuize had vervolgens de officieele
..,l).nt,v:;i,ngst ,plaats, waar de pµrgemeester van Steenwijk,'. mr. A. H. G o e· m a n B o r g e s i u s,
de begroetingsrede uitsprak.
Namens het gèmeentebestuur heette spr. allen
welkom. Ons past, aldus spr., erkentelijkheid jegens
hen, die met zooveel moeite en groote ambitie dit
festijn organiseerden in het verband Vollenhove,
waarin door haar aard en haar ligging onze gemeente het aangenaam middelpunt was van uw
feestelijke en propagandistische samenkomst.
Wij voelen ons zoo gaarne voor een wijde omgeving en op velerlei gebied het middelpunt en
het is ons zeer welkom, dat uit naburige streken
stroomingen hier worden bijeengeleid en sa:nenvloeien. Zoo komen op heden hier tezamen de zijtakken van het Verband, die mede voeden den
sterken stroom, die de Vrijwillige Landstorm is, en
die zijn stuwende kracht ontleent aan zijn verheven
oorsprong.
Immers, wanneer wij hooren en lezen, wie zij
zijn en wat zij willen, de Landstor:ners, d11n zien
wij, hoe zij worden geleid door hooge gevoelens
van vaderlandsliefde, van trouw aan het wettig
gezag en begeerte naar vrede en vrijheid. De initialen, waarmede uw instituut gaarne wordt aangeduid, Bijzondere Vrijwillige Landstorm, ze klinken
ons in de ooren als "bevel" en denken wij aan het
bevel, niet gegeven van buitenaf en van hoogerhand
(hetgeen in strijd zou zijn met het epitheton "vrijwillig") maar aan het "bevel", opgelegd aan mannen
van alle rang en stand, en ook van meerderlei richting, door hun innerlijke overtuiging, dat paraatheid ons waarborgt de orde en rust, noodig voor
de vreedzame en voortdurende ontwikkeling van
ons maatschappelijk leven en de ver:neerdering van
waarachtig volksgeluk, dat paraatheid ons behoedt
voor onnoemelijke ellende èn het zien verloren gaan
, van vrijheden en rechten, die onze vaderen dikwijls
hebben verworven en behouden in leed en strijd,
waarvan ook deze oude vestingstad kan getuigen.
Is niet aan deze woerthe de naa-n verbonden van
mijn "ambtsvoorganger" de Ram, onder wiens burgemeesterschap de burgerlijke en kerkelijke twisten
zoo een hevigen graad bereikten, dat wij er met
ontstellendé verwondering kennis van nemen en
zelfs het feit, dat het ging om het roeken van een
waardigen opvolger van een dr. Hofstede kan ons
die troebelen niet doen begrijpen. En vertellen de
oude kroniekeai met v.mi de ~ e helden-

daden voor en achter de wallen dezer veste in de willigen Landstorm worden steeds gehouden, elk vergroote 80-jarige worsteling voor onze vrijheid? En band wil zijn eigen landdag hebben en dit be~'.lt,
geeft Ste nwijk'1;; historie ons niet te leeren, toen hoe deze dagen een plaats gaan innemen in ons
na luttele maandJn van den Kornput's heldenmoed volksleven en een krachtig propagandamiddel blijkéh
vergeefs bleek geweest te zijn en door zorgeloos- te zijn om het doel van den Bijzondere:h Vrijwilligen
heid en niet-paraat zijn de vesting weder verloren Landstorm bekend te maken bij ons volk en symging?
pathie te wekken voor zijn streven. Staat de BijZoo stemt de geschiedenis, de oude maar ook de zondere Vrijwillige Landstorm het streven naar
zeer nieuwe, ons tot nadenken, vermaant ons tot vrede en . verbroedering en or.l.wapening in den v,eg,
waakzaamheid en doet ons de waarde beseffen van wat sommigen afzijdig doet staan?
In geenen deele. De Bijzondere Vrijwillige Landeen kern van getrouwen, die gereed staan op het
allereerste alarm onze goederen te verdedigen. Het storm wil rekening houden met mogelijkheden,
vormen van dien kern is het streven van uw insti- welke zich kunnen voordoen en voorbereid zijn
tuut; moge deze landdag daaraan bevorderlijk zijn op gebeurtenissen, die den vrede zou kunnen
en in a!le opzichten slagen als dag van propaganda, verstoren. Wij willen niet roekeloos kostelijke
van kameraadschappelijk samenzijn en van ontspan- volksgoederen, die het voorgeslacht ons heeft
ning, vooral voor hen onder u, die hun bagage van nagelaten, laten bedreigen en verwoesten, noch door
gewichtige, hoog ambtelijke zorgen aan het station een buitenlandsche noch door een binnenlandschen
te Steenwijk in depot hebben gegeven.
vijand. En daarom heeft de Bijzondere Vrijwillige
Dit welslagen moge dan een verdiende belooning Landstorm reden van bestaan en moet hij soo krachti_g
zijn voor hen, die met groote toewijding en opmer- mogelijk wortelen in ons volk als uiting van de wil
kelijk enthousiasme aan de voorbereiding van dit van de overgroote meerderheid van ons volk om de
feest zich hebben gegeven.
binnenlandsche vrede te bewaren, om orde en gezag
Maar het zal bovenal voldoening schenken aan te handhaven en de wettige constitutioneele instelhen, die zich aan het hoofd geplaatst zien van het lingen te beschermen.
instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm,
Een landdag in het verband Vollenhove; het was
de Nationale Commissie.
een stoute gedachte. Ons verband toch is een der
De leden dier commissie zuEen het billijken als ik kleinste verbanden en de kracht is niet groot. Maar
mij wend tot hun voorzitter, dien ik met een kleine we hebbén het opgevat en als vrucht van den onvervariatie op verhoudingen van voorheen, moge aan- moeiden arbeid, niet het minst van onzen ijverigen
spreken als hun geachte afgevaardigde "naar" secretaris, den heer Bulten, en onzen gewaardeerden
Steenwijk. Ik moge u, mijnheer de voorzitter, ten verbandscommandant ziet gij een rijk programma u
slotte toewenschen, dat deze landdag zal zijn een aangeboden.
,
uiting van kracht en een uiting van enthousiasme
Kon het anders dan dat deze dag te Steenwijk
van het Verband Vollenhove, dat toonen moge te
werd gehouden, Steenwijk, dat zich èn door zijn
zijn en te willen blijven een hecht onderdeel van het historisch verleden èn door de schitterende gelegeninstituut, dat onder en dank zij uw aanvurende en heid, ons hier geboden voor onzen !anddag, zoo bij
uw bezielende leiding is geworden een krachtig bol- uitstek hiervoor leende?
werk t<Yt bescherming van vrede en vrijheid, van
Naar aanleiding van een bericht in een plaatselijk
vorstenhuis en vaderland!
blad, waarin in verband met den te houden landdag
Hierna sprak de heer L. F. Du ym a er v a n werd gezegd: ,,Zullen vele goede vaderlanders hun
Twist, voorzitter der Nat. Landstormcommissie. hart warm vo·e len kloppen bij dit vertoon van opDeze sprak er zijn vreugde over uit dat deze windende behendigheid, discipline en macht - wij
!anddag georganiseerd was. 25 jaar geleden maakte achten het niet uitgesloten dat een even groot aanspr. voor het eerst kennis met Steenwijk. Hem zijn tal goede vaderlanders zich liever op andere wijze
vele politieke herinneringen aan het stadje bijge- oefenen in steunverleening aan het op 't t.llgemeen
bleven. Op den dag van heden wil spr. echter niet welzijn gerichte wettig gezag en voor deze demondenken aan hetgeen ons verdeelt, maar aan wat ons stráties niet al te geestdriftig zullen zijn", merkt .
vereenigt. We gedenken heden degenen, die opkomen spr. op, dat wanneer in de Novemberdagen van 1918
voor orde en vrijheid. Nog verleden jaar bleek zeer die landstormers niet naar Den Haag waren gein het bijzonder het groote nut van het instituut sneld, onze Koningin den weg was opgegaan van de
van den Bijzonderen Vri,iwillig·en Landstorm voor Duitsche· vorsten, en arbeiders en soldatenraden :zich
den Staat. Tel!cens komt die beteekenis weer over- van de regeering hadden meester gemaakt. Daarna
duidelijk naar voren. Onze samenkomsten, landdagen, werd de landdag geopend verklaard en werden gezonenz. hebben groote belangstelling. Spr. hoopt dat ook gen de twee coupletten van het oude Wilhelmus.
deze dag volkomen zal slagen. Hij brengt speciaal Tusschen 2.30 en 3 uur werd er colonne geweer
het gemeentebestuur van Steenwijk dank voor het uitgevoerd door een 20-tal onder-officieren. Dit
oogstte veel bijval.
beschikbaar ste:len van dit park voor het houden van
den landdag. Moge deze dag succesvol zijn, aldus beVervolgens sprak de heer dr. J. Th. de Visser,
sluit spr.
oud-minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- ·
Daarna verkrijgt de heer Duymaer van Twist pen. Eenzijdigheid, aldus spr., kan soms tot zegen,
nogmaals het woord en namens den heer Snoeck maar ook tot gevaar zijn. De belangen moeten niet
Henkemans en de Nationale Landstormcommissie aan uit het oog worden verloren, zoomin internationale
den heer J. H. Bulten, burgemeester van Blokzijl, als sociale belangen. Wie wenscht terug de sociale
tevens secretaris van de gewestelijke landstormcom- belangen van de 18e en 19e eeuw? De Almachtige .
missie, een zilveren inktkoker met inscriptie aan te heeft vier groepen of cellen in het leven geroepen:
bieden. Aan kapitein J. H. Sonne van Zwolle wordt het huisgezin, de kerk, de staat en het ras. Spr.
een sigaren- of bloemenstandaard geoffreerd.
roept de historie voor de herinnering op, den .
Gedurende de pauze van den Landdag werd aan BO-jarigen oorlog, waarin werd gestreden voor de
meerdere genoodigden door de Nationale Landstorm- vrijheid. Wij leven allen op een bodem, doorweekt
commissie een !unch aangeboden. Alhoewel bij een met martelaarsbloed. Daarom moet de vrl,jheidslunch op 'n landdag niet wordt gesproken, werd hier- fakkel in handen gegeven worden van het nageslacht.
van deze maal afgeweken. Op de allereerste plaats Nederland geniet vrijheid als geen enkel ander land, !
vrijheid van godsdienst, van beweging en van druk- ·
werd een dronk uitgebracht op de Koningin.
Jhr. Van
Karn eb eek
bracht, zooals wij pers. Daarom is het de levenstaak de vrijheid te
reeds meldden de groeten over der regeering. Zouden bewaren als het heilig pand, dat de vaderen ons heber aanvankelijk meerdere ministers gekomen zijn, ben gegeven. Hiertoe dient de Bijzondere Vrijwillige ·
door plotselinge verhindering kon hieraan geen ge- Landstorm. Ieder mensch sluit 's nae.hts zijn deur,
volg worden gegeven, zoodat hij alleen als minister iedere boer heeft zijn waakhond. Deze landstorm
kwam. Hij sprak de hoop uit, dat, waar bij den Bij- moet de waakhond zijn, die ons gerust doet slapen.
zondere Vrijwillige Landstorm heeft zien geboren Het is een preventieve maatregel v,i,n de hoogste
worden, deze krachtig mag groeien en dat nog vele orde. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.
mannen zich aansluiten bij den Bijzonderen Vrijwil- Strijdt voor de belangen van ons vaderland. Onze·
vrijheid is het meest beveiligd door Oranje. Laat ons
ligen Landstorm,.
Aanwezig waren nog drr, J. Th. de Visser, de Com- de trouw aan dit huis bezegelen. Spr. eindigde met
missaris de,r Koningin, mr. A. E. baron van Voorst de leus: God, Nederland en Oranje!
Na de rede van dr. de Visser hadden de rij- en •
tot. Vwrst. Miniswr H. v. d. Vegte had bericht gespringoefeningen van het detachement ihuzaren van
zonden door ziekte verhinderd te zijn.
Nadat inmiddels door de leden van den Bijzon- het 4e half regiment te Deventer plaats. Met groote
deren Vrijwilligen Landstorm sportoefeningen ge- aandacht werden de oefeningen gevolgd door het nog
demonstreerd waren, werd de landdag officieel maar steeds van alle kanten binnenstroomend publiek. .
De motorhinderniswedstrijden verheugden zich in
geopend door den voorzitter der Gewestelijke Commissie in het Verband Vollenhove, ds. G. H o f- · eenzelfde belangstelling. Groote vaardigheid werd
s t e d e van Blokzijl. Na begroeting van de aan den dag gelegd in het besturen van de motorhooge gasten sprak spr. zijn vreugde er over rijwielen. Zoo moest over een wipplank worden geuit, dat zoo velen ·gevolg hadden gegeven aan den reden, een tol worden gepasseerd zonder dat men
oproep, om naar den eersten landdag te Steenwijk van de motor ging en over een smalle plank van ,
te komeii. :r..aaàdapa TIIB dea Bijmnderell Vdj- ~ 6 tot 7 J4eter worden gereden.
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brachten het er goed af, doch allen konden geen
prijs bemachtigen. De le prijs werd toegekend aan
Stegeman, de 2e aan Greve, de 3e aan van Dijk, de
4e aan Kroeskop, de 5e aan Westerbeek, de 6e aan
Brouwer en de 7e aan Bangers. De prijzen werden
door kapitein Sonne uitgereikt.
De vliegdemonstraties konden niet doorgaan. Wel
waren de vliegmachines op weg naar Steenwijk gegaan, maar een opkomend onweer deed de vliegeniers
besluiten bij Meppel te keeren en den terugtocht
te aanvaarden.
Te circa 5 uur gisterenmiddag ' kondi.gde motorgebrom de komst van het vliegtuig-eskader boven
Meppel aan. Vijf tweedekkers kwamen in V-vorm uit
Z.-Oostelijke richting.
In het Zuidwesten pakten zich op dat moment
donkere onweerswolken samen, die langzaam 1naar
zeker in Noord-Westelijke richting dreven. Dat was
juist de richting, welke de vliegeniers van Meppel
af moesten nemen om Steenwijk te kunnen bereiken.
Klaarblijkelijk besloot het 5-tal mannen daar boven
in de lucht om zich niet in de bui te wagen en terug
te keeren. Voor ze echter den terugtocht aanvaardden, werd boven Meppel menig stout stukje op het
gebied van wenden, keeren, dalen en stijgen boven
onze stand uitgevoerd. Vooral het plotseling uit
.g roote hoogte neerschieten, waarbij het vliegtuig
bijna op z'n kop ging staan, dwong ieders
bewondering af. Honderden nieuwsgierigen in
de straten van Meppel zagen de evoluties met
tuigen, geheel verspreid, in Zuidelijke richting. En dat
was maar goed ook, want even later kregen we nog
een staartje mee van het onweder, dat Westelijk van
ons woedde en waarvan de plaatsen in den kop van
Overijssel zeker zullen kunnen meespreken.
· Telegrafisch werd ·de Landdagcommissie in kennis
gesteld van den terugkeer der vliegtuigen.
Bij de uitreiking der prijzen, welke door kapitein S o n n e geschiedde, mocht ieder zijn prijs zoeken uit op een tafel uitgestalde waardevolle prijzen.
Bij de schietwedstrijden werd het hoogst aantal
punten behaald door J. Apperlo te Ambt-Vollenhove
met 91 van de 100 punten, dan volgen 2 met 90, 2
met 89, 2 met 88, enz. Degene, die voor de laagste
prijs, de 27e, in aanmerking kwam met 83 puntén wa"
K. Krale te Nieuwleusen. De eerste, tweede, derde,

vierde en vijfde prijs werd behaald door J. Apperlo
te Ambt-Vollenhove, B van Rees te Genemuiden, K.
Timmerman te Nieuwleusen, M. Z. Verbeek te Oldemarkt en 0. Onderweep te Oldemarkt.
Een eerste en tweede prijs voor deelnemers buiten
het verband werd behaald door Van Lingen uit Meppel met 96 punten en Vierhoven uit Havelte met 93
punten.
Het Avondfeest begon om 8½ uur met concert
van de Steenwijker muziekvereeniging. Het korps
heeft zich den geheelen dag bijna met uitzondering
dan van den voormiddag, toen de Kol Reserve heeft
gespeeld, uitmuntend gehouden. Een woord
van
hulde voor de gepresteerde diensten is hier zeker
op zijn plaats.
Op het terrein was het zwart van volk. Om half
tien werd de leger- en vlootfilm vertoond, die zeer
in den smaak viel bij het publiek. Telkens werd, wanneer de Koningin op het doek verscheen, het Wilhelmus aangeheven. Tot slot werden een drietal tableaux
vertoond en werd vuurwerk afgestoken.
Te ongeveer kwart over twaalf was alles afgeloopen en keerde de menigte stil huiswaarts.
Een woord van hulde moet worden gebracht aan
de regelingscommissie. Geconstateerd werd, dat
aan alles aandacht is geschonken. Den vreemdelingen,
die Steenwijk binnen kwamen, werd dadelijk de weg
gewezen naar het terrein door middel van pijlen, met
vermelding hoe gewandeld of gefietst moest worden
om op het terrein te komen De gewestelijke commissie heeft eer van haar werk.

BODEGRAVEN.
Bovengenoemde vereerugmg hield Vrijdagavond
een bijeenkomst in de zaal van den heer van Rossum.
De heer van der Veer opende en riep een welk01:h
toe aan alle aanwezigen, in het bijzonder aan het
muziekgezelschap S. D. G. en kapitein Linden en
luitenant van Pelt, en de zustervereenigingen
,,Willem Tel" en Burgerwacht.
Daarna kwam luitenant van Pelt, secretaris van
het verband Z.-Holland-West aan het woord, die in
korte trekken het doel en wezen v~n din Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm uiteenzette. Spr. herinnerde

-

aan de Novemberdagen van 1918, toen de revolutie
dreigde, maar ook thans is het gevaar niet denkbeeldig, gezien de laatste staking in Engeland. Echter
staan nu 53.000 man gereed, behalve de burgerwachten, om het wettig gezag te steunen. Spreker wekt de
oud-militairen, die zich nog niet hebben aangesloten,
op, om zich alsnog als lid op te geven. Hierna wordt
de Leger- en Vloot-film vertoond, welke een mooi
beeld gaf van het werken van onze weermacht.
Kapitein Linden gaf hierbij een sobere, doch duidelijke explicatie.
Daarna kwam luitenant van Pelt weer aan hey
woord. Deze bracht dank aan den heer Bijl, de~
vertrokken leider van de afdeeling alhier, en deelde
mede, dat de heer van der Veer de leiding op zich
genomen had. Tevens bracht spreker dank aan het
muziekgezelschap S. D. G., dat voor muzikale illustratie onder de pauze had gezorgd, en gaf een kort
overzicht van wat er te doen zal zijn op den Landdag, welke gehouden wordt te Delft op 26 Juni.
Spreker hoopt dat vel~ zullen optrekken, ook dames.
Na nog enkele muzieknu~mers werd deze avond
gesloten.

KENNEMERLAND.
Woensdagavond 9 Juni j.l. hebben de schietwedstrijden, die gehouden worden door bovengenoemd
Korps, een aanvang genomen op de banen te Overveen. De animo, om aan deze wedstrijden deel te
nemen, was bijzonder groot.
Het weder was prachtig en er was geen wind,
zoodat dien avond onder gunstige omstandigheden
kon worden geschoten. Er werden dan ook al zeer
mooie series gemaakt, zoodat de spanning er al in
is. Aan de afdeeling personeel namen dien avond
reeds 70 schutters deel. Ook van de vrije baanwedstrijden wordt druk gebruik gemaakt.
Donderdagavond van 6-9 . uur nam. en Zaterdagmiddag van 2-6 uur werden de wedstrijden voortgezet. Zaterdagmiddag werden de wedstrijden opgeluisterd door het muziekgezelschap, onder leiding
van den heer v. d. Broek.
De Voorzitter en Secretaris der Nationale, Landstorm Commissie kwamen de wedstrijden in oogen·
schouw nemen.
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Wapenhandel - Leerdam

.EDELSMEED EN PENNINGKUNST

ConcourJbuksen, Floberts,
Revolvers,

Repeteerpistolen,
Kleinamodel Jachtgeweren,

KONINKLIJKE BEGEER

Alle soorten munitie.
Concurreerende priizen - Inruilen
VA.KKUNDIG REPAREEREN.

VOORSCHOTEN.

ELECTR. DRUl{KERIJ
l~ . BlOMMENDAAL

Wie een FONGERS koopt: betaalt
een uiterst la~en prijs. behoeft in
jaren niet weer aan een nreuw
rijwiel te denken. en rijdt licht.
aanQenaam en veiliQ en bovend 1en
Qoedkooper dan ieder ander
Vra.aQt het oordeel van de durzenden FONGERS-berijders.
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Franco levering in alle plaatsen des lands. direct
door de fabriel-L door onze filialen. onze agent·
schappen en eiken goeden rijwielhandelaar.
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ORGAAN TEN BEHOEVE VAN
DEN BfJZONDEREN VRfJWILLIGEN LANDSTORM
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EEN NABETRACHTING OVER DEN
STEENWIJKSCHEN LANDDAG.
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(De korte geschiedenis van 't vestingstadje).
Voor iemand, die"komt uit 't land van heuvelen en dalen, bevolkt met vele historische
plaatsen, beteekent de Overijselsche Noordwesthoek met V óllenhove, Blokzijl, Giethoorn,
Steenwijk, niet alleen 'n effen ver landschap
met strakke grijs-paarse horizonten, nu en dan
met blijde schakeeringen als de Schierkampen
onder Havelte en de Bergsche dennenwouden
onder Steenwijkerwold... ma,ar ook en niet 't
minst, zegt dit landje, begrensd en afgerond
door zee en ven. hei en bosch, ons heel veel van
de Vaderlandsche Geschiedenis, beginnend in
den legendarischen tijd der hunnebedden en
zwerfsteenen en zijn hoogtepunt vindend in de
berenningen en belegeringen tijdens den tachtigjarigen oorlog.
in die wilde en woelige tijden stond Steenwijk herhaaldelijk bloot aan het gewilde of
niet-gewilde bezoek van benden en troepen, totdat het een sterk} vesting werd, beheerschend
de lage waterrijke en onbegaanbare ommelanden. 't Vormde de sleutel en etappeplaats voor
transporten en marschcolonnes naar de Friesche
garnizoenbn. En evenals de Noordwest-Overijselscbe landstormers 't goed hadden op den landdag, werden ook in de 16e en 17 e eeuw hun
voorzaten, de dragonders der Staten, in Steenwijk lichtelijk verwend. Die hadden vóór 12
uur 's middags "recht" op 4 liter dun bier en
ná 12 uur op 4 liter zwaar bier. De tijden zijn
alleen maar iets veranderd. De nazaten der
dragonders drinken nu ranja met een rietje.
Steenwijk, in de oudste archieven in 1109 genoemd, was voorheen zelden een stad van pais
en vree. 't Stadje doorstond o.a. een reeks belegeringen. In 1523 werd het door de Gelderschen, bijgestaan door de... Zwollenaren, ingenomen en verwoest. 't Stadsarchief werd toen
helaas verbrand. Ware dit niet het geval
· geweest, dan zou Steenwijk als stad van 7000
inwoners vermoedelijk een archief bezeten hebben, dat onder haar soortgenooten geen voorbeeld zou hebben. Zelfs nu nog . h-ergen de
brandvrije
kelders
van het gemeentehuis
,,Ramswoerthe" een geklapperd archief, ,,v aarop de burgemeester zeer terecht trots is en wat
maae weinigen in zoo 'n stadje zouden vermoeden.
1n hetzelfde jaar (1523) verjoegen de Bonrgondische troepen de Geldersche en werd Steenwijk tot 1530 bij Friesland gevoegd. In 1580
belegerde de Spaansche veldheer Rennenberg 't
stadje, maar moest door den heldenmoed van
.Tohan van den Korput in 1581 het beleg opgeven. Van den Korput moest o.a. een aantal
muitzieke burgers tot orde dwingen, hetgeen
voor ons twintigeeuwers eenigszins zonderling
geschiedde. Toen een vleeschhouwer hem vroeg,
wat er ten laatste van hen zou geworden, als
er niets meer te eten was, antwoordde de Steenwijksche held zeer radicaal ( 't is zuiver oudhollandsch en er is geen woord latijn bij) :
"Dat is noch lange, ende als dat compt, soo
willen wij, du, loosen kerel ende dyns gelycke
noch eerst opfrete ! ''
ln 1582 viel de stad door verraad in hande1,
der Spanjaarden, doch kwam in 1592 weer iu
handen der Staatschen; prins Maurits nam ze
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in en liet ze door hechte versterkingen omgeven. Van toen af werd ze in den waren zin des
woords: · de militaire sleutel voor Friesland.
"Steenwijck", aldus een beschrijving uit dien
tijd, light in 't rondt tegen 't rivierken Aa,
oock Blocksyl genoémt, 't w.elck een ure gaens
van Meppel in de Zuyderzee loopt. 't Is een
kleyne stadt en heeft omtrent 1600 treden in
d'omring. Sy leght op de wegh naer Vrieslant
en in een vruchtbaer Koren-landt, waerdoo1·
hier taemelycken handel van graen is. Het
was eertyts een swacke, maer nu een stercke
stadt, want sedert het laetste belegh syn hare
krygswercken verbetert''.
In 1672 werd Steenwijk bezet door de Munstersche troepen, die er zich slechts één jaar konden handhaven. In 1745 en 1750 heerschten er
kerkelijke en burgerl\ike twisten en onlusten.
In 1776 en 1825 teisterde een groote watersnood
de Noordwesthoek van Overijsel. Buiten de bestuursverwisselingen· en daarmee gepaard gaande woelingen, die schier in alle steden van
eenige beteekenis het gevolg waren van dr.
Fransche omwenteling, beantwoord in 1813
door het herstel van Oranje, leert de geschie"denis van Steenwijk in de 19e eeuw alleen welvaart, voorspoed, vrede en bloei.
Op 10 Juni 1926 viel wederom krijgsvolk de
alonde, nu ontmantelde veste binnen, maa1'
thans met uitermate vredelie-,rende bedoelingen.
Trom, en trompet riepen een landdag te samen
en in vele straten en stegen van 't gezellige
stadje wapperden het dundoek.
En zij, die evenals ondergeteekende als
vrsemdeling er een rondgang maakten, vonden in de kronkelende straten meerdere huizen
en gebouwen, met ramen in graniet gevat en
voorzien van oude jaartallen; met belangstelling bewonderden W\i de laatste overblijfselen
van grachten en wallen en er waren oogenblikken, dat onze gedachten teruggingen naar den
"goeden ouden'' tijd, die hier bijzonder-woelig
en rumoerig was. Maar die tevens een bijzondere beteekenis heeft gehad voor onze vaderlandsche historie, waardoor Steenwijk ook nu
n (, 0 iets meer beteekent dan vele stadjes, die
afzijdig liggen en reec:ls in de 16e en 17e eeuw
als oude besjes rentenierden.
Maastricht, Juni 1926.
GRAAFLAND.

DELFT.
Overdracht vaandel.
Bij de officieren, onderofficieren en manschappen
van de afdeeling Delft van den bijzonderen vrijwil!igen landstorm, bestond reeds lang de wensch een
eigen vaandel te bezitten. Door vrijwillige bijdragen
van allen is men er in geslaagd de benoodigde som
voor een vaandel bijeen te krijgen. Op 15 Juni heeft
de plechtige overgave aan den commandant van de
afdeeling, kapitein J. J. Eckebus, op de schietbanen
aan den Oostsingel plaats gehad, in tegenwoordigheid
van de leden van het uitvoerend comité: de t.iitenants
van Pelt, G. Witka,mp en Valkenburg, en verder der
heer C. Borstlap, tevens commandant van de burgerwacht. Oo,k waren aanwezig ds. T. J. Hagen, voorzitter van de plaatselijke afd. van Pro Rege en luitenant G. J. Oortmerssen.
Kapitein J. J. Eckebus inspecteerde de vaandel-

WIE ZINGT DAAR?
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wacht onder bevel van den eersten luitenant C. M.
Hage. Deze laatste nam daarop het woord om de
aanwezigen voor hun belangstelling dank ~e zeggen.
De wensch der manschappen van den Bijzonderen
Vrijwil!igen Landstorm om een eigen vaandel te hebben is vervuld zeide spr. en wij zullen in dezen vlag
het symbool zien van saamhoorigheid en wettelijk gezag, welk laatste wij in tijäen van nood en onlusten
zullen moeten verdedigen. Het was spreker een groot
genoegen zijn commandant dit vaandel te kunne!'!
overdragen.
Een sergeant stelde zich daarna met het nieuwe
vaandel naast den commandant op en plechtig weerklonken de tonen van het Wilhelmus ten gehoore gebracht door de Beiersche kapel.
Kapitein Eckebus, hierna het woord nemende, zeide,
1lat hij zich had afgevraagd met welk vaandel d-3
afäe~ing Pel.ft, nog wel de gastvrouw, de andere
afdeelingen van den Bijzonderen Vrijwil!igen Landstorm op äen a.s. landdag, welke Zaterdag 26 dezer
plaats vindt, moest te voorschijn treden. Daarom dee,j
het spr. zooveel genoegen, dat nu nog een dergelijk
vaandel aan hem kon worden overgedragen. Toen gekozen moest worden welke kleur het vaandel moest
hebben, viel äe keuze op oranje, de kleur van ons
vorstenhuis. Spr. vertrouwde, dat de manschappen de
eer van het vaanäel zullen hooghouden.
Nog sprak ds. Hagen eenige woorden. Deze spreker wees erop, dat wanneer dit vaandel, dat nu alleen
maar bij parade dienst doet, ee?:,: ::1 den strijó ei~
mannen zou moeten voorgaan, hetgeen alleen God
kan verhoeden, àat zij dit vaandel zullen vertrouwe!1
en het met hart en ziel voor koningin en vaderland
zullen verdedigen.
Met ee·n driewerf hoera voor onze vorstin, eindigde
ds. Hagen zijn toespraak.
Hiermede was de plechtigheid afgeloopen.

NIEUWE

HOLLANDSCHE

WATERLINIE.

LANDDAG TE HILVERSUM.
, Een, dank zij het praèhtige zo::nerweer uitstekend
geslaagde Landstormdag is 1!) Juni. te Hilversum gehouden.
• Reeds 's morgens om 9 uur had de opening plaats in
het Gemeetltelijk Sportpark, waar de voorûtter der
Plaatselijke Landstormcommissie, de res. le luit. P.
Hoebé, d~ verzamelde manschappen toesprak. : Direct
daarna nanien de schietwedstrijden op de achtergelegen terreinen der renbaan een aanvang. Niet. :minder dan 12 schietbanen waren ingèricht, zoodat de
wedstrijden een vlot verloop hadden, waartoe tewns
· de uitstekende regeling veel toe •bij droeg. ·
's Middags, om 12 uur had een ·officieele ontvangt
ten raadhuize plaats. Daar w:n-en in de m''èt bloemen
en planten getooide raadszaal o.m. aanwezig minister Lambooy, de Commissarissen der Koningin in de
provincies Noord-Holland en Utrecht, de heeren jhr.
mr. dr. A. Roëll !ln mr. H. Th. s'Jacob, generaal Fris,
inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, de leden
van de Landstormcommissie, o.m. kol. Bueno äe
Mesquita, commandant van het regiment genietroeJ

•

pen, en de heer J. H. Th. O. Kettlitz, voorzitter van
de Gewestelijke Landstormcommissie, de leden van
hQi" plaatselijke eere-comité van den Limdstormdag,
waa:cbij wij opmerkten prof. J. de Louter en den heer
G. van Mesdag, voorzitter van de Kamer Yan Koophandel, en verde1· officieren, o.a. res.-kol. E. Luden,
majoor De Veer, commandant vooroefeningsinstituut
van den Vrijw. Landstorm Stelling Amsterdam, en
vele anderen.
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Burgemeester Reymer sprak een welkomstwoord.
Het gemeentebestuur stelde, zei spr., een bijzonder
belang in de beteekenis van dezen dag en de plechtigheid, die de aanwezigen vereenigde.
In het qijzonder heette spr. welkom Z. E. den
Minister van Oorlog, en de Commissarissen der
I.KoningiP van Noord-Holland en Utrecht, die door
hun aanwezigheid getuigenis afleggen van hun
waardeering voor den Vrijwilligen Landstorm; het
instituut, dat zich stelde op den bodem der Grond•
wet, met het doel bloei en welvaart in Nederland
te bevorderen. Het moest een voorrecht genoemd
worden aan dit instituut mede te werken en uitvoering te geven aan letter en geest der Grondwet, waar
ons land bestuurd wordt door een Koningin, die om
Haar verheven hoedanigheden van hoofd en hart
algemeen in den lande geëerd wordt.
Spr. beschouwde den Vrijwilligen Landstorm als
een instituut bij uitnemendheid, dat een sociale taak
bij uitstek vervult.
Den wensch uitsprekend, dat ook deze dag er toe
moge bijdragen den Landstorm nader te brengen
aan het doel, tot heil en zegen van Vorstin en Vaderland e~ het Nederlandsche volk, eindigde spreker zijp
rede.
Daarna voerde het woord de Minister van Oorlog
L a m b o o y. Namens alle aanwezigen sprak hij
dank voor de opwekkende v,oorden, die burgemeester
Reymer tot de gasten gesproken had. Voor de regeering was het een aangename taak naar bijeenkomsten
als deze te gaan en het was dan ook een vast beginsel, ten minste één iid van het kabinet af te vaardigen, omdat de regeering meer dan iemand anders
overtuigd is van de bijzondere plaats, die de Vrijwillige Landstorm bekleedt. Want alleen reeds door zijn
aanwezigheid zal elke revolutie in de toekomst in
den kiem worden gesmoord. De zekerheid, dat 50.000
toegewijde mannen gereed staan om elke poging tot
0,pföef: tè-.hédwfügen,..:.i iéhon~ .s.pxékeï: ~ overtuiging,
dat geen misdadige poging meer zal worden gedaan
om een · hand uit te steken tot aanranding van de
troon onzer geëerbiedigde Koningin.
Het verblijdde spreker ook, dat hij, als een bewijs
van de belangstelling voor het instituut, ook -van de
zijde der civiele autoriteiten, hier begroeten mocht
de beide Commissarissen der Koningin. En dezen dag
noemde spr. eene mijlpaal, evens een uitmuntende
propaganda voor den Vrijwilligen Landstorm, vooral
voor de jongeren, opdat zij zich aansluiten bij deze
nuttige instelling.
Na het aanbieden van ververschingen vereenigden
de gasten zich in het "Hof van Holland" aan een
noenmaal, aangeboden door de Nationale Landstorm, commissie.
De eerste dronk werd op voorstel van den tafelpresidenti den heer Kettlitz, na een driewerf hoera
gewijd aan de Koningin.
De heer Kettlitz dankte nog minister Lambooy
namens den Gewestelijken Landstom voor zijn sympathie en allen, die hadden medegewerkt voor hêt
welslagen van dezen dag.
Intusschen was het Sportpark al volgestroomd met
hen, die de opvoering van het zangspel "Je main. tiendrai" van kapitein A. Captijn zouden bijwonen.
Ten slotte had de prijsuitreiking plaats voor de
schietwedstrijden. Voor de korpswedstrijden was de
uitslag als volgt: 1. Spakenburg, le prijs, 234 p.;
2. Baarn, 233 p.; 3. Woerden, 228 p.; 4. Barneveld, 227 p.
,
.
Personeele baan: 1. Stakewerf, Herwijnen; 2. H.
Timmerman, Woerden; 3. M. Huizenga, Hilversum;
4. v. d. Burg, Hilversum; 5. J. A. Fok,kert, Herwijnen.
Vrije Baan (de eerste vijf): 1. W. Bergman, Hilversum; 2. P. Floor, Utrecht; 3. Dusseldorp, Hilversum; 4. Th. Huizenga, Hilversum; 5. v. d. Berg,
Baarn.
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SPAKENBURG.
Op den 19 Juni j.l. te Hilversum gehouden landdag
van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm is door
de afdeeling Spakenburg op den schietwedstrijd de
eerste p.rijs behaald, bestaande uit een lauwertak.
Hulde aan onze schutters!

LANDSTORMKORPS STELLING VAN
AMSTERDAM.
10-jarig ·bestaan.
Het 10-jarig bestaan van het landstormcorps Stelling van Amsterdam, welk korps een onderdeel vormt
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, werd
dezer dagen op eenigszins feestelijke wijze herdacht.
Daartoe had zich een eercomité gevormd, waarin
zitting hadden genomen de minister van binnen1andsche zaken en landbouw, mr. J. B. Kan; de minister
van oorlog, de heer J. M. J. H. Lambooy; de commissaris der Koningin in Noord-Holland, Jhr. mr. A.
Röell; de burgemeester van Amsterdam, de heer W.
de Vlugt; de voorzitter der nationale landstormcommissie, de heer L. F. Duymàer van Twist; de inspecteur van den vrijwilligen landstorm, generaal-majoor
G. W. Fris, en de voormalige commandant van het
korps, gep. luitenant-kolonel J .. A. H. Joçkin.
Voorts had zich voor de herdening een commissie gevormd, waarvan het dagelijksch bestuur bestond uit tde heeren mr. H. Verkou teren, lid van de
Eerste Kamer en voorzitter van de gewestelijke landstormcommissie, eerevoorzitter; majoor C. de Veer,
commandant van het korps, voorzitter, en reservekapitein K. L. Schell, secretaris. Deze comm1sS1e
had schietwedstrijden georganiseerd, die op de terreinen van de Oranje Nassaukazerne werden gehouden en waaraan konden deelnemen de• leden van het
korps.
Op een avond is in het gebouw Carré een vertooning gegeven van het nationaal-historisch zangspel uit het tijdperk ~an den wereldoorlog: ,,Je maintiendrai", van de hand v;i.n den heer A. Captijn,
kapitein der infanterie, commandant van het Bijzonder Vrijwillig Landstormkorps Nieuwe Hollandsche
Waterlinie, dat vroeger reeds op andere plaatsen is
vértoond. Medewerking verleenden leden van het
Landstormkorps Stelling van Amsterdam en leden
van de Amsterdamsche Christelijke Oranjevereeniging, welke vereeniging met deze uitvoering haar
20-jarig bestaan wenschte te herdenken.
Majoor C. de Veer, commandant van het korps,
opende den avond met een kort woord, waarin hij de
aanwezigen allen hartelijk welkom heette, in het :
bijzonder de aanwezige autoriteiten, gene1•aal-majoor
Fris, inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, en ,
kapitein ter zee Prillevitz, commandant der marine te :
Amsterdam, en er voorts aan herinnerde, dat het '
' 1ài-rdstornilÎ:órp~ Iiu tien .jaat-=~ède:n màt.': 771 leden '
is opgericht en thans ruim 4000 leden telt en de
A. C. Q. V. 20 jaar geleden door 13 personen is opgericht en thans een ledental ver boven de lOOO ,
heeft.
Het zangspel had een vlot verloop en werd door
het publiek hartelijk toegejuicht. Des middags en
des avonds werd de uitvoering herhaald.
Het Landstormkorps "Stelling va'.n Amsterdl}m"
heeft na dien zijn laatsten feestdag gevierd; in den
middag, omstreeks vijf uur werden de schietwedstrijden op het terrein van de Oranje Nassaukazerne,
waar een vierhonderdtal landstormers aan deel had
genomen, besloten. De heeren mr. H. Verkouteren en

prijs met 15 strafpunten; H. D. Stokman, Hazerswoude, 10e prijs met 15 strafpunten; L. van den
Bosch, Naaldwijk, lle prijs met 15 strafpunten; L.
van Dam, Maasland, 12e prijs met 16 strafpunten;
A, van den Berg, Alphen a.R., 13e prijs met 20
strafpunten; A. J. L. Wenink, den Haag, zilveren
medaille voor de beste prestatie op Indian motor.
Het Lid van de Regelings-Commissie:
L. VAN THIEL.

LANDSTORMKORS "KENNEMERLAND".
· · (Prijsuitreiking: Korps-Schietwedstrijden),
Op 25 Juni j.l. vond de pr:ljsuitreiking plaats
in het crebouw "Tivolie" aan de Tempelierstraat
Haarle~, van de wedstrijden op 9, 10 en 12 Juni
j.l. te Overveen gehouden. De bijeenkomst droeg
een eenigszins feestel:ljk karakter en passende
pianomuziek bracht al spoedig de juiste stemming. Onder de talrijke aanwezigen merkten we
o.a. op, Jhr. Mr. E. H. E. Teding van Berkhout,
voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie "Kennemerland", p. S. Hartogh Heijs van
Zouteveen,
Commandant van het Landsto~mkorps "Kennemerland", C. Eldermansi le luitenant Secretaris der Gewestèlijke LandstormcommISsie "Kennemerland", '\V. Dijserinck, res.
kapitein Landstorm Korps Motordienst, Jos. de
Lobel voorzitter der afdeeling Haarlem, terwijl
de afdeelingen Beverwijk, V elseroord, Haarlem,
Bloemendaal en Schoten waren vertegenwoordigd
door de heeren : Hoogeveen, de Bruin, Boerssee,
v. d. Linden en Stoffer.
De Commandant opent de bijeenkomst met
een hartelijk ,/Oord van welkom aan de talrijke
aanwezigen, waaronder vele dames, om meer in
het bijzonder de "utoriteiten het welkom toe te
roepen. Spreker brengt bijzonderen dank aan de
milde gevers, die wederom hebben bewezen "Kennemer land,, een goed hart toe te dragen en het
daarom mogelijk maakten., wat de prijzen bet1·eft,
dat het Korps schitterend dt den hoek kon
kumen. Mede brengt spreker dank aan den heer
Eldermans, als secretaris der Gewestelijke Land•stoi'!U Commissie. die wederom een zoo werkzaam
aandeel had in de voorbereiding en het welslagèn
der wedstrijden. Spreker herinnert eraan, hoe
zulke wedstrijden, echter oo1, eventueel te houden
Landdagen, alleszins bevorderlijk zijn om de
saamhoo.:t:igheid. on.tler •.de,.~fdeelinge,n OJilder!ling
aan te kwéelrnn en te~·versfêi·ken en'' besluit
zijn rede met een krachtige opwekking om het
Landstorm Korps "Kennemerland" door onverd!lelden steun t , t een nog steviger instituut te
maken als tot dusverre is gebleken. (Applauc;.)
De heer Eldermans, het woord verkrtgende,
doet daarna mededeeling van het verloop der
verschillende wedstrijden ,waar11a de Commandant 'het omvangrijke werk der prijzen-uitreiking
aanvangt. De Korpsschutters, ,,het neusje van
den zalm'', zooals hij zeide, werden met een driewerf "hoera" voor het "front" ontvangen, en
namen onder dankzegging de mooie prijzen in

0 strafpunten, benevens de zilveren medaille voor de

ontvangst.
Verder bestonden de prijzen uit luxe voorwerpen. Nimmer zagen wc een collectie van dezen
omvang en. gehalte. Na de uitreiking der vele
prijzen sprak de commandant een dankwoord.
Het was een hoogst gezellige avond daar te
midden van de "Kennemerlanders' '.
Hieronder laten we nog enkele uitslagen
volgen: Korpswedstrijd: le prijs zilv. lauwertak,
afd. Haarlem, 211 punten, 2e prijs zilveren med.
Schoten, 197 punten, 3c prijs, bronzen med. afd.
Wijk aan Zee, 187 punten, 4e prijs bronzen med.
afd. Overveen, 184 punten.
Door de volgende afdeelingen werd het achtervermelde aantal punten behaald: Zandvoort 181,
Velseroord 176, Heemstede 174, Wijkeroog 161,
Heemskerk 158, Motordienst 154, Vogelenzang
136, en Santpoort 121.
Hoogste korpsschutter was de heer A. A. v.
Riet, afd. Schoten. Hem viel ten deel de ver~.
zilv. med. uitgeloofd door de Nationale tandstorm Commissie te den Haag, 2e prijs en 3e
prijs de heeren Koelemeij, afd. Bloemendaal en
den Baas afd. Haarlem, respectievelijk, zilveren
en bronzen medaille. De heer Koelemeij behaalde
de verg. zilv. med. als hoogste schutter in korpsen personeelen,wedstr:ljd, uitgeloofd door den

beste prestatie op H. D. motor; W. F. Heniger, Rotterdam, 2e prijs met 5 strafpunten; J. van Dijk,
Alphen a.R., 3e prijs met 5 strafpunten; W. J. M.
Verbruggen, D~lt, 4e prijs met 10 strafpunten;
M. C. Boers, Heenvliet, Se prijs met 10 ;;trafpunten;
A. P. van Wensveen, Zegwaart, 6e prijs '.met 10 strafpunten; W. Noordermeer, Oostvoorne, 7e prijs met
10 strafpunten; A. L. Verhagen, Naaldwijk, 8ste
prijs met 13 strafpunten; J. Steenks, Naald.wijk, 9e

Holland .
Nog zij medegedeeld dat de korpsschutters,
winnaars van den len, 2en en 3en prijs in 't persoonlijk bezit werden gesteld van een dasspeldje,
verguld zilver, zilver en brons.
Aan den personeelenwedstrijd werd deelgenomen door plusminus 152 schutters, waarvoor 52
prijzen waren beschikbaar gesteld.

L. F. Duymaer van Twist reikten de verdiende prijzen uit.

VRIJW . LANDSTORM-KORPS
MOTORDIENST.
Op 23 Juli j.1. is door het Vrijw. LandstormKorps Motordienst eene oefening op Séhouwen gehouden, waaraan deelnamen de manschappen van éle
sectie's Zierikzee en Tholen, omvattende SchouwenDuiveland, Tholen en St. Philipsland. De troepen
werden te Zierikzee om 8.30 u. v.m. opgesteld, waar
zij door den Korpscommandant werden geïnspecteerd.

AFDEELING ZUID-HOLLAND
LANDSTORMKORPS MOTORDIENST.

Bureau: Raamweg 1 B, den Haag.
Uitslag van de gehouden behendigheidswedstrijden voor motorrijders op den Landdag van
den Bijzonderen Vr:ijwilligen Landstorm te Delft
op 26 Juni 1926 :

A. J. J. -van Well, te Zootermeer, lste prijs met

Commandant

van den Motordienst in Noord-

•

•

wordt zoo ruim mogelijk verspreid, o.a. toegezonden aan aUe Plaatselijke Leiders, die dus nadere inlichtingen zullen kunnen geven.
Apeldoorn roept !
Wie voornemens is, een zomeruitstapje te maken en ztjn doel nog niet heeft gekozen, houde
rekening met bovenstaande mededeelingen.
Wie kan, helpe mee om dezen wedstrijd te
doen slagen.

HET LANDSTORMBLAD
VAN JULI 1926.
TWEEDE BLAD.
NAAR APELDOORN.
Wie kent niet, al is het slechts van hooren zeg.
gen, Apeldoorn, de "Parel van de Veluwe Y"
Een plaats, genoemd om haar natuurschoon en
prachtige omstreken, bekend ook als zomer-residentie van ons Vorstelijk Gezin !
Bij alles, wat steeds in den zomer uitlokt tot
een uitstapje naar Apeldoorn, komt nu nog een
extra-uitnoodiging.
De gewestelijke Landstorm-Commissie van het
Landstormkórps "De IJssel" organiseert te Apel.
doorn een Provinciale Schietwedstrijd.
En ze vat de zaak goed aan!
Ze noodigt uit alle leden van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm in Gelderland, Overijssel,
Utrecht en daarbuiten, al verwacht ze, dat er nog
wel een enkele thuis zal blijven.
De banen van de Koninklijke Scherpschuttersvereeniging "de Veluwe" bieden ruimschoots gelegenheid tot schieten.
Gedurende zes dagen, op 20, 21, 27 en 2EAugustus, 3 en 4 September, dus drie achtereenvolgende weken zal worden geschoten.
Een schitterende collectie prijzen wordt bijeengebracht.
Er zullen afzonderlijke wedstrijden worden gegeven voor de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de Verbanden "IJssel,"
,,Veluwe" en "Veluwezoom," voor de leden buiten deze drie Verbanden en voor de Reserve-Of.
ficieren van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Voorts Korpswedstrijden, Vrije baan-wedstrijden, enz.
Een programma verschijnt D.V. einde Juli en

De geschonken kunstvoorwerpen zijn uitsluitend bestemd voor de Personeele Wedstrijden, de
Medailles voor d,en Eere-wedstrijd.

Verband Dordrecht.
LANDSTORM LANDDAG TE DORDRECHT.

F. J.

REGELING
der SOHIETWEDSTRIJDEN van den BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN l,ANDSTORM, te
houden op 20, 21, 27, 28 Augustus, 3 en 4
September a.s., op de banen van ,,De
Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe''
te APELDOORN.

le.Personeele Wedstrijden.
a. Voor leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, met uitzondering van ReserveOfficieren;
b. Voor Reserve-officieren van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Geen inleg.
Prtjzen: Kunstvoorwerpen.
2e. Eere-wedstrijd.
Voor de deelnemers aan de Personeele wedstrijden, die minstens 40 punten maakten. De in
dezen wedstrijd te schieten serie geldt tevens als
steunserie voor den Personeelen Wedstrijd. Inleg 50 cent. Prijzen Medailles.
3e. Korps-wedstrijd.
Voor vijftallen, samen te stellen door de Afdeeling Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Inleg f 2.50 per vijftal.
Prijzen: Zilveren lauwertak, verguld zilveren,
zilveren en bronzen medaille. Voor elken schutter van de winnende vier vijftallen bovendien
een prijs, respectievelijk een paar verguld zilveren manchetknoopeu, een verguld zilveren, zil- - - - - - • - - - - - • , veren of nieuw-zilveren dasspeld. Voorts wordt
per vier deelnemende vijftallen nog een bronzen
rW
medaille toegekend.
Jl..Ja
1
4e, Vrijebaan-wedstrijd.
··
à.c\
Inleg 25 cent pei' serie van 3 cchoten. Prijzen:
, •. -:1i, deerd
60% ,van de , i~leggelçl.en,. eerste p:r;tjs g~garanJÏONDERD GULDEN. ·~•·'~·· ·---~ ·~· 1 -~

J:EPJ

I

5e. Geluksbaan.
1
Inleg 25 cent per drie schoten. Prtjzen: Kunstvoorwerpen.
De Personeele - en Eere"wedstrijden met.
1scherpe
patronen No. 1 of Marga naar keuze van
1
den schutter. Geluksbaan alléén met Marga, de
andere wedstrijden met scherp en Marga desgewenscht.

1
1
FEUILLETON.

De Dubbelganger.

,,lk zou je graag naar den trein hebben gebracht, Jan, maar Tine is er nog niet, om op de
kinderen te passen.''
Tine was het dagmeisje. Ze bleef lang weg dezen morgen, en daarom kon Anna niet meegaan.
Albrechts ging, en bij den hoek der straat keek
hij nog even om" Dat deed hij altijd. En op den
drempel der deur stond zijn vrouw, om hem nog
een laatsten groet toe te wuiven.
Wat was hij toch rijk! Zoo 'n vrouw! En dan
die kinderen! En hoe vriendelijk zag dat huis er
uit - zijn huis, al stond er een hypotheek çip ! En
1 die kozijnen in hun frissche kleuren en die voorl deur, pas gevernist, en die kraakheldere gordijnen voor de ramen, het getuigde alles van welI/ vaart,
properheid en netheid ...
'
Hij keek op ztin horloge. Nou, 't kwam krap
aan, en hjj stapte voort met een fikschen stap,
om niet te laat te komen,
En Zaterdagavond weer thuis ...
Maar tusschen Maandagmorgen en Zaterda,gavond kan veel gebeuren ...

, 1Nu, vrouwtje, ik zal niet vóór Zaterdagavond
thuis komen. 't Is een lange reis, hoor, maar
maak je niet ongerust ! "
Dat zei Albrechts. Hij was handelsreiziger, en
stond daar, met de reistasch in de hand, gereed,
om te vertrekken. En 't was Maandagmorgen.
Anna zuchtte toch even. Haar man was nooit
gewoon, aan één stuk zoo lang weg te blijven.
,,Je schrijft Woensdag toch even, Jan 1"
"Natuµrlijk ! En is er tijd, dan schrtjf ik je
een langen brief. ''
'
Hij bukte zich over de wieg, om den zuigeling
te kussen. Het kind strekte de kleine, mollige
handjes naar hem uit. ,,Wat een schat!"
zei hij.
,,Mag ik mee, va V''
Het was Frits, die 't vroeg; het oudste zoontje.
De handelsreis zette goed in. Het regende comLater, hoor l Later, kleine vent, als je groot missies, zooals men dat noemt, en Albrechts was
bent."
geweldig in zijn nopjes. Hij schreef naar huis,
Toen keek hij zijn· vrouw aan met een ver- dat alles op zilveren wieltjes rolde, en dat Anna
wonderden blik.
1 al vast het vloerkleed maar zou koopen 1 waai· zij
,,Wat is dàt nu, Anneke? Waterlanders?"
l1 haar zinnen op had gezet. Want behalve een vast
,, 't Is onzin,' 1 zei ze, en ze wischte de tranen / salaris genoot hij provisie, en dezen keer zou die
weg, dapper strijdend tegen de plotselinge en provisie een vetpot worden.
onverklaarbare onrust, die haar aanviel.
1
Het was Woensdagavond, dat hij dien brief
,,Dat meen ik ook," zeide hti troostend. ,,Zater- [ schreef. Hij postte het schrijven en maakte toen
dagavond ben ik terug; dan krijg ik veertien , nog een wandeling door het groote ;park.
dagen vacantie, en wij gaan met de kinderen naar 1 Het was zomer en heerlijk was de avond .....
de zee, net als de groote lui.''
1 wonderschoon! Albrechts zette zich op een bank,
Hij lachte vroolijk, en nu, lachte Anna ook, vlak bij een vijver; er zwommen zwanen, die met
Maar op den achtergrond van haar oogen bleven fier ingebogen hals den effen waterspiegel doorzorg en angst.
ploegden, terwijl jonge zwaluwoo. 1 die zich in het

'
j
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De Gewestelijke Landstormcommissie in het Verband "Dordrecht" heeft besloten op Zaterdag 28 Augustus a.s. op het Sportpark Reeweg te Dordrecht een
Landdag te houden.
Het voorbereidend comité, waarin o.m. de heer P.
L. de Gaay Fortman, burgemeester en J. A. J. Jansen, wethouder dezer gemeente, hebben zitting genomen, mocht vooral van de regeering veel steun ontvangen. Zoo bestaat het eere-comité uit de heeren:
mr. J. B. Kan, Minister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw; den minister van Oorlog a.i. Marine J.
M. J. H. Lambooy; den Commissaris der Koningin in
Zuid-Holland E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborg
en meerdere vooraanstaande personen uit Dordrecht
en omliggeende plaatsen. Want onder het district
Dordrecht, dat het grootste is van het land, ressorteeren ook 's-Gravendeel, Ridderkerk, Sliedrecht,
Groot-Ammers en Numansdorp, ieder met haar omstreken.
Op het programma komt o.m. het volgende voor:
op Vrijdag (27 Augustus) zullen de pontonniers een
brug over de Oude Maas slaan, van Zwijndrecht naar
Dordrecht, welke zal worden overtrokken door een
eskadron huzaren en een compagnie mariniers. Verder zal onze stad worden bezocht door den nieuwer.
kruiser "Sumatra."
Zaterdags hebben 's morgens op het Sportpark
schietwedstrijden plaats, terwijl er 's middags een
bekend spreker een redevoering zal houden, en een
springconcours voor huzaren en behendlgheidswedstrij den voor de militaire motorrijders zullen plaats
hebbe;n. Verder een manoeuvre tusschen cav:i.lerie en
mariniers, waarbij deze laatste een carré-geweer zullen vormen, terwijl tot slot een korte baandraverij
voor leden van landbouwrijvereenigingen is uitgeschreven.
Het geheel zal door muziek; worden opgeluisterd.

Zeeland.
--.-1
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Door het Zeeuwsch Verband van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm zal op Donderdag 29 en
Vrijdag 30 Juli op de militaire schietbanen te Oosten West-Souburg de gewone jaar!ijksche groote
provinciale schietwedstrijd worden gehouden en wel
des voormiddags van 9-12 en dE\S namiddags van
1-7 uur.
Munitie wordt gratis verstrekt op korpsbanen,

vliegen oefenden, pijlsnel over het water scheerden. Soms schoot een visch boven het watervlak
uit; het geschub glinsterde in den avondgloed.
,,Wat een mooie zomeravond!''
Het was een oude man, die dit zeide: een
spraakzame grijsaard. Hij zette zich naast Albrechts neer, en toen Albrechts een vuurhoutje
aanschrapte, om een sigaar aan te steken, stopte
de oude· heer zijn pijp en vroeg ook om een
lucifer.
Als 't u blieft, meneer!'' zei Albrechts.
Eene woord gaf 't andere. De grijsaard vertelde heel wat uit zijn leven; zijn vrouw was al
vele jaren overleden, en nu woonde hij in bij zijn
oudste dochter 1 die met een banketbakker was
getrouwd.
.
De grijsaard was nog goed bij. Hij had een
scherpen, cloordringenden blik, en met zijn wandelstok naar den overkant van den vijver wijzend,
zei hij ineens: ,,Ziedaar een dubbelganger van u,
mijnheer! Zoo sprekend als twee druppels water l
Nee, maar - 't is frappant! Hij kijkt naar u is 't uw broeder ï Heeft u een tweelingbroeder î
Bij die tweelingen vindt men soms die SI>rekende
gelijkenis.''
Het waren twee wandelaren, en de man link,~
[ was het. Ze waren blijven staan en nu zag Albt·echts den bewusten man ook. Een ander kon
over de gelijkenis natuurlijk beter oordeelen dan
hij zelf, maar het leek hem toe, alsof hij zich zelf
daar aan den overkant in den spiegel zag. Ze
droegen zelfs dezelfde soort kleeding, dezelfde
soort hoed.
,,Is 't geen broer van u, mijnheer î ''
,,Ik heb geen broers.''
"Zelfs de kleeding verraadt den zelfden
smaak'', hernam de grijsaard; ,,ik heb nooit
zooiets frappants ontmoet. Kijk, daar gaat hij
weer, en in zijn gang zelfs :verraadt zich dej
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LANDDAG TE STEENWIJK OP 10 JUNI 1926.

Het gehoor van Prof. Felix Otten, 0. P. (wiens kernachtige rede door een
misverstand, tot ons leedwezen niet in ons vorig nummer werd opgenomen) .

J

eerebanen en personeele baan. Voor de vrije baan
voorziet elke schutter in eigen behoefte aan · munitie.
Er zijn verschillende medailles en kunstvoorwerpen voor den wedstrijd beschikbaar gesteld.
De regelings-commissie bestaat uit de heeren: A.
M. Mol, majoor commandant verband Zeeland van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm; P. G. Laernoes, secretaris provinciale commissie van den

Op den voorgrond, van links naar rechts: Minister Jhr. Van Karnébeek, de
heer J. R. Snoeck Eer.kemans en de heer L. F. Duymaer van Twist.

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm; M. van der
Beke Ca!lenfels; president van de Kon. Scherpschuttersvereeniging "Vlissingen" P. J. Elout, le luitenant bij den Vrijwilligen Landstorm; J. C. Persant
Snoep, le luitenant commandant van het Landstormkorps motordienst afdeeling Zee~and; S. de Roo, lid
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te
Vrouwepolder.

Friesland.
BEETSTERZWAAG.
Het · ligt in het voornemen om op den 30 September te Beetsterzwaag een landstormdag te houden
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in deze
provincie.

LANDDAG 'TE HILVERSUM OP 19 JUNI 1926.
l
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Foto links: Z. Exc. de Minister van Oorlog J. M. J. H. Lambooy, vergezeld van den heer J. H. Th. 0. Kettlitz, Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie
Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Foto rechts: De prijswinnaars van de schietwedstrijden.
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overeenkomst. Ik zag u voor mij uitgaan. U zet
de voeten stevig neer, en hij doet het op dezelfde manie,. U zwaait een beetje met de
armen, als u loopt, en hij doet het ook - kijk
maar!''
Nu schoot Albrechts in den lach.
Uw oogen zijn nog goed, meneer!'' zei hij :
,,en uw opmerkingsgave niet minder".
Het scheen den grijsaard ·goed te doen, dit te
hooren.
.
"Ik heb de vijf nog goed bij elkaar," zeide
hij met een vergenoegd gebaar: ,,Gode. zij
dank!''
B'.ij stond op en ging heen. En even later
stond Albrechts ook op, om langs een omweg
door het boschpad zijn hotel op te zoeken. Het
schemerde reeds, en de zon was ondergegaan.
Hij keek op zijn horloge; het was half negen.
Het was een eenzaam pad, en haast geen wandelaar kwam hem tegen. Het was het gebied
der zangvogels, en hun lied klonk in klare
reinheid door den stillen avond heen. Maar ineens klonk er nog iets anders aan zijn oor; het
was een fluitend geluid ...
Het geluid kwam van achter, en hij keerde
zich haastig om. Maar er was niemand te zien.
Het was toch vreemd - was 't een, kogel geweest? Hij bekeek zijn hoed; er was iets langs
geschampt; duidelijk viel het spoor te onderkennen. ~n vlak voor hem, op geen zes pas afstands, was een kogel diep in den stam van
een zwaren beuk gedrongen.
Het was de kogel, die langs zijn oor had gefloten, die zijn hoed had geschramd ... Wàs die
kogel op zijn leven gemunt ~eweest? Er ging
een siddering door zijn ziel, dit oord van den
diepsten vrede kreeg voor hem iets schrikwekkends, en hij haastte zich zijn hotel te bereiken.

De directeur van het hotel lachte smakelijk
om het zonderlinge avontuur.
"In onze parken wordt niet gemoord", zeide
hij: ,,zet u dat maàr uit het -hoofd! 't Is een
onvoorzichtige schutter geweest, die jacht
maakte op een vogel of iets dergelijks, en die
danig in het zweet zal hebben gezeten, toen u,
terwijl hij afdrukte, juist in zijn vuurlijn verscheen. Zoo iets kan gebeuren''.
De directeur vond het gewoonweg bespottelijk, om aan de mogelijkheid van een moordaanslag te denken,
"U bent in een der veiligste steden van
Europa, mijnheer Albrechts, maar dat moet ik
er ook bijvoegen: we hebben een model-politie,
die van zessen klaar is. \Vil ik even met u nàar
het politiebureau gaan 1 Vv e nemen de tram; 't
is het werk van tien minuten. Een neef van
mijn vrouw is er inspecteur - een pientere
baas".
Albrechts begon nu dan toch ook te gelooven, dat het een simpel geval was, dat verde1'. 1
niets om 't lijf had. En om daar de politie in
te betrekken - nu, daar kon nog heel wat aan
vast zitten" Rapporten en nog eens rapporten !
En die "moordplek" in het bosch moest worden opgezocht - daar was misschien wel een
halve dag me.e gemoeid, terwijl de tijd kostbaar
was.
... 0 neen, niet naar de politie ! 't Was ook te
dol, om los te loopen. Wie zou hem naar het
leven staan? Met den besten wil zou hij
niemand kunnen noemen, op wien ook maar de
geringste schaduw van een verdenking zou
kunnen vallen; een persoonlijke veste bestond
er niet.
Nu ja, het zou een aanslag kunnen zijn, om
hem te berooven, maar de directeur vertelde
hem, dat er bi.i menschenheugenis geen roof-

moord had plaats gehad in het park, en ook
die mogelijkheid was zoo goed als uitgesloten.
Albrechts ging bijtijds naar bed, en het
avontuur, in het park hield hem geen minuut
uit den slaap. Hij sliep kostelijk en was
Donderdagsmorgens al weer vroeg op, want er
lag heel wat werk voor den boeg.
"Geen muizenissen gehad van nachH" vroeg
de directeur lachende.
,,In 't minst niet''.
Hij ontbeet en ging toen naar de Groote
Markt, om er een tram te pakken. Lijn 7 stond
gereed, om te vertrekken; het trof net goed,
want hij moest die lijn hebben, en vlug sprong
hij op het achterbalkon.
Er stonden nog een aantal reizigers aan de
halte, om op een andere tram te wae"hten. Hij
wierp er een vluchtigen blik op, en de voorste,
een arbeider in de gewone werkmanskiel, trok
zijn aandacht.
· Maar die aandacllt was ·,vederkeerig. De
arbeider keek hem aan met het oog van een
versche1irend dier; hij scheen te koken van
· woede, en de blik, waarmee hij Albrechts opnam, fonkelde van ern doodelijken haat.
Albreéhts had nooit zoo 'n ontmoeting gehad.
Wie was toch die neemde kerel met dien grooten, zwarten baard?
Wat wilde hij? Wat had Albrechts hem misdaan? Misschien was het een krankzinnige, die
door een moordmanie was aangetast, en uit het
Gesticht was ontvlucht.
't Was gelukkig, dat de tram tingelde en ,
t rgon te rijden. Maar die vreeselijke blik volgde hem, en hij stapte de tram binnen, om er
aan te ontkomen.
Er zaten weinig passagiers, maar dl' grijsaard van gisteravond was er een Y P ' •n het

LANDDAG TE DELFT OP 26 JUNI 1926.

De afdeeiingen van· het Ve:·band met :1are Vaandels.

Het defilé door de stad.

ALBLASSERDAM.
Op 31 Mei j.l. hield de schietvereeniging "Wilhelm
Tell" in het gebouw "Concordia" een goed geslaagde
schietwedstrijd.
De voorzitter, de heer M. Verkaik, hield een rede
over het wezen •van den Bij zonderen Vrijwilligen
Landstorm, waarna de heer A. Groenendijk van Rotterdam nog een pittig woord sprak.
De uitslag van den schietwedstrijd is als volgt:

le klas: A. Verschoor, met 98 punten, le prijs; A.
Vink 94 p., 2e pr.; C. Korevaar, 93 p., 3e pr.; C. M.
Verkaik, 91 p., 4e pr.; T. Baan, 88 p., 5e pr.;
2eklas: J. van Dam, 94 p., le pr.; Joh. Gaal, 93 p.,
2e pr.; J. C. Lepeltak, 92 p., 3e pr.; C. Stellaard, 89
p., 4e pr.; J. Kortleven, 87 p., 5e pr.
3e klas: L. Hartsema, 92 p., le pr.; B. Helderop,
91 p., 2e pr.; C. Ooms, 86 p., 3e pr.; ,T. P. van Eesteren, 81 p., 4e pr.; A. de Boer, Joh. Schröder, gelijk

DE STAF VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS MOTORDIENST

DELF!'.

De uitreiking van een banier aan de afdeeling Delft.

deed Albrechts goed, den ouden man te ontmoeten.
,,Wat ziet u bleek!" zei de grijsaard.
Toen vertelde Albrechts het geval, en de
grijsaard luisterde.
"Heeft u ooit zoo iets beleefd?'' vroeg
Albrechts.
De oude man schudde het schrandere hoofd.
Toen vonkte er iets in zijn oogen.
"Nooit heb ik zoo iets beleefd", zeide hij met
een ernstig gebaar; ,,maar ik heb ook geen dubbelganger, zoovel" ik weet, en wij beiden heb.
ben gisteravond uw dubbelganger gezien".
De dubbelganger! Het klonk Albrechts als
een vreeselijke openbaring in de ooren ...
,,Men kan er soms rare kwesties mee krijgen''
zei de spraakzame grijsaard.
Hij kwam van een dorp, waar een zijner
vrienden ook een dubbelganger had en ze werden telkens met elkander verwisseld. Wegens
een relletje werd de vriend een keer in den bak
gestopt, omdat de veldwachter zwoer, dat hij
de raddraaier was geweest, terwijl diens dubbelganger, die de eigenlijke raddraaier was, vrij
uit ging.
,,Je bent met zoo 'n dubbelganger aangekleed'', zei de grijsaard: ,,dat verzeker ik u !
Wil ik u een goeden raad geven, mijnheer·? Zie
de stad uit te komen, zoo gauw mogelijk l Ik
heb dien man met den zwarten baard ook ges
zien. Als hij u op een eenzame plek ontmoet, ·
dan weet ik het zoo net nog niet - zijn oogen
stonden onrustbarend!''
Hij stond op, om aan de volgende halte u.it
te stappen, en Albrechts zat daar; verslagen
en ontzet. Het was hem nu alles zoo helder als
de dag. Hij werd voor zijn dubbelganger aangezien, en de kogel, voor dien dubbelganger

I

aantal; na kampen 86 en 79 p., 5~ en 6e pr.; J. 'A.
Donkers, 45 p. 7e pr.
De prijzen werden door den voorzitter met eén
toepasselijk woord titgereikt, terwijl aan den heet"
A. Verschoor een extra medaille werd gegeven voor
't hoogste aantal punten.
14 Aug. a.s. is door deze schietvereeniging een
wedstrijd georganiseerd voor een tiental afdeelinge.n l
uit den omtrek.
C. S.

V. l. n. r.: Majoor ten Broecke Hoekstra, Luit. Kol. H. Wijnaendts, Commandant van de Vrijwillige Lands~ormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst en
Luchtwachtdienst, en Kapt. J. C. C. Nijland.

bestemd, had hem den vorigen avond bijna het
leven gekost. ..
De raad van den grijsaard was goed - zoo
spoedig mogelijk deze stad verlaten. Maar er
waren nog een aantal klanten te bezoeken, en
het plichtsgevoel riep, om niet lafhartig op den
loop te gaan.
Hij zou 't ook niet doen, maar heden wilde
hij toch a,fwerken, om morgen met den vroegtrein huiswaarts te keeren. Het werd een
drukke dag, en het bleef commissies regenen.
Hij had overal beet, en die sombere man in de
werkmanskiel raakte geheel op den achtergrond. ·
Twee keeren passeerde hij nog de tramhalte
van hedenmorgen, maar die onrustbarende
man stond er niet meer. Hij was ook nergens te
zien; misschien woonde hij in een andere plaats
en was hij reeds vertrokken.
Het was al diep in den avond, dat Albrechts
den láatsten klant opzocht. Toen spoedde hij
zich naar het hotel, om zijn commissies over te
schrijven en dan naar bed te gaan.
,,Om vijf uur mij wekken, ober!"
,, 't Is goed, mijnheer,'' antwoordde de kellner: ,,wil u den trein van zes uur hebben V''
,,Dat is . de bedoeling".
"Het duurde lang, voordat Albrechts den
slaap ' kon vatten. Hij zag die werkmanskiel
weer, en die kiel roofde hem den slaap. De
klok sloeg één uur; twee uur; nog altijd lag
hij wakker. En hij viel eerst in slaap bij het
hanengekraai, maar toen sliep hij ook stevig
door, zooda,t de kellner drie keeren moest kloppen, voordat de slaper ontwaakte.
Albrechts was bij tijds aan het station. Er
liepen eenige witkielen rond op het eerste perron, en met de tasch in de hand. daalde hii

langzaam de trap af naar de tunnel, om het
derde. perron te bereiken, waar zijn trein stond.
Hij keek nog even omhoog, en zie daar! met
de armen over de ballustrade geleund, stond 1
daar weer de man in de werkmanskiel en met
den grooten, zwarten baard. Het waren diezelfde oogen van gisteren; ze keken hem aan met i
een onuitbluschbaren haat, die hem opnieuw1
een rilling door de leden joeg.
Op het derde perron
gekomen,
keek
Albrechts rond over de perrons. De gevaarlijke
man was verdwenen; toen slaakte hij een zucht
van verlichting.
,,Instappen!'' riep de conducteur: ,,het wordt \
tijd!"
1
Albrechts liep langs den langen trein, om een \
geschikte plaats uit te zoeken, en liefst had hij
een coupé alleen, ·om uit te slapen, want de l
nacht was kort geweest.
\
De voorwaggons waren allen van corridors
voorzien en vrij goed bezet, maar de achterste 1
waggons hadden geen corridor, en hij vond er
een coupé; die nog leeg was. Hij wierp het portier open en stapte er in.
De conducteur sloot de portieren; de chef gaf
het sein tot het vertrek, en Albrechts wierp een
blik van onmetelijke verlichting over het perron. Hij had niets meer te duchten; zijn vervolger zou hem geen benauwde oogenblikken ,
méer bezorgen.
1
In zware wolken van damp zette de Iocomo- I
tief aan. De lange trein kwam in beweging, en 1
het was op dit oogenblik, dat het portier werd 1
openg,e rukt van Albrechts coupé. ",Hij voelde ·
geen grond meer onder zijn voeten; de man in
de werkmanskiel, de man met die vreeselijke
oogen was binnengestapt .. .
De man zette zich recht tegenover Älbrechts.
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VAN DEN

LANDDAG TE DORDRECHT

van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm
.
1n Friesland te Beetsterzwaag

· op ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1926 m het Sportpark
aan den Reeweg.

op 30 SEPTEMBER 1926.

VRIJDAG 27 AUGUSTUS.

Voorloopig Programma.

Aankomst der Oorlogschepen, die ligplaats zullen kiezen
in de Buiten Kalkhaven (juiste uur onbekend).
;~>es avonds ontvangst v;m het ETAT-MAJOR door het
gemeentebestuur van Dordrecht.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS.
v.m. Ontvangst ten Raadhuize.
I -45 n.m. Opening van den Landdag door den Voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie.
Vervolgens zal het woord worden gevoerd
door den Voorzitter der Nationale Landst<;>rm
Commissie, den Hoogedelgestrengen Heer
L. F. Duymaer van Twist en door den Zeer
Eerwaarden Heer Pater Borromeüs de Greve
van Woerden.
2.45 " Hinderniswedstrijd voor Motorrijders.
Colonne geweer begeleid door de Tamboers
en Pijpers van het Korps Mariniers.
Springconcours voor de Cavalerie.
3.45
"
Harddraverij op korte baan.
4.25
Aanvallend en verdedigend gevecht door
5
Marinetroepen (landingsdivisie) en afgezeten
Cavalerie.
,, Prijsuitdeeling daarna s 1uiting van den
Landdag.
Zonder bewijs zal de toegang tot het terrein beslist
wordèn geweigerd.
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]. PIERA, Dordrecht.
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9 uur v,m. Schietwedstrijden (worden zoo noodig in
den middag voortgezet).
Oefening van het Vrijwillig Landstorm•
korps "Motordienst'', op weg naar
Beetsterzwaag.
Estafetteloop.
Aankomst van de Autoriteiten, ontvangst
,,
11
op het Gemeentehuis Opste.-land.

Défilé: Muziek, vaandels, vlaggen, enz.

11.30 "
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1.45-3 u.
3-4.30 u.
3 uur
3.15
"
3.30 ,,
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Inspectie van het Motorkorps.
Officieele Opening van den Landdag door
den Voorzitter.
Toespraken (door verschillende sprekers).
Wedstrijden door Motorrijders.
Colonne-geweer.
Défilé van de mannen van 1918.
Oefeningen Marechaussee.
Gymnastiek . Standen • Oefeningen door den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
~i.1$ ~&?'
Slotwoord.
Prijsuitreiking.
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zijn verbijsterende gelijkenis met zijn dubbelganger, maar strekte die gelijkenis zich ook uit tot
de stem 1 En indien ook daarin overeenstemming
was, dan nog kon er verschil in den tongval bestaan.
,, 't Is een prachtige morgen!'' zeide Albrechts.
Er kwam geen antwoord, maar op het gelaat
van den vervolger stond een uiterste verbazing te
lezen.
,,Moet u nog ver?'' vroeg Albrechts.
Er kwam weer geen antwoord. De vervolger
perste de lippen krampachtig samen en keek
strak voor zich uit.
Toen keek hij Albrechts aan met een doordringenden blik, maar het was niet meer de blik van
een verscheurend dier.
,,Waar woont u ?" vroeg hij met schorre stem.
Albrechts noemde de stad, ver in 't Noorden.
Toen kwam de rechterhand uit het buis te voorschijn - zonder revolver ...
Albrechts haalde den sigarenkoker uit de jas
en stak aan.
,,Ook een sigaar?" vroeg hij; 1, 't is een
lichte!"
Indien de vervolger de sigaar aannam, dan was
hij gered. Het was het beslissende oogenblik ...
,,Hoe is uw naam?'' vroeg de vervolger.
,,Albrechts; Jan Albrechts. ''
De man mompelde eenige onverstaanbare
woorden. Toen nam hij de sigaar en stak aan. En

mi

onder de rem, en het was onmogelijk, dé rem zon~
der den wil van dezen geheimzinnigen man te
bereiken. Zijn linkerhand rustte op de knie; de
rechterhand ging schuil in den rechter zijzak van
zijn kiel en omklemde de revolver, waaruit eergisteravond de kogel langs Albrechts hoófd had
gefloten. Albrechts begreep alles in de helderziendheid van zijn angst, en hij zou met dezen
man een half uur opgesloten zitten in de coupé,
want dan kwam de eerste stopplaats - o, het was
ontzettend ...
Zou hij zich op dien vreeselijken man werpen,
om de rem te bereiken? Het zou den moord
slechtis verhaasten, want de vervolger was sterk,
gespierd, overmachtig; bovendien was hij van
een vuurwapen voorzien. En besluiteloos, wat te
doen, nam hij een krant ter hand, om toch maar
eenige afleiding te hebben, terwijl de vervolger
daar zat in somber zwijgen. Hij had de oogen
neergeslagen, en toch was Albrechts er in zijn
ziel van overtuigd, dat aan den vervolger niet
een van zijn geringste bewegingen ontsnapte.
Het was een schrikwekkende toestand, De velden, die de trein voorbij snelde, juichten in den
klaren zonneschijn, en bier, in deze coupé wenkte
de dood ... loerde de moord ...
Na die crisis van angst kwam er echter een ander gevoel boven bij den vervolgde. Het was een
onmetelijke vloed van droefheid, die over zijn
ziel heenging, terwijl hij dacht aan zijn vrouw,

he

2ijn kinderen. Heete tranen biggelden over zijn

er was een buitengewone verandering in zijn we-

he

wangen.
Toen zuchtte zijn ziel tot God, Die alles regeert.
"0, mijn God!" zuchtte hij: ,,ontferm U over
mij ! over mijn arme vrouw ! over mijn kinde~
ren!"
Hij werd rustiger en begon na te denken. Zijn
vervolger was op_ een verkeerd spoor geraakt door

zen waar te nemen:
U heeft mij stellig voor een anderen man aangezien?"
,,Dat heb ik."
"Bracht mijn stem u op het spoor van uw
vreeselijke vergissing V''
De vervolger schudde het hoofd.
"Uw. item ook wel, ma.ar d~r ging iets aan
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Voor het ,.Friesch Notio_naal Comjté":

De Secretaris:

L. HEUKELS ·NzN,
Veenwouden.
,

vooraf. Het waren uw tranen. Uw dubbelganger
heeft nooit een traan gestort. Zijn hart is als
graniet; hij heeft mij,11 _huiselijk gelule verwoest,
en daarom zou hij sterven door mijn hand. Uw
tranen brachten mij in verwarring."
Hij zeide alles, hij verzweeg niets.
"Dit is een sneltrein, mijnheer, die aan de
eerstvolgende stations niet stopt. Na het passeeren van het tweede station had ik u willen
doodschieten. Dan komt een eenzame heide ;
daar z.ou ik uw lijk uit het portier hebben geworpen".
Toen sprak Albrechts weer, en een diep, innig
medelijden trilde door zijn stem.
,,Zal dat zoo voortgaan met het moordplan?"
vroeg hij. ,En is het zeker, dat u zich niet meer
zult vergissen? U heeft zich drie ma.al vergist in
drie dagen - kan het niet weer gebeuren? Geef
de zaak over aan God, Die alles weet !''
Nu was de vervolgde de meerdere: door zijn
oprecht medelijden; door de innige deernis, die
er straalde uit zijn oogen.
De trein stopte, en de vreemdeling stond op
om uit te stappen. Er lag een groote ontroering
op zijn gelaat.
,,U meent het eerlijk," zeide hij; ,,ik voel het.
En met Gods hulp wil ik de wraakgedachten
bekampen''.
Hij reikte Albrechts vriendelijk de hand ten
afscheid.

"0, ik ben blij en dankbaar," zeide hij: dat ik
niet heb vermoord. Het zou vreeselijk zijn ge.
weest ~ vreeselijk !''
Zoo scheidden zij. En Älbrechts reisde zijn weg
dankbaar en met blijdschap huiswaarts, waar hij
veel te vertellen zou hebben.

lil

L. PENNING.

(

\

LANDDAG VAN DEN BIJZONDEREN
VRIJWILLIGEN LANDSTORM TE DELF'f.
Op 26 Juni werd onder groote belangstelling op de
feestelijk v.ersierde terreinen van de schietbanen en
IJsclub te Delft een Landdag gehouden van den
Bijzonderen Vrijwilligen Land:.torm uit Zuid-Holland•
West. Reeds om 9 uur vingen de schietwedstrijden
aan. Aan den Landdag was een tentoonstelling verbonden van producten uit dit gewest, v9ornaip.elijk
van groenten, fruit en bloemen. Deze tentoonstelling
werd om juist_ 10 uur door den voorzitter van het
Uitvoerend Comité van dezen Landdag, door
den
1
Res.-Kapitein J. J. Eckebus, geopend.
De heer Eckebus sprak zijn dankbaarhéid uit aan
de verschillende exposanten, voor hun krachtdadige
en welwillende medewerking en voor de prettigè
wijze, waarop werd samengewerkt.
Spr. twijfelt er niet aan, of zeer velen zullen heden
de tentoonstelling bezoeken.
Dit woord van hulde, door den Voorzitter van het
Uitvoerend Comité, voor deze door het Centraal
.Bureau voor Veilingen georganiseerde tentoonstel•
ling uitgesproken, was verdiend.
De heer F. V. Valstar van Naaldwijk, voorzitter
van het Bureau, sprak eveneens een goed woord,
toen hij zeide, dat de tuinbouw, o:n tot ontwikkeling
te komen, rust en orde noodig heeft. Deze laf.tste te
bestendigen is het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Ziedaar het verband tusschen Landdag en tentoonstelling. Niet alleen echter aan den
maatschappelijken opbouw dacht de heer Valstar, ook
aan degelijkheid en gezelligheid schonken hij en de
zijnen aandacht. Daarom werd zoo in 't bijzonder pro.
paganda gemaakt voor de tomaat en haar g~bruik
in onderscheiden vorm. De gratis aangeboden tomatensoep liet menigeen zich wel s::naken. Duizenden
kopjes soep zijn Zaterdag geconsumeerd.
De morgenuren werden hoofdzakelijk vöör· het
schieten bestemd. Dat er animo voor was, -bewijzen
wel de volgende cijfers. Op de vrije b~an is geschoten door 700 schutters, aan den ko1·pswedstrijd namen 32 afdeelingen deel; voorts schoten 4,0 officieren en 80 dames.
De receptie ten stadhuize had een prachtig ve:·loop. De burgemeester, Mr. G. v. Baren sprak een
kloek, principieel woord, waarbij hij allen nadruk
legde op den zegen van het gezag van een volk. D'ilt
gezag te beschermen - ·als 't moet - maakt de taak
van ::!en Bijzonderen Vrijwilligen Landstor::n tot e~n
echt nationale taak.
Deze toesptaak, die met warmte en· overtuiging
werd uitgesproken, bleek bij Minister Lambooy,
die haar beantwoordde, krachtigen weerklank gevonden te hebben. Hij bracht den burgemeester lof
voor zijn bezielende, door krachtige overtuiging gedragen woorden. Zoo was bij ontvangsten nog no)it
gesproken!
Het noenmaal werd door den voorzitter der
Nationale Landstorm Commissie, den heer L. F.
Duymaer van Twist benut om voorzitter en , secretaris der Regelingscommissie te huldigen. Den
voorzitter, den reserve-kapitein J. J. Eckebus te
Delft, werd een zilveren beker aangeboden en de secretaris de heer L. van Pelt, reserve le luitenant te
Schiedam, had een mooie, met zilver beslagen inktkoker in ontvangst te nemen. De heer Van Pelt
toch heeft dag en nacht met zijn helpers, de heeren
J. van Katwijk en C. Spruyt van Schiedam, gewerkt
om alles op het terrein in ,Hde te brengen en op
tijd klaar te zijn.
Juist half twee vertrokken de genoodigden in
auto's voorafgegaan door een eere-escorte van ruiters, naar het feestterrein.
Even werd de tentoonstelling bezocht en dan
begaf men zich naar de spreekplaats.

Rede Krijger.
Hier werd allereerst gesproken door den heer
J. M. Krijger, voo1·zitter van de Gewestelijke Landstormcommissie Zuid-Holland-West en lid van de
Tweede Kamer. Nadat spreker een hartelijk begToetingswoord, in 't bijzonder ook tot de talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten had gericht, wees
hij op de groote beteekenis van de landdagen, die
het nationaal instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm dichter bij het volk en het volk
dichter bij dit instituut willen brengen en vervolgens op de beteekenis van dit instituut zelf.
Spreket erkent, dat wie op de heilzame beteekenis van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wil
wijzen, niet nalaten mag de gebeurtenissen van November 1918 in herinnering terug te roepen. Maar
,p1·eker wil thans niet de gedachten in die richting
afleiden en meer wijzen op de beteekenis van de
plaats, wa,ar deze landdag gehouden wordt en om
het verband te teekenen tusschen de beteekenis van

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de tentoonstelling van de producten uit dit gewest.
Spreker noemde den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm een muur om · den Oranjetroon en een
barrière om ons Staatsgebouw. Daarom acht spr.
Delft zoo juist gekozen, de oude Prinsenstad.
Binnen en buiten de wallen dezer stad· herinnert
alles aan de kostelijke nationale goederen ,die d·o or
de mannen van '18 behouden bleven. We zien hier
de niet gesocialiseerde, welvarende landerijen rondom
en de mooiste grootbedrijven en fabrieken, die van
socialen zin getuigen ,in de stad.
. Delft is ook de stad van Hugo de Groöt, den man
van het volkenrecht, den man, die ons leerde, dat,
Willen we internationaal voelen, we eerst nationaal
moeten denken en doen.
Spr. gelooft niet aan den vrede o:1der de volken,
anders dan op grondslag van het recht, het recht,
dat door het gezag zal moeten worden gehandhaafd:
Daarom temeer acht spr .het instituut van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm het Nationale
Instituut van den vrede, het machtsmiddel van de
wettige Overheid.
Voorts acht spr. Delft zoo wel gekozen, omdat
hier de fiere toren waakt bij het graf der Oranjevorsten, bij 't graf van Willem van Oranje, den
vader des Vaderlands.
Spr .herinnert aan 14 November 1918, den dag
waarop Troelstra heeft gecapituleerd, den dag,
waarop honderden Regeeringsgetrouwe Delftenaren
bijeen waren in het gebouw van den R. K. Volksbond.
Toen werd gevraagd of de mannen van Delft het
zouden dulden, dat van dien toren de roode vlag zou
wapperen en 't antwoord was een donderend: ,,dat
nooit!"
Het is de . dráng naar vrijheid, naar vrijheid van
geweten en erkenning en eerbiediging van Staatkundige rechten, die in de Nederlandsche ziel onuitroeibaar is en die onder het regiem van Oranje bevochten, herwonnen en behc,uden, alleen onder dat
regiem gewaarborgd is.
In de schepping van Hendrik de Keyzer, den ont"'.erper van de graftombe van den Zwijger - zoo
ging spr. voort - spreken ons toe de vier figuren
die de Vrijheid, de Gerechtigheid, de Voorzichtigheid
en den Godsdienst uitbeelden. Dit zijn inderdaad de
vier kleinodiën die de stoffelijke goederen in waarde
verre overtreffen en de Neerlandsche volksziel is
het goud van de diadeem der Oranjes.
Dit goud, meermalen 'door lijden gelouterd, is cfoo~r
Gods hand gesmeed tot een Kroon, een Kroon waaraan Hijzelf Koninklijken luister en bestemming gaf,
toen Zijn vingeren die bezetten met al de juweelen
van den geestelijken rijkdom en den zielenadel der
Oranjes.
Het is dan ook menschvergoding, noch vleierij,
wanneer wij voor de Majesteit onzer Koningin ons
diep eerbiedig buigen.
Het is een buigen om Gods wil en wee Nederland,
als het dien wil zou tegen staan, want dit zou zijn
revolutie in den vollen zin van dit onheilspellend
woord.
En daarom - zoo eindigde spr. - scheiden wij
niet van Delft en van de grafstede der Oranjes,
vóórdat mannen en vrouwen ,ouderen en jongeren,
mèt onze Landstormers, als onder Gods oog hebben
vernieuwd den eed van "Hou en trou" aan Vorstenhuis en Vaderland en hebben bezworen:
"Al:: 't moet, den Vaderland getrouwe -wij blijven
't tot den doet".
Met een geweldig applaus werd spr.'s voorstel begroet, om een telegram van hulde en aanhankelijkheid aan de Koningin te zenden.

Rede Duymaer van Twist.
Vervolgens sprak het Kamerlid L. F. Duymaer van
Twist, de Voorzitter van de Nationale LandstormCommissie.
De heer Duymaer van Twist verheugt zich er over
op dezen landdag van den Bijzondei·en Vrijwilligen
Landstorm een kort woord te mogen spreken en
daarbij de gelegenheid te hebben om allen, die tot
de voorbereiding en organisatie van deze samenkomst hebben medegewerkt, den dank van de Nationale Landstorm Commissie te mogen brengen.
Ofschoon deze landdagen, die altijd druk bezoót
worden, een vaste plaats in het midden van ons volk
gaan innemen - zoo zeide spr. - zijn er toch heel
wat menschen, die het eigenlijke doel van onze beweging niet kennen. Maar ook zijn er, die hoewel
volkomen op de hoogte met wat de landstormbeweging beoogt, deze beweging toch geheel verkeerd beoordeelen.
Daarom is het goed, dat wij op onze landdagen
duidelijk doen uitkomen, wat onze actie nièt wil en
wat zij wèl wil ,wat onze actie niet bedoelt en W'lt
zij wèl berfo el t.
De Bijzowlere Vrijwillige Landstorm stuurt niet

b de richting van militairisme, imperialisme of fascisn,~. Integendeel, hij kant zich vierkant tegen deze
levensuitingen. Het instituut laat het volgen van
deze richtingen over aan revolutionairen of revolutionair denkende personen.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm wil een
vrede.§.beweging zijn, opkomende voor de handhaving
van vrijheid, en recht ,orde en gezag en voorts liefde
kweeken ,voor Vaderland en Oranjehuis.
Voordracht Albert Vogel.
Hierna declameerde de bekende voordrachtskun•
stenaar Albert Vogel enkele gedichten ,.Een Christelyck liet van Marnix van St. Aldegonde", het Wilhelmus van Nassaue, ,,Scheepspraet" van Constantijn
Huygens, ,Afscheid" van Willem Bilderdijk en ,Het
Landjuweel" van Jan Prins.
De Landdag ciie een feestelijk I:arakter droeg,
werd opgeluisterd door muziek van de harmoniekapel
,,St. Franciscus" te Delft.
Na de redevoeringen, ter opening van den land. dag, tijdens de voordrachten van Albert Vogel, verscheen een escadrille van 5 vliegtuigen, dat weldra
den V-vorm oploste en verschillende toeren in de
lucht uitvoerde.
Onderwijl namen de wedstrijden een aanvang.
Aan de springoefeningen namen 24 paarden deel;
28 motorrijders waren opgekomen voor het hindernisrijden.
Een bijzondere attractie vormde nog de colonne
geweer, uitgevoerd door een groep onderofficieren.
Soldatenschool, schermen, bivakbetrekken, alarm,
volgden elkaar op. De aanwezigen toonden groote
belangstelling en gaven door levendig handgeklap
uiting aan hun waardering voor deze demonstratie.
Het slot van den dag, het was inmiddels half 8
geworden, bracht de prijsuitdeeling. We vermelden
in het kort den uitslag:
Wedstrijd Officieren: le prijs le luitenant Duyndam; 2e prijs Kapitein Weber; 3e prijs Kapitein
Boots; 4e prijs le luitenant P. v. Wicheren; 5e prijs
luitenant v. d. Veen.
Korpswedstrijd (scherp): le prijs afdeeling Den
Haag, 213 punten;2e prijs Leiden; 3e prijs Berkel.
Korpswedstrijd (Marga): le pr. Maasdijk; 2e pr.
Zoetermeer; 3e pr. De Lier.
Personeele wedstrijd (scherp): le prijs P. Kroon,
49 punten; 2e pri~s A. v. d. Be:rg; 3e prijs A. Boon;
4e prijs Buitenhnür;--5ê prijs· v: d. Hoeven.
Personeele wedstrijd: (Marga) le prijs Robbemond Maassluis; 2e prijs v. Driest, Alphen aan de
Rijn; 3e prijs Verhey, Maasdijk; 4e prijs Groenheyde, Zoetermeer; 5e prijs Kooreneef, De Lier.
Vrije baan (scherp): le prijs H. J. Lamers, Leiden, 48 punten; 2e prijs H. van Woerden; 3e prijs .J
Zandberg Den Haag; 4e prijs J. C. v. Woerden; 5e
prijs Koet; 6e prijs A. Wind; 7e prijs Wassenaar;
Se. prijs Hoogendoorn; 9e prijs Krommenhoek; l0e
prijs Ligtenberg; lle prijs Labred; 12e prijs Wel•
man.
Vrije baan (Marga): le prijs Koet; 2e prijs v.d.
Kaag; 3e prijs Poot. Deze drie hadden elk 50 punten); verder verkregen prijzen elk met 49 punten:
Kuyvenhoven, Zaal, Zonneveld, Ceelen, Frigge v. d.
Laan; Luyendijk; Kromkamp en Noppen.
Wie het geheel meemaakte mag zeggen, dat de
Delftsche landdag behoorde tot de best geslaagde
onder de landdagen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.

GEVONDEN VOORWERPEN
op het Landdagterrein te Delft op 26 Juni j.l. een
vulpenhouder en een motorketting, terug te bekomen
Bureau van Politie te Delft.

BENOEMINGEN, ENZ.
Bij Kon. besluit zijn met 1 Juli a.s. henoemd bi
het reserve-personeel der landmacht:
A. bij de infanterie:
2o. bij het 4e reg, tot res. 2e luit. de vaandrip
herkomstig van den vrijwilligen landstorm J. Fieling, M. Rooy en Y. H. L. la Lau.
E. bij den Vrijwilligen Landstorm lo. bij het
Vrijwillig Landstormkorps Motordienst, tot res.2e-luitenant voor speciale diensten de heeren A. F.
M. Stubbé en J. C. H. Gluysteen; 2o. bij het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst tot res.-2eluitenant voor speciale diensten de he·e ren N. Mes,
B. Wilton, E. B, Scheuer, P. Hooykaas en C. Chevalier; 3o. bij het Vrijwil!ige landstormkorps lucht•
wachtdienst a. tot res.-le-luitenr.nt voor speciale
diensten de heeren J. F. F. Klok, T. M. van Dorsh,
G. J. F. van Gorkum, A. Moraal, G. Woltman, H.
P. D. J. van der Speek Obreen, en A. F. J. van der
Schoot; b. tot res.-2e-luitenant voor speciale diensten
de heeren J. Maasdam, A. C. van Lith, A. C. Verschoor en C. W. van Schreeven.

1WIE ZINGT D~~~!!i
"

vaardigden van de Landstorm afd. Etten, Oudenbosch en Hoeven. De schietdagen voor Oudenbosch
werden _vastgesteld. De commissie, welke de onderlinge schietwedstrijden zal regelen, is samengesteld
uit het bestuur der Hoevensche Burgerwacht en een
afgevaardigde van elk der Landstormafdeelingen
Etten, Hoeven, Oudenbosch en - ·,- de Burgerwacht
van Etten.

MEPPEL.

Als , de ~New : Edison speelt, hoort men
De L e v e n d e Stem en de
bezoeker vraagt fluisterend:

,.WIE ZINGT DAAR?"

Wij noodigen U uit tot een bezoek

Kunstzaal EDISON
Lange Poten 15 a Den Haag
·
88 Witte De Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam, Leidschestraat 84

1

Vrijdag 18 .Ju,ni had onder leiding van den Plaatselijk Leider, 1, ie zaa1 van den hee;r I. Stern alhier
een schietwedstrijd plaats voor de leden van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst.
Om de fraaie prijzen werd door een vijftigtal
manschappen met animo geschoten. De eerste prijs
werd behaald door den heer H. van Lingen met 95
punten (maximum 100); 2e prijs P. Kluijn met 92
p.; 3e prijs T. Bruining met 91 p.; 4e prijs. J.
Eksteen met 90 p.; 5e prijs R. Roze met 92 punten.
Hierop had onder leiding van Pastoor Roeleveld de
uitdeeling van de prijzen plaats, waarna de manschappen met verscheidene van hun dames, nog
eenige .uren gezellig bijeen b!even.
De voorzitter, de heer Roeleveld. zette in een
gloedvolle rede l·.oel en streven van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm nader _uiteen. Verder voerden
nog het woord de heer :a'.ulsebos als commandant
van het Vrijwillige Landstorm Korps Motordienst
en de heer H. Timmer als commandant van de groep
Luchtwachtdienst.
Nadat eenige ververschingen waren rondgediend,
gaf de heer Kreuzen enkele voordrachten ten beste.
Het muzikale gedeelte van het programma was in
handen van den heer P. Kluin.
Een zestal dames- en heeren-gymnasten, leden

1

HOEVEN (N.-Br.).

Vergadering met de Burgerwacht.

n.

Woensdag 23 Juni
hield het bestuur van de
l!Ioevensche Burgerwacht een vergadering met afge-

van "Sparta", voerde, onde1· leiding van den heer
Touwen, op zeer verdienstelijke wijze, enkele
oefeningen uit, welke een warm en zeer verdiend
applaus oogstten.
Aan het einde van den avond bracht de Plaatselijke Leider, bij ontstèntenis wegens ziekte van den
voorzitter van de Gewestelijke Commissie, den heer
Knoppers, hulde aan den vorigen Plaatselijken
Leider. Spreker herinnerde aan het vele en het goede
werk, dat de heer Van der Molen in het belang van
de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligcn Lanastorm had verricht. Onder daverend applm.s werd
het voorstel ::,angenomen om aan den heer Van der
Molen alsnog schriftelijk dank te betuigen voor alles
wat hij voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
verrichtte.
Om twaalf. uur sloot hierna de voorzitter, met een
woord van dank aan allen, die hun medewerking
verleenden, dezen zeer geslaagden avond.

VELP.
Zaterdag 24 Juli a.s. vangen de onderlinge schietwedstrijden aan van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm afd. Velp, en zij zullen worden voortge•
zet op 7 Augustus, 21 Augustus, 4 September en 18
September 1926. De wedstrijden worden gehouden
op de baan Beekhuizen.
De wedstrijden vangen aan des nam. 2 uur en
eindigen des namiddags 6 uur.
Geschoten wordt o.a. om de "Gero" zilveren wisselbeker, waarvan voor 't seizoen 19-2 5-1926 houder
is de heer W .. Burgers te Velp, de zi!veren "Miss
Blanche" koningsketen, hiertoe door de "Miss Blanche" sigarettenfabriek beschikbaar gesteld, alsmede
om een groote verguld zilveren medaille aangeboden
door de "Nieuwe Arnhemsche Courant"
Voor elke k!asse wordt bovendien een serie prijzen
beschikbaar gesteld.
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Wie een FONGERS koopt. betaalt
een uiterst laQen prijs, behoeft in
jaren niet weer. aan een nieuw
rijwiel te denken.en rijdt 11cht.
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ONZE GEZINDHEID.
Zoowel door Professor Felix Otten 0. P. op den
landdag te Steenwijk, als door den heer Duymaer
van Twist op dien te Delft is de nadruk gelegd op
het verlangen naar vrede, als een sterk sprekende
trek in het karakter van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.
Deze uitingen zijn niet het gevolg van een kwaad
geweten, zooals een socialistische volksmenner durfde
schrijven.
Zij zijn de uitdrukking van een vaste overtuiging,
die in ons leeft, dat alleen de vrede een volk tot
wezenlijk nut is en dat de oorlog een bro:h is van
nameloos wee, die het volksgeluk vernietigt,
den staf des broods breekt,
de gezinnen in rouw dompelt,
de vrijheid doet ondergaan.
De oorlog, dat is een stuk koud, scherp staal, gericht op de harten van onze dierbaren, gericht op
ons eigen hart.
De oorlog, dat is de hand, die het brood der kinderen rooft; en een beangstigende verschrikking voor
onze ouden van dagen, die zich zoo machteloos er
tegenover gevoelen.
En nog erger is de burgeroorlog.
Daarom is de Landstorm - als het moet - tot den
strijd bereid. Want, evenals alle verschrikkingen van
den oorlog met volle kracht pleiten tegen ae ontwapeningsleuzen der weerloosheidpredikers, even
sterk - zoo niet nog sterker - pleiten de verschrikkingen der revolutie tegen de ontwapening der
burgerij.

•

18 September.
Op 18 September zal ·het 25 jaar geleden zijn,
dat de heer •L. F. Duymaer van Twist zitting
nam als lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal
Rekening houdende m~t de mogelijkheid, dat
ons Septembernummer eenige .dagen later dan
den lSden zal verschijnen, meenen wij, dat velen
onzer lezers het op prijs stellen, dat wij hun. hiermede thans -in kennis stellen. .
.
Wellicht heeft het feit, 'dat op den 14den Junï:
j.l. de voormalige A.R. Statenkieskring-Steenwijk
een herdenkingsavond heeft:_gehouden, welke her-.
innerde aan den verkiezingsuitslag op 14 Juni
J 901, coen in het district Steenwijk voor het eerst
een anti-revolutionair (n.l. de heer Duymaer van
Twist) werd verkozen, bij sommigen de meening
doen ontstaan, alsof op dien dag de Voorzitter
der Nationale Landstorm Commissie reeds jubileerde. Deze herdenkingsavond, waarbij de heer
en mevrouw Duyrnaer van Twist uiteraard tegenwoordig waren, was echter het gedachtenisfeest
der voormalige A.R. Staten centrale Steenwijk
en juist daarom gesteld op den 14den Juni j.l..
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KORPS LIMBURGSCE JAGERS.

In de maand Juli sloten 28 verlofsofficieren een
vrijwillige verbintenis bij het Landstormkorps Limburgsche Jagers. Dit korps telt thans 124 verlofsofficieren.

•

~hr. C. M. E. R. C..VON Bosi

f

Zeer werden wij getroffen door het bericht dat op 8 Augustus te Gründhof in
Luxemburg plotseling is overleden Jhr. C.
M. E. R. C. von Bose, gepensionneerd
luit.-kol. tit. van het 0.-I. leger, de .secretaris van de Vereeniging Volksweerbaarheid, die onze Landstormorganisatie een
warm hart toedroeg en haar als Redacteur van Allen Weerbaar steeds steunde
en op sympathieke wijze naar voren
bracht. Het laatst mochten wij Jhr. von
Bose ontmoeten op onzen landstormdag te
Delft.
Het vaderland verliest in hem een -vurigen verdediger van onze nationale goederen; de Bij~cmdere Vrijwillige Landstorm
zag een trouwen vriend heengaan.
Omtrent de;n staat van dienst van den
thans ontslapene kan het volgende worden medegedeeld : Jhr. von Bose, die
. 5 Nov. 1852 te Amboina werd geboren, ·
werd 10 April 1875 benoemd tot tweede
luit. bij het korps mariniers; in 1876 ging hij ·
ip. denzelfden rang over naar het Indische
leger, waarna hij in 1877 werd benoemd
tot eerste-luitenant. Van 1881 tot 1886
was Jhr. von Bose gedetacheerd bij het
leger in Nederland. Teruggekeerd in Indië
volgde in 1889 zijn benoeming tot kapitein, waarna hij in 1896 weg,ens lichaams- .
gebreken den militairen dienst als ·
majoor-tit. der infanterie met pensioen .
verliet. In 1906 verkreeg de . overledene
den titulairen rang van luit.-kolonel.
Jhr. von Bose was o.m. in het bezit van
het eere-teeken voor belangrijke krijgsbedrijven 1873-1880 Atjeh.
De overledene was voorts · een bekend
figuur in tal van vaderlandslievende vereenigingen. Voorts was hij . mede-o_pricp.t_er
van .de .Kon. Ver. ,,Ons Leger"·en lid van
het hoofdbestuur van het 4-lg. Ned. Verbond, in welk. verbond hij de groep Noord. Amerika vert1'Jgenwoordigde. , Bij het
, vijf-en-t~ntig jarig bestaan van "Volksweerbaarheid" erkende de regeering zijn
verdiensten door hem te benoemen tot
officier in .de orde van Oranje Nassau.
De begrafenis van het stoffelijk overschot had plaats op 11 dezer te Echternach.

WIE ZINGT DAWR?
DE "NEW EDISON-"-

We willen ten overvloede nog op enkele uitspraken
wijzen, die het onthouden ten volle waard zijn.
Toen in Rusland de revolutie uitbrak, riep onze
Nederlandse.he Socialist Albarda, Troelstra's opvolger,
in ware vervoering uit:
Het daghet in het Oosten!
Hij zag niet in, dat het bij revoluties nu eenmaal
een soort "natuurnoodwendigheid" schijnt te zijn, dat
op een Mirabeau een Robespierre volgt; dat alras de
Girondijn het veld moet ruimen voor den zooveel
heeter gebakerden Jacobijn.
En zoo kwam in Rusland ná de mensjewiek (soci•
alist) Kerenski al dra de bolsjewiek (communist)'
Lenin.
Dacht ge dat het eventueel in Nederland anders
zou gaan?
Geen denken aan!
Bij uitbarstingen en revolutionaire woelingen
moeten de gematigden al spoedig het loodje leggen
en wijken voor de uitersten.
De ,,snel" wint het nu eenmaal van den "boemel.''
Let intusschen ook nog op de volgende uitspraken.
Op 23 November 1918 sprak de heer Kleerekoper
aldus:
,,Dan zal ook in Nederland de historische ontwikkeling spotten met christelijke strooibiljetten en ge,,
wapende snotneuzen en dan zal het uur slaan op zijn
tijd waarheen ons ongeduld de klokkewijzers niet op-,
schuiven kan!
,.Dus: afwachten?"
,,Neen; voorbereide~!"
· Hier laat ook de Oproerige Krabbelaar zijn ware
tronie zien en onze "gewapende snotneuzen", alias:
om;e Bijzondere Vrijwillige Landstormers zullen hem,
als 't moet, zeker wel in de gaten houden.
En dan ten slotte het woord van mr. Troelstra,
gesproken in 1919 te Luzern:
,,Wij hebben geenszins den bodem van het revolutionaire•socialisme verlaten. Wij moeten ons tegen de
massa rehabUiteeren: wij verklaren, dat wij de
revolutie hoog houden!
Laat u · deze uitspraken niet ontglippen lezers;
maar bewaart ze in uw politiek arsenaal.
't Kan te pas komen, als de ijzeren vuist zich poogt
te wringen in een fluweelen handschoen.
Begrepen?

(Friese~ Dagblad).
ROTTERDAM.

Landstormkorps-Batalj on Rotterdam,
OM TE ONTHOUDEN.
W,anneer we, vooral in verkiezingsdagen, de
Socialisten herinneren aan hun revolutionaire neigingen, dan staan ze op hun achterste beenen eu
verzekeren met groot gebaar, dat zulk beweren van
allen grond is ontbloot.
Maar met al dat luidruchtig geschetter vermag
men toch niet te overstemmen den diepen bastoon,
die telkens weer opklinkt, als ge de v.oormannen der
S. D. A. P. beluistert.

Op de j.l. gehouden vergadering van de Gewestelijke Landstormcommissie Zuid-Holland
(Landstormkorps Rotterdam} tijn door den

Voorzitter, den Res. Luitenant-Kolonel Vaa
,Cappelle, de nav0lgende heeren, t.w. G. van der
Molen, Burgemeester van Klaaswaal, J. Dhont,
,Burgemeester van Schiebroek, G. Ninaber, Burgemeester van Nieuw-Beijerland, Ds. C. Goote,
'larr Oud-Beijerland, _W. Troost van Zuid-Beijer,land én de Res. le Luitenant Hoevels, DistrictsCommandant van den Motordienst, Afdeeling
Rotterdam, als lid geïnstalleerd.

HET LANDSTORMBLAD
VAN AUGUSTUS 1926.
TWEEDE BLAD.

Landstormdag van het Verband
Dordrecht.
Toen mij door de Reda..,tie van ons blad da
gelegenheid werd geboden nog voor den landdag
te Dordrecht op 28 Augustus iets persoonlijks te
zeggen, meende il{ deze gelegenheid met beide
handen te moeten aanvatten, en vooral te mogen
wijzen op het groote nut van het hebben van een
eigen orgaan en U te vragen elkaar er van te
overtuigen, dat het beslist noodig is voor elk der
landstormers om ons blad te lezen.
Vervolgens een woord van dank aan hen,
die ons in à.e gelegenheid stelden 28 Augustus
bij elkaar te komen, om het saamhoorigheidsgevoel, in ons Instituut zoo ·onmisbaar, opnieuw
aan te wakkeren. De enkelen onder U, die in de
gelegenheid zijn geweest, in de achter ons liggende periode gecombineerde vergaderingen bij
te wonen, weten hoe echt gezellig het is, zoo eens
onder elkaar te zlJn en elkaar van aangezich'!: '
tot aangezicht te zien als mannen, verbonden
door de gedachte die ook reeds onze voorgangers
te samen bracht, namelijk "Geen Revolutie".
Ik weet wel, dat er in ons Verband menschen
~ijn, die op alles en nog wat aanmerkingen heb- .
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FEUILLETON.
De Transvaalsche Boer en
Koning Oembandien.
Daar reed een eenzame ruiter over de golvende hoogvlakte. Droevig stond zijn oog en soms
slaakte hij een zucht; het was een diepe zucht·
'
hij kwam uit een weenend vaderhart.
Thans hield hij zijn paard in en de handen
als een spreektrompet voor den mond zettend,
schreeuwde hij zijn zorg, zijn kommer uit in de
woorden: ,,Kareltje, mijn kind! Je vader zoekt
je - waar ben je, mijn schat?"
Kareltje was van de eenzame boerenhoeve weggeloopen in een onbewaakt oogenblik en het was
de tweede dag, dat Langhuijzen zocht naar zijn
kind.
Hij sprak de Hollandsch-Afrikaansche

taal.
Zijn gespierd gelaat, dat thans een hevige bekommering veried, was gebruind door de zon; hij
was een zoon van die dappere Hollandsche. Voortrekkers, die met hun bloed en hun dapperen
arm in Zuid-Afrika een eerlijke woonplaats hadden veroverd voor het blanke ras.
Langhuijzen droeg het vuurwapen over den
schouder, en terwijl zijn bles rustig voortdraafde,
gingen de jagersoogen van den Boer speurend
rond, om zijn kind te zoeken.
De zon daalde reeds ter westerkimme, en op
een hoogen heuvelrug gekomen, zag hij in de
verte de Kafferstad, de residentie van Oembandien, den Koning der Swazie-KaHers.
Toen haalde hij diep adem en schepte weer
moed, want zijn kind kon daar zijn aangeland.
Hij sprak tot zijn paard.
,,Nog een kort rukkie", zeide hij: ,,voort,
bles!"
Oembandien 's residentie bestond uit een verzameling hutten, die op reusachtige bijenkorven
geleken en voor de opening dier hutten zaten
de Swarzie's met hun vrouwen en kinderen, terwijl ze hun Kafferliederen zongen. Een wand
van riet omgaf de residentie, en een reusachtige

ben te maken, m.aar v66r alles, toon eerst, dat,
wie ge_ dan ook zijt, Uw hart war:m klopt voor
onze zaak en dat ge 001. in staat zijt op te bouwen waar ge heel dikwijls nu afbreekt.
Vrienden, we gaan de laatste jaren hard vooruit en bijna is het eerste duizendtal vrijwilligers
bereikt. Mag ik U vragen, nu we nog korten
tijd van den landdag verwijderd zijn, al Uwe
krachten in te spannen, om te trachten die eerst<:i
duizend zoo spoedig mogelijk ,;e bereiken ? Wie
het duizendste lid aanbrengt, komt in ons blad,
tenzij het hem wat waard is, er niet in te komen
ep. eerst te trachten het tweede duizendtal aan
te brengen. Maar een herinnering krijgt hij of
mogelijk een ZIJ dan toch wel.
Nu we het over een "Zij" hebben, meen ik
ook wel een woordje van warmen dank te mogen
brengen aan vele vrouwen, die ons steunden, niet
r.lleen door J~et afstaan van hunne mannen voor
onze zaak, maar die zelfs door woord en daad
hunne echtgenooten aanspoorden, zich aan te
sluiten bij ons Instituut.
Daarom mannen en irouwen, die met ons zult
opgaan naar den Landdaf? te Dordrecht op 28
Augustus a.s. helpt ons in ons mooie werk, in het
belang van U zelf, maar bovenal in :het belang
vàn land en vofä.
Is er mogelijk veel, dat ons op maatschapp!;ilijk terrein scheidt, onder aauheffing der leuze
"Geen Revolutie" zullen we toonen, dat de zaak
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ons
nauw ter harte gaat, dat we pal zullen staan
tegen elk revolutionair pogen van welke zijde
dan ook; dat het ons ernst is als we op 28
Augustus zuren zingen uit volle bü'l'st: ,,Den
Vaderl,andt Jhetrouwe blijf ick tot in den doet".
Alle landstormers van het Verband Dcrdrecht
krijgen een programma en een gratis toegangskaart, ook de commissieleden, maar kom dan ook
naar Dordrecht en breng vrienden en belangstellenden mede; de toegangsprijs is slechts f 0.50
en daarvoor hebt ge niet alleen een dag van waar
genot te midde van manne , en vrouwen die
dooi dezelfde gedachte zijn bijeen geko~en,
r.iuar ge steunt daarmede ook ons werk. Daarom
alle zwartgalligheid ver en n.oog schalle op, zood~.t het worde gehoord van ~uid tot Noord en
van Oost tot West: Leve de Bijzondere Vrijwillige Landstorm ! ! !
. ' 12~8-'26.
. .., ::;~ " "ORÖENEl\ÎDTJK. ··-·:

Kaffer, met een harde knots gewapend, hield
de wacht bij de primitieve poort.
Hij kwam den ruiter, die uit het zadel was
gestapt, reeds tegemoet en sprak hem aan in de
Swazietaal, die de Boer verstond.
1,Gegr~et, man van het Blanke Huis," riep hij.
,,De Komng zag u reeds naderen, en gelastte mij,
u het welkom toe te roepen.''
,,~~n ~~ me nog, Gobbelane? '' vroeg de Boer,
terwiJl hiJ de manen van zijn paard glad streek.
"0, ik ken de baas goed," antwoordde lachend
de Kaffer; ,,gij zijt de leeuwendooder; de gansche stam kent u - heeft de baas niet een beetje
tabak voor mij 1"
Toen tastte de Transvaler in den zijzak van
zijn buis en haalde er een handvol tabak uit.
,,Hier, Gobbelane ! echte Magaliesbergertr.bak." .
De Kaffer maakte drie luchtsprongen van
plezier.
,,Dankie, baas, veel dankie. ''
En hij riep een kleinen Hottentot, met een
zwierigen haardos op het hoofd, om de paarden
te kniehalteren en in de weide te brengen.
,, Waarom zegt baassie zoo weinig?" vroeg bij.
"Omdat ik bedroefd ben, Gobbelane. Heb jij
kinderen?''
,,Ik heb er vier, baassie. ''
"En ik heb er vijf. Maar ik kan er geen een
missen. En toch ben ik er een kwijt - kijk mij
aan, Gobbelane ! "
Toen keek de Swazie hem aan en de blik van
den Transvaalschen Boer scheen de diepten van
ZJjn ziel te willen doorvorschen.
"Mijn kind is verdoold, Gobbelane - is het
hier terecht gekomen?''
,,Daar is leem in mijn ooren, baas.''
,,Dan zal ik het luider roepen, Gobbelane."
Maar het baatte niet, dat de Boer luider riep.
"Mijn Koning, Ocmbandien de Wijze, heeft
leem in mijn ooren gestopt ; daarom kan llr niet
hooren - volg mij naar den Koning !''
Zoo volgde Langhuijzen den poortwachter
naar de paleishut, waar de Koning woonde. De
vloer was gemaakt van zwarte mierenaarde, vermengd met koemest, en blonk als gepolijst metaal
in den glans der avondzon, die juist wegzonk
I

ZEELAND.
Op 29 en 30 Juli 1926 hield de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, ,,Zeeuwsch Verband", haar jaar!ijkschen Provincialen Verbandsschietwedstrij d, op het
militair schietterrein te Souburg.
De le luitenant P. P. van Rijen, waarn. commandant van h~t Zeeuwsch Verband, opende dezen wedstrijd met een toe.spraak en verzocht den heer Van
der Beke Callenfels, president der Kon. Scherpschuttersvereeniging "Vlissingen" het eerste schot te
lossen.
Het terrein, versierd met vlaggen enz., bood een
feestelijken aanblik.
Alhoewel het den morgen van den eersten wedstrijddag vriJ hard regende en in den loop van den
voormiddag van tijd tot tijd een buitje het gras nat
hield, is er op beide dagen druk geschoten.
Onder vroolijke begroeting der deelnemers door
den heer P. G. Laernoes, secretaris van het Prov.
Landstorm-comité, kwamen deze al spoedig in de
gewenschte stemming, al was het dan ook dat
er al enkelen natte voeten hadden. Op beide dagen
was àe geest voortreffelijk.
De prijzen bestonden uit medailles en kunstvoorwerpen. De hoofdprijs der kunstvoorwerpen was,
evenals het vorige jaar, een rijwiel, merk "Transvalia", model A, dat gewonnen werd door den heer
J. M. Drijgers te 's Heer Abtskerke op de personee!e
baan, afstand 200 M., met 45 punten.
De hoogste schutter op de baan van 200 M., le
.vedstrijddag: Kapitein Van Niel te Middelburg.
Op beide dagen stond in de middaguren dank zij
de goede zorgen van den heer Laernoes, een koffietafel gereed, waaraan alle afgevaardigden zich in
pre'ccige stemming vereenigden.
Na afloop van den wedstrijd werden de prijzen aan
de winners uitgereikt door den heer Laernoes, die er
o.m. op wees dat deze wedstrijd ook wederom het
zijne er toe heeft bijgedragen om den band tusschen
de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
sterker te maken.
De heeren Van der Beke Callenfels en Graafhuis
spraken hun beste wenschen uit voor den groei en
bloei van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
In alle opzichten is ook deze wedstrijd uitstekend
geslaagd.
De uitslag is als volgt:
le Korpsbaan, scherp, 100 M. (Max. 60 punten):
i. A. w-: iKloet, St. Maartensdijk, 49 ponten; 2. P.

aan de westerkimmen, de strooien Kafferhutten
hullend in een gloed, alsof zij in brand stonden.
Maar heviger was de gloed, die het vaderhart
van Stoffel Langhuijzen in brand zette.
De Koning zat daar, een koperen band om den
hals; een struisvogelveer tooide zijn fraaie muts
van ottervel. Hij bewoog zich nauwelijks, toen de
Boer binnentrad, maar zijn blik gleed met welgevallen over het houten vaatwerk, kunstig uit
ivoorhout gesneden, dat langs de wanden der
hut was neergezet, want hij was trotsch op dien
schat.
De Koning was niet alleen. Ter rechterzijde
was zijn lijfwacht neergehurkt, een dozijn manschappen, die evenals de Koning ringen, uit
peezeh en biezen gevlochten en met was b~streken, in het wollige haar droegen. De rmgen
blonken als goud in den avondgloed.
Wees welkom, leeuwendooder ! ' ' zei de Koning
op" vriendelijken toon: ,,zoek jij je k~nd? Het is
veilig in mijn stad als een kieken onder de vleugelen der klokhen.''
.
"Is het waar î '' vroeg Langhuijzen. De tranen
sprongen den wakkeren Boer in de oogen. .
,,Je zult je kind zien," antwoordde de Konmg,
"maar nu slaapt het, want het was doodop van
de lange wandeling - zet je neer, leeuwendooder !''
Toen zette Langhuijzen zich neder op een laag
bankje, links van den Koning, terwijl de lijfwacht, onbeweeglijk als steenen zuilen, rechts
van den Koning zat, de blanke speer tusschen de
knieën!
De Koning was fier op zijn lijfwacht. Het
waren de dappersten der d"' 1)peren; de ring in
hun haar beduidde de onderscheiding. Zij werden ringk:oppen genoemd, zooals men in de beschaafde landen van geridderden spreekt.
Het geklapwiek van zware vleugelslagen wercl
gehoord. Het was een groote arend, een zoogenaamde lammergier, die laag over de Kafferstad
heenscheerde, en .toen zijn vleugelslag werd gehoord, sidderden de dappere ringkoppen, en
zelfs de Koning sidderde, al behield hij zijn
waardigheid.
Een wijle heerschte er een doodsch stilzwijgen,

•

Kloosterman, Nisse, 49 p.; 3. P. de Lange, Bigge- .
kerke, 49 p.; 4. A. J. Slabbekoorn, Ierseke, 49 p.; 5.
D. de Witte, Wemeldinge, 49 p.
2e Korpsbaan, Marga (Max. 50 punten): 1. 'A.
Koets, Grijpskerke, 48 p.; 2. L. Niekerk, Nieuwerkerk, 48 p.; 3. L. Sturm, Veere, 48 p.; 4. H. Leenhouts, Aardenburg, 47 p.; 5. N. Moerman, Nieuwdorp,
46 p. Na loting met: M. Korstanje, Krabbendijke, C.
M. van den Broecke, Aardenburg; C. J. van Vessem,

Kloosterman, Nisse, 42 p.; 9. C. J. J. K0oiman, St.
Maartensdijk, 42 p.; 10. J. de Putter, Zaamslag, 42 p.;
11. S. de Roo, Vrouwepolder, 42 p.; 12 H. Willemse,
Aardenburg, 42 p.; 13. A. W. Kloet, St. Maartens•
dijk, 41 p.; 14. C. J. van Vessem, Zaamslag, 40 p.; 15.
P. van Campen, Stoppeldijk, 40 j.; 16. J. van Goor,
Neuzen, 40 p.

Schietwedstrijd van de Afdeeling Hellendoorn-Nijverdal _(31 Juli 1926).
Zaamslag, welke allen ook 46 punten hadden.
3e. Eerebaan, scherp, 200 M. (Max. 50 punten): 1.
J. M. Drijger, 's Heer Abtskerke, 44 p.; 2. S. de Roo,
:Vrouwepolder, 43 p. (h. 1. schot: 8).
4e. Eerebaan, marga: 1. A. Koets, 57 p.; 2. C. J.
Bos, Nisse, 56 p.
5e. Personeele baan, scherp, 200 M. (Max. 50 punten): 1. J. M. Drijger, Nisse, 45 punten; 2. P. de
Lange, Biggekerke, 45 p.; 3. P. C. Drijgers, 's Heer
:Abtskerke, 44 p.; 4. H. Verschuure, Biggekerke, 44
p.; 5. C. J. Bos, Nisse, 44 p.; 6. A. Bastiaanse, Grijpskerke, 44 p.; 7. W. de Wolf, Grijpskerke, 43 p.; 8. P.
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Is 't nog noodig, onze leden tot het deelnemen
aan de schietwedstrijden te Apeldoorn op te
wekken-</
W e gelooven het niet!
Telkens hooren we van vijftallen die zijn gevormd, twee, drie uit één Afdeeling, van
anderen, die buiten de vijftallen om voornemens
zijn deel te nemen aan de Wedstrijden.
Ze worden verwacht 1
En vóór ze naar de banen gaan, nemen ze een
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terwijl de avondgloed verbleekte. En Langhu:j-•
zen, die reikhalzend verlangde naar zijn kind,
kende hofetiquette. Geduld! Geduld! Hij moest
zic.b. beheerschen, want hij was geheel afhankelijk
:van den machtigen Oembandien, die daar onbe:weeglijk zat, de oogen half gesloten, om tusschen
de wimpers door den Boer beter te kunnen begluren.
Een KaffermeisJ·e met een snoer van blauwe
'
kralen om den hals, trad
binnen met een kalebas,
gevuld met koel kafferbier, en de Boer dronk,
:want de lange rit had zijn keel dorstig gemaakt.
D ink
ar" zei de Koning goed geluimd:
~~; er i:\no;g !"
" En de aarden
g
. eveneens rond b:g.. de
beker gmg
l'Ïw ht n de Konin dronk ook. Toen werd
~- ac , e ..
..g
k
EJJn hart vrool:gk, en ZJJn tong werd spraa zaam.
d
W"
d
1
, Gobbelane had hem en
JJze g~~oem ; a
öe Kaffe_rs noem8.en hem.. zo?, en h:g was wat
:fier op ~ien naam! .!!ad hJJ bier gedronken,_ dan
sprak hJJ als een WJJsgeer, en de Kaffers luister•
den met open monden.
·
"
. ,,De zon gmg
s1apen ", "
zied eKomng,
,,en 't
1S donker. In de donkerte slapen de goede menschen, '' maar de schelmen loopen dan rond om
te snuf~elen, net. als de gevl_ekte ~yena 's. ''
Er hing een ZJ.lveren sn~ifdoosJe _te ~engele~
aan het rechteroor van ZJJne MaJesteit. HJJ
andere hand
maakte.. het doosje _los, en 1!1-et
nam hJJ het lepeltJe, ku~stig uit e~n koehoorn
gesneden, van. onder ZJJn schedeln~g weg! en
schepte er snuif mee. Toen snoof hJJ en meste
q.rie keeren, terwijl Langhuijzen schier verging
van ongeduld - als zulke Kafferkoningen het
op hun heupen hebben, dan kunnen ze ontzettend langdradig zijn...
,,Jullie witmenschen zijn andere menschen dan
:wij zwarte menschen," ging Oembandien voort
met zijn wijsgeerige beschouwingen: ,,maar een
partij van jullie zijn ook schelmen en rakkers.''
De avondgloed was geheel verbleekt, maar het
maanlicht scheen met wonderbaar klaren glans
over het wijde landschap.
,,De mais verdort op den akker," vervolgde
hij : ,,omdat er geen regen komt. Ik heb een
regenmaker, maar hij jaagt de regenwolken naar
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LANDDAG TE SCHOONHOVEN.
Voor den landdag van ·het Landstormverband
Gouda op 21 Augustus alhier te houden, zijn reeds
verschillende commissies ingesteld, om den dag svoor
te bereiden.
Er zullen schietwedstrijden, sportwedstrijden,
motorwedstrijden met hindernissen, roeiwedstrijden,
waterpolowedstrijden worden gehouden, een nummer
carousselrijden door de veldartillerie en zeer waarschijnlijk een demonstratie van watervliegtuî.gen.

'.;.

nët" g:föotë water· - Iiêb -jû.fiie~ óolè regenmakers, .
leeuw:~dooder?" .
"WJJ gelooven met aan de macht der regenmakers, o Koning!'' antwoordde Langhuizen.
,,Ze zijn jullie zeker t~ duur?" grinnikte de
Koning. .
.
Langhuizen schudde het hoofd.
,,Al .~onden w~ ze voor niets krijgen, dan wilden WJJ ze nog met hebben. We houden dat voor
apek 001"
·
•
.
,,
,,Als e~ met spoedig r_~gen komt, .ver:volgde
Oembandie~, ,,dan zal illJJn volk er mt zien als
een koe, die twee kalveren moet zoogen op een
kaal wi:r~.terveld - hoe is het bij jullie met de
kost ' W. Itmensch ?" ..
. ,,
"Er is veel kost b:g ons, Konmg._ .
De Kaffervorst nam weer een snmfJG.
V
k t
k
,,
•d h .•
" o1op os en geen regenma ers.1 zei e JJ.
"Ik begrijp dat niet, maar jullie menschen van
het Blanke Huis zijt slim in al uwe wegen."
Er volgde een lang zwijgen. De Kafferliederen
verstomden één voor één, en de Kafferstad zonk
weg in de stilte van den slaap
·
Toen keek de Koning den Boer
weer aan met
de oogen half dicht geknepen.
Leeuwendooder r Wanneer wil jij je kind weer
in 'je armen sluiten·?''
,,Hoe eerder, hoe liever, o Koning.''
De Vorst knikte vriendelijk.
"Ik begrijp het. Je verlangt naar je kind als
het moederschaap naar het lam, en aan je verlangen zal worden voldaan, voordat het groote licht
weer verschijnt in het Oosten indien je aan mijn
voorwaarden voldoet.''
'
De adem van den Hollandschen Boer ging
sneller. De Koning sprak van voorwaarden wat bedoelde hij daarmede Y Er lag een trek van
list en angst op het gelaat des Konings, en Langhuizen 's spanning nam toe.
Heb je den vleugelslag der arenden gehoord,
leeuwendooder? ''
Langhuizen had dien vleugelslag gehoord.
"De wraakgeesten onzer vijanden, die door
onze speer vielen, wonen in die arenden - wee
ons! wee ons!"
De Koning sprak de woorden op een somberen
toon, en de vlijmscherpe speren -van zijn lijfwacht

°

kijkje in de -Hoofdstraat voor de ramen van
No. 55, waar de prijzen-collectie ·zaf zijn, ten•
toongesteld.
We zijn trotsch op die verzameling prijzen.
Want ze mag gezien worden.
Voor een vrij hooge waarde is daar bijeengebracht.
En wat, is nu het mooie van deze prijzen Y
Dat ze zoovele bewijzen :zijn ·van waardeerin~
van onze organisatie, dat de belangstelling in
-, de liefde vóór den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm ze heeft doen schenken of heeft
mogelijk gemaakt, ze te koopen.
We zullen niet opsommen da verschillende
voorwerpen, waaruit de verzameling bestaat.
Zooveel plaats'ri;i,imte durven we niet vragen
van de Redact~e.
Wie twijfelt, of 't wel de moeite waard is,
blijve maar th11-iii of ga eerst een kijkje nemen.
Alleen één mededeE;lmg.
De drie rijwielen;' die ioe hoopten te krijgen,
zijn er.
De firma •V ~rpeek en Schakel te Apeldoorn
schonk ons nog een Sparta-riJwiel.
Zelfs kwam er nog een vierde bij.
Met medewerking van fabriek en plaatselijke
vertegenwoordiger konden we nog tegen een
sterk verminderden prijs een Bato-rijwiel aan de
verzameling toevoegen.
Onze prijzenverzameling.-,,staat in het teeken
van het rijwiel. "
,
Vrijdag 20 Aqg)lstus .'s morgens negen - uur
valt het eerste schot.
We hopen, dat net baanpersoneel drukke
dagen zal hebben.
En niemand vergete zijn legitimatie-bewijs.
Wie àat niet kan vertoonen, schiet •niet meel
J.

beefden in hun handen, toen de Koning die woorden sprak. ,,Wee ons! wee ons!" herhaalden zij
met trillende stem."
. 't Was erg genoeg. Die arenden hadden jongen; hun nest hadden ze gebouwd in een st-eeneik
op een hoogen, rotsigen heuvel in de naqijheid,
en ze hadden reeds drie zuigelingen opgenomen
met hun klauwen, om ze uit de hoogte te laten
neerploffen. Zoo werden de zuigelingen verplet"
terd, terwijl de moeders, dol van angst, er machtelooze getuigen van waren. Want het waren
immers de wraakgeesten, die in deze arenden
woonden, en terwijl de arend neerstreek, om het
gedoode kind weg te voeren naar zijn nest, beweende de moeder het verlies van haar kind. Het
was deze arendenploeg, die het hart van den
Koning en diens volk benarde ..... .
,,Verlos ons van deze arenden," zei de Koning;
"de Witmensch heeft de wraakgeesten niet te
duchten, en de bliksem en de donder sluimeren
in uw jachtgeweer!"
Langhuizen sprong op. De grond brandde
onder zijn voeten, en zorg en kommer lagen op
zijn gelaat te lezen,
Was het wel zeker dat zijn kind zich onder de
veilige hoede van Oembandien bevond Y De
Kaffervorsten waren vol listen en lagen, en zoo
gauw als ze leerden spreken, leerden ze ook liegen. Oembandien wist geen weg met die arenden;
zijn tooverdokter had hem vermoedelijk wijs gemaakt, dat de wraakgeesten er in woonden, omdat de tooverdokter anders zelf de netelige op•
dracht zou hebben ontvangen, ze onschadelijk te
maken. Nu hoopte de Koning, dat Langhuizen
het zou doen, en was het niet mogelijk, dat hij
zich van een leugen bediende, om zijn doel te
bereiken?
.
"Daar is rouw in mijn hart, o Koning", zei
de Boer; zooals er rouw is in de harten van
de moeders in uwe stad, die hare kinderen. beweenen. Ik wil met de hulp van den gro-0ten
Geest, Die alles regeert, het arendsgebroed
uitroeien, maar mijn oogen willen eerst mijn
kind zien".
Het vaderhart sidderde van opwinding, maar
nu lachte Oembandien.

.(Zie ve11volg pag. ¾ tweede ,W,ad).

Tevens zal worden getracbt àat de mariniers e»
pijpers dezen dag door hUDJle prestaties ~ullen op- ,
luisteren. Het muzikale gedeelte zal ook verzorgd
worden door muziekkorpsen, welke buiten het legerverband staan.
,
Als terreinen zijn uitgezocht het geheele terrein
buiten de Veerpoort, en het bastwa met SÓldatenwaL
Aan Mr. J. B. Kan, minister van Binnenlan.dsche
Zaken en Landbouw.
J. M. Lambooy, Minister van Oorlog.
Jhr. Mr. D. J. de Geer, :Minister van Financiën.
E. C. Baron Sweerts de Land.as Wyborgh, Commissaris der Koningin in Zuîd-Rolla:nd, en verschillende
andere autoriteiten is v~zocht zitting te willen
nemen in het eere-comité.

LANDDAG
VAN DEN

'Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
vJn het Landstormverband "Gouda'.'
TE SCHOONHOVEN
op Zaterdag 21 Augustus a.s.
·~p het terrein gelegen aan de Lek
1 buiten de Veerpoort.

PROGRAMMA:

De Keizerjagers van Tyrol.
De keizerjagers van de 2 Regimenten in NoordTyrol zenden het volgende manifest ter publiceering
hétwelk als een bewijs moge zijn wat het voor een
vrijheidslievend en -01J.A:fhankelijk volk als de Tyrolers
beteekent om onder vreemde heerschappij te staan:
Op 13 Juli 1926 zal in Bozen, Zuid-Tyrol, de
eerste steen gelegd worden voor een standbeeld, als
huldiging voor de overwinning van Italië in den
wereldoorlog. Ieder volk is volkomen vrij op , zijn
eigen wijze zijn overwinningen te verheerlijken en
overwinningsstandbeelden op te richten; maar ook
iedere natie zal het zich een heilige plicht moeten
rekenen gedenkteekenen voor gevallen soldaten van
welk volk ook - te eerbiedigen en intact te laten
In Zuid-Tyrol echter zal het voetstuk van, het
standbeeld, opgericht als herinnering aan de voor
hun Keizer, Volk en Vaderland gevallen keizerjagers, moeten dienen voor het op 13 Juli 1926 op
te richten Italiaansche Overwinningsstandbeeld.
Deze schandelijke schending van den eerbied voor
de geva!len keizerjagers brengen deze hierbij ter
kennis van aEe weldenkenden.
,
DE KEIZERJAGERS IN N.-TYROL.

'

'
J

'
1l

De Tyrolers hebben met de Hollanders gemeen hun
groote vrijheidszin en gevoel voor onafhankelijkheid
en laat ons dankbaar zijn, dat het Hollandsche volk
voor zulke vernederingen gespaard is gebleven, maar
ook waakzaam, weerbaar en paraat blijve voor de
toekomst.
"
Mr. J. L, BAKHUIJSEN, SCHiWLD.
Wageningen, 10 J'uli 1926.
·
··

1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Schietwedstrijden,
Sportwedstrijden.
Motorwedstrijden met hindernissen.
Carrousselrijden, Springoefeningen en
Estafette-ren, door Onderoffiieren van het
6e Regiment Veld-Artillerie.

6. Waterpolo-wedstrijd.
7. Roeiwedstrijden.
Gedurende den gebeelen dag muziek.
TWEE UUR:

Groote Vlieg-Demonstraties
door een Esquadrille Vliegtuigen
uit Soesterberg.
DE 'GEWESTELIJKÈ LANDSTORM-COMMISSIE
,.GouoA"

Vrijwillig Landstormkorps Motordienst
Sectie Nijmegen.
Door de Sectie Nijmegen werden gedurende
de zomermaanden geregeld schietoefeningen gehouden met scherp op de militaire schietbanen
op lieumensoord.
'

1

0

Î~{~:îetJ~!;;'J;~edo! h~:,~t~t:·het bè1lt

zijn van een eigen revolver, revolver geschoten,
terwijl op 7 Augustus een demonstratie en
schietoefening plaats had met infanteriemitrailleurs.
Op 1 Augustus werd een zeer geanimeerde
onderlinge schietwedstrijd verschoten; van de
deelnemers werden eenige fQW's genomen.
Op 26 Juli en 9 Augustus ww4 toor de leden
van het Korps schermen op v~illende
wapens gedemonstreerd, om te koD:lffl i,o't het
oprichten van een schermcursus. Een 6,tal led.en
gaf zich voor dezen cursus op.
Het voornemen bestaat einde Augustus een
oefentocht te houden met motorrijwielen en
auto's; bij genoegzame belangstelling zal
gedurende de wintermaanden een speciale cursus voor den motordienst worden opgericht.

De prijzen voor het a.s. schietconcours van den
Bij.zonderen Vrijwilligen Landstorm.
In de Paschlaan heeft de N.V. Auto- en Rijwiel•
handel v.h. H. Jansen haar expositie-lokaal beschik~
baar gesteld voor het etaleeren van een gedeelte der
prachtprijzen, welke voor het Vrijdag a.s. ~ open~n
schietconcours geschonken of aangekocht ZIJD e;11 1n
de Hoofdstraat is de nieuwe winke~ naast den vischhandel-Tetterode in zijn geheel ingericht voor het
tentoonstellen van het andere en grootere gedeelte
dier prij zen.
.
Gezamenlijk vertegenwoordigen ze een waarde van
ongeveer f 1400, de medailles niet meegerekend.
In de Paschlaan treft men onder meer aan het
door de E.N.R.-fabrieken geschonken heerenrijwiel:
de Majolica-vaas van ons gemeentebestuur1 een paar
schilderstukjes in lijst; 2 cassetten gero-zi~;er; een
keurige moderne schemerlamp; de meda1Les voor
den eere-wedstrijd, waaronder één in goud, geschonken door den directeur van Enka en één, welke door
den Commissaris der Koningin in onze provincie is
uitgeloofd.
In de Hoofdstraat is de verzameling grooter. Daar
treft men aan de medailles voor den korpswedstrij d,
het heerenrijwiel geschonken door de directie vai:i de
L. B. V. Rijwielfabrieken alhier; een derd~ prima
rijwiel van de firma Verbeek en Schakel alhier; een
groote cassette gero-zilver; . portrettE;n va? ~-.. M.
de Koningin en H. K. H. Prmsês Juliana m -JJst;
kistjes met geurige rookertj es ; practische voorwerpen zooals fietslantaarns, -banden, kettingkasten en
and~re onderdeelen; een kruikje eau de cologne, dat
op 't eerste gezicht aan Hulskamp doet denken; enz.
We hebben nog zelden voor een concours een zoo
uitgebreide collectie gezien. De prijzen zijn met oordeel gekozen, want er is voor eiken schutter
.wat wils.
Vrijdagmorgen om 9 uµr. , wor~t. ,het _con.cour~ .. •
officieel geopend. Onzeburgèmeester, mr. W. Roosmale N epveu zal het eerste schot ~ossen.
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,,Vertrouwt de leeuwendooder den Koning angst, toen hij aan de wraakgeesten dacht, maar · zooals de baviaanapen maken - heeft de baas
niet î''
de Hollandsche Boer kende geen angst, want het zich niet bezeerd 1''
Langhuizen boog met het hoofd.
ging om zijn kind. Ze waren nu vlak bij den
De arend diende mij als valscherm, Gobbelane;
De Koning is wijs, maar mijn vaderhart is eenzamen heuvel, en Gobbelane kroop in het hol maak voort - naar den Koning ! "
'1ol zorg."
.
van een miereneter, terwijl Langhuijzen onverOembandien kwam hen reeds halverwege met
Toen liet de Koning Gobbelane den poort- saagd den heuvel beklom.
de lijfwacht tegemoet, want hij nad het schot gewachter roepen.
Het bleef minutenlang stil. Toen hoorde Gob- ho'ord. En hij gelastte zijn manschappen, om de
,,Laat den leeuwendooder zijn kind zien," belane een gekraak van takken een fel gekrijsch, gedoode arenden den volgenden morgen bij den
~eide hij kortaf"; want het hart des Konings dat hem het hart tegen de zwarte ribben deed ..,teeneik te begraven, opdat ze geen kwaad meer
1s recht tegenover den witmensch blank en hameren.
zouden doen.
recht".
'
o mijn grootmoedertje!" steunde de KafferHij luisterde met de grootste aandacht, terwijl
En !1anghuijzen volgde den poortwachter.
re~s :' wat is er nu toch gebeurd î"
de Hoer hem het avontuur vertelde. Hij deelde
Nu IS het leem in mijn ooren gesmolten", zei
De "gloeiende nieuwsgierigheid drong ee"?. mede, dat er zich twee jongen in het nest beG-obbelane. ,,De veewachters des Konings von- oogenblik zijn angst op den acht~rgr~n~. HIJ vonden; ze hadden reeds veeren, en als de
den het blanke kind, dat, half versmacht van kroop halverwege uit het hol, waarm h1J _zich had Koning ze verzorgde, dan zouden ze later hun
dorst, ronddoolde in deze ruige bergwereld en verscholen, en toen zag hij i~ts wonderbaarlijks, geld qpbrengen voor een diergaarde.
brachten het naar onze kafferstad. Wacht dat zijn Kafferoog nog no01t had aanschouwd.
De lucht verduisterde; de maan ging onder in
maar I ge zult het aanstonds zien".
Hij zag den mannetjes-arend, woest .~lepperend zware wolken; de horizont weerlichtte van het
Toen schepte het vaderhart weer moed "en Jnet zijn uitgespteide vleugels, terw)Jl de Boer hemelvuur. Reeds vielen de eerste regendroppels.
bij een der stevigste stroo_hutten gekomen,' liet ·"aan' zijn pooten hing ...
,,Kom, mijn zoon!" zei de Koning verheugd;
~obbelane hem doo:' een kier der deur zijn kind ·
De wraakgeesten!" mompelde de Kaffer: ,,nu "je komst heeft ons heil en zegen gebracht; ik
zien. Het lag daar m den maneschijn, den arm ga~t de leeuwendooder tot de geesten zijner voor- zelf zal je bij je kind brengen!''
onder het hoofd, vredig te slapen als onder het vader~n ! "
ouderlijk dak, op een bed van leeuwenhuiden.
Maar hij vergiste zich. De arend had den Boer
Dien nacht sliep de Boer bij zijn kind, bij zijn
0, dat gezicht I Het zou onvergetelijk blijven niet m. zijn klauw, maar de Boer hield met zijn Kareltje, op het bed van leeuwenhuiden ...
voor den Boer.
há:riden de pooten van den arend vast, en het
Hij had de hand van zijn kind genomen. Toen
'!~aar is het arendsnest?" vroeg hij. ,,Ik zal gewicht trok den arend, die in zijn bewegingen zei de jongen: ,,Is u het, Vake?'' en hij was weer
1tr1Jden om het bezit van mijn kind".
hevig werd belemmerd, naar beneden.
gerust ingeslapen, want Vader was bij hem. En
Gobbelane had reeds zijn instructies ontvanZoo ploften ze beiden omlaag, terwijl de Boer de lijfwacht des Konings hield er de wacht in de
gen van den Koning, die de Wijze werd ge- de eene hand vrijmakend, het jachtmes tot aan naaste hut den ganschen nacht, opdat hun slaap
noemd.
het heft van het lemmet in de borst van den niet gestoord zou worden. En het regende aldoor.•
,,Als de leeuwendooder zijn kind ziet", zeide roofvogel stiet.
.
0, die regen, het dorstig aardrijk drenkend!
hij: ,,dan zal hij niet meer te houden zijn en
Dat is de ééne" zei Gobbelane, vol ontzetting Het was regen ! Het was zegen ...
je leidt hem aanstonds naar het arendsnest
en\ewondering: ,,i'naar daar is er nog een!''
Toen de Boer en zijn kind den volgenden mor"Volg mij!' zei de poortwachter.
Heti was de wijfjesarend, die met woedende . gen opstonden, roken ze den geur van schapenHet was bladstil. Uit de verte werd de hon- vleugelslagen vlak boven het hoofd kringde van ribbetjes, die voor hen gebraden waren, en de
gerige schreeuw van een jakhals gehoord, en aen Boer.
Koning liet den Boer uitgeleide doen door zijn
het landschap baadde in den maneschijn.
Hij nam bedaard zijn geweer, dat hij bij de lijfwacht, zooals het vorsten betaamt.
"Ziet ge dien eenzamen heuvel, leeuwen- beklimming van den boom tegen den stam had
Kareltje zat vóór den Boer op het paard.
flooder? ''
geplaatst. De vuurstraal glipte uit het geweer ;
,,Gaat het nu huistoe, Vake?" zei de jongen.
"Ik zie hem".
er klo:µk een zware slag als van den donder, en
"Ja mijn jongen!" zei de Boer, vol blijdschap
,,Ziet ge dien steeneik boven op den hem·el? de arend stortte dood voor zijn voeten neer.
en dankbaarheid, want hij had zijn kind terug.
Daar is het arendsnest; in den top. En liet
De humor kwam boven bij den Boer. ,,Leef je
En de bles :.;chudde zijn ruigen kop, en de Boer
arendspaar is in het nest; ik heb hen er op zien nog, Gobbelane?" vroeg hij lachend.
reed met zijn jongen huistoe.
neerstrijken".
,,0 baas", zei de Kaffer: ,,ik ben half dood
L. PENNING,
De poortwachter begon te klappertanden vàn :van schrik. Dat was een tuimeling uit de lucht,
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HEDEL. ·

i voor twee jaren opgericht de thans bestaande ver' eeniging, ,,Gelria," die .oefent in de welwillend afge16 Juli j.l. · had de aangekondigde -vergadering ' stane kegelbaan achter het Militairen-Tehuis. Ook
Op 1 Juli j.1, vergaderde de afdeeling Gendt (Gefü.)
plaats
van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm. burgers, die 1daartoe het verlangen te kennen gaven,
(Landstorm Korps "Veluwzoom") van den 'BijzonDe vergadering stond onder !eiding van den Burge- wsrden toegelaten.
deren Vrijwilligen Landstorm.
meesttr Mr. E. P. Verkerk, die om S uur (zomertijd) • i En om "déze vereeniging bekend en populair te
Doel der vergadering was, uitreiking der diploma's de vergadering opende. Onder de aanwezigen merkten maken werd dit jaar het schietconcours gehouden.
behoorende bij het Mobilisatie-Herinnerings-Kruis, we op den Zeereerw. heer Pastoor en eenige raads- Spr. zegt den Burgemeester en het Gemèentebestuur
dat in hoofdzaak door de leden onzer afdeeling was leden. De heer A. P. J. v. d. , Schoot, reserve le ,!uite- hartelijk dank voor het belangeloos afstaan van den
aangevraagd, en bespreking ·der zomer-schietoefe- nant en leider der afdeeling Hedel, hield een mooie tuin van Heesterheide en anderen voor de bijdragen
en duidelijke rede over het ontstaan en doel va,n den en betoonde belangstelling.
ning.
Tenslotte spreekt de Voorzitter den wensch uit,
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Hierna werden
Na een kort openingswoord
door den. Voorzitter
.
besprekingen gehouden· over het houden van schiet- ' . dat i!lder zich bij "Gelria" zal aansluiten, om in tijd
der Plaatselijke Commissie Burgemeester Simonis, oefeningen en is besloten deze te d-0en plaats hebben van nood het wapen te kunnen hanteeren en zijn
werd· het woord gegeven aan onzen Propagandist des Zaterdags om 5 uur op het fort. Daarna werd de plicht te doen voor vaderland en vorstenhuis.
den heer F. Jalink uit Apeldoorn.
vergadering gesloten.
De Secretaris deelde daarna het een en ander mede
Deze zette uiteen de beteekenis van het mobiliover het schietconcours, waaruit bleek dat er nog
een batig slot is van f 220.-.
satie-herinnerings-kruis, daarbij den nadruk !eggenVervolgens nam de burgemeester het woord.
de op het middelste deel van den naam, dat me·estal
's-HERTOGENBOSCH,
Toen, aldus spr., het verzoek aan mij gedaan werd,
kortheidshalve wordt weggelaten. Het is voor een
om de prij zen uit tereiken, welke op het concours
Gezien de veranderingen, welke aan de schietbaan
volk, en in het bijzonder voor een klein volk als het
op 't fort te Orthen worden aangebracht-, zal 't · behaald werçlen, he)> ik daaraan gaarne voldaan.
onze, zoo noodig, dat de herinnering levendig wordt voorloopig onmogelijk zijn daar te oefenen. Evenwel Wij hebben in Ede in den laatst~n tijd ook nog andere wedstrijden gehad. Eerst het concours fanfare•
gehouden aan de groote feiten der historie. Wat God js 't wenschelijk, dat de oefeningen geregeld kunnen
met en voor Nederland heeft gedaan, mag niet wor- doorgaan, zoodat voorloopig op de Vughterheide ·zal korpsen, een wedkamp op het gebied van de mu•
ziek, daarna: de landbouwtentoonstelling, een wed•
geschoten worden.
den vergeten.
kamp op het gebied van den landbouw en tenslotte
Reeds niet uit dankbaarheid.
het . schietconcours. Het is voor spr. geen keuze,
Maar ook niet, wijl wij er toch zoo gemakkelijktoe
welke }tet nuttigst daarvan is. Wel wenscht deze
LANGE RUIGE WEIDE.
komen, ziende op onze geringe krachten· en ons klein
' een opmerking te :naken. Het muziekconcours en de
aantal, alle gedachten aan verdediging op te geven,
De afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen l~ndbouwtentoonstelling zijn nuttig en loffelijk,
doch men kan zich daaraan niet wijden, wanneer
omdat we zoo weinig kunnen beginnen. Op dien Landstorm hield Vrijdag 6 Augustus haar plaatsemen blo.ot staat aan dieven en roovers, en :,·evolutie
grond prediken thans velen de · ontwapening, waar- lijken schietwedstrijd. Aanwezig waren, behalve de
en de buitenlandsche vijand ons belaagt. Daarom
van we, mits internationaal, allen voorstanders zijn, scl:utters, de pl. Commissie en de Weled. Gestr, Heer Mr. J. v. Me~helen, Luitenant-Propagandist voor het Î'S ·het noodzakelijk, dat men tot taak neemt de landmaar die we even eenzijdig, alleen voor _ons land
bouw en kunst '~,. bevorderen, maar het is ook noo•
verband Gouda.
toegepast, een ramp voor ons volk
,. beschouwen.
Na afloop van het schieten, was er een gezellige dig, dat men den vijand van het erf houdt. Daarom
We mogen onze kracht ·niet onderschatten.
bijeenkomst, waar de Voorzitter een korte toespraak werkt een schietvereeniging zcioals hier door
"Gelria" geschiedt, zeer nuttig, opdat ieder met het
De historie leert ons, hoe het kleine Nederlandsche hield en de heer v. Mechelen de prijzen uitreikte.
vuurwapen
kan omgaan. Spr. hoopt, dat dit concours
De
uitslag
van
den
wedstrijd
was
als
volgt:
le
prijs
volk in veel strijd :µtijd zijn zelfstandigheid heeft
geen
slot
mag
zijn, maar dat "Gelria" er door aan•
W.
F.
Mulckhuijse,
81
p.;
2e
pr.
H.
W.
de
Kramer,
kunnen handhaven.
gemoedigd m::.g worden om vol te houden, en hon•
69 p.; 3e pr. L. G. Demeris, 69 p.; 4e pr. D, NederOok de historie van den laatsten tijd, de geschieveen, 68 p.; 5e pr. T. Hartskamp, 63 p.; 6é pr. A. : derden, die nog geen lid zijn van deze schietvereeni•
denis van den Wereldoorlog. God heeft onze· mobili- Kastelein, 58 p.; 7e pr, B. C. Hoogendijk, 56 p.; Se
ging, zich spoedig aanmelden.
satie, ons legér, dus ons, oud-gemobiliseerden, wil- pr. H. Schep, 49 p.; 9e pr. D. C. v. Manen, 46 p.; 10e
Daarna ging spr. over tot het uitdeelen der prij"
zen. Deze zijn als wlgt:
ien gebruiken om Nederland :miten den oorlog te pr. M. Kastelein, 39 pr.; lle pr. G. P. P. Boer, 36 p.
Afdeeling I. Korpswedstrijd vom· schietvereeni•
De rozenprijs, een penteekening van den Voorzitter,
houden. Daaraan moeten onze kinderen na ons worgingen. le prijs. Zilveren Lauwerkrans
"Willem
den herinnerd en daartoe dient het Mobilisatie- viel ten deel aan A'. Kastelein.
Tell", Amerongen, 479 punten. 2e prijs Zilveren i\1:e..
Een
woord
van
dank
komt
toe
aan
de
ingezetenen,
•
.
.
.
.
.
h er l n n er 1 n g s-kru1s--inet' bi;i a-evoeirà' diJ?loma.
. ' lk'" ,., ·· r, ,,,. , .,
, .
. . . ; 1 •• •.c t
-· ·•· ' .,.,. ,., · •' ,._,,, -P.,, •f 'f .,,.,
"'
~. à1e de Comm1ss1e m staa stede
1 zu een groot aan-- !:tla,ille ,,,Prins· R€'ndtik", Vi!ehéndäal, . 475 punten. 3e
De uitreiking van dit kruis geschiedde niet door tal fraaie prijzen aan te koopen.
prijs Zilveren Medaille, ,,Scherpenzeel", 469 punten,
onze organisatie, Ze stond er naast. Maar toch óók
4e prijs ·Zilveren Medaille, ,,Juliana", Leersum, 45i
punten.
en zéér dicht bij. Eenzelfde gedachte ligt er aan ten
, Afdeeling II. Korpswedstrijd voor Landstorm,.
grondslag. Was onze mobilisatie gericht op verweer
OOSTKAPELLE.
a!deelingen en Burgerwachten. le prijs Zilveren Lautegen een mogelijken buitenlanc!schen vijand, de ·
22 Juli j.l. hield de afdeeling van den werkrans ,,~urgerwacht", Amersfoort, 479 punten;
Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een organisatie
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm haar jaar- 2e prijs Zilveren Medaille " B. V. L." Lunteren,
tegen een binnenlandschen tegenstander, een verweer lijkschen
schietwedstrijd
op
de
buitenplaats 478 punten; 3e prijs Zilveren Medaille "Burger_tegen de revolutie, die ook ons volk zo1,1 doen ten "Molenwijk". Maximum aantal punten 120. Er waren wacht", Arnhem, 452 punten; 4e prijs Zilveren
onder gaan en ten verderve voeren. Rijke vruchten
15 prijzen beschikbaar gesteld, opgekomen waren ~l l\;ledaille, ,,B. V. L.", Barneveld, 430 punten.
Afdeeling III. Korpswedstrij d voor Politie-afdeevan de 24 leden. le prijs H. Lous met 103 p.; 2e S.
heeft de Bijzondere Vrijwillige Landstorm reeds
. W:alrave 102; 3e F. C. de Roo 102; 4e W. Franke 98; lingen. le prijs Zilveren Lauwertak, Politie Ede .
afgeworpen.
5e J. Geldof 98; 6e K. Louwerse 98; 7e Andr. de
Korpwedstrijd, Garnizoen. · le prijs Zilveren M&Voorkomen is beter dan gen'èzen en door onze
Visser Janz. 96; Se D. Copp.oolse 95; 9e Andr, de daijle, lOe ~giment Infanterie, Ede.
organisatie is veel kwaad voorko;nen.
Visser Wz. 94; 10e J. Willemse 92; lle J. WonderAfdeeling IV. Personeele wedstrijd. le prijs M.
_Handhaven we die organisatie, dan arbeiden we gem Hermz. 90; 12e W. Schoe Cz. 89; 13e L. de Kam
A. Wesseloo 100 83 punten; 2e prijs A. G. P, van
voort aan het groote doel: het bestendigen van het 88; 14e Jasp. Jobse 87; 15e J. Abrahamse 85; G. van
Son 99 97 punten; 3e prijs Van Stuijvenberg 99 96
drievoudig snoer: God, Nederland en Oranje.
Keulen 84; J. de Kam Adr.z. 81; J. Louisse 75; G.
punten; 4e prijs Mr. Bergsma 98 99 punten; 5e prijs
Onmiddellijk na de rede van· den heer Jalink, die Sturm 74; W. de Voogd Lz. 66; Joh. Wondergem 78.
J. Wittebrood 98 97 punten; 6e ;;,r~s G. Gerth 98 95
Bij de uitreiking der prijzen sprak de plaatselijke
punten; 7e prijs A. Bischof 98 93 punten; Se prija
op een schitterende wijze de beteekenis van het
leider
de
heer
K.
Louwerse
een
woord
van
harteM.
v. d, Wetering 98 92 punten; 9e prijs W, N. ~
mobilisatie-herinnerings-kruis aan de oud-gemobililijken dank aan de dames en heeren van Oostkapelle, van Schuppen 97 100 punten; l0e prijs H. Duschoten
.seerden had duidelijk gemaakt, werd overgegaan tot
die zoo mild hun giften hadden geschonken, ook aan 97 99 punten; lle prijs H. van Manen, 97 97 punwat
uitreiking der diploma's door den Voorzitter der de leden S. Walrave en D. Coppoolse, die de gelden 12e prijs Her de Groot 97 96 (19) punten.
Plaatselijke Commissie, Burgemeester Simonis.
hadden ingezameld.
, Offifiersprijs: Teensma _93 punten .
Nadat door den Plaatselijk leider J. B. R. v. d.
Afdeeling ,V. Vrije :.>aan. Aantal verkochte kaarten 2250. le prijs A. G. P. van Son 4 maal 300
Meulen, nog enkele mededeelingen werden gedaan
299; 2e prijs J. Wittebrood 300 299; 3e prijs W.
EDE.
omtrent de te houden schietoefeningen, werd deze
Wolfswirkel 300 298; 4e prijs v. d. Made 300 297;
goed geslaagde vergadering gesloten.
In het Militairen-Tehuis was door de Schietver- 5e pr. C. de Vree 299; 6e prijs H. van Manen 298
eeniging "Gelria" een vergadering bijeengeroepen,
(100, 99, 99) 295; 7e prijs E. van Hal 298 (100, 99,
teneinde de prij zen uit te deelen, die bij het laatst 99) 292; Se prijs A. Bischof 298 (100, 99, 99) 28-iJ
gehouden schietconcours behaald waren.
9e prijs W. :N" A. Schuppen 297 (3 maal 99) 296;
De voorzitter de Heer Tulp, opende de vergade10e ,prijs B. van Barneveld 297 (100, 99, !)8) 291;
RIDDERKERK.
ring en heette alle aanwezigen, inzonderheid de burlle prijs M. A. Wesselo 297 (100, 99, 98) 282; 12e
gemeester der gemeente Ede, Voorzitter van het prijs L. van Dijk 296 (100, 98, 98); 13e prijs M. v. d.
Uitslag schietwedstrijd.
Eere-comité, hartelijk welkom.
Weteripg 295 (99, 99, 97); 14e prijs H. v. d. Vlugt
Beschikbaar waren gesteld 16 prijzen.
Spr. memoreerde in korte trekken het ontstaan 295 (:iOO, 98, 9î); 15e prijs G. Gerth 294 (98,98 98);
De eerste prijs is behaald door J. Klingeman, be- der schietvereeniging te Ede. Het is eigenlijk de 16e prijs A. van Stuijven~erg 294 (99, 98, 97).
staande in kapstok met tegels; de tweede tot en met Boerenoorlog geweest, waardoor men in ons land
Afdeeling VI. Officiersprijs. le prijs zilveren meden 16en prijs werd toegekend aan: H. Vlakhof, beter wilde kunnen omgaan ::net de buks. Aller- daille, Luitenant Bolk, 97 punten.
boekenkastje; Joh. van der Steen, spiegel; F. van wege werden schietvereenigingen opgericht, ook
Afdeeling VII. Politieprijfl. le prijs zilveren meder Pol, schilderijtje; A. van der Wa,i.l, koffertje; C. hie-· in :Bde, n.l. Piet J·oubert. Deze vereerugmg
daille, C. de Vree, .100 punten.
Lodder, inktstel; A. Lodder, borste!stel; L. de Wit, kwam in korten tijd tot grooten bloèi, zoo zelfs,
Be;,te korpsschutters. Ie prijs zilveren medaille,
wekkerklok; D. van Bemmel, sigarenkoker; P. Kloot·
<lat er een gebouw voor het houden der oefeningen "V,. N. A. v. Schuppen; 2e prijs E:. van Hal :m H. v.
wijk, thermometer; J. van Gameren, scheerstel; D. gebouwd werd. Na de Boerenoorlog verminderde de d. Vlugt (20, 20, 20, Hl, 19). B\i loting ten deel geLodder, pijpenrek; H. H. Sassenburg, portemon- animo en het gebouwtje moest worden verkocht vallen aan E. van HaJ.
naie; J. W. de Vries, sigarenpijpje; J. den Boef
aan den stalhouder Schimmel. Eenige leden van
De áanwezigen bleven hierna nog enkele oogentabaksdoos met pijp en H. van Beek, aschbak.
den Bijzonderen Vrijwilligen LaDdstonu hebl:,e1:. toen blikken gezelli'1: bijeen,

GENDT (Geld.).

0

De Registratie der Bijzondere
Vrij willigers.
Het is voor den goeden gang van zaken noodzakelijk gebleken, dat van de
Bijzondere Vrij willig ers van den Landstorm de gegevens volledig bekend zijn
aan de .Gewestelijke Landstorm Commisiën en bij den V erbandscom·mandant.
Nauwkeurige zorg hiervoor, waarvoor ·wij ; een vriendelijk en dringend
beroep doen op · de plaatselijke -leiders en de plaatselijke landstormcommissiën,
spaart ,veel . overbodi~en arbeid en moeite uit en is voorwaarde voor een
goede administratie.
Hieronder laten wij volgen de opgave dezer gegevens voor elke categorie.
A. van:

D.

elken Bijzonderen Vrijwilliger:

1. naam en :voornamen
2. datum en jaar van gèboorte

'

van de gewezen dienstplichtige vrijwilligers bovendien:
5. lichting
6. laatst bekleede rang

7. korps, waartoe hij heeft behoord.

3. aèlres, straat en huisnummer
4. c.q. beroep.

E.

van de gewezen reserve-plichtige vrijwilligers bovendien:
5. laatst bekleede rang

B.

6. korps, waartoe hij heeft behoord
7. categorie, waartoe hij heeft behoord.

:van dienstplichtige Bijzondere Vrijwilligers bovendien:

'
'

5. lichting

'

1. korps, waartoe hij behoort.

6. rang

l

F.

ll

C.
11

e

van reserve-plichtige Bijzondere Vrijwilligers bovenê':m:

5. rang
6. korps, waartoe hij behoort

7.

categorie, _waartoe hij behoort.

van de personen, niet vallende anc:>r B, C, Den E bovendien:
5. eventueel vroeger bekleede rang
6. bij welk korps hij eventueel vroeger _gediend heeft
7. wanneer hij eventueel eervol ontslagen, gepasporteerd,
gegageerd of gepensionneerd is, dan wel zijn verbintenis
bij den Vrijwilligen Landstorm is verbroken.
8. gegevens omtrer;.t eventueelen ::lienst bij Schutterijen,
Vrijwilligers-korpsen, enz.

De gegevens omtrent D, E en F in den vervolge alleen dan, wanneer deze personen als
l.

k
()

Bijzonder Vrijwilliger blijven gehandhaafd of als Bijzonder Vrijwilliger kunnen toetreden.
De beslissing hierover is eerlang te verwachten.
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Koninklijke onderscheidingen en benoemingen. ,
Bij Koninklijk besluit is :
aan den gepensionneerden Kolonel-titulair
van de Infanterie L. F. Duymaer van Twist.
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
(Voorzitter der Nationale Landstormcommissie *) de titulaire rang van Generaal-Majoor
:verleend;
bevorderd tot Commandeur in de · Orde van
den Nederlandschen Leeuw: H. Colijn, oudMinister van Financiën (Eere-Voorzitter der
Nationale Landstormcommissie; *)
benoemd tot Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw: G. W. Fris, GeneraalMajoor, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm (lid van de Nationale Landstormcorrlmissie) *);
bevorderd tot Officier in de Orde van OranjeNassau: J. lt. Th. 0. Kettlitz, Voorzitter van
de Gewestelijke Landstormcomrnissie "De
Nieuwe Hollandsche Waterlinie";
benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau (met de zwaarden): L. D. L. M. Coenegracht, Reserve-Luitenant-Kolonel der Infanterie (Commandant van het Vrijwillig Landstormkorps "Limburgsche Jagers"*);
benoemd tot Ridder in de Orde van den
N ederlandsche Leeuw: A. Zijlstra, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (lid van
de Gewestelijke Landstormcommissie "Groningen"*);
Mr. Dr. J. Wytema, Burgemeester der gemeente Rotterdam (Eere-V oorzitter van de
"RotterGewestelijke
Landstormcommissie
dam"*);
aah den gepensionneerden Generaal-Majoor
G. C. A. Fabius, (Oud-Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm,*) de titulaire rang van
Luitenant-Generaal verleend;
aan den gepensionneerden Generaal-Majoor
J. L. ten Bosch (Oud-Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, *) de t-itula.ire rang van
Luitenant-Generaal verleend;
benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau:
Joh. Wynne, Secretaris van de Gewestelijke
Landstormcommissie "de Veluwe''; •
H. Elberssen, Pastoor, lid van het Friescb
Nationaal Landstorm-Comité;
A. Daran, Predikant, lid van de Gewestelijke
Landstormcommissie "De Meyerij '';
benoemd tot Ridè/-er in de Orde van OranjeNassau (met de zwaarden):
G. H. Brüggemann, Reserve-Kapitein voor
Speciale Diensten van het Vrijwillig Landstormkorps "Motordienst'';
W. J. M. Linden, Reserve-Kapite'in' v-an het
Regiment Grenadiers;
toegekend de Eeremèdaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau:
in goud (met de zwaarden) aan den Adjudant-onderofficier van de Militaire Administratie M. Hibma, bij den Staf van den Vrij willigen Landstorm;
in zilver (met de zwaarden) aan B. Swieringa, Sergeant-majoor-hoofdconducteur van
het Vrijwillig Landstormkorps "Spoorwegdienst".
*) De tusschen haakjes vermelde functies staan

niet in de Koninklijke Besluiten vei;meld, (Red.).

~2$·. jarig: lidînaatschap der,. Tweed·e Kamer
, der Staten=Gerieraal
1s· September 1901-18 September 1926
. !

L. F. DUYMAER VAN TWIST,
de Voorzitter der Nationale Landstorm .Commissie, die op 31 Augustus j.l.
werd benoemd tot Generaal-Majoor titulair.

•

WIE ZINGT DAAR ?
DE "NEW EDISON"-

LANDSTORMFILM.

De Landstormfilm is op 1 October a.s. gereed.
om voor de afdeelingen te worden vertoond.
Correspondentie te richten aan secretarissen der
Gewestelijke Landstormcommissiën.
FRIESLAND.

De landdag te Beetsterzwaag op 30 September a.s. is in volle voorbereiding. De EereVoorzitter der Nationale Landstormcommissie,
de heer H. Colijn, hoopt daar het woord te
voeren.
Het belooft een belangrijke dag te worden
voor onze Friesche Vrijwilligers.
LANDSTORMDAG DORDRECHT.
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Vrijdagmorgen 27 Augustus meerden de oorlogsschepen "Tromp" ,,Van Meerlant", ,,Z. VII" en
"Z. VIII" reeds aan de Handelskade; ze werden in
den middag door honderden Dordtenaren bezichtigd.
Het gemeentebestuur bood in Huize Ponsen den
officieren der oorlogsschepen een diner aan. Onder
de aanzittenden behoorden de voorzitter der natonale
commissie, de heer Duymaer van Twist, en Mr. Dr.
L. N. Deckers.
Dank zij het prachtige weer kon het door het
Gemeentebestuur aangeboden concert in den tuin van
het gebouw Kunstmin plaats hebben. Ter ontvangst
waren eenige leden der landstorm-commissie aanwezig.
Het was nauwelijks acht uur af de eerste afdeeling matrozen en mariniers marcheerde den tuin
binnen; verwelkomd door het Fanfarekorps met het
openingsnummer van het programma, de marche
,,En avant Soldats". In een oogwenk waren alle gereserveerde stoelen bezet. We kunnen ook wel zeggen
alle · gereserveerde tafeltjes, want va~ het begin af
had de buffetbediening volop werk.
Dadelijk hierop werd het tweede nummer begonnen: ,,Palmes et Lauriers" door L. Langlois. Ook
dit viel ten zeerste in den smaak. Het laatste nummer voor de pauze "Mosaique de l'Opéra Martha"
van Flotow werd met een daverend handgeklap gewaardeerd.
Verscheidene gingen nu eerst eens een kuiertje
door de stad maken, om na eenigen tijd veelal nog
iets vroolijker terug te keeren. De rest van het
programma werd met dezelfde aandacht aangehoord,
zoowel door het publiek in als buiten den tuin. Het
laatste werd langzamerhand minder talrijk, daar het
tijd werd de verlichting van de oorlogsschepen te
gaan zien.
De verlichting der Oorlogsschepen.
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Al lang voor tien uur waren vele menschen
aanwezig. De "Tromp" was dan ook reeds met ontelbare lichtjes versierd. Masten, ra's, schoorsteen,
enz. teekenden zich in glinst.erende lijnen tegen den
donkeren achtergrond af.
Precies om tien uur werd het eerste zoeklicht op
,,de Tromp" ontstoken. Dit was een onverwachte verrassing. De menschen, die het hunne al meenden te
hebben gezien, en op weg naar huis waren, keerden
terug om ook hiervan te genieten. Maar het bleef
niet bij één zoeklicht want weldra schoten ook vanaf
de "Meerlant" en de Z. VIII lange lichtbundels over
het water.
Behalve een groote bewondering, wekten dezE
lichtbundels ook groote hilariteit bij het publiek op.
Vooral toen de beide reusachtige zoeklichten van "de
Tromp" op een voormalige donkere plaats gericht
werden, waar een liefkozend paartje de eenzaamheid
had gezocht. Nog langen tijd probeerden deze bundels elke plaats in den omtrek te verlichten, eerst na
elf doofden ze een voor een uit. Ook de illuminatie
van "de Tromp" ging denzelfden weg.
Nog eenigen tijd echter bleef het op de Handelskade rumoerig, door het huiswaarts keerende
publiek en doot de matrozen, die van hun uitstapje
naar de stad aan boord terug keerden.
De ontvangst der autoriteiten ten stadhuize.

S1

Om 11 uur 30 werden de autoriteiten, betrokken
, bij den Landdag van den Vrijwilligen Landstorm
· ten Raadhuize ontvangen door het t:tem~~tebestuur.

De Raadszaal was door deze gelegenheid met stormcommissie, cJe heer L. F. Du y ma er van
groen en bloemen versierd.
T w i s t een toespraak, waarin hij den landstorm
Aanwezig waren behalve de burgemeest.er, de beer vergeleek met een thermometer, waarin het kwik,
P. L. de Gaay Fortman en de wethouders, vele. leden het enthousiasme, de liefde van ons volk voor het
van het eere-cmnité w.o. de Minister van Oorlog J. vaderland en 't Oranjehuis, sinds 1918 nog niet tot
M. J. H. Lambooy, het uitvoerend comité, de staan is gekomen.
Tenslotte hield de Z.Eerw. Pater B o r rem e u s
· financieele commissie, de Nationale LandstormG re e v e een · schitterende rede, die telkens
commissie, met den heer L. F. Duymaer van Twist de
aan het hoofd en de Gewestelijke Landstorm Com• door applaus werd o'nderbroken en waarin hij o.m.
missie. Mede aanwezig wa;ren de commandant van de toestanden in Rusland schetste en met voorbeel"de Tromp", kapitein ter zee N. J. van Laer en den uit de H. Schrift betoogde, dat men het zwaard
officieren van de oorlogsschepen. De commissie van moet gereed houden, om, wanneer dat noodig en
ontvangst, feestcommissie en de wedstrijdcommissie noodzakelijk mocht blijken, het te kunnen gebruiken, want iets wat nog verschrikkelijker is dan de
waren eveneens aanwezig.
Wellicht heeft de Dordtsche Raadzaal nog nimmer dood, is het leven onder het juk van een tegenstanzoovele en zoo mooie uniformen van zeeofficieren en der, al!;; 't ware in slavernij •
Spreker was ook stellig van meening, dat ons
officieren van de landmacht binnen haar wanden ~
als klejne mogendheid, niet de eerste behoeft
landje,
herbergd.
Vele heeren waren vergezeld van hunne dames.. te zijn, om aan een altijd bestaanden toestand een
De burgemeester, de heer P. L. d e G a a y ein:de te willen maken, n.l. om met het nieuwigF o r t m a n riep den aanwezigen een hartelijk heidje "ontwapening" voor den dag te komen.
Ondertusschen waren er een vijftal vliegtuigen gewelkom toe. Het was, zoo zeide spr., hem • een
bijzonder voorrecht Minister Lambooy b,ier te mogen arriveerd, die boven het terrein verschillende- mabegroeten. De heer de Gaay Fortman bracht den noevres uitvoerden, terwijl een drietal watervliegMinister dank voor de groote medewerking van hem tuigen zich boven de stad bevonden. Jammer, dat
genoten, welke natuurlijk bijzonder geapprecieerd zij iets te vroeg kwamen, waardoor de redevoering
wordt. Eveneens den heer Duymaer van Twist roept van pater de Greeve aan 't eind minder gemakkelijk
spr. een hartelijk welkom toe, alsook den comman- te volgen was.
Vervolgens werden er demonstraties gegeven in
dant van "de Tromp", de zeeofficieren en de officieren van de landmacht en de verdere aanwezige 't carrousselrijden door manschappen van 't 2e halfdames en heeren, speciaal ook generaal G. W. Fris, regiment huzaren uit Breda, die ook eenige interessante springoefeningen ten beste gaven. Ook het
inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm.
Het spreekt van zelf, aldus de burgemeester, dat colonne-geweer, door een aantal ondercfficieren van
zij die een of andere bestuurdersfunctie bekleeden, het Se R. I. uitgevoerd, alsmede de motorhindernistegenover het instituut van den Vrijwilligen Land- wedstrijd slaagde uitnemend.
Na de muziek van de tamboers en ·pijpers, had er
storm bijzonder sympathiek staan. De Landstorm
en verdedigend gevecht
immers wil het wettelijk gezag steunen en ver- een groot ,aanvallend
pla.l!,ts,
terwijl
het
tot
slot
door den heer J. A. J.
dedigen. Hier in Dordt heeft men organisaties ter
secretaris der Gew. L. S.-Commissie en
verdediging van de wettelijke regeering reeds zeer Jansen,
lang gekend. Spr. herinnert aan de Hoeksche- en Commandant van het Verband Dordrecht, de prijzen
Kabeljauwsche twisten, toen reeds een organisatie werden uitgereikt.
's Avonds had er, eveneens op het Sportpark, een
bestond, die de stad verdedigde. Wat spr. echter zoo
concert
plaats, gegeven door het Dordrechtsch Fanbijzonder in den Landstorm apprecieert is, dat deze
farekorps,
dat ook 's middags de wedstrijden met
vrijwillig is. Het is, aldus spr., het Gemeentebestuur
een zeer aangename taak de aanwezige autoriteiten muziek had opgeluisterd, waarna de landdag, die,
met hunne dames hier te mogen ontvangen. En hij mede dank het uitnemende weer uitstekend geslaagd
hoopt, dat deze feestelijke Landdag in niet geringe mag ·heeten, met een vuurwerk werd besloten.
mate moge mede)lelpen om;- ~t . ipst,iiutft van d~.
Vrijwilligen Landstorm te steunen en omhoog te
De Vrijwillige Landstorm Motordienst met de
voeren. Daarop eindigt de heer de Gaay Fortman
Mariniers op manoeuvre. ·
met het instellen van een drievoudig hoera op onze
geliefde Koningin.
80 man van de Rotterdamsche afdeeling mariniers
De Minister van Oorlog a. i. van Marine, de heer hebben onder commando van le luit. der mariniers
J. M. J. H. Lam b o o y, antwoordt daarop den T. C. W. Michaelis een oefening in de omgeving van
burgemeester namens de gasten. Allereerst brengt Sassenheim gehouden. Om 7 uur vertrok de troep,
spr. dank voor het welkomstwoord. Het doet den waarbij de 2e luits. J. A. J. de Bruyn, W. J. v. Rhijn
Minister genoegen dat in deze oer-oude Holla1,1.dsche en C. J. M. Janssens waren :ngedeeld, naarRijpwetestad een landdag voor den Landstorm wordt ge- ring, waar men omstreks kwart voor tien aankwam.
houden. Het is spr. buitengewoon aangenaam, dat De oefening zou worden gehouden in samenwerking
men niet alleen een beroep op hem deed als Minister met het Vrijwillige Landstorm Korps Motordienst"
van Oorlog maar ook als Minister van Marine. Spr. De veronderstelling luidde: In den morgen van 10
verheugt er zich over, dat hier behalve de officieren Augustus is te Rijpwetering een partijgangers afdee·van de landmacht tevens de marine-officieren aan- ling van Blauw aangekomen. Zij bestaat uit ongewezig zijn.
veer 90 man te voet met enkele wielrijders; een uitMen heeft hier begrepen dat het noodig is de legger (veld-vuurmond op vaartuig); een -:notorkrachten van onze verdediging tezamen te binden.
bootje met mitrailleur, terwijl men zich onderweg in
Een landdag als deze is daarom zoo voornaam, het bezit heeft gesteld van de noodige vaartuigen en
daar zij het volk en de weermacht met elkaar in aan- p)'ltrouillebooten, voor een eventueel transport te
raking brengt en aldus den band tusschen beiden water.
versterkt Spr. geeft uiting aan zijn V:arme belangDen commandant is door spionnenberichten ter
stelling voor het instituut van den Landstorm. Aan oore gekomen, dat op den !Oden Augustus omstreeks
de Commissie, die dezen dag organiseerde, brengt hij
ll u. voorm. een zwaar automobieltransport uit
zijn warmen dank.
'1:1-Gravenhage zal marcheeren naar Hillegom.
De Minister beëindigt zijn toespraak met een
Van 't Vrijwillige Landstorm Korps Motordienst
drievoudig hoera op den Landstorm en op onze natio- waren bij de oefening tegenwoordig de overste
nale weermacht.
Wijnaendts, co"mmandant van het Korps en overste
Daarna stelt de burgemeester nog een hoera in op Eringaard, van den Motordienst, terwijl de inspecteur
den Minister. Hiermede liep deze officieele plechtig- van den Vrijwilligen Landstorm, de generaal-majoor
heid, nadat eerst nog de eerewijn was rondgediend, Fris eveneens aanwezig was. De transportcolonne,
ten einde.
welke zou moeten pogen door de, door de Mariniers
Op de trappen van het stadhuis werd van de groep ingenomen stelling te komen, stond onder commando
gasten, die zich naar gebouw Americain begaven, nog van den kapitein Nijland.
een foto genomen. In Americain was er om 1.15 een
De verschillende door de mariniers genomen maat•
noenmaal voor de genoodigden.
regelen om het transport in een hinderlaag te doen
vallen, waren zoo goed genomen, dat de tien motorrijders, die als voelhorens vooruitreden, in de buurt
De wedstrijden.
van Sassenheim niets van de opstelling der marinier~
Op het sportpark ,,Reeweg" werden de wedstrij- bemerkten en dus rapporteerden, dat de weg veilig
den te twee uur geopend, door een redevoering van was. De bemanning van een daarop volgenden auto
den Voorzitter der Gewestelijke Landstorm-Cotn- op welke een mitrailleur was opgesteld, reed ooll
missie, den burgemeester van Dordrecht, die den rustig door, waarop het geheele transport, bestaande
landstorm, in tegenstelling met het leger, met &ijn uit 63 auto's, naderde. Plotseling weerklinken op he~
groote manoeuvres, vergeleek met een orgaan, be- Zuidelijkste deel van de hinderlaag geweerschoten en
staande uit een groot aantal kleine cellen, over het was het gevecht spoedig in vollen gang. Het was der.
gansche land verspreid, die afzonderlijk en zelfstan- commandant van het transport evenwel cmmogelij'<
dig oefenen en eei.st wanneer de nood aan den man den doorgang te forceeren.
komt, zich tot één groot lichaam vereenigen.
Om half 4 werd uit Sassenheim afgereden en om
Hierna hield de voorzitter der Nationale Land- circa 6 uur kwamen de mariniers weer thuis.
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te Waddinxveen 97 p.; J. Verkade te Waddinx- onder leiding van den heer J. M. Berger, terwijl aan
veen--96 p. ; N. Bontenbal te Waddinxveen 96 de bestuurstafel mede hadd€n plaats genomen de
VAN SEPTEMBER 1926.
p.; R. Leutjes te Moercapelle 95 p., M. de Jong reserve-majoor W. van Ingen Schouten, korpscomTWEEDE BLAD.
te Boskoop 94 p. ; C. Kroon te Waddinxveen 94 mandant te Arnhem en de heeren P. A. C. Stam eu
p.; R. L. Koelman te Gouda 94 p. ; J. v. Gils D. J. Meijer.
De heer Berger opende de bijeenkomst met een
te Waddinxveen, 93 p. ; A. van den Berge te
DE LANDDAG TE SCHOONHOVEN.
Gouda, 92 p.; T. Verhoog te Waarder 92 p.; woord van dank aan allen, die door hun offervaardigA. Wagenveld te Waddinxveen 92 p. ; A. Koo- heid het mogelijk gemaakt hebben zulke mooie prijZaterdag 21 Augustus werd te Schoonhoven tenbootn te Waddinxveen 92 p. ; C. Mourik te zen te koopen, tevens brengt bij een woord van dank
de landdag gehouden van het verband Gouda Capelle a. d. IJssel 92 p.; M. Binnendijk te aan de leden voor hun hul» bij den schietwedstrijd
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Capelle a. d. IJssel 91 p.; C. de Ruijter te Reeu- en den heer Kok, die welwillend dezen avond voor de
Des morgens liet het weer zich niet te best wijk 91 p.; A. Slappendel te Reeuwijk 91 p. ; muziek zorgde. Hij brengt den majoor Van Ingen
aanzien. Tegen ongeveer negen uur was het
Schouten dank voor zijn tegenwoordigheid.
F. L. de Korte te Waddinxveen 91 p.
echter aardig opgeklaard en kwam zelfs een
Vervolgens wordt mededeeling gedaan van het reKlasse B: J. den Hartog, 93 p. ; D. v. d. Wolf,
heel enkel keertje het zonnetje door de wolken
sultaat
van den wedstrijd. In atmmerking voor een
93 p.; L. de _Mik, 91 p.; T.W. Steenkamer, 91 p.;
gluren. De landdag werd gehouden op het weiM. Cinjee, 90 p.; C. Slingerland, 89 p.; J. A. prijs komen de heeren: J. Thijsen, J. M. Berger, J.
land buiten de veerpoort aan de rivier de Lek.
Straver, 88 p.; v. d. Eng, 88 p. ; A. J. Snelleman, G. Breukink, Jo van Eck, N. Becking, H. L. KoenOm ongeveer half elf marcheerde de muziek88 p.; C. van Sprang, 87 p.; J. de Knegt, 87 p.; ders (Drempt), G. Visser, A. van Ooijen, P. A. C.
vereeniging "Toageno" het terrein op. Hierna
J. van der Valk, 86 p.; T. Oskam, 86 p.; M. van Stam, J. Hulshof, J. de Wolf, A. J. Brus, H. A.
werd de landdag geopend door den heer ValHerk; 84 p.; A. de Lelie, 84 p.; K. Brouwer, 83 Kok, D. J. Maandag; de 1e prijswinner schoot 76
ckenier de Greeve, voorzitter van het Landp.; E. J. Wientjes, 83 p.; D. van der Hee, 82 p.; punten, de laatste 61.
stormverband Gouda. Spreker deelde o.m.
Op voorstel van den voorzitter werd staande het
G. B. van Leeuwen, 82 p. ; R. J. Brand, 82 p. ;
mede, d~t de kring Gouda steeds in ledental T. J. D. Heemskerk, 82 punten.
1e couplet van het "Wilhelmus'' gezongen, waarna
vooruitgaat, en ook steeds meer moreelen en fiKlasse C.: J. Streng, 89 p.; W. den Boer, 88 een driewerf hoera voor den Commandant, Majoor
nancieelen steun ondervindt. Op den landdag
p.; J. Driesen, 86 p.; J. de .Klein, 86 p.; A. J. Van Ingen Schouten.
waren meer deelnemers dan het vorig jaar.
De voorzitter geeft thans eenige inlichtingen omStreng, 86 p.; A. Hoek, 86 p.; M. Jongejan, 86
Hierna verscheen de heer Duymaer van p.; P. C. Hoogendijk, 85 p.; A. Bakker, 82 p.; J. trent het te Apeldoorn te geven schietconcours van
Twist, voorzitter van de Nationale Landstorm- Spruit, '82 p.; J. Vente, 82 p. ; W. C. Versloot, den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Deze inlichcommissie op het terrein.
82 p.; C. van Soest, 80 p.; J. van Erk, 79 p. ; P. tingen worden nog aangevuld door den majoor Van
Allereerst zijn de schietwedstrijden ge- van Diemen, 79 p.; D . Nederveen, 79 p.; G. de Ingen Schouten, die bovendien twee prijzen beschikhouden, welke een goed verloop hebben gehad. Jong, 78 p.; H. W. de Cramer, 77 p.; W. F. baar stelt voor de twee hoogste schutters van het
De wisselbeker is gebleven in de gemeente Bulkhuizen, 77 p. ;
uit te zenden vijftal. Voorloopig wordt het uit te zenBleiswijk.
Klasse D. : H. van Ingen te Oudewater, 96 p.; den vijftal vastgesteld en verklaarden zich o.a. geneOok de sportwedstrijden zijn gunstig verloo- H. J. Dionsius te Oudewater, 95 p. ; W. P. Kap- gen de heeren: v. Eck, Becking, Visser en Kok. Depen.
tein te Nieuwerkerk a. d. IJssel, 92 p.; R. Muil- finitieve samenstelling van het vijftal zal door het
Des middags om 12 uur had de officieele ont- wijk te Schoonhoven, 92 p. ; C. Spaargaren te bestuur plaats hebben.
vangst plaats van autoriteiten en genoodigden Boskoop, 92 p.; C. Verwaal te Lekkerkerk, 92 p.;
Daarna werden de prijzen door den majoor van
ten stadhuize.
A. C. Streefland te Lekkerkerk, 92 p.; W. Kap- Ingen Schouten, met voor iederen prijswinnaar een
Door den burgemeester, Mr. Rambonnet, tein te Nieuwerkerk a. d. IJssel, 90 p.; J. van toepasselijk woord, uitgereikt. Na afloop zegt hij met
werden de heeren welkom geheeten. De rede Wingerde te Boskoop, 89 p.; P. H. Veen te Nieu- genoegen gevolg gegeven te hebben aan de uitnoodiwerd beantwoord door den heer Duymaer van w.erkerk a. d. IJssel, 89 p.; C. van Arnhem te ging; leidde de afdeeling aanvankelijk een kwijnend
Twist. Bij de ontvangst werden opgemerkt de Nieuwerkerk a. d. IJssel, 89 p.; E. van der Vlist bestaan, thans verkeert zij in bloeiende toestand en
heeren Snoeck Henckemans, Generaal-Majoor te Moercapelle, 88 p.; L. Stekenburg te Schoon- in voorwaartsche beweging; hij herinnert aan het
Fris, Van Dijk, oud-Minister van Oorlog en hoven, 88 p.; A. van der Lek te Bergambacht, 88 aangename verloop van den avond van de uitreiking
andere vooraanstaande personen in de Land- p.; G. Spruitenburg te Waddinxveen, 88 p.; G. van het mobilisatiekruis en ook van dezen avond;
stormbeweging. Vele leden van de Gewestelijke van der Hoek te Berkenwoude, 88 p.; H. P. Kap- aan den leider, den heer Berger, komt hiervoor
Landstormcommissie "Gouda'' waren aanwezig. tein te Nieuwerk'erk a. d. IJssel, 87 p.; A. Groe- zeer zeker een woord van lof toe.
Bij het ver!aten van het Stadhuis werd het nendijk te Nieuwerkerk a. d. IJssel, 86 p.; W.
Door den heer Chris Mellee, tamboer le klasse der
gezelschap gefilmd. Om 2 uur werden de wed- Houdijk te Gouda, 86 p.; D. C. van Maaren te afdeeling, was een extra prijs uitgeloofd, die verloot
strijden voortgezet. Voordien verscheen boven Lange Ruige Weide, 86 p.; G. A. Soeters te zou worden onder de niet prijswinnende schutters, de
het terrein een escadrille vliegtuigen van Soes- Schoonhoveii;•·Sttj5;; -J": J:"'Ponsfoen te ' Sèho'émho- gelukkige winrter Wäs· cte schenker zelf, die nu alle
terberg. Het waaide flink. Keurige manoeuvres ven, 86 p. ; L. Blank te Boskoop, 86 p.; C. Ach- aanwezigen liet genieten van zijn schenking, zijnde
een mand peren.
werden uitgevoerd. Toen dit een half uurtje terweg te ·waarder, 86 p.
De Majoor v. Ingen Schouten spreekt de hoop uit,
geduurd had vertrokken de vliegeniers weer en
Vrije baan: 1. Knoop; 2. A. C. Hoogendijk; 3.
werd de aandacht getrokken door de inmiddels H. P. Heuveling; 4. M. de Jong te Boskoop; 5. het volgend jaar weer eenzelfde gezellige prijsuitgearriveerde onderofficieren van het 6e Reg. S. van der Sloot, 6. T. Brouwer te Waddinxveen; deeling te kunnen houden, voor welke wensch de heer
Veldartillerie. Onder leiding van den opper- 7. W. H. Velthuijzen; 8. F. den Hertog; 9. T. Berger hem dank brengt.
De heer Stam brengt een woord van dank aan den
wachtmeester 0. Krampman werden de wed- Radix te Gouda; 10. B. van Wingerde te Bleisplaatselijken leider, den heer Berger; hij hoopt dezen
strijden gehouden, bestaande uit: carroussel- wijk.
rijden, patrouille-rijden met hindernissen, en
Geluksbaan: G. van der Velden, 30 p.; F. v. d. nog lang als zoodanig in ons midden te hebben.
De heer Berger zegt, dat het hem een genoegen is
estafette-ren. Behoudens enkele ongelukjes Wijngaard, 24 p.; A. de Jong, 24 p.; A. G. Mohr,
werd goed werk geleverd. Vooral dit gedeelte 24 p.; D. van der Velden, 24 p.; A. van Vliet, leider van de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwillihad veel bekijks van het publiek en de aan- 24 p.; T. L. de Korte, 24 p.; Luitjes, 20 p.; J. gen Landstorm te zijn; hij spoort aan de afdeeling
dacht was gespannen. Het t errein was drassig de Bruin, 20 p. M Both, 20 p.; C. Verwaal, 20 nog sterker te maken. Om deel te nemen aan een
actie tot vermeerdering van het ledenaantal melden
geworden door den regen, wat eenigszins hin- p.; A. Negrijn, ,7 p.; Hoogendijk, 17 p.
derde. Tegen het einde van deze wedstrijden
Uitslag patrouillerijden met hindernissen door zich verschillende der aanwezigen aan.
Op voorstel van den voorzitter wordt ten slotte,
begon jammer genoeg het water weer van de Veld-artilleristen: le pr. Wachtmeester v.
boven te komen. De lucht werd steeds dreigen- Benten; 2e pr. opperwachtmeester Meurs; 3e pr. als het oogenblik van vertrek van den Majoor v.
der en het werd een dikke regen. Later klaarde wachtmeester Grondel; Troostprijs fourier v. d. Ingen Schouten gekomen is, een driewerf hoera aangeheven op H. M. de Koningin.
dit weer wat op, waardoor de motorwedstrijd Berg.
De vergadering, waarin door de heeren De Laak en
met hindernissen toch nog kon plaats hebben.
Uitslag estafette-ren der Veld-artilleristen: le
Daarna trok de waterpolo-wedstrijd van de pr. 4e ploeg in 14 sec.; 2e pr. 3e ploeg in 45 sec.; Mellee eenige voordrachten ten beste werden ge15e-Goudsche zwemclub de algemeene aandacht. 3e pr. 2e ploeg in 48 sec.; 4e pr. le ploeg in ven, en waar de aanwezigen werden onthaald, had
een gezellig verloop en wnd besloten met het zingen
Keurig werk werd geleverd. Het · bleek dat de 50 sec.
club vaardige zwemmers bezit.
Uitslag motorwedstrijden met hindernissen: A. van het 2e couplet van het "Wilhelmus".
De roeiwedstrijden in de Groote gracht wen- van den Berg te Alphen aan den Rijn, le pr. in
den afgelast.
103 1/5 sec.; A. P. van Wensveen te Zegwaart,
BAARN.
Tegen zessen werden de wedstrijden geëin- 2e pr. in 104 1/5 sec.; de Boo, 3e pr. in 111 4/5
digd en had de prijsuitdeeling plaats, vooraf- sec. J. A. Rijks te Rotterdam, 4e pr. in 112 2/5
Schietwedstrijden.
gegaan door een rede van den heer Duymaer sec., met 2 strafpunten; J. van Dam te Schiedam,
'
van Twist en den heer Valkenier de Greeve.
De Afd. Baarn van den ~ijzonderen
Vrijwilligen
5e pr. in 100 1/5 sec., met 5 strafpunten; VerJammer dat het weer niet geheel gunstig , huijgen, 6e pr. in 106 2/5 sec., met 5 strafpunten; Landstorm hield op 28 Augustus j.1. haar jaarlijkheeft meegewerkt. Toch is de landdag goed ge• A. J. J. v. Wel te Zoetermeer, 7e pr. in 116 sec., schen schietwedstrijd.
slaagd en is het in Schoonhoven een prettige met 5 strafpunten; J. vah Dijk te Alphen a. d.
Er werd geschoten op twee banen, één op 100 M.
dag geweest.
Rijn, se· pr. in 125 4/5 sec., met 5 strafpunten; de met scherp en één op 12 M. met marga. Maxi.mum
De uitslagen der wedstrijden luiden als volgt; Bruijn te Gouda, 9e pr. in 56 4/5 sec., met 10 aantal punten 50 "er baan.
Schietwedstrijden: Bekerklasse: W. Huisman. strafpunten.
Per baan waren 8 prijzen ter beschikking en
bovendien 2 extra prijzen voor de beide schutter■,
Bleiswijk, 96 p. ; M. Both, Gouda 95 p. ; L.
Beerthuizen, Gouda 94 p.; H. Jansen, Waddie met scherp en marga samen het hoogste aantal
dinxveen 94 p. ; D. van der Velden, Bergampunten behaalden.
DOESBURG.
bacht 92 p.; B. van Wingerde, Bleiswijk, 91 p. ;
De navolgende heeren, leden van de plaatselijke
Zater~g 7 Augustus werd op de garnizoensschiet- commissie, woonden den wedstrijd bij: Zijne ExcelF. Burger, Ouderkerk a. d. IJssel 89 p.; P,
Goudriaan, Ouderkerk a. d. IJssel 88 p.; A.W. baan de schietwedstrijd gehouden voor de leden van lentie H. L. van Oordt, Luit. Generaal b.d. VoorzitBoesman, Oudewater 88 p.; L. Visser, Capelle den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, waaraan ter; Chr. M. A. Quack, Secretaris; J. M. van Hoogstraten; Jhr. C. A. J. Meijer en A. B. van TienhO'Ven
a. d. IJsel1 88 p.; G. W. Hoijer, Oudewater vele leden deelnamen.
Maandagavond is in Pniël prijsuitdeeling geweei,t; en als belangstellende de heer J. C. C. Phaff, luit.
86 punten.
Kle,sse A: W. Vermeij te Oudewater 98 p. ; deze bijeenkom,st, die een feestelijk karakter droeg Kol. b.rl.
Van d..a Gew. Co.mm. waren aanwerig de hee:ren J.
D .. Kreekland te Oudewater 97 p., A. de Jong en walke--werd bijgewoond door pl.m. 80 lwen, stond

•
De schietbaan was door middel van vlaggen en
bloemen versierd, welke resp. waren aangeboden door
de heeren H. J. van Leeuwen, Makelaar, H. van
Herwaarden en H. Hornsveld, Bloemisten.
De prijzen waren ter beschikking gesteld door
Zijne Exc. H. L. van Oordt, Luit. Generaal b.d.; Luit.
Kol. b.d. J. C. C. Phaff; Luit. Kol. b.d. A. B. v.
Tienhoven; Majoor b.d. Jhr. C. A. J. Meijer; de
heeren J. Lacunes en E. Geuchies; door de Gewestelijke Landstorm Commissie; de Plaatselijke Landstorm Commissie; de Chr. Middenstandsvereeniging
/ te Baarn; de V ereeniging Baarn's Bloei en door de
Afd .Baarn van den Volksbond tegen drankmisbruik.
Voor de voorzitter der Plaatselijke Commissie
overging tot het uitreiken der prij zen, bracht hij
dank aan allen ,die door het beschikbaar stellen van
prijzen en middelen tot versiering, hadden bijgedragen om dezen dag zoo goed te doen slagen. De leden
werden opgewekt de schietoefeningen trouw te blijven volgen en nieuwe leden te werven ter bescherming en handhaving van het Wettig Gezag, zijnde
dit gezag de waarborg voor het hoogste maatschap•
pelijk geluk en vrijheid.
Na een driewerf "Hoera" op H. M. de Koningin,
de draagster van het Hoogste Gezag in ons Vader.land, ging de voorzitter over tot het uitreiken der
prijzen.
Na afloop der prijsuitreiking sprak de voorzitter
nog eenige woorden van dank en waardeering aan
den Pl. Leider, den heer H. A. van Marle, voor zijn
goede leiding bij de oefeningen en de voorbereiding
van dezen wedstrijd.

Bijeenkoms,t :van officieren van het Vrijwillig~ Landstormkorps "de Meierij" te Oisterwijk
op 10 Juli 1926.
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H. Tli. O. Kettlitz en 'A.. Capteijn, resp. voorz. en
commandant van het Korps Nieuwe Hol!. Waterlinie.
Vele leden der afdeeling namen aan den wedstrijd
deel, die goed geslaagd mag heeten.
De o.s. personen kwamen voor een p:rijs in aanmerking:
G. Westra, marga 49 p" le pr.
J. Vethake, scherp 48 p., le pr.
A. L. A. M. Manders, marga 48 p., 2e pr.
L. Bastiaanse, scherp 48 p., 2e pr.
A. v. d. W eerd, marga 48 p., 3e pr.
W. v. d. Lek, scherp 43 p., 3e pr.
D. C. van Kempen, marga 48 p" 4e pr.
J. van Amerongen, scherp 43 p., 4e pr.
R. Kerkhoven, marga 47 P ➔ -5 e pr.
J. A. Hoksbergen, scherp 42 P•i 5e pr.
J. Lacunes, marga 47 p., 6e pr.
B. Keddeman, scherp 41 p., 6e pr.
D. C. Kerkhoven, marga 47 p" 7e pr.
H. Birkhoff, scherp 38 p., 7e pr.
A. Overeem, marga 47 p., 8e pr.
J. W. Jagtenberg, scherp 38 p., 8e pr.
De heer E. Geuchies kreeg nog een 9e prijs, welke
op de baan werd aangeboden door den heer Jhr.
Meijer. De heeren L. Bastiaanse en A. L. A. M.
Manders kwamen resp. met 95 en 94 punten voor de
1e en ?.e extra prij.s in aanmerking.

l:i. n!.'s •~ .~.np vuor den wru te LOrt:rccht, uij ge iegenheid van den Landdag op 28 Augustus 1!:!iti.
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Het escadrille vliegtuigen uit Soesterberg boven het Landdagterrein te Schoonhoven
d.d. 21 Augustus 1926.
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De op 28 Augustus door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm gehouden schietwedstrijd is
schitterend geslaagd. Alle leden namen daaraan deel, Er werd geschoten met marga-patronen op een afstand van 15 meter. Ieder
deelnemer had twee proefschoten, daarna 8 geldige.
Het hoogste getal punten, dat kon worden bereikt
bedroeg 64. De uitslag is als volgt:
'
1 prijs, met 64 punten, A. Maas, een pièdestal met
borstbeeld.
2 prijs, met 63 punten, D. van de Voorde, een
wasehstel.
3 prijs, met 62 punten, D. van Laar, een nikkelen
hond met klok.
4 prijs met 62 punten, F. J. van Campen, een portretlijst.
5 prijs, met 62 punten, E. Volleman, een schouwgarnituur.
6 prijs, met 61 punten, J . Vermast, een rookstel.
7 prijs, met 59 punten, J. Wa.genaar, een kruismedaillon.
8 prijs, met 59 punten, P. Fracke, een peper- en
zoutstel.
9 prijs, met 58 punten, P. Leeraart, een bloemvaasje
10 prijs, met 58 punten, P. de Klerk, een koperen
bloempot
11 prijs, met 57 punten, C. van Gasi,en, een pijpenrek
( eikenhout)
12 prijs, met 57 punten, C. Vlasveld, een boterpot.
13 prijs, met 57 punten, C. van Passe!, een schaal
met fruit
14 prijs, met 57 punten, J. de Kort, een inktstel.

e

15 prijs, met 57 punten, V. de Caluwe,. een snoepschoteltje.
16 prijs, met 57 punten, E. Verstraaten, een
bloemvaasje,
.
17 prijs, met 55 punten, P. de Maat, een suikerpot.
18 prijs, met 54 punten, P. Bruggeman, een beeld
van de H. Theresia.
,
19 prijs, met 54 punten, P. M. Staal, ee;n pijpenrek.
20 prijs, met 54 punten, C. J. Janssens, een , koperen
schotel.
21 prijs, met 52 punten, J. Mangnus, een tabakspot.
22 prijs, met 51 punten, C. Staal, een suikerpot.
De uitreiking der prijzen geschiedde door den
Voorzitter der Plaatselijke Commissie, ,' den
heer
Burgemeester. Alvorens daartoe echter over te gaan,
riep deze een hartelijk welkom toe aan de leden en
hen, die door financieele bijdragen de commissie in
staat stelden, dezen wedstrijd te houden. Spreker
gaf in den breede een overzicht van - de werkwijze
van dit instituut en toonde aan, dat opdoeking nog
geen reden van bestaan heeft. De A-fd~Hng moet
verder den steun hebben van de milita;i re overheid.
Zij dient van haar sympathie blijk te geven door
milde verstrekking van patronen.
Na de uitreiking der prijzen felièiteerde de Voorzitter de winnaiars en sprak de hoop uit, dat een
volgend jaar ook andere begunstigers onze instelling een warm hart en een financieele bijdrage zullen toedragen. Spreker sloot zijn felicitatie met de
spreuk:
Oranje boven blijft de kreet,
In nood en dood, in lief en leed
Geen ander gaat daarboven,
Dan waar we God mee laven.

De commandant der Afdeeling, de heer E. Verstr ~ L~n d:;i.nkte den Voorzitter voor zijn medewe.r-

LANDDAG VAN DEN BIJZONDEREN VRIJW1LLIGEN LANDSTORM TE DORDRECHT
OP 28 AUGUSTUS 1926.

Op den voorgrond de Minister van Oorlog J. M. J. H. Lambooy met den Burgemeester van Dordrecht,
L. P. de Gaay Fortman.

KRABBENDIJKE.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afdeeling
Krabbendijke, hield Dinsdag 31 Augustus haar plaatselijken schietwedstrijd in het Veilingsgebouw te
Kra.bbendijke.
Maxinum 100 punten. Prijswinnaars waren: le prijs
J. Verlare 86 punten; 2e G. Spijk 85 p.; J. Benou
85 p.; 4e J. Clement 84 p.; 5e J. Moerland 84 p.; 6e
.j_ Poortvliet 83 p; 7e P. Tramper 82 p.; Se A. Wagenaar 81 p.; 9e C. Goud 80 p.; lOe J. Kriekaard
8Ó- p.; 11e A. van 't Leven 80 p.; 12e J. L. Kriekaard 80 p.; 13e J. Koster 79 p.; 14e P. van 't Leven
76 p.; 15e J. bij de Vate 75 ·p.; 16e H. Schouwenaar
75 p.; 17e J. v. de Berge 73 p.; 18e M. Korstanje
·73 p.; 19e C. Schrier 65 p.
M. KORSTANJE,
Pl. Leider,
Afd. Krabbendijke.

BLOKZIJL.

Toespraak van de!l heer .u. 1•·. l., L!.) ·· · •· - , __ ,, - , .. ., c,
Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie.

In deze Sectie zijn de schietoefeningen de laatste
twee jaren geregeld met goede deelname gehouden,
terwijl men binnenkort weer denkt te beginnen.
Het aantal leden bedraagt thans 28. Dit getal is
achteruitgeloopen in verband met de oprichting der
Sectie Giethoorn, welker leden voor een deel tot nog
toe deel uitmaakten der Sectie Blokzijl.

king en bracht naar voren, dat het initiatief tot
dezen wedstrijd van dezen is uitgegaan.
Ten slotte werden enkele vaderlandsche liederer,
gezongen.
Voor de leden is deze avond een onvergetelijb
geworden. Hoogst voldaan keerde ieder huiswaart ~.

's-HERTOGENBOSCH.

) '

i
Met het oog op het gaan met groot verlof van dl
voorjaarsploeg 1926 van het regiment wielrijclers oi
den eersten September, had eene bijeenkomst plaaî
in de Roomsch-Katholieke Militairenvereenigin •
"Concordia" om de verlofgangers in kennis t
brengen met het Instituut · van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. Hiertoe was als sprè
ker uitgenoodigd de heer J. van Genabeek, lid va r
het plaatselijk landstormcomité, die op duidelijk
wijze het ontstaan en het nut van dit instituut ·uit 1
eenzette. Dat zijn woord niet zonder succes wr. ,
bleek wel hieruit, dat staande de vergadering ziel
reeds een tiental personen aanmeldden en van andere1~
die eerst over eenige maanden afzwaaien, de toezc'
ging werd gekregen zich tegen dien tijd bij den Bi.i
Vrijwilligen Landstorm te zullen aansluiten. Bij a ·
wezigheid van den directeur nam pater Hagen '
woord om den spreker te danken en nog eens de
nadruk te leggen op 't gesprokene. Daarna zette h
avondgebed, tegen het sluitingsuur gemeenschappelijk verricht, de kroon op het werk vpor dien d~g. . ,

Carousselrijden van de Cavalerie uit Breáa ·op den Landdag te Dordrecht, op 28 Augustus 1926.

I

HET SCHIJF.

1WIE ZINOT DAAR~

Op 22 Aug. 1.1. hkld de afd. Schijf van den Bijzónderen Vrijwilligen Landstorm haar onderlingen
schietwedstrijd. Ofschoon de schietoefeningen
steeds gezamenlijk met .de leden der afd. Rucphen
worden gehouden, zien beide afdeelingen zich toch
gaarne gesplitst, wanneer het op prijsschieten aankomt. Want hoewel de leden van Schijf in kwaliteit
hun collega's uit Rucphen evenaren, zouden ze toch
vanwege de kwantiteit der laatsten de meeste prijzen
naar Rucphen zien vertrekken!
Er werd heftig gestreden om den voorrang, vooral
tusschen den eersten en tweeden prijswinnaar. Er
werd geschoten met scherp op 100 M. En hoewel de
wind nogal tegenwerkte werden niettemin van de
100 punten de navolgende resultaten bereikt:
le prijs C. Vergouwen met 88 punten; 2e pr. A. van
Gastel met 88 p.; 3e pr. C. van Trijp met 84 p.; 4e
pr. M. Roks met 82 p.; 5e pr. Chr. Roulil met 80 p.;
6e pr. C. Goorden met 78 p.; 7e pr. P. Braat met 66
p.; Se pr. H. van Trijp met 50 p.

,,De New Edison-

Als de New Eaison i.peelt, boort men
De L e v e n d e Stem en de
bezoeker vraagt fluisterend :

.,WIE ZINGT DAAR?"

KOEKANGE.

Wij noodigen U uit tot een bezoek

Kunstzaal EDISON
Lange Poten 15 • Den Haag
88 Witte De Withstraat 88 • Rotterdam
Amsterdam, Leidschestraat 84
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AMBT-VOLLENHOVE.
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Deze afdeeling, die tot 1923 niet meer dan
5 à 6 leden telde, is daarna, dank zij vooral de
propagandalust van eenige leden, tot meerderen
bloei gekomen, zoodat thans 21 namen op de
ledenlijst voorkomen.
De schietwedstrijden worden des winters geregeld en met voldoende deelname gehouden.
Als elders prijsjes te verdienen zijn blijven de
Ambt-V ollenhovers ook niet achter, en zoodoende wisten ze ten vorige jare met de schietwedstrijden te Kampen· en op den Landdag te
Ommen en dit jaar op den Landdag te Steenwijk op verschillende prijzen beslag te leggen.
w.o. ook eerste prijzen.
De in den verloopen winterwedstrijd behaalde prijzen zijn onlangs in eene vergadering
ten Gemeentehuize met enkele mobilisatiekruisen eigenhandig uitgereikt door den Ed.
Achtb. Heer. H. J. Bulten, Burgemeester van
Blokzijl, Secretaris-Penningmeester Landstormverband "Vollenhove".
Binnenkort hopen de leden weer met frisschen
moed de schietoefeningen 1926/1927 aan te
vangen.
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NIEUWVEEN EN ZEVENHOVEN
De prijsuitreiking van den gehouden voorjaarswedstrijd zal plaats vinden in October a.s., Nader bericht
volgt.

ALPHEN AAN DEN RIJN.
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Op den gehouden schietwedstrijd van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm werden de volgende
punten geschoten: L. Doorn 96, A. G. Dekker 89, J. J.
Dolsma 86, H. Drost Fzn. 82, W. Huisman 79 en
D. Krabbe 78.
Op den Zaterdag 4 Sept. 1.1. gehouden schietwedstrijd van Landstormers te Apeldoorn, werd door 7
personen van Koekange deelgenomen. In den korpswedstrijd werd een medaille gewonnen met 209 punten en behaalde L. Hoorn in den personeelen wedstrijd een electrische rijwielamp.

Vrijdag 26 Aug. had alhier, de uitreiking plaats van
de prijzen, gewonnen bij den "Voorjaarswedstrijd".
Aanwezig waren enkele leden der Landstormcommissie, de leden der wedstrijdcommissie, alsmede de 22
prijswinnaars. De heer Koren opende deze bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom, legde uit
waarom thans slechts 22 prijzen waren uitgeloofd
en ging hierna tot de uitreiking over. De uitslag
was als volgt:
Kl!l.s A: le prijs P. Snel, 2e prijs J. Bonte, Se
pr. Chr. Zuidam, 4e pr. P. de Vries, 5e pr. H. v. d.
Zwan.
Klas B: le pr. A. Vermeulen en E. Jongstra, 2e
pr. II. van Thiel en A. de Graaf, Se pr. H. G. Godthelp, 4e pr. G. de Grauw, 5e pr. C. Noorlander.
Klas C: le pr. A.v. d. Berg, 2e pr. A. C. van Diggelen, 3e pr. S. Noorlander, 4e pr. H. Smit, 5e pr.
J. Rozenstraten.
Klas D: le pr. E. de Vries, 2e pr. H. M. van Keeken.
Klas E: le pr. S. Michielen, 2e pr. L. v. d. Hoek,
Se pr. G. Veerm,,a.n.
Tot olot nog e11kele medE'<leelingen, waarna slui•
ting.

NOOTDORP.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm hield haar
gewone jaarlijksche schietoefeningen op het terrein
van den heer J. A. Post, hetwelk hij hiervoor belanggeloos had afgestaan.
De prijzen werden behaald als volgt: le prijs A.
W. A. Groenenwegen, 88 p.; 2e pr, C. Opstal, 86 p.;
8e pr. C. A. C. v. Dijk, 83p.; 4e pr. J. v. Winden, 88
p.; 5e pr. J. J. v. Dorp, 81 p.; 6e pr. Q. de Booy, 79
p.; 7e pr. Adr. Kroon, 77 p.; Se pr. N, v. Rheenen,
76 punten.

die bijna over de gansche wereld wordt gevoerd en de
ellendige toestanden, welke heerschen in die landen,
waar 't CoJ:!l!}lunisme zegeviert,
Een dankbaar applaus loonde spreker voor z'n
lezing.
Nadat de Zeereerw. Heer Pastoor nog een korte
toespraak had gehouden, w&arin hij de woorden van
den vorigen spreker onderstreepte, deelde de Edel
Achtb. ~er burgemeester de prijzen uit en feliciteerde de kranige schutters met hun succes.

OEFFELT.
Op 8 Augustus hield de afdeeling van dén Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm haar jaarlijkschen
schietwedstrijd op de schietbaan der Burgerwacht.
Maximum aantal punten 100. Er waren 14 prijzen
beschikbaar gesteld. le prijs T. v. d. Ven met 88 p.;
2e Tn. Wientjes, 87; 3e H. Roosen 86; 4e C. v .
Hooij 84; 5e A Lamers 82; 6e L. Graat 80; 7e
H. Liebrand 80; Se L. Verbruggen 79; 9e P. Nelissen
77; 10e P. Arns 77; lle P. Ermmers 76; 12e A.
Grutters 75; 13e F. Ermmers 73; 14e M. Gnaat 70.
Op de gehouden vergadering werd tevens besloten
om a.s. zomer een groot nationaal concours te geven
voor Landstorm en Burgerwachten. De datum zal
nader bekend worden gemaakt.

ROOSENDAAL.
Vrijdagavond 3 Sept. hield de Bijzondere Vrijwjllige Landstorm, afdeeling Roosendaal, hare jaarlijksche bijeenkomst, waarop door den leider, den Res.
le Luitenant J. Reitsma, onder een toepasselijk woord
de wisselmedaille en de prijzen werden uitgereikt, behaald op de gedurende het seizoen gehouden schietwedstrijden, waarvan de uitslagen luiden:
Wisselmedaille: maximum 240 punten:
1. P. Rombouts, 224 p.; 2. M. Teuns, 288 p.; 3. P.
Bruyninckx 220 p.; 4. M. Verdult, 218 p.; 5. J. van
Pul, 216 p.; 6. F. Wouts, 209 p.; 7. S.
Overveld,
207 p.; 8. G. van Wesel, 186 p.; 9. C. van Unen, 157 p.
Plaatselijke wedstrijd: maximum 100 punten:
1. M. Teuns, 90 p.; 2. W. Bogers, 88 p.; 8. P. Rombouts, 84 p.; 4. S. v. Overveld, 88 p.; 5. P. Bruyninckx, 74 p.; 6. J. van Baal, 78 p.; 7. G. v. Wesel,
74 p.; 8. M. Verdult, 69 p.; 9. J, van Pul, 62 p.;
10. C. van Unen, 54 p.; ll. F. Wout~, 51 p.; 12. W.
Bogaerts, 51 p.
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LEKKERKERK.
Op _24, 25 en 26 Augustus j.l. werden in den tuin
van het café het "Bonte Paard'►, van den heer C. B.
van der Wouden alhier, door de afdeeling Lekkerkerk van den Bijzonderen Vrijwilligen Lat;idstorm,
na afloop van de zomeroefeningen schietwedstrijden
gehouden.
·
Door bijeengebrachte gelden van donateurs en
vrijwilligers was een keur van prijzen beschikbaar
gesteld, welke tijdens de wedstrijden bij den heer
Van der Wouden in genoemd café waren uitgestald.
De wedstrijden hadden een vlot verloop. Er werd
veel en goed gebruik gemaakt van de gelegenheid
tot schieten. Met•het oog op die leden, die niet vroeg
genoeg aanwezig konden zijn om bi,i daglicht te
schieten, was zelfs gelegenheid gemaakt om dit ook
bij kunstlicht te doen; waarvoor de heer van Zoest
Jr., de benoodigde lampen welwillend en belangeloos
ter beschikking had gesteld.
Op Donderdagavond om 9 uur liepen de wedstrijden ten einde en werden door den Gewestelijken Secretaris den heer mr. J. van Mechelen uit Gouda met
een toepasselijk woord voor iedereen de prijzen uitgereikt.
Na afloop hiervan werd nog eens door hem doel
en streven van het Instituut van den Bijzonderen
Vrijwilli~en Landstorm uiteengezet; waa.rop de voorzitter, na hem en allen die er aan hadden bijgedragen om deze wedstrijd ,n vlot en gezellig te doen
verloopen, te hebben bedankt, de bijeenkomst sloot.
Uitslag schietwedstrijd, vrijwilligers: dagmedaille
hoogste serie laatste dag C. Verwaal, leider afd.
Lekkerkerk; fo pr. J. van Limborgh, 83 p.; 2e pr. C.
Verwaal, 82 p.; 3e pr. C. v. d. Graaff, 81 p.; 4e pr.
J. Swart, 79 p.; 5e pr. C, Hamerslag, 78 p.; 6e pr.
J. Mudde, 77 p.; 7e pr. A. C. Streefland, 76 p.

BEERS.
In de zaal van het patronaat had de prijsuitdeeling
plaats van de Schietwedstrijden van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, welke o. m. werd bijgewoond
door den Zeereerw. heer pastoor met zijn assistent
en den Edelachtb. heer, Burgemeester.
De heer A. P.. Rabou uit 's Hertogenbosch hield
een r~e, waarin hij duidelijk de noodzakelijkheid
van het voortbestaan van het anti-revolutieinstituut
aantoonde.
Aan de hand van verschillende voorbeelden schets~ spre.ker de intcllSe communistische propaganda,

PAPENDRECHT. ,
In het lokaal van den heer Van Dijk werd 26 Aug.
een vergadering gehouden van de afdeeling Papendrecht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. "
De leider van deze groep, de heer J. Rolloos~
opende de bijeenkomst met een kort woord, waarna
Luitenant Groenendijk, propagandist van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm het 20-tal opgekomen landstormers hartelijk toesprak en in een
aardige causerie de geschiedenis van het instituut
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm releveerde.Tot zijn genoegen kon hij constateerel), dat de actief
dienenden in leger en vloot steeds meèr blijken geven
van meer 'f1ledeleven met den landstorm. Ook uit de
kringen der burgerij komen steeds meer blijken van
sympathie met zijn streven.
Den leden wordt aanbevolen hun nieuwen leider,
den heer Rolloos Jr. trouw te volgen, terwijl de
degelijke leiding van den vroegeren voorman, den
heer De Graaff :lankbaar wordt herd~ctit,
Tenslotte wekt luitenant Groenendijk de aanwezige
landstormers op ijverig voort te ga,an met hun
schietoefeningen, die op den laatst gehouden wedstrijd reeds het mooie succes hadden, dat Papendrecht
no. 2 op de l:ijst stond. D.e plannen tot het oprichten
van een schietvereeniging juicht hij toe.
De voorzitter der afdeeling, de heer J. A. Rolloos,
dankt den heer Groenendijk voor het gesprokene en
geeft de verzekering, dat de afd. Papendrecht op den
ingeslagen weg zal voortgaan.

ROTTERDAM.
Wed·strijden Bijzondere Vrijwillige

Landstorm.
Voor de wedstrijden, uitgeschreven voor de vrijwilligers van de afdeelingen van het Landstormkorps
Rotterdam en de afdeelingen motor-, vaartuigen- en
spoorwegdienst te Rotterdam is een eerecoinité gevormd, waarin tal van vooraanstaande personen, o,a.
E. C. Baron Sweerts de L:!ndas Wyborg, Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, burgemeester
Wytema, Gen.-Maj. L. F. Duymaer van Twii;t en
wethouder Schouten zitting hel,1.Jen.
De wedstrijden zijn gehouden op een tererin aan
den Smee·;Jands<'herl:jk (achter Tuindorp Vr~wijk).
In een volgend nummer hopen wij het volledig verslag te geven.

VELUWZOOM.

Schietvredstrijd van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm.
Zaterdag 21 Aug. werden de gewone jaarlijkséhe
schietoefeningen van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm, omvattende de afdeelingen Arnhem,
Oosterbeek en Westervoort van het Landstormkorps
,,De Veluwzoom", besloten met een schietwedstrijd,
waarvoor zeer aardige prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen, beschikbaar waren gesteld.
De wedstrijd nam te 3 uur nam. een aanvang op
een der banen van den Zinkelenberg.
Er werd in twee afdeelingen geschoten. Klasse A,
bestaande uit schutters die 't vorige jaar geen prijs
hadden behaald, terwijl de overigen in klasse B
werden ingedeeld.
Hoewel de weersgesteldheid bij het begin van den
wedstrijd niet veel goeds voorspelde, werd dit bewaarheid doordat een half uur later de regen bij
stroomen neerviel en aanhield gedurende den geheelen wedstrijd. De opgewektheid en animo bleef ·
onder de leden bewaard en ondanks alles werden
toch nog goede series gemaakt.
Omstreeks 5 uur waren de wedstrijden afgeloopen en hadden de n.v. deelnemers zich van een
prijsje weten meester te maken, t.w.:
Klasse A: le prijs P. C. Kurth, 2e pr. D. Helleman, 3e pr. G. J. Reuselaars, 4e pr. P. J. Botter, 5e
pr. A. J. van Beek, 6e pr E. J. Visser, 7e pr. H. J.
Tiemens.
Klasse B: le prijs B. J. Rolslag, 2e pr. H. P. Ribbers, 3e pr. J. J. den Dulk.
De uitreiking der prijzen geschiedde persoonlijk
door den res.-màjoor W. v. Ingen Schouten, commandant van voormeld Verband, welke voor ieder
der prijswinners een afzonderlijk woord had, en hen
tevens geluk wenschte met het behaalde succes.
Een bijzonder · woord van d<1,nk werd nog gericht
tot den leider en instructeur van de gewone schiet.oefeningen, den heer P. J. van Leeuwen, voor de aangenamen en prettige wijze waarop hij steeds . de
oefeningen had geleid.
Na afloop noodigde de commi:.ndant alle aanwezigen uit tot een gezellig half uurtje in hotel Schelmsche brug, waar de wedstrijd .l)Qg eens in den breede
werd besproken, waarna ten slotte de oudste der
aanwezig.en den commandant dank- bracht voor zijn
betooJ1de' belàngstelling

In de maand Juli sloten 37 verlofsofficieren
een vrijwillige verbintenis bij het Landstormkorps de Veluwzoom. Dit korps telt thans
89 officieren en 5 vaandrigs.

LANDSTORMKORPS VELUWZOOM.
BIJEENKOMST VAN OFFICIEREN.
Te Arnhem werd op 28 Augustus j.l. in het restaurant Royal een bijeenkomst van de officieren van
het Landstormkorps "de Veluwzoom" gehouden. De
korpscommandant, reserve-majoor W. van Ingen
Schouten alhier, begon met de aanwezigen
welkom te heeten, waarna de heer Jalink een en
ander over het ontstaan van den Bijzonderen Vrijwillen Landstorm mededeelde.
Na een belangwekkende uiteenzetting van
den
majoor· Van Ingen Schouten bovengenoemd, die
hierop volgde, vereenigden de deelnemers zich aan
een lunch in het restaurant Royal, die hun door de
Gewestelijke Landstormcommissie werd a,angeboden.
Het spreekt vanzelf, dat menige oude kennismaking
werd hernieuwd en menige herinering uit de mobilisatie werd opgehaald. Des namiddags had een schietwedstrijd op den Zinkelenberg plaats, waar de volgende hoofdprijzen werden behaald: le prijs verg.
zilv. medaille de heer H. Enklaar; 2e idem de heer
J. M. Berger; 3e pr. bronzen medaille de heer D.
Bakker.
Ook de heeren T. E. C. van der Harat, Aberson,
H. Bakker, J. A. A. Meler, H. C. M. Peters, W. L.
Beerens, A. P. Heynis, W .van Ingen Scliouten, J. C.
Dammeyer, L. C. van Donselaar, dr. J. W. Wurfbain.
mr. A. baron v. Heeckeren van Kell, jhr. J. A. H.
van der Does, F. J. Goedhart, C. M. Meyboom en
jhr. A. F. Meyer mochten zich tot de gelukkigen
rekenen, aan wie een prijs werd uitgedeeld, welke
door den heer W. v. Ingen Schouten op zijn bekende
geestige wijze aan de winnaars werd ter hand gesteld.
Na afloop van de schietwedstrijden vereenigde een
:1antal deelnemers zich aan een gemeenschap,pelijken
disch in het restaurant Royal, waar de avond Vl\D
deze goedgeslaagde bijeenkomst in gezellig samenzijn werd doot&llbracht,

,_....

KENNEMERLAND.
De uitslag van den gehouden schietwedstrijd op de
banen te Overveen, voor de vrijwilligers van het
Landstormkorps Kennemerland, te Haarlem, Scho•
ten en Bloemendaal, luidt als volgt:
Maximum te behalen punten 100.
Henneman 92, Van Rijn 91, Koelemij 90, Blauwhof 90, Boerssee 88, Strijbosch 87, Van Alphen 87,
Kok 85, v. d. Linden 85, De Korte 84, Van Riet 84,
Huischbosch 82, Den Baas 81, Pool 81, Bakker 81,
Elfrink 80, Bergman 80, Van Maren 80, Busé 79,
Slot 78, De Leeuw 77, Hos 77, Van der Kamp 76,
Franssen 75, Kooy 75, Blom 74, Hoogeboom 73, Van
der Helm 72, Reyer 72, Verzijlbergen 71, Van Roon
69, Stol 61, Blauw 46,
70, Leeflang 69, Groot
Spoor 42.
De prijzen, bestaande uit luxe voorwerpen, zullen
op nader bekend te maken plaats en tijd worden uitgereikt.

Vrijw. Landstormkorps Spoorwegdienst.

gereden. Het was een ware feesttocht door de dorpen,
die gepasseerd werden. Al aanstonds bleek het den
bezoekers, dat de eilandbevolking op dezen dag meeleefde.
Namens het gemeentebestuur riep de burgemeester
de heer Gobius du Sart, in de raadszaal den gasten
het we!kofn toe, waarbij hij den nadruk bijzonder
legde op de blijdschap, welke de bevolking van het
eiland en der gemeente Ouddorp gevoelde, nu als
vertegenwoordiger der Hooge Landsre?eering een
Minister het eiland met zijl} bezoek vereerde.
De toespraak van den burgemeester werd door
Minister Laml:>ooy beantwoord, die van de groote
belangstelling der Regeering in het welzijn van net
instituut gewaagde, zijn dank uitsprak voor de toewijding, die ervoor ook op dit "schoone eiland" wordt
getoond en tevens deze eerste gelegenheid aangreep
om te getuigen van de blijdschap, waarmede hij had
mogen bevorderen, om hun verdiensten voor den
Vrijwilligen Landstorm, de benoeming van den
heer Duymaer van Twist tot generaal-majoor
titulair en het verleenen der koninklijke onaan
den
generaal
Fris,
die
derscheiding
binnen enkele weken den legerdienst gaat
verlaten, en den res.-kapitein Brüggemann ,commandant der afd. Zuid-Holland van den Motordienst.
Onmiddellijk na deze officieele plechtigheid ving het
défilé van den Motordienst voorbij het raadhuis a,an,
waarna de tocht naar het landdag-terrein werd aanvaard.
De landdag werd te kwart over twee officieel geopend door den heer J. van der Velde, hoofd eener
bijz. school te Goedereede en voorzitter der Gewestelijke Landstorm-Commissie.
Na ~en welkomstwoord, schetste de spreker de
beteekenis van het instituut van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm.
Tweede spreker was de generaal Duymaer van
Twist, die namens de Nat.
Landstormcommissie
woorden van dank en hulde wijdde aan de vrijwilligers van Goeree en Overflakkee, aan hun leiders en
de gewestelijke en plaatselijke commissiën .
Vervolgens spraken nog de legerpredikant Ds.
Jansen en Dr. Deckers. Hartelijk applaus beantwoordde en onderbrak telkenmale de toespraken en toonde
de instemming der hoorders.
Niettegenstaande 'n enkele maal regen dreigde of "
d'ruppelde, verliêpen de wedstrijden in de beste orde
en zonder eenig incident. En allen roemden voort•
durend om strijd het schoone weer, het schoon van
natuur en landschap en de schoonheid van dezen
feestdag.

Het heeft Hare Majesteit, onze geeerbiedigde
Koningin, behaagd aan den SergeantmajoorHoofdconducteur Swieringa, Barteld, van het
Korps, de eeremedaille in zilver (met de zwaarden) van de Oranje Nassauorde te verleenen,
ter gelegenheid van zijn eervol ontslag met pensioen wegens hoogen leeftijd op 1 September 1.1.
bij de N. S. en daardoor teven_s bij het Vrijwillig
Landstormkorps Spoorwegdienst.
Deze hooge Koninklijke onderscheiding is
door Swieringa ten volle verdiend.
Reeds op 15-jarigen leeftijd in militairen
dienst getreden als soldaat bij het Instructie
Bataljon, verliet Mj als sergeant het leger in
1888 om op I December d.a.v. als leerling- con11ucteur naar de spoorwegen over te gaan, waar
hij de rangen van conducteur en hoofdconducteur bereikte.
Na het uitbreken van den grooten oorlog
verbond Swieringa zich als vrijwilliger bij het
Landstormkorps Limburgsche Jagers en werd
bevorderd tot sergeantmajoor-instructeur.
To~n het Vrijwillig Landstorrnkorps Spoorwegd1en~t wer~ _o pgericht was hij een van de
eersten, die een vrijwillige verbintenis aanging
en werd overgenomen als sergeantmajoorhoofdconducteur.
Daar Swieringa tot geen dienstplicht was gebonden en geheel geen voordeelen voor hem
waren te plukken, gaf hij hiermede een blijk
van opofferingsgezindheid, in het belang van
het algemeen welzijn.
WASSENAAR.
Hij was dan ook een sieraad van het Korps
In de op 1 September gehouden vergadering van
en zal zeker met eere de Koninklijke onderden
gemeenteraad werd op een verzoek van de gescheidi1:g dragen, in het bewustzijn, dat hij deel
heeft mtgemaakt van een organisatie die, als westelijke Landstormcommissie Zuid-Holland: West
om f 50 subsidie, gunstig beschikt.
het moet, het Vaderland ten dienste staat.
De Administrateur van het Korps,
ALLERS.

r

Officieren-korps Limburgsche Jagers.

Op 31 Augustus j.l. heeft een bijeenkomst plaats
gehad te Maastricht van 6 tot 11 uur nam. yan
bovengenoemd officieren-korps. Een groot aanta1
Het eiland Goeree en Overflakkee heeft Donder was opgekomen, vooral uit de richtingen van Venlo
dag 2 September, we mogen gerust zeggen, zijn en Heerlen, die door hun kameraden van Maastricht
,,feestelijken" landdag van den Bijzonderen Vrijwil- en omstreken tusschen 6 en 6½ uur nam. in een der
wachtkamers van het station-Maastricht
werden
ligen Landstorm gevierd. 't Was een eerste proeve
voor dit ietwat afgelegen eiland, maar ze is uitne- opgewacht. Onmiddellijk na de aankomst der nietmend geslaagd en zal stellig de waarde van dit Maastrichtenaren werd voor het station een film en
"anti-revolutie-instituut" dichter tot de bevolking een photo van den imposanten groep gemaakt.
Niet alleen de verjaardag van H. M. de Koningin
hebben gebracht, den eerbied ervoor en de aanhankelijkheid eraan verhoogd.
is dien dag gevierd, maar dok het feit, dat de korpsDe landdag ving reeds te 9 uur in den morgen commandant, de res. Luit. Kolonel der Inf., L. D. L.
aan, met de schietwedstrijden en te half tien met M. Coenegracht geridderd was als officier in de Orde
van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Hem werd
muziek op het terrein. De toen reeds honderdtallen
door den Res. Dir. "1ff. v. Gez. Dr. Schiphorst van
bezoekers werden in den voormiddag verrast door
de komst en de evoluties van een drietal watervlieg- Heerlen "als oudste in rang" namens de officieren
tuigen der Marine, waarvan één op het zeevlak neer- van het korps een bloemenmand met oranje dahlia'~
aangeboden. Aan H. M. de Koningin, een 6-tal autostreek.
Om twaalf uur was de burgemeester va.n Middel- riteiten en aan de familie van den korps-commanharnis en Sommelsdijk aan het havenhoofd zijner dant te Davos-Dor:f werden telegrammen gezonden.
Eene bespreking van de encadreering enz. van het
gemeente present ter begroeting van de autoriteiten,
die den landdag kwamen bezoeken, den Minister van korps vond plaats, terwijl daarna allen zich vereenigden aan een kameraads,. nappelijken maaltijd,
Oorlog, den heer Lambooy; den inspecteur van den
Vrijwilligen Landstorm, generaal Fris; de Kamer- waarop een 30-tal toespraken gehouden werden. Bij
leden Snoeck Henkemans en Dr. Deckers, leden der dezen maaltijd was mede tegenwoordig de voorzitter
Nationale Landstorm Commissie, den legerpredikant . der plaatselijke commissie te Maastricht. Jhr. Mr.
i. a. d. Ds Janssen en enkele officieren van het leger, Testa.
Het officieren-korps der Limb. Jagers telt thans
den landstorm en het motorkorps. De heer Duymaer
van Twist, voorzitter der Nat. Landstormcommissie, 124 leden, als volgt verdeeld: Infanterie 102, Artillerie 10, Cavalerie 1, Genie 2, Adm. 3, Gen. Dienst ~.
was reeds vroeg in den morgen gekomen.
Na de begroet.ng wer<l in een colonne van automo- Vrijwillige Landstorm 4. Gestreefd wordt om het
b elen, belang!Jn" beschikbaar gesteld rloor de ~ige- getal 124 op te voeren tot 150.
naars, allen bewoners van he; eiland, naar OucidQrp
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BERGEN OP ZOOM.

tooneelen uit de mobilisatiejaren door alle aanwezigen gevolgd en het was zeer zeker naar aller geest
De groote zaal van Thalia was 19 Juli 's avonds gesproken toen overste Seikema als garnizoenscomflink bezet met belangstellende militairen van alle ge- - mandant, een woord van dank bracht aan Kapitein
• dten, w.o. vele H.H, . Officieren, terwijl ,ook· een , Linden, aan den W elEerw. Heer Kapelaan , Hoevezm
groot aantal leden van den Bijzonderen Vrijwilligen naars en aan allen, die er het hunne toe hadden

R. K. Militairen Vereeniging.

HET RAMPZALIG -KROOST DER REVOLUTIE.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Serg. P. Nijssen, Halsteren-Vosmeer 47-46.
2e Luitenant Commissaris, Rucphen 47-43.
Sergt. P. Antheunis, Bergen op Zoom 47-42.
Sergt. v. Dongen, Ulvenhout 46-44.
le Luitenant v. Oirscht t, Oosterhout 46-42.
Sergt. Gielen, Zevel. Hoek 45-43.
le Luitenant E. Augusteijn, Tet~ringen 45-42.
Sergt. A. C. van den Broek, Princenhage 44,
Sergt. J. Krotjé, Geertruidenberg 41-36-6.
Pl. leider Meertens, Zevenbergen 41-36-5.
Kapitein P. Asselbergs, Bergen op Zoom 40-40.
le Luitenant P. Braat, Oudenbosch 40-39.
Sergt, Daverveldt, Ossendrecht 40-35.
Sergt.-maj. v. d. Pluym, Zevenbergen 39.
Sergt. A. Goossens, Hoogerheide 38. •
Pl. leider van Raay, Oosterhout 37-35.
Pl. leider v. d. Meer, Raamsdonkveer 37-34.
Adj. O.O. Bakker; Bergen op Zoom 35-33.
3ergt~ Kav~aars, Moerdijk 35-32.
le Luïtenant van Eck, Standdaarbuiten 20.
le Luitenant v. Gils, Roosendaal 11.

BENOEMINGEN.

1

'

Bij Kon. besluit zijn met 1 Juli a.s. benoemd bij
het reserve-personeel der landmacht:
bij den Vrijwilligen Landstorm· lo. bij het Vrijwil•
lig Landstormkorps Motordienst, tot res.-2e luitenant
voor speliale diensten de heeren A. F. M. Stubbé en
J. C. H. Gluysteen; 2o. bij het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst tot res.-2e-luitenant
voor
speciale diensten de heeren N. Mes, B. Wilton, E.
B. Scheuer, P. Hooykaas, en C. Chevalier; 3o. bij het
Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst a. tot
res.-le-luitenant voor speciale diensten de heeren
J. F. F. Klok, T. M. van Dorth, G. J. F. van Gorkum, A. Moraal, G. W ortman, H. P. D. J. van der
Speek Obreen 1 en A. F. J. van der Schoot; b. tot
res.-2e luitenant voor speciale Jiensten de heeren J.
Maasdam, A. C. Verschoor en C. W. van Schreeven.

Kinder-V~_gebonden in Sovjet R~sland (bezoC:1t met walgelijke ,ziekten). Hun aantal telt
vele honderdduizenden.
,

BERGEN OP ZOOM.
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Landstorm uit Bergen op Zoom van hun belangstelling blijk gaven.
Onder de aanwezige merkten wij op de
heeren Garnizoenscommandant luit.-kol. Seikema, de
commandant van het 3e Reg. Infanterie luit.-kol.
Lutz, de commandant van het West Brab. Verband
van den Vrijwilligen Landstorm Res. Kapitein P.
Asselbergs, benevens de Res. Kapiteins Linden en
Klein, beiden bekend om hun ijverig streven voor de
volksweerbaarheidsgedachte.
De bijeenkomst werd geopend door den organisator
van dezen avond, den ijverigen directeur der R. K.
Militairen Vereeniging Kapelaan Hoevenaars, welke
alle aanwezigen een woord van welkom toeriep en
vervolgens een beknopte uiteenzetting gaf van het
a::.nwerving van leden voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Ook door Kapitein Linden werd, alvorens tot vertooning van den Leger- en Vlootfilm werd overgegaan, een propagandistisch woord voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm gesproken, waarna de
vertooning van de film, die aller belangstelling 'liad,
door Kapitein Linden op keurige wijze werd toegelicht. Onder groote belangstelling werden de talrijke

bijgedragen om dezen avond te doen slagen.
Zeer voldaan verlieten dan ook allen deze bijeenkomst, die voor het Instituut van den Bijzonderex:
~andstorm gewis goede vruchten zal dragen.

BREDA.
29 Augustus werd op de schietbanen van de Geldersche Heide nabij Breda, onder leiding van den Res.Kapitein L. van Roosmalen, een schietwedstrijd met
scherpe patronen No. 1 gehouden door heeren
instructeurs en plaatselijke leiders van het WestBrab. Verband van den Bijzonderen Vrijwilligefi
Landstorm. Deze wedstrijd, welke werd bijgewoond
door den Commandant van het Verband, dsn Res.Kapitein P. Asselbergs, werd gevolgd door een
kameraadschappelijke
bijeenkomst in het Oranje
Hotel te Breda, wa::.r de secretc.ris der Gewestelijke
Landstormcommissie in West-Brabànt, de ZeerEerw.
heer Jos. van Genk, op aangename wijze leiding gaf
eri de prijzen door den Verbandcommandant werden
uitgereikt. De uitslag van den wedstrijd luidt als
volgt:
1. Kapitein L. v. Roosmalen, Breda 48.
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TURKENBUR.G.'s
...

Zaadhandel
Bodegraven

w

Hofleverancier van
H. M. de Koningin

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
LANDBUOWZADfN

1

ELECTR. DRUKKERIJ
C. BLOMMENDAAL
DEN HAAG Tel. 70461

Aan den op 21 Aug. j.l. gehouden schietwedstrijd
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, afd.
Vrederust, namen 10 personen deel. Het hoogst aan•
t~l punten was 100. De winnaars waren:
le prijs G. Koorengevel, 95 punten.
2e prijs A. Flipse, 89 punten.
3e prijs Domiese, 88 punten.
4e prijs D. van Oosten, 86 punten
5e prijs v. d. Berge, 83 punten.
6e prijs K. Ypma, 82 puntPn.
7e prijs In 't Veld, 81 punten.
8e prijs C. Fossen, 80 punten,
9e prijs Kwartel, 70 punten.
lOe prijs Faber, 66 punten.
Ook hebben nog deelgenomen aan de sch1etoeîening 2 dames, waarvan de eene 3 trf. 17 punten
haalde en de tweede 2 trf. 14 pnt. De prijzen werden
uitgereikt op binsdag 24 Aug., waarbij tegenwoordig
waren de commandant van het West-Brabantsch Verband, kapitein P. Asselbergs, alhier en twee dames,
die ons vergastten op eenige consumptie. Ook werden
eenige _gedichten voorgedmgen.
Wij zien met genoegen uit naar zulk een tweeden
avond.
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VOOR SCHOTEN
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f Firma

J. G. MEIJER,

Groningen, 2 Markten
Special
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VRAAGT rechtstreeks of bij één
onzer 1350 plaatselijke Agenten de
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LEVERT ALLEEN
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van fl.-, f 1.50,
f 2.-, f 2.50, f 3.- enz.
Franco per post 60 cts. verhooging.

Geïllustr. Prijscourant van Zaden . DRUKWERK
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TEGEN

LAGE PRIJZEN

ADVERTEERT IN DIT BLAD.

No. 10.

3e JAARGANG

Verschijnt elke maand.

OCTOBER 1926.
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Hfl LAND5TORMB1AD
OR"G-AAN TEN BEHO-EV_E VÄN
OEN s ·1,_JZONOEREN VRJJWILLIGEN. LANDSTORM

INSl]IUU~T T.0T STEUN AAN JjET.WETIIG-GEZAG.
ADMINrsrRATIE EN .REDACTlE~KONINGINNEGRACHT.:!50-·s=GRAVENHAGE.
A90NNEMENTSPRrJ5
F_ 1.5O .PEA JAAR-

• ■
■

t:05SE NÜMMERS
15 CENT.

Adreswijziging.

Anti-Potemkinnummer.

De Inspectie van den V rijwilligen
Landstorm is van Koninginnegracht 50
verplaatst naar
HOFWEG No. 2, 's-Gravenhage. .
Het bureel der Nationale Landstorm
Commissie is echter gebleven op
No. 50 Koninginnegracht.

,,1k zal handhaven" orgaan van den Nationalen Bond tegen Revolutie heeft een speciaal antiPotemkin nummer, doen verschijnen, waarin op
kloeke wijze wordt gewaarschuwd tegen de door
de bolsjewiki vervaardigde revolutie-film "De
Kruiser Potemkin ".
Een tweede • film, van denzelfden verderfelijk-en aard, is reeds in het buitenland verschenen.
De titel is "De Bocht des Doods".

Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm.
De Generaal-Majoor, Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare Majesteit de Koningin,
J. H. Borel, heeft 1 October j.l. de functie . van
waarnemend Inspecteur van den Vrijwilligen
Landstorm am,vaard.
·

Korpsschietwedst~ijd
Limburgsche Jagers.

Generaal=Majoor E. Luden.
'l'ot (Jt,neraal-Majoor tit. is benoemd de Res.
Kolonel E. Luden, aan wien op zijn verzoek gelijktijdig eervol ontslag uit den dienst is verleend.
Als Commandant in geval van mobilisatie van
het Vrijwillig Landstorm.Xoi:ps ,,,de Meijer.ij" is
de Generaal-Majoor Luden opgevolgd door: den
Rés.-Kolo:i;iel G. H. C. C.ramer.

Té wei;nig ,ruimte.
Te11gevolge van plaatsgebrek konden-vel~ stukken en verslagen tot onze spijt niet worden opgeRED.
nomen.

BEVORDERING.
Bij Kon. Besluit is, met ingang van 1 October
1926 benoemd bij den Vrijwilligen Landstorm,
bij het Vrijwillig Landstorm Korps Motordienst
tot Reserve-Majoor voor speciale diensten de
Reserve-Kapitein S. Prins van dat Korps.
------·---------------Aanwijzing Commandant van het Vrijwillig
Landstormkorps "VELUWE".
,
De reserve-majoor C. J. C. Janssen -van het
lle Regiment Infanterie is met ingang van
1 Januari 1927 belast met de functie van aangewezen· Commandant van het Veluwsch Verband.

Aan de Vrijwilligers van den ·
Bijzonderen Vrijw. Landstorm.
Het heeft H. M. de Koningin behaagd mij met
ingang van morgen, op mijn · verzoek, eervol
ontslag uit den militairen dienst te verleenen'. •
Ik heb dit verzoek gedaan, omdat ik op grond
van mijn volbrachten diensttijd ontwijfelbaar aan
het einde van mijn militaire loopbaan stond •en
particuliere belangen mij verre van hier Tiepen.
Ik ben dus genoodzaakt afscheid van U ' te
nemen.
Van verschillende kanten ontving ik uit het
Anti-Revolutie Instituut blijken van waardeering, welke mij diep hebben getroffen. Ik betreur het, dat ik niet meer Uwe bijeenkomsten
zal kunnen bijwonen, zooals , dat in de · laatste
jaren zoo herhaaldelijk plaats vond.
Intusschen zal mijn sympathie voor U en Uw
Instituut blijven leven.
Dat het U wel moge gaan, dat Gij waakzaam
en paraat moogt blijven!
De Generaal,-Majoor, Inspectéur van
den V rijivillig en Landstorm,
FRIS.
's-Gravenhage, 30 September 1926.

VVoensdag 8 September, een mooie nazomerdag ,had op de Melickerheide bij Roermond van
10 uur voorm. ,tot 5 uur n.m. de korpsschietwedstrijd der Limburgsche Jagers plaats, waaraan
werd deelgenomen door een 250-tal korpsschut
ters, leiders en instructeurs, vertegenwoordigend
en afkomstig van een 65-tal afdeelingen.
In totaal waren beschikbaar gesteld 38 medailles en 70 kunst- en gebruiksvoorwerpen.
De wedstrijd werd geleid door den korpscommandanit, d€n res. lnit. kol~n0l L. D. L. M.
Çoenegracht, bijgestaan docr den res. kapitein
Kroll en den res'. le luit. Jhr. Graafland, beiden
van het korps, alsook door den le luit. Holtrust,
een aantal beroepsonderofficieren van Maastricht
.en Roermond en verschillende verlofsonderofficieren van het korps als baancommandanten.
Mede waren nog tegenwoordig de res. off. van
gezondheid 3e kl. dr. Dubois van Venlo en de
· res. le luit. Van Basten Batenburg.
Buiten de korpsweds~rijden (voor scherp en
marga) der korpsschutters, die hiertoe van hun
afdeelingen waren afgevaardigd, was dit jaar
... voor de ,eerste maal een wedstrijd (voor scherp
en marga) der leiders en instructeurs ingelascht,
waaraan een 70-tal rechthebbenden deelnamen
en die zeer goed geslaagd mag heeten.
De korpscommandant opende de prijsuitdee. ling met een korte redevoering, waarin hij den
la,nddag-1926 en de eerewachten bij gelegenheid
· van het Koninklijk bezoek in dat jaar memoreerde, de aandacht vestigde op de koninkijke
onderscheiding, hem 31 Aug. j.1. verleend, waarin
het geheele korps geëerd werd, met name vele
personen dank bracht en tenslotte allen aan. spoorde, om den goeden Limburgschen geest, die
altijd in het korps geheerscht heeft, te blijven
bewaren.
In carré opgesteld, brachten de aanwezigen
herhaaldelijk applaus en namen daarna de
medailles en prijzen uit de hand van den korpscommandant in ontvangst.

-'.A.

Wedstrijd Leiders en Instructeurs.
I. Met patronen No. 1 (scherp):
2. Sergeant Heuvelmans van Helden.
3. Korporaal Smits van Velden.
4. Korporaal Wismans van Arcen.
5. Serg. Maj. Instr. Boerma van Maastricht.
6. Sergeant Op den Kamp van Lutterade.
7. Sergeant Ronda van Venlo.

II. Met patronen No. 7 (Marga).
1.
2.
3.
4.

5.

Sergeant
Sergeant
Sergeant
Sergeant
Sergeant

Lamberman van Dieteren.
Krekelberg van Maasbracht.
Hulsman · van Venraay.
Janssen van Haelen.
W eys van Leunen.

6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Korporaal van Els van Wanssum.
Korporaal Jenniskens van Leuren.
Korporaal P. J. Arts van Leunen.
Wachtmeester Dobbelstein van Mheer.
Korporaal Stappers van Grubbenvorst.
Sergeant Janssen van Schinveld.
Leider Dehmen van Schin.veld.
Leider Kamps van '.Afferden .(IJ.}.
Sergeant Bindels van Vylen.
Korporaal Driessen van Elslo.

B.
I.
1.
2.
3.
4.
,5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

_W edstrijd _Korpsschutters:
Met patronen No. 1 (scherp):
Peeters van Belfeld.
·
Van Dongen van Maastricht.
Coumans van Belfeld.
Aarts van HQrst.
Mooren van Stamproy.
Bongaerts van Beesel.
Teuven van Stamproy.
Tummers van Schimmert.
Breuren van Velden.
Hendriks van Belfeld,
Frissen van Maastricht.
Roefs van Velden.

II. Met patronen No. 7 '(Marga)':
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
;t 4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Segers van Grathem.
Willems van Mheer.
Bell van Maá,sbracht.
Van Geleuken van Hunsel.
Schulpen van Dieteren.
Janssen van Oirlo-Castenray.
Vissers van Blitterswijk.
Wilmer van Grubbenvorst.
Ronckers van St. Geertruid.
V oncken van_Siebengewald.
Voermans van Leuren.
· Vullings van Leunen.
Benders van Schinveld.
Janssen van Bàarlo.
van Els van 'Wanssum:.
van Tulden van Nederweert.
Meeuwissen van Montfort.
Seuren van Haelen.
Amendt van Blerick.
Krekelberg van Maasbracht.
Janssen van Brunssum.
Scherdêrs van Siebengewald.
Linssen van Tegelen.
·
Willems van St. Geertruid.
Cremers van Schinveld.
Konings van Leunen.
Prompers van St. Geertru[d,
Coenen van. Montfort.
van Rijswijk van Oirlo-Castenray.
Puts van Horn.
·
Valckx van Wellerlooy.
Wolters van Hunsel.
Smits van Maasbree.
Vossen van Nederweert.
Vissers van Haelen.
Janssen van 'Neer.

Dit het bovenst

de blijkt, dat van heinde en

verre, tot uit de u · hoeken der provincie, Limb.
Jagers aanwezig w ·en, die ondanks de verre reis
heen en weer, in n zeer opgewekte stemming
verkeerden, waart e het prachtige weer en de
bloeiende Melicker eide zeer zeker ook bijdroegen
Er was achter he schietterrein een tent opgericht, waarin elk d elnemer een consumptie werd
verstrekt.
,
Onder de medai es stippen. wij aan exemplaren,
geschonken door .E. de Ministers van Binnenlandsche Zaken
van Oorlog, den Korpscommandant en M., . Dr. Poels, benevens eenige
series in verguld, erzilverd en brons van de Nat.
Landstormcomm· sie, den Inspecteur van den
Landstorm en e Gew. Landstormcommissie.
Onder de prijze waren kunstvoorwerpen van
de Maastrichts e fabrieken Céramique, de
Kristal-Unie, de Mosa en Stella, de Sphinx en
de Kon. Ned.
pierfabriek.
Zoowel de wedstrijden als de prijsuîtdeeling
hadden een vlot verloop, waartoe de goede geest
en de vele hulp niet weinig bijdroegen. Ook aan
de personeele wedstrijden met geld-inzet werd
druk deelgenomen" In 't kort resumeerend was
het een mooie dag vol goeden geest en kameraadschap 1
LANDSTORl'd:KORPS STELLING VAN
AMSTERDAM.
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Uitslag der Korpsschietwedstrijden.
Hoof d~lasse.
Totaal aa:nit;al uitgekomen afdeelingen 24.
le Prijs afç]eeling Nieuwer-Amstel, drietal M.
van Poelgeest, A. J. M. Vocking en J. Koningen.
2e Prijs afdeeling Amsterdam IV, drietal T.
Verhoef, J. ,Sinderam en A. Helt.
3e Prijs ~:fdeeling Amsterdam III, drietal J.
van Muide1, J. H. Maan en N.A. Schuman.
4e Prijs ~fdeeling .Amsterdam I, drietal II. L.
Benne, P. l;f. A. Bouman en G. H. Elserman.
5e Prijs afdeeling Monnickendam, drietal D.
Lenier, M. Wildschut, N. Nagclhout.
Overga,ngskl,asse.
Totaal aantal uitgekomen afdeelingen 29).
le Prijs afdeeling Nieuwer-Amstel (Amstelveen), drietal J. Raadschelders, .A. Blank en J.
Buskermo~en.
2e Prijs afdeeling Nieuwer Amstel (Bovenkerk), drietal J. Moleman, H. v. d. Bijl en M.
v. d. Heuvel.
3e Prijs afdeeling Amsterdam I, drietal Ph.
Petrie, J. M. .Altena en J. E. van Nie.
4e Prijs afdeeling Volendam, drietal J. Molenaar, K. Buys en Jac. Tuip te Jonge.
5e Prijs afdeeling Weesp, drietal C. L. Waaterman, W. Leenheer en J. G. Bruin.
6e Prijs afdeeling Assendelft, drietal L. Koopman, S. Bos en G. Kroon.
GEWESTELIJKE LANDSTORMOOMMISSIE
STELLING VAN AMSTERDAM.

In 'de vergadering der Gewestelijke Landstorm Commissie Stelling van .Amsterdam, gehouden op Maandagmiddag, 27 September 1.1.
in Hotel .American te Amsterdam, werden tot
leden der Commissie geïnstalleerd de heeren :
Burgemeester C. A. Straman van Ouder-Amstel
en Burgemeester Mr. D. F. Pont van Uithoorn.
In verband met het financieel resultaat van
de herdenking van het •tienjarig bestaan van
het Landstormkorps Stelling van .Amsterdam,
werd besloten af te zien van het voornemen om
in 1927 een Landdag te houden en de wensch
uitgesproken de bijeenkomst in 1927 tot een
Korpswedstrjjd te beperken.
De aanwezige leden der Commissie stelden
zich ten slotte garant voor de dekking van het
deficit op de opvoeringen "Je Maintiendrai ",
gehouden bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Landstormkorps.

Portvrijdom
In het tijdvak van 18 tot en met 23 October
1926 moet een telling gehouden worden van
dienststukken, welke onder No. 63 Departement
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw verzonden worden, te splitsen .in :
a. dienstbrieven.
b. diensti>riefkaart.en.
c. ~edru.kte dien(:ststukken.
d. aangeteekenàe dienststukken.

De telling dient gehouden te worden voor de
dienststukken van :

I. Commandanten van verbanden en korps~n
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land•
storm;
II. a. de Gewestelijke Landstormcommissiën,
ook de leden onderling;
b. de Plaatselijke Landstormcommissiën,
ook de leden onderling, en
c. de Plaatselijke Leiders.
De resultaten yan de telling der stukken van
commissiën en personen bedoeld onder II wqrden
vóór 31 October 1926 door tusschenkomst der
Gewestelijke Commissiën bij de Nationale Landstormcommissie ingewacht.
LANDSTORMKORPS ROTTERDAM,

Op Zaterdag, 11 September j.l., des namiddags
van 1 tot ± 6.30 uur hadden de schietwedstrijden
en sportwedstrijden plaats, uitgeschreven door
de Gewestelijke Landstorm.commissie, voor de
vrijwilligers van het Verband Rotterdam, t.w. de
Afdeelingen Rotterdam en omliggende gemeenten
benevens de afdeelingen op de eilanden, lJ sselmonde en H oekschewaard.
Te ± 1.30 ure opende de Voorzitter der
Regelingscommissie, Ds. J. C. H. Scholten, met
woorden van welkom de bijeenkomst. Vervolgens
voerde het woord Generaal Duymaer van Twist,
Voorzitter der Nationale Landstormcommissie,
die de beteekenis van deze wedstrijden en het
houden van landdagen uiteenzette, waarna midden op het terrein onder de tonen van het Wilhelmus de vlag werd geheschen ten teeken, dat
de wedstrijden een aanvang namen. Hierna werd
e~n begin gemaakt met het afwerken van het
programma.
Gedurende de wedstrijden waren verschillende
leden van het Eere-Comité aanwezig, o.w. de
Hoofdcommissiaris van Politie, de heer Sirks, de
Voorzitter der Hoofdlieden der Brandweer, de
heer Driebeek, de Directeur der Maatschappij
Fijenoord, de heer Ir. de Kanter, de Commandant der Afdeeling Mariniers, Overste Oele, de
heer de Monehy, Lid der firma Pakhuismeesteren
diverse leden van Plaatselijke en Gewestelijke
Commissies" ':ln vele ao.d~re autoriteiten en ge.
noodigden.
'
·
~~•··"
Het oud-Sta:l'muziekkorps, onder Directie van
den Kapelmeester Jac. Dorrenboom, luisterde de
wedstrijden op en hield het vrij talrijke publiek
van de landstormafdeelingen met prettige muziek aangenaam bezig.
De uitslagen der Sportwedstrijden waren als
volgt:
100 M. hardloopen: le prijs P. J. Janse, Rotterdam, in 12.6 sec.; 2e pr.: P. van Vollenhoven,
Rotterdam, in 12.8 sec. ; 3e pr. M. Bos, Klaaswaal, in 12.9 sec.; 4e pr. G. Kortus, Zuid-Beier.
land, in 13.6 sec.; 5e pr. D. Bijl, Zuid-Beierland,
in 14 sec.; 6e pr. G. van Geyn, Rotterdam, in
14.1 sec.; 7e 'p r. C. Smit, Rotterdam, in 14.4 sec.;
Se pr. C. L. Bienbar, Rotterdam, fo 14.8 sec.
Verspringen: le pr. M. Bos, Klaaswaal, 5.50
M. ; 2e pr. D. Bijl, Zuid-Beierland, 5.50 M.; · 3e
pr. P. Janse, Rotterdam, 5.45 M.; 4e pr. A. J.
Sohlen, Rotterdam; 5e pr. C. Stougie, Hillegersberg, 5.18 M.; 6e pr. C. Bienbar, Rotterdam, 4.98 M. en 7e pr. J. de Vries, 4.95 M.
Hangranaatvèrwerpen: le pr. M. Bos, Klaaswaal, 46.40 M.;· 2e pr. D. Visser, nud-Beierland,
46.30 M.; 3e pr. J. Westraten, Rotterdam, 46.05
M.; 4e pr. W. Stolk, Rotterdam, 45.75 M.; 5e pr.
G. Bervoets, Klaaswaal, 45.60 M. ; 6e pr. C.
West rate, Rotterdam, 45 M.; 7e pr. C. de Bruin,
Hilfogersberg, 44.80 M. ; 9e pr. M. van Boven,
Rotterdam, 42.50 M.; 9e pr. H. Kooiman, IJsselmonde ·; lOe pr. D. v. d. Berg, Poortugaal; lle
pr. C. Bienbar, Rotterdam; 12e pr. G. v. d.
Veen, Rotterdam; 13e pr. J. v. Steenselen, Westmaas; 14e pr. F. Baan, Zwijndrecht en 15e pr.
L. van Bergen, Westmaas.
Polsstokvèrspringen: le pr. M. Bos, Klaarwaal,
7.23 M.; 2e pr. D. Bijl, Zuid-Beierland, 6.44 M.;
3e pr. 0. Stougie, Hillegersberg, 6.33 M.; 4e pr.
G. Kortus, Zuid-Beierland, 6.33 M.; 5e pr. L.
van Bergen, Westmaas, 6.31 M.
Touwtrekken: le pr. W. K. Barendrecht, Heinenoord; 2e pr. M. Bos, Klaaswaal; 3e pr. C.
Westrate, Rotterdam; 4c pr. J. Vos, Mijnsheerenland; 5e pr. De Vries, Rotterdam; 6e pr. Bijl,
Pernis; 7e pr. J. Westrute, Rotterdam; Se pr.
v. d. Bogerd, Hillegersberg.
Leider dezer we<lstr~den was de Res. 2e Luite-

nant der Infanterie 0. Verdoorn, terwijl als
Voorzitter der Jury fungeerde de heer A. E.
Leijdekker.
De uitslagen der Scµietwedstrijden waren als
volgt:
Schietwedstrijden. korpswedstrijden: eereprijs,
gewonnen door 0. v. d. Velde, Rotterdam, met
49 punten, na loting met vier andere schutters.
Korpswedstrijden: le pr. Rotterdam-West met
Guddee, .Monshouwer, Dentro, Hoek en Kramn
226 punten, waaronder 7 rozen; 2e pr.
%
drecht, met 225 punten, waaronder 9 rozen;
4c pr. Mijnsheerenland, met 218 punten, waaronder 5 rozen,
Personecle wedstrijd: le pr. C. v. d. Velde, Rotterdam, 49 punten; 2c pr. G. Arkenhout, Rozenburg, 48 punten; 3e pr. M. Bos, Klaaswaal, 47
punten; 4e pr. Kleiberg, Zuid-Beierland, 47 punten; 5e .pr. C. Weeda, Rotterdam, 47 punten; 6e
pr. A. van Leenen, Zuid-Beierland, 46 punten.
In verband met het late uur is de vrije baanwedstrijd niet doorgegaan.
De Leider der Schietwedstrijden was Rcs. le
Luitenant der Grenadiers J. Kok, die daarin op
zeer verdienstelijke wijze werd bijgestaan door
den sergeant-majoor-instructeur Noorlander, den
res. sergeant-majoor Hosman, den sergeantmajoor Feenstra en den sergeant-fourier de Jager, de beide laatsgenoemden meer speciaal voor
den geluksbaan.
Als Voorzitter der Jury voor laatstgenoemde
wedstrijden trad op de Res. le Luitenant der
Veld-Art. J. van Walraven.
Hierbij kan worden vermeld, dat vele fraaie
prijzen (medailles, etc.) werden geschonken, t.w.
voor Eere-prijs: een zilveren beker door Mevr.
Van Buren-Kuyper, echtgenoote van den kolonel
b. d. A. N. C. S. van Buren; een groot verguld
zilveren medaille door den Kolonel b. d. van Buren 3 medailles van de Nationale Landstorm'
commissie
(verguld zilver, zilver en brons), en
verder nog een aantal medailles van den heer
Mr. W. A. C. van Dam, Res. Kapitein der Grenadiers, de Heineken 's Brouwerij, het Rotterdanmsch Nieuwsblad, den Res. Luitenant-Kolonel H. C. van Capelle, de heeren Ir. A. de Kanter, A. E. P. M. Driebeek, D. G. van Beuningen
e. a. Door de Plaatselijke Commissie te Klaaswaal was eveneens eene medaille beschikbaar gesteld voor den besten schutter van. de afd~eling
Klaaswaal.
·
Voorts waren door de firma J amin, Driessen,
The Vittoria Egyptian Cigarette Co. Ltd. en de
British-American Tobacco Cy. (Holland) nog
verschillende artikelen voor prijzen beschikbaar
gesteld. Den Schenksters en Schenkers hulde en
dank!
Verder onzen dank aan de drukkers van het
programma, de Gebr. Ilosman, voor de belangrijke reductie daarop verleend en de verdere
medewerking.
Tijdens de wedstrijden kwam de Burgemeest~r
van Rotterdam te pl.m. 2½ ure op het terrem
en onderhield zich met vele aanwezigen. Te pl.m.
4½ uur werd wederom onder de vlag verzameld
en beklom de Burgemeester Wytema het spreekgestoelte om in kernachtige bewoordingen zijn
waardeering uit te spreken over de landstormers.
De heer Duymaer van Twist dankte den Bl'.rgemeester voor zijn woorden en stelde voor, dit te
bezegelen met een driewerf "Leve de Burgemeester'' aan te heffen.
Vervolo-ens voerde spr. het woord tot den Generaal Fris die voor de laatste maal in zijne hoedanigheid ~an Inspecteur van den Vrij willigen
Landstorm in ons midden was, en dankte Z. H.
E. G. voor hetgeen Generaal Fris gedurende zijne
periode als zoodanig voor het Instituut heeft
gedaan.
.
Inmiddels was het vooral voor de sch1etwedstrij den later geworden dan was aangekondigd,
en waren deze wedstrijden eerst te pl.m. 6.30 ure
geëindigd.
Daarna werden door den Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie Rotterdam, Res.
Luitenant-Kolonel H. C. van Capelle de medailles en de prachtige beker uitgereikt, waarbij
eenige woorden van dank gebracht werden aan
allen, die tot het welslagen van dezen dag hadden
médegewerkt.
Vervolgens had de uitreiking plaats van de
overige prijzen (kunst- en i:tndere voorwerpen)
door den heer Ruys, Secretalis der Regelingscommissie.
De wedstriiden hadden, dank zij het fraaie
weder, een goed ve::.'loop, zoodat het een aangename dag is geweest, waarop met genoegen kan
worden teruggezien.

HET LANDSTORMBLAD
VAN OCTOBER 1926.
TWEEDE BLAD.

Landdag Bijzondere Vrijwillige
Landstorm in Friesland.
Een schitterende sluiting vam. de serie
landdagen.
Begunstigd door heerlijk herfstweer werd in
Frieslands lustwarande, het schoone Beetsterzwaag,
een landdag van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in Friesland gehouden.
Duizenden, per tram, per fiets, per autobus en
auto, hadden zich naar het terrein van dezen Landstormdag begeven.
Bijzondere kleur werd aan het gebeuren gegeven
door de aanwezigheid van vele autoriteiten.
Reeds 's morgens kwart na acht ving de landdag
a,an, en begon men met schietwedstrijden, terwijl
daarna een estafetteloop plaats had.

Een officiëele ontva-ngst.
Maar te 11 uur begonnen de eigenlijke feestelijkheden, toen de autoriteiten, voor het overgroote deel
per extra tram gearriveerd, aankwamen.
Zij werden allereeerst op het gemeentehuis van
Opsterland officieel ontvangen. Ter ontvangst waren
o.m. aanwezig de burgemeesters van een groot aantal
omliggende gemeenten, waarvan verschillenden met
den ambtsketen getooid.
Van de autoriteiten noemen we: Z.Exc. J. M. J. H.
Lambooy, Minister van Oorlog, H. Colijn,
oudMinister-President, eerevoorzitter van het Nat. Landstorm-Comité,
Gen.-Majoor L. F. Duymaer ·van
Twist, voorzitter van dit co1,r1.ité, den Commissaris
der Koningin in Friesland, Mr. P. A. V. Baron van
Harinxma thoe Slooten en echtgenoote, de heer B.
Okrna, lid van Ged. Staten van Friesland, de leden
der Tweede Kamer J. Bakker, mr. Bijleveld en H. A.
Leenstra, oud-Minister V. H. Rutgers, G. F.
Boulogne, secretaris van het Nat. Landstorm Comité
en voorts verschillende secretarissen van gewestelijke
landstormcommissies.
De Burgemeester van Opsterland, de heer M. J.
· Selhorst, begroette de autoriteiten in een korte toe-,
spraak, zijn vreugde uitsprekend over hun aanwezigheid in Beetsterzwaag. In 't bijzonder bracht spr. een
woord van hulde aan den heer Duy:qiaer van Twist,
onder wiens leiding het instituut van den Vrijwilligen
Landstorm is geworden "een massief pantser tegen
ongerechtigheid.".
Minister L a m b o o y sprak namens de gasten
een woord van dank voor de ontvangst. Een uitnoodiging als deze valt meest in goede aarde, maar voor
dezen landdag waren er nog meerdere redenen.
Het is een buitengewone vreugde, in dit pronkjuweel van ongerept natuurschoon te
verkeeren.
Maar bovenal is spr. hier gaarne uit een reden van
dankbaarheid. Juist in de sombere dagen, toen de
misdadige greep naar de kroon werd gedaan, ging
van Friesland groote kracht uit en waren het de
Friezen met de Limburgers die het snelst dáár waren,
waar een bolwerk moest worden opgericht. Daarom
was het allen, die voelen voor handhaving van het
gezag, een oorzaak van blijdschap, om hier te komen.
Spr. hoopt, dat de geest, die in de Friesche land-

FE"CILLETON.

Het Einde van den Starotsa
De deur ginP' open, en ze ging dicht. Het was de
kerkerdeur. En de Starotsa, de burgemeester van
het dorp, zat daar opgesloten, in hechtenis genomen
op last der bolsjewistische Regeering, die thans in
Rusland den scepter zwaaide.
Het was in het jaar negentien honderd achttien,
Sinds een jaar wapperde de roode vlag met de vuurroode Sovjetster boven Moskou, en omdat de Starotsa
had beweerd, niet te p-elooven aan den communistischen heibtaat, was hij in hechtenis genomen.
Ivan Serguwitch was zijn naam, en Katinka heette
zijn vrouw. H~i was uit haar armen gesleurd, en
morgen vroeg zou hij sterven ...
De schemering nam toe, de dag daalde. Het "'as
de laatste avond zijns levens, en een plechtige ~tilte
omringde hem.
Hij was niet bevreesd. Zijn hart was be: eid, den
Eeuwige te ontmoeten, en innerlijk vrij ge•:.iaakt, kon
hij beter onderscheiden. De enge gre,1·,zen van het
denken zetten zich uit ...
Thans zag hi,i het bedrop-. de 'eugen van het
Bolsjewisme nog duidelijker dan v.-oeger. Het ging
om de macht, om de heerscha:.pij; het was de
tyrannie van enkelen over vele tniHioenen, en deze
enkelen konden zich slechts sta;,,1de houden door het

stormers van 1918 was, nog blijve, zoolang een antirevolutie-instituut noodig is. Spr. bracht een driewerf hoera op den Frieschen landstorm uit, dat luide
instemming vond.
·
Nadat koffie gereserveerd was, begaven dè autoriteiten zich naar het Landdag-terrein, waarboven
intusschen eenige vliegtuigen cirkelden.

De opening.
Hier vond de opening van den Landdag plaats met
een kort gebed en een rede van den waarn. voorzitter van het Friesch Nationaal t11ndstormComité. M r. P. S. G e r b r a n d y, van
Sneek, lid van Ged. Staten van Friesland. Deze liet
allereerst de beide eerste coupletten van het Wilhelmus zingen.
Hierop richtte hij een woord van welkom tot Minister Latnbooy, den Commissaris der Koningin, Ou<IMinister Colijn, Gen.-Maj. Duymaer van Twist. Namens het Comité begroet spr. allen, burgerlijke en
militaire autoriteiten, leden van en belangstellenden
voor den Landstorm, in 't bijzonder ook de trouwe
mannen van 1918, van wien spr. verwacht, dat hun
aanwezigheid een stempel zal drukken niet enkel op
dezen eenen dag maar een voortdurend bewijs zal
blijven, dat de Landstorm-beweging populair is en
populair zal blijven, wortelen zal hebben en steedJ
meer krijgen in heel ons nationale leven.
Spr stond hierop uitvoerig stil bij de beteekenis der
woorden "Als het moet", in het program van den
Landdag meerdere malen gebruikt.
Spr. wees er op, dat de landstormbeweging haar
kracht ontleent aan haar innerlijk wezen. Vrijwilligheid is onze kracht. Waarachtig nationaal besef, dat
dát in ons leeft en leven moet, wil deze dag getuigen
aan vriend en vijand. Als dat aanwezig is, heeft onze
belofte van trouw uitgedrukt in "als het moet" grooter macht dàn gansch een leger. Dat dat aanwezig is
geweest en nog is, danken wij aan God Almachtig,
Die onze historie maakte. Hem erkennen wij als den
Behouder van ons Nederlandsche volk. Eén ding hebben wij vooral voor op andere volken: een vorstenhuis en een vorstin, wier leven zoo samengeweven is
met ons nationaal bestaan, dat wie zijn pijlen afschiet op Haar, ons volk treft.
Spr. beëindigde zijn rede met voor te stellen, aan
H. M. de Koningin het volgende telegram te zenden:

Telegram aan H. M. de Koningin.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm in Friesland, met genoodigden en belangstellenden in
landdag bijeen te Beetsterzwaag, spreekt zijn
blijvende trouw uit aan Uw persoon en Uw
Koninklijk Huis, zijn onveranderde wil om pal te
staan ter verdediging van Uwer Majesteits troon
en daarmede ter beveiliging van de hoogste goederen onzes volks en bidt Uwe Majesteit met Haar
Koninklijk Huis in Haar persoonlijk leven en in
Haar taak tot handhaving van gezag en vrijheid
den zegen des Almachtigen toe.
GERBRANDY, Voorzitter.

Plechtige Vaandeluitreiking.
Onmiddellijk na de opening had plaats de uitreiking van het vaandel aan het Friesch Verband van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm namens een
damescomité. De uitreiking had plaats bij monde van
Mevrouw Baronesse C. F. Harinxma thoe Slooten,
Baronesse van Harinxma thoe Slooten.
Spr. zeide met blijde ingenomenheid bevestigend
geweld en de verkrachting van het recht. ~-et geweld
bedekte de bolsjewistische regeerder<.: als een isewaad ...
Het werd al donkerder in de cP:, en in de duisternis en in de stilte rijzen er bE;'r./den voor onze zielsoogen op, die in het drukke: bedrijf des levens niet
werden ontdekt.
Het is de tafel onz'i· herinnering. En de voorspoed
en de tegenspoed de teleurstellingen en de blijde
verrassingen, w; ~~eliederef!. en stervenssnikken, dat
alles teekent zich in zulke oogenblikken klaar en
scherp, in lichtende beelden, af op de tafel onzer
herinnerirg-.
De f:' arotsa dacht aan Katinka. Nu was· hii oud ,
maar ,1ij was jong geweest, en Katinka was jong
fl'P'., eest, en toen . ii in het bruiloftsgewaad door het
uorp reden, juichte het heele dorp. Het was een
eenige dag - nooit te vergeten! Sidorski, de knecht
die ook al vergri.isd was, was toen nog jong en mend_e
de paarden. Hi,i had de paarden nog een schep ha ver
extra geg-even, en zi.i steigerden van moed en kracht,
en de bellen aan het tuig schitterden en fonkelden
in het zonlicht.
Het was thans een vreemde wereld geworden, maar
de Starotsa bleef den Tsaar trouw, zooals zijn
vaderen den Tsaar trouw waren geweest. Er viel
veel te hervormen; hii wist het wel. Maar hij wilde
niet de bloedige baan d'r revolutie op, en daarom
zou hii morgen vroeg worden doodgeschoten ...
Hii strekte zich uit op een bos stroo, die de cipier,
door menschelijke erbarming bewogen, in den hoek
van den kerkër had neergelegd, en zijn slaap was

geantwoord te hebben op het verzoek, om dezen dag
het vaandel uit te reiken. Wij, vrouwen, hebben zoo
zelden gelegenheid om te toonen, dat ook wij ons één
gevoelen met den Landstorm. Wij weten, dat gij, ,,als
het moet" gaarne uw gezin zult verlaten om de gemeenschap en daardoor uw gezin te beveiligen tegen
oorlog en revolutie.
Het vaandel is symbool van eenheid en trouw en
het zal de zoo noodige bezieling schenken, wanneer
gij onverhoopt uw zoo moeilijke taak zoudt moeten
vervullen.
Mevr. van Harinxma besloot haar uitnemende toespraak met een driewerf hoera voor den Frieschen
vrijwilligen landstorm.
Deze hoera's werden algemeen overgenomen en nog
geestdriftiger, toen oud-Minister Colijn een hoera
inzette ter eere van Mevrouw en alle Friesche vrouwen.
Met enkele woorden dankte Mr. Gerbrandy. Hij
zei, Mevr. Harinxma te beschouwen als de vertegenwoordigster der Friesche vrouwen, die wegens haar
sympathie voor den Landstorm wel gerekend kunnen worden tot dit korps te behooren.
De commandant van het Friesch Verband, kapt.
Sitsen, aanvaardde namens het Verband het schitterend vaandel.
De heer Mobach van Leeuwarden, die met
Tjitse Jans Offinga te Exmorra - ook in 1918
in den Haag de Friesche vlag voor de mannen uitdroeg, liet het nieuwe vaandel ook nu den grooten
stoet Friesche Vrijwilligers van 1918 - ruim 1400
- die voor de officieele tribune defileerden, voorgaan.
Hierop werd gepauzeerd.
De middag werd begonnen met een defilé van het
Motorkorps. Dit had al 's morgens vroeg te QuatreBras geoefend onder bevel van reserve-kapitein Mr.
D. van Welderen baron Rengers, van Leeuwarden,
waarbij Minister Lambooy en Oud-Minister Colijn
het korps inspecteerden.
Van de medeY:erking van rle Friesche Afdeeli· .g
van het Landstormmotorkorps dient nog het navolgende te worden vermeld:
Bij den opzet van den Landdag in Friesland was
dadelijk ter meerdere opluistering van dien dag een
oefening van bovengenoemd korps op touw gezet,
welke oefening gevolgd werd door wedstrijden van
motorrijders op de terreinen van den Landdag.
De opzet van de oefening was, het vervoer van
troepen uit Dokku::n en Leeuwarden naar Hemrik d>ij
Beetsterzwaag. Gedurende dit vervoer werden door
vliegtuigen, 3 :.1 getal, fotographische opnamen gemaakt van de colonne. Door d~7P fotographische op•
namen werd ten duidelijkste va-tgesteld, dat het
Vrijwillig Landsto;•mknrp:, Motordienst er mag
wezen, want dat op die - willekeurige - tijden,
die groote massa automobielen, ...t: 50 in getal, benevens ± 60 motorrijders op behoorlijke afstanden
achter elkaar konden rijden. Een staaltje van deze
prestatie heeft het korps ook gedemonstreerd in
Beetsterzwaag, alwaar ze te ongeveer 1.30 uur nam.
voor Z.E. den Minister van Oorlog heeft gedefileerd.
In den loop van den morgen was bij Quatre-Bras
door Z.E. den Minister van Oorlog en Z.E. den OudMinister Colijn het korps geïnspecteerd. Beide autoriteiten hadden zich grondig doen inlichten over den
opzet van .ie oefening en de wijze van uitvoering en
hebben hunne tevredenheid betuigd over de paraatheid
van dit korps, temeer waar bij de Motordienst anders
dan bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, zeer
zoet. Hi.i ontmoette Katinka in zi.in droomen, en toen
zij weende, troostte hi.i haar. ,,Wij zullen elkander
wederzien", zeide hij: ,,en dan zullen we gelukkig
zijn."
Verfrischt ontwaakte de Starotsa. Het was nog
vroeg in den mori;ren; een grijze schemering viel in
de cel, terwijl de deur voorzichtig werd geopend.
Het was de cipier. Hi.i zag den grijsaard geknield
voor de houten bank, en eerbiedig wachtte hij, totdat
het gebed geëindigd zou zi.jn.
De Starotsa rees langzaam op. Het was voor zijn
oogen in de schemerinJ?; moeilijk den binnenkomende
te onderscheiden, doch hi.i herkende den cipier aan
diens stem. Ze klonk droevig en gedrukt.
, Ik had uitstel der executie verwacht," zei de
cipier; ,,maar de Volkscommissaris is onverbiddelijk.
Er wordt verteld, dat er een contra-revolutie aan den
gang is, en dat besliste uw lot."
De Starotsa luisterde met de gelatenheid van een
martelaar.
,,Al was er geen contra-revolutie uitgebroken,"
zeide Mi: ,,dan had ik toch moeten sterven. De
revolutie-tfü~er heeft dorst: hii dorst naar bloed."
HU nam uit zUn jas een schrijven, De brief was
gesloten, en het adres van Katinka stond er op.
"Wilt ge dezen brief aan Sidorski geven?" vroeg
hij. ,,Sidorski zal wel in de buurt zi,jn, als ik word
gefusilleerd."
"Ik beloof het u," antwoordde de cipier; ,,laten we
nu gaan, vadertje!"
De r wangenwagen stond reeds te wachten. Er

veel vrijwilligers zich verbonden hebben, die nooit
in het leger dienst hadden z.edaan.
Dit resultaat moet voor den Districts-Commandant
res. kapitein Mr. D. van Welderen Baron Rengers,
die belangeloos zeer veel tijd besteedt aan de oefeningen van den Frieschen Motordienst, wel een bijzondere voldoening zijn, nu door de Hoogste Autoriteiten in het land waardeering wordt uitgesproken
over het korps.
Evenals de chauffeurs en motorrijders bij de oefenjng blijken hadden gegeven van hunne bedrevenheid
in het rijden in verband, werdeh 's namiddags door
de motorrijders individueel · proeven van bekwaamheid afgelegd in het besturen van hun motor bij de
behendigheidswedstrijden. Voor deze wedstrijden
waren door het Landdag-Com~té prijzen beschikbaar
gestèld,· die ·· na 'afloop werden uitgereikt, terwijl de
eerste prijs, uitgeloofd door Mevr. van Welderen
Baronnesse Rengers, echtgenoote van den DistrictsComman'.dant, . gewonnen wérd door D. F. Hofstra te
Duûrswouae.

'HULST.

/

De mannen van 1918, ·
'De · mannen van 1918 stonden . in carrévorm voor '
de •- officieele tribune opgesteld, toen· - een half uur
over tijd - · de officieele aanwezigen· weer op de '
tribune plaatsnamen.
. Lt: Hof~an . presenteerde ·hierop de mannen van
.1918. aan ·den min. van Oorlog en aan Gen. Maj.
Duymaer'. van •Twist.
De .Minister . van. Oorlog hield hierop een toespraak
:waarin hij zeide voor dezen dag gevraagd te hebben
a.an G'en. Majoor Duymaer van Twist, af te wijken
., van de strenge regels op een landstormdag om' buiten . het programma om - - een enkel woord te
kunnen richten tot de mannen ·van 1918. Spr. meent,
dat het pr~gramma van' dezen dag twee bijzondere
feiten bevat. - Dat is in de eerste plaats de plechtig-

[fer gelegenheid van dè ingeb~u1k1-ie'truug van de meuwe sc,:uelbaan.
heid van vanmorgen en in de tweede plaats het défilé .
van de mannen van 1918.
De mannen van . 1918 - als wij hier bij een ~iSn,
zijn we in een stemming van blijdschap · en opgewektheid e;n is het gemakkelijk, voor den_ landst'o rm

in geestdrift te zijn. Maar bi.i het ontstaan van dien
landstorm leefden we in sombere stemming. De gedruktheid was groot, de plotselinge feiten hadden
ons beduusd gemaakt. Maar ziet - er waren mannen, die voelden, dat er een daad gesteld moest wor•
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zaten vijf ter dood veroordeelden in, en de Starotsa
was. de zesde. Ze kenden elkander niet, maar het
waren lotgenooten; :;;traks zouden zi.i rusten in denzelfden kuil.
De koetsier sprong op den bok, en roode gardistenruiters begeleidden te paard met geschouderd geweer ter weerszi.jden den somberen wagen.
Het werd lichter; het was de dag. De morgenzon
kampte met de zware nevelwolken, en soms werd een
bleeke schijf gezien; dat was de zon.
De menschen bleven staan, toen de gevangenwagen
voorbij reed. Hi.i reed elken morgen voorbij; nu al
veertien dagen lang. De roode ruiters werden nooit
gemist, en de toeschouwers kenden de bedoeling. Zij
staarden den wagen, die in den gri.izen nevel verdween, na met medeli,jdende harten.
De wagen was spoedig buiten de huizen, en op een·
verhooging van den bodem, bij den muur van een
oi;;d, vervallen kloostergebouw werd stil gehouden.
De agent der Sovjetregeering las de namen van de
veroordeelden op; van alle zes. En de Starotsa
schreed naar den kuil, waarin hij straks zou rusten.
Een roode gardist hield er de wacht.
De grafkuil had wel een paar voeten dieper gegraven mogen worden. Het was de schuld van den
doodgraver, die het niet zoo nauw meer nam, nu hU
zoo veel kuilen had te graven.
"Het is voor u geen bezwaar, Starotsa," sprak de
roode gardist, ,,u zult elders rusten".
De gardist sprak op gedempten toon, opdat de
anderen hem niet zouden hooren, en de Starotsa keek
hem met eenige verwondering aan. Toen echter her-

Van links n:tar rël:hts: Ds. H. J,mscn, Legerpredikant in aigemecnen
dienst, de heer L. F. Duymaer van Twist en Zijne Excellentie
J. M. J. H. Lambooy.
kende hi.i den huisknecht Sidorski, die zich in een
ges,:,nkkeld ,:rardistenpak had gestoken, om_zijn baas
nog éèi. 1<eer te spreken.
"God ze7ene u, trouwe Sidorski," zeide hij; ,,ik
schreef een "--f'scheidsbrief aan Katinka, en de cipier
heeft den briet. Hij zal hem je overhandigen."
Op dit oogenbl1::- brak de zon met macht door de
nevelwolken heen. "'ii omarmde zegevierend de
koude winteraarde, en he.ar stralen wierpen een gulden weerschijn op den somt. ~ren kuil.
'
De ter dood veroordeelden , 'Tden tegen den kloos~
termuur geplaatst, en een soî..: aat wilde hen een
blinddoek voor de oogen binden. l\faar met · een gebiedend gebaar weerde de Starotsa dtn blinddoek af.
"Een oogenblik!" zei de Starotsa: ,/iodat ik ee:i
laatsten groet brenge aan mijn vadërlam. '"
·.
De soldaat keek zijn luitenant aan. En deze· vond
het goed.
Een verheven licht straalde uit de oog~:ri van deri
Starotsa; er scheen een Gode g-ewijd lied ·-vat z}il}
lippen te zullen ruischen, Hij hief zijn r~cliter_ha:r,rl
omhoog met een plechtig gebaar, en hij riep: ,,God
zegene u, land m~jner vaderen!"
,
Zijn oog zag op geslachten, die nog geboren moesten worden en de morgenzon scheen in haar klaàrhci~
.
Doch ze ging ·onder voor den martelaar, tóe~ 'hij
werd geblinddoekt, en de andere martelaren werdei:i
ook geblinddoekt. Ze gaven elkander de hand. Ze
hielden elkanders hand vast. Zoo zouden zij den ·ont:zaglijken drempen der eeuwigheid overschrijaêri.
Het vuurpeloton trad aan. De luitenant -hief den ·
'

--

'
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degen omhoog en de geweren knetterden. En zij
stortten neer in hun bloed, bij den grauwen muur,
alle zes martelaren ...
Boven het dorp, waar de Starotsa als burgemeester
had geregeerd, loei.de de winterstor,n. De windvaan
op den nok van het dak knarste in haar scharnieren,
en Katinka luisterde naar het knarsen. Een jaar
geleden was er de windvaan opgebracht; de Starotsa
had niet gerust, voordat zij er op was, en hij had er
wat schik van gehad - ze was de eenige windvaan
in 't heele dorp!
Hij had tot Katinka gezegd: ,,Kom eens kijk$,
m'n kind - wat zegt ge er van? Nu behoeven we
maar naar den nok van het dak te kijktm, om te
weten, van waar de wind waait."
De Starotsa zou niet meer naar de windvaan zien;
lÏet was afgeloopen. Katinka :1ad nog- steeds gehoopt,
tot heden middag toe, dat hij terug zou komen, maar
to:.1 was er een g-eheimzinnig schrijven afgegeven,
en daarin stond: ,,De Starotsa is dood; de Bolsjewiki
hebben hem gefusilleerd, en hi.i komt nooit meer
terug."
Er gingen in die bloedige dagen velen van die
. 'lmbere brieven, door verborgen vrienden geschreve, rond. Ze bevatten doodstijdingen, en Katinka
wis. nu, dat zij een weduwe was. Deze Communisten, d, ~ verklaard hadden, dat zij het paradijs aan
Ruslanu zouden brengen, waren al vast begonnen,
r haar bes't'ê!n man te vermoorden ...
Hoe vre~selijk vlug- was alles gegaan! De vorige
week l\faarl..-lag was de Starotsa in hechtenis geno-

den en dat, als wij zeiden: je maintiendrai, al het
gevaar in nevel zou verdwijnen.
Wie zou het eerste woord spreken?
Velen zijn als zaaiers uitgegaan, om spoedig
daarna te oogsten. Eén van de zaaiers, die het
meeste succes had was Generaal-Majoor Duymaer
van Twist. En waarom haalde hij zoo'n groote oogst
binnen? Omdat hij rechtstreeks is gegaan naar een
der twee provincies, waarvan het meest te verwachten was. Hij ging naar Friesland. En toen wij daar
de vrije Friezen, maar die voelen dat de vrijheid
niet gehandhaafd kan worden zonder gezag, den
Haag zagen binnen trekken, wisten wij, dat de toestand gered was. Pas waren zij in de mobilisatie geweest.
Maar met edelen geestdrift namen zij de wapens
weer op en zegden •rrouw en kind vaarwel.
En daarom, omdat gij getoond hebt met daden,
bereid te zijn pal te staan voor Vaderland, Vorstenhuis en Gezin, gevoelen wij groote dankbaarheid aan
de mannen van 1918, de mannen van Duymaer.
Daarom wilde spr. hier spreken.
:(k zeg u dank - aldus spr. - hartelijk dank voor
hetgeen gij in 191'3 voor Vaderland en Koningin hebt
gedaan. Gij beseft maar half, welke groote diensten
gij ons land hebt bewezen! Ik wil u en uw geestverwanten opwekken, te blijven trouwe palladijnen voor
.God, Koningin en Vaderland.
Spr. eindigde met een driewerf hoera op de mannen van 1918, dat gevolgd werd door een hoera op
den Minister van Oorlog en daarna op Gen. Duymaer
van Twist. Vervolgens defileerden de mannen met
kranigen pas voor de tribune.
De heer S. S ij t s ma, Burgemeester van Oostdongeradeel, las hierop voor een uitvoerig telegra:n van
den eere-voorzitter van het Friesch Verband, Mr. J.
J. Croles, een groet aan de Friezen van 1918, naar
aanleiding waarvan spr. de aandacht vestigde op he:;
onderschrift van het portret van den heer Croles
in het programma: ,,Vice-president van het Gerechtshof te Leeuwarden. De man, die in de critieke
Novemberdagen van 1918 het initiatief nam tot den
oproep van de Friesche vrijwilligers, en de beweging
organiseerde." Spr. bracht naar aanleiding hiervan
een hoera op den heer Croles uit, dat luide instemming vond.
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stoelte werd hij met daverend applaus verwelkomd,
dat in een spontaan. ,,Zij zullen· het niet hebben!''
overging.
Het woord verkrijgende herinnerde spr. aan het
woord, dat de natuur voor elk gif een tegengif
geeft. Op het terrein van het dagelijksch leven
gaat die stelling zeker door. Spr. zegt dat inzonderheid met betrekking tot dezen dag. Er wordt geklaagd over inzinking en slapheid, maar dan is het
goed, de gelegenheid te hebben, een geestelijk bad
te nemen als vandaag, wanneer we enkele duizenden zien opkomen, om een ideëel doel te dienen en
daarvan getuigenis te geven en te toonen, dat, ,,als
het moet," men ook voor het hoog::.te offer niet zal
terugdeinzen. Daarom alleen is het te verklaren,
dat men op een dag als dezen naar Friesland tijgt.
Spr. is echter daarom niet alleen hier. . Hij denkt
ook terug aan de dagen van 1918. Herinnert ge u
nog - aldus spr. - hoe ik het voorrecht had, U
men; thans was het Woensdag en alles was reeds
beslist. Van de blijde hoogten des levens was Katinka
neergedaald in de valleien der smart en de zware
wielen der onbarmhartige Bolsjewiki-wals gingen
over haar hart. Zij steunde, en hare lippen waren
saamgenepen, alsof zij iets vreeselijks wrangs hadden geproefd.
De knechten en de meiden waren naar bed, en
Sidorski, dien z~i op kondschap had uitgezonden, was
nog niet terug. Z~i was de eenige, die nog op was;
zij wachtte op zijn terugkomst. En zij zat naast den
leuningstoel, waar haar man placht te zitten.
Ze was in de weinige uren, sinds de noodlottige
t~jding was vernomen, jaren ouder geworden. Ze zat
ineengedoken, luisterend naar den storm, die door
de kale hoornen en om de hoeken van het huis
gierde. En hare gelaatstrekken teekenden haar vermoeidheid.
0, zij zou het een benijdenswaardig lot hebben
gevonden, met haar man den dood in• te gaan! Zij
wilde hem volgen naar den kerker, maar hij had gezegd: ,,Katinka, de tijde~ zijn onzeker. Zoolang ik
afwezig ben, vervult gij mijn plaats hier - belooft
je me dat, Katinka ?"
Zij had het beloofd; toen had hij geglimlacht.
Star zat de weduwe voor zich uit te kijken. Hare
lippen bewogen zich - fluisterde z~i nu zijn naam?
Sterker loeide de storm; het was nacht en droevig
knarste de windvaan in hare scharnieren. De lamp
gaf echter haar rustig· schijnsel, en Katinka zat te
mijmeren over de oude tijden.
Toen werd er tegen de ruiten getikt, en zij ontwaakte uit hare gepeinzen. Een ruig mannenhoofd

in de koninklijke stallen toe te spreken, toèn ik,
na een moeilijken tocht in Nederland aankwam?
Spr. was in Engeland toen de moeilijkheden ,kwamen, Een Engelsche torpedoboot - te zijner beschikking gesteld - had Lem ergens op een punt van de
Fransche kust aan wal gezet en spr. moest maar
zien, in Holland te komen. Spr. zat echter niet' voor

Toen :tiebben wij samen overlegd, hoe die geest, gewekt in ons geheele volk, behouden kan worden.
Daaruit is geboren de Vrijwillige Landstorm, bereid
om wanneer ooit de hand naar den troon mocht worden uitgestoken, klaar te iijn.
Nationaal ook is hij in wezen, omdat zicL in den
landstorm een eenheid openb::1.art, die in ons volk

FRIESCHE LANDDAG TE BEETSTERZWAAG (30 Sept. 1926).

Hoe ctruk het ·was te Beetsterzwaag.

één gat gevangen en heeft zich méester gemaak(
van een Engelsche auto, waarvan de chauffeur, toen
hij hoorde waarvoor het was, .zich dadelijk beschikbaar stelde. Met een groote Engelsche vlag voorop
is spr. door Delgië gekomen en eindelijk gearriveerd.
~~!\ hij kwam, was het eigenlijke ':erk al gebeurd.
· ffiar had generaal Duymar van Twist voor ge21orgd
(applaus).
Wanneer het· ooit mocht voorkomen; dat ·het w.eer
zoo zal gaan - aldus spr. - zorg, dat ik gewaarschuwd .ben, want dan wil ik er ook bij zijn.
Een ·stem: Aan Albarda vragen. (Hilariteit).
Spr. had ook nog een persoonlijka reden om hier
te komen. Als men ·ais spr. midden in Centraal-Borneo een telegram ' krijgt, dat eenige Friezen u
waardig keurden, hun vertegenwoordiger in · de Staten-Generaal te zijn, dan legt ook dát een band!
Spr. komt hier ook niet alleen voor den F r i e .'ss c h e • n landstorm.
Spr. wil den landstorm zien als . nationale instelling bovenal. Nationaal in oorsprong allerecst, o:nmiddellijk uitvloeisel als ze is van 1918. Kort na
dat tijdstip had in spreker's kamer een bijeenkomst
plaats, waarbij o.a. tegenwoordig waren de oude . de
Savornin Lohman, oud-Minister Kolkman, Generaalmajoor Duymaer van Twist en de heer Dresselhu~s.

, riiet veel voorkomt. Ons land i:; verdeeld in vele
partijen, wat op :chzelf niet af te keuren is. Toch
hebben we behoefte, op een dag als. dezen een
symptoom te zien van nationale eenheid.
Nationaal ook in het doel. lMmers het karakter
van den landstorm zegt, dat het zich \{eert tegen
alles, wat á-nafionaal is, tegen hen, die geen nationaal gevoel kennen. Daartegenover zegt de Vrijwillig•e '" Lándstorm: wij willen Nederlander, zijn, Nederland houen.
O_o k is de landstorm een protest tegen te vèr
_gèdreven internatio~alisme en eindelijk spreekt uit
de Nationale Landstorm vooral de gedachte op te
komen tegen het anti-nationalisme, dat het heil verwacht van over de grenzen van Rusland.
Niet alleen negatief is het doel. Wij hebben ook
. een _positief doel, dat zich kenmerkt hierdoor, dat
de Bij.zondere Vrijwillige Landstorm als lichaam in
ons volksleven staat met den wil om in -ons volksleven te handhaven vrijhei,d en recht. En die worden
•; alleen bewaard, als wij hebben een regeering, die
belijdt, dat ook de -aardsche souvereiniteit ko:nt uit
-de ·hand van Hem, Die ook het lot der volkeren in
Zijn. hand heeft en aan Wien elke Overheid ook voor
de handhaving van haar rechten en de vrijheden
van het volk eenmaal verantwoording zal moeten

vertoonde zich voor het raam en Katinka herkende
en borg den brief toen zorgvuldig weg.
Sidorski, En hij riep: .,Doe open, bazin!"
• ,,Nu zal ik den Starotsa afwachten," zeide zij.
Zoo placht de Starotsa ook te doen, als hij e!'!n
Ze sçheen weer jonger dan zoo even. Z~i wendde
lange reis achter den rug had, of als hij diep in , de_n
zich naar de hooge, antieke kast, waar een warm genacht terugkeerde van de groote paardenmarkt te
voerde wintermantel hing, een kostbaar kleedingstuk,
Nischni-Nowgorod. Katinka bleef dan altijd op, h~m
dat zij ll'uim twee jaar geleden van den Starotsa op
afwachtend, en hij klopte aan 't zelfde raam, waar haar verjaardag had gekregen. Zij was er heel zuiSidorski aanklopte. Maar zijn woorden waren anders.
nig op, maar nu sloeg ze den mantel om, en zoo ging
"Katinka," zeide hij dan: ,,daar ben ik, Ivan!" En
ze naav buiten.
zij antwoordde: ,,Wees welkom, Starotsa - geloofd , , Het was bijna volle maan; tusschen de jagende
zij God!"
·
wolken door wierp z~i haar schijnend licht.
Doch deze stem riep: ,,Doe open, bazin!" ZG herKatinka keek omhoog, naar de windvaan. Toen
kende deze stem; het was Sidorski's stem.
'
liep ze de oprijlaan af. Zij voelde geen koude, want
Z~i g'Ïng naar de buitendeur, om er den grendel af ze dacht aan den Starotsa. En aan 't eind aer laan,
te schuiven, en Sidorski stond daar.
die in den dorpsweg mondde, bleef zij staan, rechts
"Treed binnen, Sidorski," zeide ze: ,,en welke - en links kijkend, zooals zij placht te doen, wannee,
tij ding brengt ge?"
zij' de k\omst wachtte van haar man.
H~i reikte haar den brief van den Starotsa over,
De stbrm geeselde de naakte vlakte, maar zij stond
en zij kuste den brief.
·
in de b~schutting van een zwaren eik, en zij luisterde,
,,Ik sprak den Starotsa nog, bazin, en zeide he:rn,
of het ~-estommel der wielen niet werd gehoord,
dat zijn lijk zou rusten in het dorp, waar hij zoolang , Doods eill verlaten lag daar de dorpsweg; er was geen
de Starotsa is geweest. Dat vertroostte hem, en hij
levend wezen te ontdekken, en nergens werd een
stierf als een held." .
·
lichtschijnsel gezien. Het groote boerendorp sliep .. .
Sidorski warmde zich aan de groote kachel, terw-ijl
Katinlrn wachtte lang op de komst van den StaKatinka hem een beker heete thee inschonk. Toen ·rotsa, · niaar zii werd niet ongeduldig, want de liefdE
vertrok h~i, om den lijkwagen tegemoet te gaan.
is gedu~dig. En eindel~ik werd toch het gestomme1
,,Wanneer komt de Starotsa ?" vroeg Katinka.
van een wagen gehoord; uit de richting van den
Sidorski wist het niet zoo precies. Hij dacht over -korenmolen, die met zijn acht reuzenwieken zonder
een uur en h~i haastte zich, den lijkwagen te bezeilen stond te malen.
reiken, terwijl h~i de pelsmuts diep ovef de ooren
.Van een eenzaam boerenerf klonk hondengeblaf :
trok.
het verstomde, en weer heerschte stilte. Maar het
Katinka ias den brief. Het was de laatste brief g estommel van den wagen werd sterker, en Sidorski
van haar man, het afscheid. Zij weende vele tranen
liep als een lijkbezorger voorop.
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aangekondigd in het AUOUSTUS-nummer van "HET
LANDSTORMBLAD" is thans gereed. Vele aanvragen
voor vertooning daarvan werden reeds ontvangen,
zoodat een tweede film moest worden vervaardigd.

AFDEELINGEN ! zendt tijdig Uwe aanvr.agen in ·,bij de
Gewestelijke Landstorm=Comm•issiën.
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belangrijker is. Dat symbool
we danken
er God voor - hebben we in het aloude Oranjehuis,
in Koningin Wilhelmina en de voortzetting van haar
huis.
· Spr. dankt de vrouwen van Friesland voor hun
meeleven en zegt: wanneer moeilijke dagen mochten
komen ,dan kunt ge verzekerd zijn, dat ook in het
kritieke oogenblik vanuit het Noordeinde zal klinken
de fiere leus: Je maintiendrai, ik zal handhaven de

rechten, de vrijheden en de orde van mijn volk.
Dan verwachten we van den Bijzonderen Vrij•
wiUigen Jiandstorm dat aanzwelt over heel
het land . de roepstem: Ja wij, o Koningin
van Nederland, wat ook geschiede1 op ons kunt gij
rekenen. Wij verklaren ons bereid, in Gods kracht
ook ons lev.en in te zetten voor de handhaving van
vrijheid en , recht. Wij buigen ons hoofd voor God
aHeen~r Daarom kunnen wij staan tegen alle a'.ardsche

'
"Bazin," zei de knecht: ,,staat u in den sto~
. den bleeke lippen als bij de helden, die in den strijd
vallen, terwijl zich in hun brekend oog de overwinStarotsa op te wachten?"
Hij moest de woorden tweemaal herhalen want de ning weerspiegelt.
windvlagen veegden de woorden van zijn lippen weg.
De overwinning ? Wanneer zou de overwinning
En Katinka antwoordde: ,,Ik heb het zoo menigmaal aanbreken? De wachter op den uitkijktoren, kon hij
gedaan; licht, dat ik het ook dezen keer doe!"
't zeggen?
,T oen het dorp uit zijn slaap ontwaakte, vernam
Er zaten twee vreemde mannen op eten wagèn, die
de opriilaan inboog. De eene was de eigenaar van het met ontzetting de droeve tijding, dat zijn
den wagen, en de andere was diens broeder. En toen Stárotsa door de Communisten was doodireschoten.
de hofstede was bereikt, droegen ze de doodkh,t Het ging als een electrische schok door de harten
voorzichtig van den wagen in de woonkamer.
, der arme moujiks 1 ), en zij balden hun vereelte vuis. ,,Sidorski," zei de bazin: ,,leid die vreemdelingen ten in machteloozen toorn tegen de heerschappijnaar mijn broeder, om daar te overnachten' en af te voerders te Moskou, die de edelsten des volks verrekenen!"
moordden.
De wethouder stelde voor' het lijk van den Starotsa
Zij dankte de vreemdelingen voor hun hulp, en
was nu met de lijkkist alleen. Sidorski had er het vóór de plechtige uitvaart in de kerk voor het altaar
deksel afgenomen, en z;; staarde den Stai:otsa in het te plaatsen, opdat de dorpsmenschen voor den
gelaat. Er lagen bloedvlekken op zijn gewaad; het laatsten keer het gelaat van hun weldoener mochten
zien. Het voorstel werd met algemeene stemmen
was zijn bloed ...
Het geweld had getriumfeerd. Het was zoo tref- aangenomen, en twaalf moujiks droegen de kist op
fend, dat er geen woorden te vinden waren, om . het hun schouders naar de kerk.
Velen weenden; anderen slaakten diepe zuchten.
uit te drukken; het was zoo verschrikkelijk, dat er
En terwijl de torenklokken weemoedig beierden, en
het hart van beefde.
Katinka nam de verstijfde hand van den doode in het orgel ontroerende melodieën speelde, werd de
de hare en zeide op zachten toon: ,,Het is goed, Ivan, ki&t op de zwarte doodsbaar plechtig neergezet voor
dat je thuis bent gekomen. Terwijl mlin oog rust op het altaar.
Het was een dag vol wolken. 't Werd den ganschen
je lijk, door wreede kogels doorboord, troost het niij,
dat je stof zal rusten vlak b\i onze dorpskerk. 't Is dag niet licht, maar de wind was wel verminderd.
maar een lage mu::ir, die ons scheidt, Ivan, en ik Het liep den ganschen dag in en uit in het kerkgeb9uw; het was als een bedevaart. Niets dan goeds
zie er over heen."
Ze sprak ha~·dop, en het scheen haar goed te doen, wist men van den Starotsa te zeggen, en de vrouwen
terwijl haar oog met een onbegrensde liefde op zijn vertelden elkander kleine herinneringen van den
gelaat was gevestigd. De glimlach speelde om zijn !'Crbiedwaardigen grijsaard, die bewezen, hoe lief hij

dit dorp ·had gehad.
Katinka kwam ook, met hare kleinkinderen aan de
hand. ,Zij stond eerst stil op den doodenakker, die
paaide aan de kerk. Er bevond zich in de sneeuw èen
kruis, apart van de andere kruisen: bij dat eenzame
kruis lag de vader van den Starotsa begraven. Dáar
had zij ee'n. keer gestaan - o, 't was vele jaren geleden! Ze was nog een jong meisje, en ze was nog
niet verlqofd met Ivan.
Het was in den Paaschnacht, als niemand in het
dorp naar bed _g-i.ng. Het was nog nacht, maar de
Paaschmorgen schemerde reeds met goud~n glans
over de wijde steppen. Toen was Ivan haar genaderd;
_zij had tot hem den Russischen Paaschgroet gericht,
en hij had haar op het voorhoofd gekust: driemalen.
Toen wist ze, dat hij haar liefhad ...
Maar die liefde was wederkeerig. Nu was ze oud,
maar de liefde was niet verouderd, en met hare
kleinkinderen bij de doodsbaar staande, · gingen de
herinneringen in -teedere visioenen aan haar geestesoog voorbij.
Ze kuste den doode drie malen op het voorhoofd1
zooals hij haar driemalen had gekust: op dien onvergeielijken Paaschmorgen.
"Slaap zacht, Ivan!" zeide ze; ,,zacht dekke je de
Russische aarde!"
Toen keerde ze huiswaarts: met haar liefde, haar
droefheid en haar herinneringen en zij had den
Starotsa VQvr den laatsten keer gezien.
.L. PENNING.

afleggen. Elk, die de schendende hand 11aar de
Overheid uitstrekt, zal daarom de Bijzondere Vrijwillige Landstorm op zijn weg vinden als een muur,
die niet doorbroken kan worden, een barrière waartegen alle revolutionair geweld zich den koi te pletter zal slaan (hoera's).
Niet alleen in den Bijzonderen Vrijwilligen Lándstorm demonstreert zich de nationale eenheid.
Er is een ander symbool van eenheid, dat
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Kleine Russische boeren en veldarbeiders.

machten; daarom, hier staan wij, wii, ~unnen ;et deren Vrijwilligen Landstorm uit 't land ,.van.
auders, op ons kunt gij bouwen te ailerfstontl.
Hulst. Toen werd namelijk de scherpe baan ité ·
.Luid klonken de hoera's na deze toespraak op, en Hulst geopend.
~Ingen over in het Wilhelmus.
Reeds eenige jaren was daarvoor gewe.rkt,
Generaal-Maj. L. F. Duymaer nn Twist,· met ge- maar steeds was er waf tusschengekomen, dat'
·
.
,,De New Edison
juich begroet, is dankbaar, in de gelegenheid te ·zijn, de uitvoering tegenhield.
té danken voor de trouwe opk:omst en in 't bijzonder
Eindelijk dan was veler · wensch vervuld.
ook de organisators van dezen dag te danken namens
Alle afdeelingen van den Bijzonderen Vr,ijde Nationale Landstorm-Commissie, voor hun arbeid. willigen Landstorm uit Oostelijk Zeeuwsch
Als een thermometer demonstreert deze 'dag de lietde Vlaanderen waren uitgenoodigd om de baan te
ván de autoriteiten voor den Bijzonderen Vrijwilligen komen inwijden. In totaal werden er 87 kaarLandstorm een beweging van 50.000 mannen, waar- ten voor prijs verschoten en daar ieqer maar,
onder 4500 Friezen, alle mannen, die be1ç,otcf hebben, een 'kaárt kon versc~i~te~ waren_er :ç1us 87 ge~l;, , , _ .... ,.
·~ áls het moet" pal te staan. Dit blijkt µit de ~n~
··nemers.
1
wezigheid van den Minister van Oor1trg/ väii --: qen
Om 1 uur werd aangetreden voór 't 'stadhuis
:~.,i1.a: de New Jï;ai800 spettU, noort men
Commissaris der Koningin en van zijn.:'~htgeno~··.:, ter van Hulst met zijn .R~d, dèl_:l waarnè11:en~:
·_' _>_ De Lev.ende ~tem en de
Spr. dank haar voor hetgeen zij hedem;norgen h~ft , CoIIllilandant van · 't · Verband · Zeeland- · · liu~
· - '' bezoeker vraagt fluisterend:
verricht (hoera's). Deze dag zalonzenlandstormtot tenant Van Reyen" de se~retal'..is van_~~t _Ve.r•______ i __ WIE ZINGT DAAR?''
eere zijn daarom.
band den heer Laernoes, adj. Van Lier ~ a11s ..
~ "
·
Waard~ring ·vonden wij ook in de -;i.anwezigheid technisch le_ider bij den bouw _der ·schietbaan,. _ '
van den heer Colijn.
,,
luitenant · Persant, Snoep, Conimandant , -~è.~ ,
Teleur moest het stellen, dat Mr. Croles niet aan- het korps motorrijders van den VrijwilÏigen
wezig is. Spr. dankt hem die dag en nacht voor
Landstorm die als gast aanwezig was, onzen
de Friesche vrijwilligers bezig was.
luitenant Kint van Ossenisse en reenige heeren
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm heeft in at
van 't bureau van Middelburg.
•.
.zijn onderdeelen de liefde van de deelnemers zelf.
Op de baan werd- 't woord gêvoerd door ·te b ezoek
En de kwikkolom heeft nog niet haar hoogtepunt-be- ., heeren Van Reyen, Laernoes en den bung~- ·· ·wij noodigen U uit tot een _
reikt. Zij gaat voort te rijzen en gij zult zorgen, meester van Hulst, ·die de baan voor de ~· gedat onze landstormkorps~n nog sterker ~E. m~er ge- . _mefnte _II;:ulst ovemam ... Ze is _sch~ttere)).d_ ~ ge.: \
- - l:.an,ge Poten 15 · • -Oen Haag
waardeerd worden. De Bijzondere Vrijpwillige Land- legen aan d e Zuidzijde van Hulst, tusschen
88 Witte De Withstraat 88 ■ Rotterdam
storm is pai:aat. Dat bleek vorig jaar, toen er waren twee bolwerken en is + 100 M. lang. Niet zonAmsterdam, Leld•cheatraaf 84
de revolutionaire woelingen in de Drentscbe venen. der reden wèrd 't · een der mooiste banen iv.a]l
en in Frieslands z. 0. hoek. Nog zijn -er heel wat, Zeeland genoemd.
die niet begrijpen, wat wij willen. Daarom is het
De eerste schoten werden gelost door den .
goed, uit te spreken, wat wij wel en wat wij n iet heer Laernoes. Vervolgens nog eenige genooOOSTERHESSELEN (Dr,),
willen.
digden .en daarna kwamen . de rilànnen aáu .de
Men zegt, dat wij een militaristisch, een imperia- beurt die ieder hun beste beentje voor zetten
De afdeeling Oosterhesselen en onust:reken van den
Üstisch, een fascistisch bedoelen hebbe~': 'Geen I van ' om 'n prijsje màchtig te wor<l~n. 't -Aantar be- "B-ijzo~deren Vrijwilligen Landstorm, tellende 15 leden,
die drie titels willen wij aanvaarden. Wij zijn geen haalde punten wisselde tusschen 40 en 1, naar heeft in den afgeloopen zomer een viertal schietoefemilitairist. Dàt laten wij over aan de communisten gelang ze meer of minder "beste beenen" had- ningen gehouden, waaraan gemiddeld door 8 leden
in Rusl,and. Wij willen geen imperialist zijn en willen den. Schijf: schoolschijf. A.·
wet:d d~elgenomen. Op 20 September werd de laatste
-geen duimbreed grond aan ons land toevoegen. Wat
Door verschillende plaatselijke leiders was- er maal gèdurends dezen zomer geschoten. Deze -0efewij wèl willen, wij willen Holland houden. Wij . :i:ijn in hun gemeente gecollecteerd, waardoor . een ning droeg tevens het karakter van een wedstrijd.
geen fascisten, het de$potisme laten wij over aan hèn, bedrag van f 86 kon verdeeld worden in prij- Een tweetal a.a:!dige prijzen waren beschikbaar gedie de dictatuur van het proletariaat prediken.
zen. Bovendien kregen de vooroefeningen, ·die steld, waarnaar door een tiental schutters werd geDe Bijzondere Vrijwillige Landstorm wil zijn met marga schoten, nog f 25 voor prijzen.
dongen. De eerste prjjs ( een rookstel) werd behaald
een instituut voor het bewaren van vrede en _rust. .
Bijna iedereen kreeg nog een prijs, wat zeer door W. Dunning te Gees, terwijl de tweede prij s
Iets.' heel -aritlers· fs dat,: aan een demoh&tr~ttef con,- . in de smaak .viel. De .heer Laernoes had boven- ten deel viel aan G. Sliekers te Gees.
gres voor ontwapening. Dat prikkelt tot .gewE\!d, _De dien nog voor iedere afdeeliug een medaille, die
Lejder van de afd. is de heer D, Weima te OQster~~~i Viii~~~p.,~~,1;te_:,e1-t:_k~mt ·~l},..:Vfe~ vrij- • R~llPll•_1(,eyd.._qoo;i;: lw:n,µ .,.ia,,~,P¼Jl,:f.4e · ~, Ji.~s~~ ~--, .,r-;- -. .,
,~
:'iiJNl-elr¼ë!ii," vOOT öt~e --,en gezag. Daarony _stetreh de meeste punten had: Jampier dat "'î maa,f op,,
de sociaal-democraten zich vierkant tegenover onze 9 afd. was gerekend en er waren er 10 ge'Vredesbeweging.
komen, zoodat de laatste zonder eeremet_a al
WAALRE.
Wie de orde verstoort, het Oranjehuis te ria komt, moest vertrekken. Er zou echter in voorzien
5 Sept. hield onze afdeeling van den Bijzonderen
vindt in den Bijzondere_n Vrij,willigen Landstrrm het worden. Om .kw.art voor. zes werd weer met de
-wapen tegen geweldzoekers. Dàt is de beste vredes- muziek, die ook gedurende den wedstrijd haar Vrijwilligen Landstorm haren jaarlijkschen schietbeweging.
vroolijke tonen had laten hooren, naar het wedstrijd. De prijzen werden bekaaid doo:r:
Spr. herinnert aan het moment, dat in 1918 een patronaat · gemarcheerd, wáar de . goed VQOI'- ' A. Janssen, met 47 punten, le prijs; H. Kla.bbers,
extra-trein met 1000 Friezen in Den Haag_ kwam. ziene tafels er zeer aanlokkelijk uitzagen. Dit met 46 p., 2e pr.; H. Jacobs, met 45 p., 3e pr.; H.
Toen men <lien opmarsch iza'g, waren ..- velen ver- fijne onthaal· was 't werk van den heer La.er~ Th. Ger,rits, met 44 p., 4e p.; M. Willems, met ·43 p.,
zekèrd, dat de genadige hand Gods het · gevaar had noes, die dan ook bij monde van den li'eer 5e pr.; H. Lucassen, met 42 p., 6e pr.; L. Albers en
afgewend.
burgemeester van Hulst hartelijk dank werd J. de Groot, met 41 p., 7e pr.
Wie herinnert zich niet den Maandagmorgen toen gezegd voor de uitstekende organisatie van
voor spr.'s woning kwam de vaandeldrager met de dezen dag. Op zijn beurt dankte de heer LaerFriesche vlag, die daarop naar de Maliebaan gedra- noes den heer Burgemeester voor zijn ruime
GENDT (Geld.).
gen werd. Toen wilde de Koningin, naar die vlag.
steun en medewerking en de commissie van de
Dé alhier door den Bijzonderen Vrijwilligen LandDe machtige demo.nstratie, toen meegemaakt, blijve plaatselijke leiders, die gezorgd hadden voor de
storm gehouden jaarlijksche schietoefeningen zijn
in onze gedachten.
prijzen en dat alles zoo vlot van stapel kon
wederom geëindigd en kunnen zeer zeker als schitteNamens de Nationale Londstormcommisse brengt loopen.
spr. ook dartk aan de Friesche vrijwilligers.
Tusschen beide toespraken werden nog een rend geslaagd beschouwd worden. Ofschoon het aantal deelnemera naar verhouding van het leden-aantal
Spr. eindigt met_ den wensch, dat deze lan~tor~- paar vaderlandsche liederen gezongen.
dag mede moge dienst doen om de saamhoongheid
De heeren voor Vlissingen en Middelburg grooter kon zijn, was de opkomst toch goed.
,Er werd geschoten met marga-patronen op een
tusschen de vrijwilligers te versterken. Ga er van moesten nu vertrekken om de boot te kuilllen
afstand van 10 meter.
0
dezen landdag groote ~rac~t uit : t heil.. va_n het halen. Daarna werd een aanvang gemaakt met
Bij den wedstrijd werden de prijzen behaald als
vaderland en het Ora_r:iJehms. (Luide toeJmchmg).
de prijsuitdeeling, waarbij menigeen met moeite
volgt:
.
Nog werde~ wedstnJden gehou~~n van ~en Motor- uit al 't schoons zijn keus kon doen.
le
prijs
H.
van
Moerkerk,
98
punten;
2e pr, J. de
d~enst, oefenmgen door onderofficieren m_t het garZoo is deze opening van den baaa-wedstrijd en
ruzoen Arnh_~m. en ~oor bereden Marechaussées, landstormdag prachtig geslaagd. Moge het zoo Beijer Jz., 96 p.; 3e pr. G. M. A. Schouten, 95 p.; 4e
waarna de pr)Jsmtdeelmg plaats had._
blijven tot steeds grooter bloei van ons insti- pr. J. A. Balduk, 94 p.; 5e pr. R. J, W. de Beijer Jz.,
93 p.; 6e pr. H. J. Haan, 92 p.; 7e pr. G. H. A. <le
Pastoo_r H, Elberssen, van Zorgvlied (Dr.), Aal- tuut en tot grooter veiligheid van 't land.
Beijer Wz., 91 p.; 8e pr. Ant. Teunissen, 90 p.
tnoezenier, sprak een kort woord, een parallel trekDe uitreiking der prijzen geschiedde door den Voorkend tusschen de betooging van 25 September te
zitter der Plaatselijke Commissie, Burgemeeter Simo's Gravenhage en dezen landdag, waarna ten slotte
nis, die, alvorens hiertoe over te gaan, de winnaars
lle d·a g gesloten werd met een slotwoord· van Ds. P.
met een korte toespraak feliciteerde met hun succes.
Bootsma, veldprediker te Zwolle.

WIE ZINGT DAAR~ 1

Kunstzaal EDISON

1

WIJK BIJ DUURSTEDE.

EXTRA NUMMER.
Ter gelegenheid van dezen landdag verscheen
het Friesch Dagblad te Sneek met een keurig verzorgd extra nummer, inhoudende o.a. de portretten van de Heeren Croles, Colijn, '])uymaer
van Twist, Pastoor Elberssen en een zeer uitgebreid verslag.

HULST.
Ingebruikneming van de schietbaan.
Zaterdag 25 September was het een belangrijke dag voor de afdeelingen van den Bijwn-

_,

Vrijdag 1 October had onder leiding van den Plaatselijk Leider C. J. M. van der Lee, op de Ruïne Duurstede de schietwedstrijd plaats van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, afdeeling Wijk bij Duurstede
en Cothen. Voor de mooie prijzen werd door een zestal zeer hun best gedaan. De eerste prijs werd behaald door C. J. M. van der Lee, 48 p.; 2e pr. H. J.
Lammers, 46 p.; 3e pr. Th. van Bemmel, 45 p.; 4e pr.
B. Brug, 42 p.; 5e pr. G. Pouw, 40 p.; 6e pr. 0. J.
van Kooten, 39 p.
·
Na een feestelijke bijeenkomst werd laat in den
avond de wedstrijd gesloten.

GROENLO.

4e

Door
afd. Groenlo en Beltrum van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm, hadden Zaterdag J ,
September, na eerst vier schietoefeningen te hebbc
gehouden, de schietwedstrijden plaats, waaraan de,
een 20-tal leden werd deelgenomen en welke e
goed verloop hebben gehad"
De prijswinners van genoemde wedstrijden wa
de navolgende personen:
In .klasse A,: le prijs P. Broesma, met 90 Jiumc

2e pr. G. J. Bomers 85 p.; 3e pr. Th. IJ. Snaphaa.n te nemen aan ge,noemde wedstrijden en vergaderin84 p.
gen.
In klasse B.: le prijs J. 'A. Venderbos met 85 pun- ,
ten; 2e pr. H. G. v. d. Donk 78 p.; 3e pr. G. W. Klein
Severt 72 p.; 4e pr. G. 'A. Luttikholt 72 p.
Het hoogste aantal punten, dat kon worden beDIEZEN.
haald bedroeg 100
De uitreiking der prijzen geschiedde door den heer
Zaterdag 3 October, des middags van 2 tot half 6
W. v. Ingen Schouten, Res.-Majoor, commandant van· hield de afdeeling "Dieren" van den Bijzonderen
het Verband "Veluwzoom" met voor elk een toepas- Vrijwilligen Landstorm haar eindschietwedstrijd op
selijk woord, en hij sprak tevens de hoop uit, dat de baan te Ellecom onder leiding van haar commanhet volgende jaar meer deelname zou zijn, omdat dan f dant, den heer H. Enklaar.
ook betere prijzen kunnen worden aangekocht.
Het weer was gunstig voor schieten en de animo
Door den plaatselijken leider werden de deel- der leden was groot. Geen wonder, dat een gezellige
nemers nog toegesproken, o.a. moet er meer trouwe middag werd doorgebracht. Dank zij de schenkingen
opkomst met de schietoefeningen en vergaderingen· van eenige heeren, was de commandant er in gezijn en de leden kunnen en moeten ook hieraan mede- slaagd beslag te leggen op een 16-tal nuttige en
werken door b.v. hunne kameraden aan te sporen deel· mooie prijzen. Geschoten werd op 100 M. afstand, 2

proefschoten en 2 series van vijf, waarvan de hoogste
serie gold en de andere als steun diende.
De uitslag is als volgt; maximum 50 punten:
le prijs H. Enklaar 45-45; 2e A. Bos 45-43;
3e M. H. J. Schoonwater 43; 4e H. Leeman 42-35;
5e T. Ja:i;isen 42-32; 6e G. van 't Land 40-40-9;
7e J. Wassenaar 40-40-7; 8e G. H. v. d. Brink 4028; 9e W. Admiraal 39; l0e P. Ellens 38; lle G. M.
Dikker 35; 12e J. W. Langwerden 31; 13e J. de
Jong 30; 14e J. Withe 28; 15e J. G. Overeem 22;
16e H. J. van Remmen 20.
De commandant, de heer H. Enklaar verwierf
tevens een extraprijs voor liet hoogste aantal tienen,
n.l. drie.
Vervo1gens dankte de commandant de leden voor
hun groote opkomst en reikte de prijzen aan de
diverse winnaars uit.

Gewestelijk.é ··Landstorm=Coinrnissiën.
Correspondentie=Adressen.
NAAM DER COMMISSIE.

Friesch Nationaal Comité
Groningen

.....

l>rente . ' . .
Vollenhove
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De IJssel
De Veluwe
De Veluwzoom

Secretaris,

,.

West-Friesland.

I. HEUKELS Nzn
D. DE JONGE

. .
H. J. BULTEN
L. A. M. BRUGGEMAN,
J. KROOSHOF
Progagandist, F. JALINK
Secretaris,
J. WIJNNE.
Propagandist, F. JALINK
Secretaris,
W. VAN INGEN SCHOUTEN
Mr. J. G. A. VAN GELDORP
MEDDENS
K. L. SCHELL
C. EL"OERMANS.
P. J. OOLDERS
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"

K. SCHUTTEN

Propagandist, P. J. OOLDERS

Zuid-Holland: West .
Gouda .
Rotterdam

... ...

s

1,
r
(

l

Dordrecht
Monden der Maas
Zeeland
West-Brabant
De Meijerij
Limburg .
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Elburg,
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Propagandist, A. GROENENDIJK. • • • • .
Je Secretaris, J. A. J. JANSEN .
. ,
2e· Secretaris, A. GROENENDIJK.
, .
C. v. D. NIEUWENHUIJZEN Ds.
Secretaris,
·P. G. LAERNOES
.
Pastoor JOS. VAN GENK. • • .
L. B. M. VAN AGT.
Jhr. J. A.I. H. VAN GRAAFLAND
Secretaris,

Schiedam,
Gouda 1
Rotterdam,
Rotterdam,
Dordrecht,
Rotterdam,
Hekelingen,
Vlissingen,
Achtmaal,
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Maastricht,
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PostNo.
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1619 huis
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Hamburgerstraat 23
Staclhouderskade 103
Infanteriekazerne
.Stationsstr. 73, Bur.
v.m. Cadettenschool
Turfhaven 11
Stationsstr. 73, Bur.
v.m. Cadettenschool
Langehaven 90
Markt 58
St. Jobsweg 3b
Beukelsweg 26b
Rozenhof 31
Beukelsweg 26b
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2
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Wassen berghstr. 28a

J. DE BRUIJN.

Nieuwe Holi. Waterlinie .
Stelling van Amsterdam
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Alkmaar .

Telefoonnummer.

ADRESSEN.

L. J. v. d, RIJK

STEIGER 7 • ROTTERDAM

•.
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Nationale Eenheid.
(Uit de Avondpost).
Op 30 September j.l. had te Beetsterzwaag (Friesland) een provinciale Landdag plaats van den
Buitengewoon *) Vrijwilligen Landstorm in Friesland:
Onder de verschillende autoriteiten, die aanwezig
waren, vermeldt "De Nederlander", die een uitvoerig
verslag geeft van den Landdag, o.m. den Minister
van Oorlog, Lambooy, den oud-minister H. Colijn,
den Comm. der Kon. in Friesland en GeneraalMaj oor Duymaer van Twist, lid van de Tweede
Kamer en Voorzitter van de Nationale LandstormCommissie.
Het woord werd gevoerd door den Minister van
Oorlog, door den Oud-Minister Colijn en door "Generaal" Duymaer van Twist, terwijl door Mr. Gerbrandy de openingsrede werd uitgesproken.
Omtrent die openingsrede lezen wij in het verslag
van "De Nederlander" o.m. het volgende:
Alles zou hij, (Mr. Gerbrandy) willen samenvatten in dit eene, dat het Nationaal besef spontaan gebracht had tot de oprichting van dit
instituut, als een geheel vrijwillige daad, en als
bewijs van het feit, dat "Nederland en Oranje"
één zijn.
Het is over deze woorden, dat wij iets moeten
zeggen.
Er zullen velen in den lande zijn, die voor de
leiders van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
niet onder willen doen in goed ,,Nationaal besef", en
dientengevolge ook maar al te graag onderstreepen,
dat Nederland en Oranje één zijn, In dit opzicht dus
bestaat er niet het minste verschil tusschen ons en
hen, die den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in
stand houden.
Maar anders wordt het, wanneer sommigen in den
lande zich opwerpen als de vertegenwoordigers van
dat Nationaal besef en als de voorstanders en verdedigers van eenheid tusschen Nederland en Oranje.
Wanneer dit geschiedt, dan vervalt men in een
fout, die wij vooral den laatsten tijd bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm meenden op te merken, en zeer nadrukkelijk als anti-nationaal moet
worden afgewezen.
Het wezen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is reeds van dien aard, dat de .Jéden daarvan
bezwaarlijk kunnen worden geacht, de ·nationale gedachte en nationale eenheid te vertegenwoordigen.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een vrijwillig instituut, d.w.z. het is opgericht en wordt geleid
door p a r t i c u l i e r e n, die stuk voor stuk in
b e p a a l d e p o l i t i e k e p a r t ij e n thuis
behooren, en dan partijen, die tot voor kort als
regeeringsmeerderheid samenwerkten en ook thans
nog een innig verband onderhoüden.
Als zoodanig heeft de Bijzondere Vrijwillige Landstorm zeer bepaald het karakter aangenomen van
een p a r t ij i n s t i t u u t, Het is bekend, dat de
leiders en militaire onderwijzers worden gerecruteerd
uit . d i e • partijen, en dat ook uitsluitend in die partijen de propagandisten te vinden zijn voor den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Onder die omstandigheden kan bezwaarlijk worden
gesproken van een n a t i o n a a l i n s t i t u u t,
doch veeleer van een sectarisme, hetwelk een deel
van het volk heeft gewapend t e g e n e e n
ander deel.
De gedragingen en uitingen van den Bijzonderen
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Vrijwilligen Landstorm wijzen trouwens in die richting. Minister Lambooy heeft op den Landdag te
Beesterzwaag hulde gebracht aan de Friezen, zooals
hij het kort geleden deed aan de Limburgers. In een
rede te Roermond werd door dezen Minister betoogd,
dat de Limburger de drager bij uitstek was van de
Nationale gedachte, dat de Limburger de eerepalm
DE "NEW EDISON"- J
toekomt voor zijn trouw aan Nederland en trouw aan
Oranje.
De Limburger werd geschilderd als de beste soldaat, de beste Vaderlander, de meest verknochte verWie den Limburger en Fries in dit opzicht een
dediger van troon en altaar.
brevet van uitzonderlijke verdienste wil toekennen,
En thans viel in Beetsterzwaag aan de Friezen de
eer te beurt, door den Minister van Oorlog, naast de hakt de eenheid, die niet alleen staatkundig, maar
ook in ons volkskarakter nog aanwezig is, in stukLimburgers als zoodanig te worden genoemd.
ken,
en roept meeningen en gevoelens op, die in hu..--i
Wij a.arzelen niet, te verklaren, dat met zulke redevoeringen een slecht soort nationalisme wordt ge- uitwerking niet anders dan verderfelijk kunnen zijn
voor de nationale gedachte.
kweekt.
In de kringen van den Bijzonderen Vrijwilligen
Wij wenschen niets te kort te doen aan de nationale gevoelens der Limburgers en Friezen en ver- Landstorm meenen wij iets dergelijks waar te nemen.
Daaro:n kan het goed zijn, er op te wijzen, voordat
klaren gaarne, dat zij in dit opzicht buitengewoon
de fout zich onherstelbaar in ons volk heeft vastgoede eigenschappen hebben, maar het lijkt ons toch
gezet.
wel wat al te kras, om de Limburgers en Friezen als
(,,De Avondpost.")
betere Hollanders, als betere vaderlanders ten toon
te stellen tegenover het andere deel van het Nederlandsche volk.
Wij, (Red. Landstormblad) hebben ditmaal
Wie dit doet, scheurt de nationale eenheid van-een. eens een plaats afgestaan voor een artikel.
Wie dit doet, geeft voet aan de gedachte, bij een uit het Haagsche Dagblad "De Avondpost",
deel van ons volk, dat het andere deel minder goed een blad, dat tegenover onze Land.stormbeweging
vaderlander, minder goed Hollander is.
steeds een onwelwillende houding . heeft beDan doet men te kort aan de groote offervaardig- tracht. In hoeverre dit in verband staat met
heid en toewijding, die ook in andere deelen van ons de categorie lezers, die de Avond post tot de hare
land, zoo dikwijls en zoo overvloedig werd getoond en
telt, willen wij thans niet nader onderzoeken. Wij
betracht, wanneer het er om ging, uitdrukking te
· hebben het giftigste stuk uit hare beschouwing
geven aan het nationale besef en liefde voor ons
onderstreept en willen daaraan eenige aandacht
Vorstenhuis.
wijden. De verdere bombarie over de vraag, of
Redevoeringen, als die te Roermond en Beetsterde Friezen en Limburgers niet te veel als goede
zwaag door den Minister van Oorlog gehouden, zijn
vaderlanders
zijn geprezen, is niet meer dan
allerminst bevorderlijk voor de nationale eenheid.
spijkers
zoeken
op laag water en zouden wij
Zij bevorderen de onverdraagzaamheid, de geringwillen beantwoorden met de vermelding van. wat
•schatting van andersdenkenden, zooals deze, helaas,
iedereen weet of althans behoort te weten, n.l.,
toch reeds zoo sterk onder ons volk zijn ingeslopen,
dat in 1918 geen andere provincie zoo snelle en.
tengevolge van schoolstrijd en politieken strijd.
krachtdadige hulp tegen de revolutie heeft verWanneer een autoriteit, als een Minister is, spreekt
leend als de provinciën Friesland en Limburg.
dan mogen we verwachten, dat zijn woorden bevorDe venijnige pijl, die de Avond post afschiet,
derlijk zullen zijn voor de eenheid als natie.
In Roermond en Beetsterzwaag zijn de Limburgers zit dan ook veel meer in het door ons gecursiveerde gedeelte, waarin niets meer of mindel'
en Friezen huiswaarts gekeerd met de wetenschap,
wordt
gezegd, dan dat de "Bijzondere"
dat zij van Regeer:ingszijde voor betere Hollanders,
Vrijwillige Landstorm een partijzaakje is van
voor betere vaderlanders worden versleten, dan de
de vroeger gecoalîseerde partijen en, dat in plaats
rest onzer bevolking.
van een nationaal instituut, de Bijzondere VrijHet indragen van dergelijke gedachten onder ons
willige Landstorm een uiting is van den sectevolk is verderfelijk voor de nationale eenheid.
Maar ook in hooge mate beleedigend voor hen, die
geest, waarbij het christelijk volksdeel gewapend
in zulke redevoeringen n i e t worden genoemd.
wordt tegen een ander volksdeel.
De Overijsselsche, Geldersche, Groningsche, BraBij welk deel de A von.dpost zich schaart, zou
bantsche, Zeeuwsche, Utrechtsche, Noord- en ~tiidhier twijfelachtig kunnen schijnen, maar dit 1s
hollandsche bevolking is in doorsnee niet mmaer zeker, dat de waarheid niet aan hare zijde is.
trouw vaderlander dan de bevolking uit de door
Of de Landstorm een nationaal ' instituut is,
Minister Lambooy opgehemelde provinciën.
heeft met de partij, waartoe sommigen van de
Ook zij hebben hun aandeel in 's lands welvaart.
leiders behooren, niets uit te staan. Als wij dez•
En ook zij hebben zonder te klagen, steeds weer
methode van indeeZing gingen toepassen op alle
offers weten te brengen voor de nationale eenheid en
organisaties,
waai-i,n geestverwanten van de
onafhankelijkheid.
Avondpost
de
leiding hadden en wij gingen dan
Door de Limburgers en Friezen in militair opzicht
het
nationaal
karakter
ontzeggen aan die instiboven de anderen te verheffen doet men te kort aan
tuten, dan zou men eens wat ho01·en!
wat andere provinciën in dit opzicht deden.
Wat over het karakter van den Bijzon.deren
Het zijn niet alleen de Limburgers en Friezen, die
Vrij willigen Landstorm beslist, is:
vier jaren lang, met opoffering van gezinsleven, van
werkkring en dikwijls ook van gezondheid, onze
le. het doel der instelling.
grenzen hebben bewaakt. Het zijn niet alleen de
2e. d~ wijze, waarop deze geleid wordt.
Limburgers en Friezen, die zich in äe woelige
Van beide kan gezegd worden, dat zij in wer,
N ovemberdagen van 1918 aan de zijde van Regee- kelijkheid nationaál zijn.
Waarmede niet beweerd wordt. dat de Room1ring en Troon schaarden,
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Er bestaat geen "buitengewone" Vrijwillige
Landstorm meer.
(Red. Landstormblad.)
*)

a

schen in ons instituut zich moeten gedragen alsof
zij Protestantschen zijn of dat de Liberalen zich
moeten aanstellen als Anti-revolutionairen of
Christelijk-Historischen.
Doch om de deur bij de Avondpost geheel dicht
te doen, geven wij hieronder het percentage der
Liberale leiders uit onze beweging:
Verbanascommandanten . . . .
65 %
Leden der Nationale Landstorm-Com.
missie
• . .
• . • , 30 %
:Voorzittera van Gewestelijke LandstormCommisaiën
•
. . . •
25 %
Secretarissen van Gewestelijke Landstorm-Commissiën
, , , •
35 %
Propagandisten
. • • • , , 215 %
Duidelijk blijkt hieruit, dat de groep, welke
de Avondpost meent, dat in onze organisatie
niet aanwezig is, daarin sterker is vertegenwoordigd dan in de Tweede Kamer, waal' de Lib!lralen van alle schakeering ber,,eden de 20 %
blijven.
Of zou de Avondpost meeneu, dat ook nog
25 % revolutionairen in den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een plaats moeten vinden 7

In mooi gezelschap!
In welk gezelschap de "Avondpost" zich met
haar geschrijf bevindt, kan blijken uit het volgende stukje, hetwelk wij lazen in "Het Volk"
van 6 Nov., dat, na de pertinente onjuistheid, als
zou te Nieuwe Pekela in September iemand bij
een oefening van den Bijzonderen Vriiwilligen
Landstorm, tengevolge van een verdwaalden
kogel, zijn doodgeschoten, durft schrijven:
Iedereen weet, kan w eten althans, wat
t,,oor een gelegenheid die vriJwilli(le landstorm is. Geen stuk landsverdediging, waarover men dan nog verschillend denken kan.
maar een stuk bewapening van het geloovige
volksdeel, om straks in een burge1·oorlog tegen
landgenooten t e worden opgehitst, onder de
leuze, ,,dat de nationale ee~iheid op het spel
staat". Een soort van christelijke regcering~troepen, christelijk of katholiek dan, naar de bevolking der streek is ingesteld. Een politiek
instrument, met regeeringsgeld zwaar gesteund.
ter beschikking der geloovige partijen, met
,,eenig applaus" van den Vrijheidsbond.

Nog een pertinente onwaarheid.
"Het Volk' ', wellicht, evenals de kongsie van
anarchisten, antimilitairisten en socialisten c.R.
te Drachten en omgeving, ietwat geschrokken
van onzen schitterend geslaagden landdag te
Beetsterzwaag, schijnt bij de bestrijding van ons
Instituut haar toevlucht te zoeken in het publi-.
eeeren van onwaarheden:
Het blad schrijft d.d. 9 Oct. :
Onze ontwapeningsaktie werkt door.
'.Men schr\jft 01.s uit Drachten:
De militaire propaganda - oftewel Vrijwillige
Landstormdag te Beetsterzwaag behoort nauwelijks tot het verleden, of een merkwaardige
tegenaktie tegen dit alles begint zich te our,..
plooien I In het nabijgelegen Drachten werd
Vrijdag een groote protestvergadering tegen
deze landstormpropaganda gehouden, welke vergadering is uitgeschreven door een komitee van
predikanten, die op het ontwapeuingsstandpun:
staan. De vergadering vond in de juiste plaats,
de Ned. liervormde Kerk, plaats. Zes predikanten voerden er - ter beschaming van alle mfütaire christenen - het woord. Wij noemen o.a
onzen p.g. ds. van der Veer. Ook een belijdend
lid van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden
- ~eloofsgenoot dus van Colijn en Duymaer van
Twist - heeft er prijs op gesteld in deze vergadering zijn woord van protest te doen vernemen, Men ha.d een grooten toeloop. "")
• Nog vóór de vergadering plaats vond, heef~
mtusschen de Drachtsche vrtjwillige landstorm
tot zelfmoord besloten. Op de agenda van de e:v.
vergadering komt een voorstel tot opheffing voor.
Nu hiertegenover de waarheid.
Van opheffing van onze afdeeling Drachten is
geen sprake geweest. Integendeel, na onzen landdag t e Beetsterzwaag is de afdeelinp DrachtM
met 6 nieuwe vrijwilligers versterkt!

s

•) N.l. zeventienhonderd personen, terwijl d8
landdag te Beetsterzwaag er twaalfduizend bijeen
1:ea,
(Re<l, Landstormbla<l.)

Offlciëete berichten.
De majoor J. E. P. Roelanb1 van het 20e re,giment infanterie Î!l aanirewezen als commandant
van de Landstormgroep Zwolle.
De majoor R. B. van Wulfften P2lthe, comman•
dant van het Verband Ruurlo, 11 aangewei:en als
hoo:(dinst111cteur van het 14e regiment infanterie te
Bergen op Zoom.

·WIE ZINGT DAAR?
,,De New Edison"

De Res. Luit. Kol. J. N. Lavaleye wo~dt met
ingang van 1 Jan. 1927 belast met het commando
over het Verban<! ,,De JJsael'' v11-n den Bijzonde~n
Vrijwilligen Landstorm.
Bij kon. besluit is benoemd bij den Vrî.iwilligen
Landetorm, bij het Vrijwillig L&ndstormkorps Lucht•
wachtdienst, tot reserve-1e luitenant voor speciale
diensten, de reserve-2e luitenant voor speciale diensten F. Wisbrun, van het Vnjwillîg Landatormkorps
Luchtwachtdienst.

Is do New Edison speelt, hoort men
De L e v e n d e Stem en de
be.zoeker vraagt fluisterend t

,,WIE ZINGT DAAi\ ?"

VERBAND ALKMAAR.

De Gewestelijke Commissie in het LandstormVerband Alkmaar (Noord-Holland ·boven den
lijn Uitgeest-Purmerend) heeft 't voornemen in
de tweede helft va.n Mei 1927 op het gemeentelijk sportpark te Alkmaar een Landdag te organiseeren in den geest als ook reeds in tal van
andere Verbanden heeft plaats gehad. Er zullen
sport- en schietwedstrijden worden gehouden oefeningen op den motor voor hen die bij den
Motordienst verbonden zijn - terwijl waarschijnlijk de bereden militaire politie uit Amsterdam
demonstraties te paard zal geven, als caroussehij den, hindernisspringen, Hongaarsche
post, enz.
De oud-opperbevelhebber generaal Snijders zal
10rden uitgenoodigd de mobilisatiekruisen (met
oorkonde) te willen uitreiken, terwijl hoogstwaarschijnlijk de Minister van Oorlog of die van Binnenlandsche Zaken den Landdag met hun tegenwoordigheid zullen vereeren, verschillende sprekers het woord zullen voeren, en tal van autoriteiten tot een bezoek zullen worden uitgenoodigd.
AFD. ALKMAAR.
Vrijdag 29 October hield de afdeeling Alkmaar
van den Bijzonde11en. Vrijwilligen . Law.uitorm haar
Alg. Ledenvergadering in café Th. va.n Gijien,
B:reedstr&at. Aanwezig waren van het bestuur der
Plaatselijke Commissie; Burgemeester W. C. Wendelaar, Voorzitter en ~ heer J. Ringers; van de
Gewestelijke Landstormcommissie de Vootzitbr
kapitein P. M. de Wolf en de seer.•pellllinim. de
heer P, J. Oolders.
De Voorzitter opende de vergadering en constateerde het verblijdende van een goede opkorni;t; be•
halve de bovengenoemde heeren waren de plaatselijke leider, de heer J. Groothuizen en 50 landstormers opgekomen.
Vervolgens memoreert de Voorzitter het vaceeren
van de plaats van secr.-penningmeester dar plaatselijke commissie wegens het bedanken van luit. A. B~
Winkel, die in den geestelijken 11tand ii; getreden.
De Voorzitter liipreekt eJtkele woorden van heriollering, hoopt dat de heer Winkel in zijn nieuw•e
levensrichting bevrediging mag vinden en 11tèlt voor
hem eervol te ontheffen van zijn !iecretariaat.
De vergadering stemt dimrmede jn door appla.u-:.
Vervolgens deelt <ie VQQl'ûtter mede, dat de commissie Ds. H. J, lak, r.erv. pred,, opvolger van D1.
de Pree, de vroegere enthousiallte secretaris der
plaatselijke commissie, bereid heeft gevonden de
functie van secr.•penningmeester waar te nemen.
Spr, heet hem welkom en hoopt, dat door zijn
medewerking de wensch OQk van fllle Katholieke
landstormer;; zal worden vervuld, -n.l. dat veel meet
Protestanten dan tot heden deel zullen ultm11ken
van het korps.
Ds. Hak, het woor<l verkrijiJend, dankt den Voo"ûtter voor zijn vriendelijke woorden en spreekt een
woord van opwekking tot trouw aan Il, M, de
:Koningin en het wettig ge,iag,
Daarop deelt de Voorzitter den uitslag der .schietwedstrijden mede. Door 11ommige l1.m-dstormer11 iE

buitengewone schietvaardigheid betoond,
De prijzen werden gewonnen: le prijs door den
heer Th. van Gijzen, met 98 pupten (8 rozen), 2e
prijs de heer J, van Schoonhoven, 96 punten, 8e Pri.ill
de heer P. Bakker, 96 punten; de heer J, de Koniri~.
94 punten, P. Zentveld, 94 punten; de heer N, Ç.
Jfümkendaal, 98 punte11; C. 'l'he~ing, 98 i,unten e11
de heer C, de Ruiter, 91 punten.
De Voor~itter wekt op, om toch eens de bijna on~
bereikbare m~Jnvni-11restatle te ~en te be'l'elken.

Wij noodigen U uit tot een bezoek

Kunstzaal t:DISON
Plaats 24
Den Haag
88 Witte De Wlth.straat 88 " Rotterdam
Amsterdam, Leidf>i::h«11,traat 84
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De heer Oolder.s sprak vervolgens over de Verbands-schietwedstl'ijden, waar veel minder goed geschoten was. Van den uitslag is nog niet s te zegge;}.
Spr. dankt den heer Groothuizen voor zijn uitnemende leiding. De heer Oolders ~preekt ook over den a.s.
Landdag. Daarvoor is de 3e of 4e week van Me;
1927 gekozen, De kosten moeten echter door het
particulier initiatief worden gevonden. Verscheidene
vrijwilliger:. melden zich aa,1 om met lij sten bij <i<?
burgerij van Alkmaar rond te gaan,
De Landstormfilm zal ook komen in Januari a.s.
Kapitein de Wolf besprak den toestand van hen,
C e ruder zijn dan 40 jaar ( onderofficieren 45 jaar) .
Strikt genomen kunnen deze personen niet meer
,,bijzonder vrijwilliger" zijn, omdat zij, uit een mi!i- .
tai'r oogpunt bezien. tot het Rijk niet meer in eenig~
betrekking staan. Zij zouden dan ook feitelijk niet 1~
aanmerking kunnen komen voor de gunstige fina"lcieele regeling, die voor de bijzondere vrijwill igers in
werking treedt, zoodra het instituut onder de wapenen wordt geroepen.
Daar het Rijk er echter t en zeerste prijs op ste ,t
deze oudere vrijwilligers bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm verbonden t e doen blijven, zijn contracten in voorbereiding, welke het mogelijk zullen
maken d;;it genoemde personen, ofschoon niet dienstplichtig meer Ûj!\de, toch nog een aantal jaren bli
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm kunne.1
blijven.
Ten slotte wer : medegedeeld, dat allen wier legiti matiebewijs niet fa afgestempeld dit ten spoedigste
moeten doen geschieden aan de Cadettenschcol, otj
den heer Oolders, Deze afstempeling is no,.,dzakelij K
met het oog op den Lf.mddag.
Daarna i;loot de voorzitter de vergadering.

AUGUSTINUSGA.

Landstormfilmavond.
Donderdagavond 21 October was voor de afdeeling
Augustinusga een bijzondere avond. Om den Bijzor>deren Vrijwilligen Landstorm meer bekend te makP.n
in ha.ar streven en doel, werd in de Ge1'ef. Kerk een
propagandavergadering gehouden. Vertoond werd de
nieuwe film, van den Bijzonderen Vrijwllligen Land1,torm, ook het gedeelte, dat betrekking had op den
Landdag, gehouden te Beetsterzwaag. De mannen van den Bijzonderen Vrijwilligen Land11torm zagen zich zelve marcheeren op het
doek. 't Behoeft niet gezegd, dat dat gedeelte bijzonder in den smaak viel. Gesproken werd er over
wezen en doel van den Bijzonderen Vrijwllligen
Landstorm door den heer Burgemeester van Achkarspelen, door Ds. Kramer van Drogeham, Ds.
Buwalda, van Augustinusga en den propagandist
Heukels. De gemeentelijke en de gewestelijke commandant waren aanwezig. De prijzen van de gemeentelijke afdeeling werden uitgereikt aan de
beste
schutters, door Jhr. Rutgers van Rozenburg.
Een bijzondere verrassing was
de komst
var. Ds. Bootsma, de leger-predikant, die aan het slot
een zeer ernstig woord sprak. De vergadermg heeft
uitstekend aan haar doel beantwoord. De kerk was
stampvol, Tal van menschen n,;,oesten wegens plaatsgebrek terugkee:sen,

HET LANDSTORMBLAD
VAN NOVEMBER 1926.
TWEEDE BLAD.

Landstormkorps
Stelling van Amsterdam.

Vrijwillige Landstormkorps
Motordienst.
De werving van dienstplichtige vrijwilligers
voor het Vrijwillig Landstorm Korps Motordienst is stopgezet, omdat het aantal van 2500,
ingevolge "Vredesorganisatiën l" blz. 91 § 5,
zijnde het maximum, werd bereikt.

Afdeeling Krom.menie,
De uitslag van den
vedstrij d is als volgt :

gehouden najaarsschiet-

Hoofdklasse:
Ie prijs W. Noom Pzn. 98 punten.
2e prijs N. Rouwendaal 97 punten.

Overgangsklasse:
Je prijs Jb. Molenaar 96 punten.
2e prijs Joh. Rouwendaal 94 punten.
3e prijs B. Snijder, 94 punten.
Beginklasse :
Ie prijs Jac. Jak 92 punten.
2e prijs J. Palmbaam 91 punten.
3e prijs J. Sinema 90 punten.
4e prijs N. E. Draaisma 88 punten.
5e prijs S. Dekker 86 punten.
De prijzen, bestaande uit nuttige voorwerpen,
werden door den Kapitein K. L. Schell ,na afloop van den schietwedstrijd aan de prijswinnaars uitgereikt.

Afdeeling Duivendrecht.
Schietwedstrijd.
In de 8 October gehouden

bijeenkomst te
Duivendrecht werden door den Secretaris der
Gewestelijke Commissie in tegenwoordigheid
van de Plaatselijke leiders en Commissieleden
de prijzen uitgereikt, behaald in de gehouden
wedstrijden te Duivendrecht.
Hoogste klasse:
le prijs G. Maasdijk 138 punten, kistje
sigaren.
2e prijs J. Beukeboom 135 punten, azijnstel.
3e prijs H. van Rees 133 punten, theelichtcomfoor.
Overgangsklasse :
Ie prijs H. Koek, 134 punten, azij:p.stel.
2e prijs W. Muller 134 punten, wandbord.
3e prijs A. Damhuis 130 punten theelichtcomfoor.
Beginklasse:
Ie prijs B. Tetteroo, 134 punten, theelichtcomfoor.
2e prijs H. Maasdijk, 134 punten, tabakspijp.
3e prijs G. Koek, 130 punten, pijpenrek.
4e prijs 0. Splinter 129 punten, étui lepeltjes.
Voorts werden nog prijzen uitgereikt aan 19
leden met punten varieerende van 129 tot 125.

Afdeeling Edam.
De afdeeling Edam kwam 25 October 1.1.
bijeen in huishoudelijke vergadering. In overleg met de leiders werd een werkplan opgesteld
voor de komende wintermaanden.
Ten slotte werd een onderlinge schietwed~
strijd gehouden, om enkele prijsjes, welke na
afloop werden uitgereikt.

MUTATIES.

Afdeeling Haarlemmerliede,
Uitgetreden als Jid der Plaatselijke Commissie Pastoor J. H. Saulen, wegens vertrek.

Gezamenlijke oefeningen met een Roode
Kruis-afdeeling.
De afd. Holland Noord van het Vrijwillig Landstorm Korps Motordienst hield op 24 September l.1.
weder eene goed geslaagde oefening, waaraan ongeveer 85 automobilisten, 28 motorrijders en 37 man
zonder materiaal, allen uit Noord-lfolland en 18
automobilisten, 19 motorrijders en 46 man zonder
materiaal, allen uit de provincie Utrecht, geheel
vrijwillig deelnamen. Met inbegrip van de officieren
waren ongeveer 200 leden aanwezig.
De oefening stond onder leiding van Res. Majoor
S. Prins, commandant der ~ "d. Holland Noord. De
Korpscommandant werd vertegenwoordig door Kapitein Nijland. Als scheidsrechters fungeerden bij de
):>lauwe partij, welke stond onder commando van Res.
Kapitein van Hove, de Res. Oversten Eringaard en
Zweerts de Jong en Res. Kapitein Geldens: bij de
roode partij vervulde Res. Kapitein de Wolf de functie van scheidsrechter, en voerde de Res. le Luitenant van Hoogenhuyze het commando, aan wien
waren toegevoegd de Res. Luitenants Meyboom,
Wortman en Bolken.
De oefening ving aan bij de Haagsche Schouwj
colonne-commandant van de 'foordhollandsche color.ne gedurende den vredesmarsch van Haarlem
naar de Haagsche Schouw was de Res. le Luitenant
C. A. Baron Tindal, aan wien de Res. Luitenants
Sluis en Kamphuis waren toegevoegd.
Aan de Haagsche Schouw werden (ten deele veronderstelde, ten deele door de manschappe:: zonder
materiaal voorgeste~de) troepen ingeladen, welke te
11.15 naar Haarlem moesten worden vervoerd.
Tijdens dat vervoer waren moeilijkheden te wachten
van partijgangers der blauwe partij.
Eene afdeeling der Haarlemsche Roodc Kru!'>
Transport-colonne, onder com!llando van den Re~.
Kapitein W. Dijserinck, aan wien de Res. Luit. P. G.
Kok ·-en ·-de 'ploegcómmandant Vtm hét R. K., de heer
C. van Nel, waren toegevoegd, had zich bij de blauwe
partij aangesloten. De voorzitter der afd. E:aarlen,
van het Roode Kruis, de heer Jhr. M:. E. H. E.
Teding van Berkhout, woonde de geheele oefe.
ning bij.
Aan den Res. Luitenant Dekker was opgedragen,
aan de zijde der roode partij, met 6 motorrijders op
drie nader aangegeven plaatsen den weg voor de
colonne te versperren.
Het verwachtte treffen tusschen de rooden en do
blauwen vond plaats nabij den Ruigenhoek, waar
vele "gewonden" vielen, die echter terstond na afloop
van het treffen door de Roode Kruismannen werden
verbonden en vervoerd, waarvan de in dit nummer
voorkomende kieken aardige beelden geven.
Tijdens het verbinden der gewonden gaf d~ motorrijder der Roode Kruis-colonne, de heer W. L. Robbemond, eenige groote belangstelling wekkende
staaltjes van zijne behendigheid op zijn 2¾ B.S.A.
motorrijwiel op het ter plaatse sterk heu" 1.ichtige
en kuilenrijke terrein.
M. G,

Afdeeling Leimuiden.
De Afdeeling Leimuiden hield 28 October
haar jaarlijksche gezellige bijeenkomst in hotel
Sneeboer te Leimuiden.
Ondanks het zeer slechte weer was de opkomst bevredigend.
De Voorzitter der Plaatselijke Commissie,
Burgemeester J.
Bakhuizen, schetste, na,
opening der vergadering, in een uitvoerig betoog het nut en de noodzakeltjkheid van. een
sterke plaatselijke Landstorma:fdeeling,
Hierna werd overgegaan tot afwerking van
hot programma, bestaande uit diverse zangnummers van het Landstorm Dubbel Mannen kwartet "Onderling Kunstgenot" van Nieuw. Vènnep.
De uitvoering dezer nummers was a,î,
Herhaaldelijk gaf de vergadering bl~ken van
waardeering.
De Plaatselijke Commissie en in het bijzonder·
Je voorzitter mag met voldoening terug zien op
deze zoo goed geslaagde bijeenkomst.
De vergadering werd bijgewoond, door den
reserve-Majoor C. de Veer en den Res.-Kapitein
K. L. SchcJl, als afgevaardigden der Gewestelijke Commissie.

ZEEUWSCH.VLAANDEREN.
Bij de oefening van de afdeeling Zeeland van het
Vrijwillige Landstormkol'ps Motordienst op 17
Sept. j.l., welke in Zeeuwsch Vlaanderen gehouden
werd, 'had door de afdeéling Hansweert van h<it
Vrijwillig Lapdstormkorps Vaartuigendienst ondet·
haar commandant, den Adj. 0. O. van den Berg, een
transport plaats van 19 Motorrijders met hun motoren en een motor met zijspan.
Deze motorrijders uit Zui<.i :',leveland, welke de
sectiën uit Zeeuwsch Vlaanderen zouden versterken,
werden met een motorboot vervoerd van Hansweert
naar de haven van de Griete, waar zij ,ielost werde!l.
Met het oog op den lagen waterstand werden de
m-0torrijwielen te Hansweert geladen via de Provin. èlale boot, die naar W alsoord0n vaart en met rle lier
in de motorboot geheschen, ,1etgeen vlot en vlug van

stapel liep.
Ook het lossen in de haven van de Grlete, een
bij-haven, die bij hoog water we1·d bereikt, waar de
boot voor de wal kon komen, geschiedde met de lier
van de -boot en verltep in de beste orde, waarna de
oefening in twee partijen een aanvang kon nemen.

De Sectiën Neuzen en Hulst vormden de roode
partij en waren verzameld te de Griete, terwijl de
Sectie Breskens zich te Biervliet had verzameld om
de blauwe partij te vormen.
Een tweetal vliegtuigen was bij deze partij ingedeeld, terwijl een berichtkoker-terrein was ingericht
bij Stroodorp, waar een 5-tal berichten dei vliegerwaarnemingen door berichtko'cers ter kennis van den
Commandant dier partij werden gebracht.
De juistheid dezer berichten bewees andermaal,
hoe moeilijk het is, zich in 't algemeen tegen vliegerwaarnemingen te beveiligen en in 't bijzonder in
het vrijwel open terrein van Zeeuwsch Vlaanderen.
Het eindpunt der oefening was Sas van Gent, waar
tegen 2 uur allen verzamelden.
De motorrijders uit Z.-Beveland begaven zich
daarna naar Neuzen, waarheen de Adj. 0. O. v. d.
Berg met de motorboot en het personeel van den
vaartuigendienst zich inmiddels had begeven om hen
voor het terugvervoer weder in te laden, aangezien
de haven de Griete bij laag water ledig loopt en dus
tijdig verlaten moest worden.
Er staat n.l. tusschen hoog en laag water een ver~
schil van bijna 5 M.
M.G.

ENSCHEDE.
De reserve-kapitein G. W. Stroink alhier is benoemd tot commandant van het 3e district (Overijse!)
motordienst van den Bijzonden Vrijwilligen Landstorm.

LANDSTORMKORPS "DE VELUWZOOM".

AFDEELING PANNERDEN.
17 October 1926 werd alhier de laatste van de vijf
schietoefeningen gehouden, waarvan de laatste
tevens als prij,swedstrijd gehouden werd.
Door het gemeentebestuur van Pannerden was
aan onze afdeeling een subsidie verleend van f 25,
zoodat we een 22-tal fraaie prijzen konden koopen.
Er is in onze afdeeling veel animo voor schieten,
zoodat op den laatsten wedstrijd ongeveer alle leden
present waren.
De heer Burgemeester, voorzitter der Plaatselijke
Commissie, opende de vergadering. Hij heette den
commandant van het Landstormkorps "Veluwzoom",
den res.-Majoor W. van Ingen Schouten, uit Arnh-)m, hartelijk welkom, waarna genoemde heer het
woord kreeg, die met een toepasselijk woord den
leden het nut van den Bijzonderen Vrijwilligen.
Landstorm voorhield en wenschte dat de afdeeling
"Pannerden" steeds mocht blijven bloeien. Ook
wenschte de Majoor de leden prijswinnaars geluk met
het door hen behaalde succes.
Daarna werd overgegaan tot het uitreiken der
prijzen, die bij de winnaars zeer in den · 1aak vielen.
Er werden o.a. de volgende prijzen behaald, in
klasseA.: le prijs H. van Mie1•lo, 2e pr. E. de Ruiter,
3e pr. J. H. v. d. Kroon, 4e pr, H, Vierboom, 5e pr.
H. W. Wezendonk, (Je pr. W. Eggenhuizen, 7e pr. J.
Cornelissen, Se pr. H. W. van Huet, 9e pr, B, J. A.
Harmsen, lOe pr. A. van Heumen, lle pr. Z. de
Beijer, klasse B.: le pr. H. G. Wezendonk, 2e pr. H.
Lukassen, 3e pr. J. van Mierlo, 4e pr. :V. Ruks, 5e pr.
A. Schuurman, 6e pr, Th. Vos, 5e pr. Th. Rutten,
Be pr. A. Kamps, 9e ·pr. H, Kummeling, lOe pr. Th.
van Keulen, lle pr. J. IJeveld.
De vijf hoogste schutters in 10 serie'a waren: 1.
W. Eggenhulzen met 432 punten, 2. H. Th. Wezendonk met 430 p., 3. J. Th. van der Kroon met 412 p.,
4. B. J. A. Harmsen met 404 p., 5. J. CQrneliSïlen
met 403 p.
Aan eerstgenoemde werd een medaille uitgereikt.
Vervolgens dankte de voorzitter der Plaatselijke
Commissie namens de leden hun commandant voor
zijn moeite om hier op deze vergadering tegenwoordig te zijn
De Plaatselijk Leider:
J. TH. VAN DER K~OON.

Aan de Plaatselijke Leiders wordt
beleefd verzocht alle te hunner kennis
gebrachte on j ui s the den betreffende
adresseering of niet of onregelmatig
ontvangen van het Landstormblad, zoo
volledig mogelijk, in ieder geval met
opgave van naam en adres, op te geven.

DE ADMINISTRATIE.
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is thans gereed. Vele aanvragen voor vertooning
daarvan - werden reeds ontvangen, zoodat
een tweede film moest worden vervaardigd.
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Bovendien 1s van 30 November t/m. 8 December en van 11 tlrn. 17
December 1926 de fi.1m ter beschikking gegeven voor de Friesche afdeelingen,
terwijl het Verband "De Meijerij" m de maand Januari 1927 de film voor
14 achtereenvolgende dagen heeft aangevraagd.
N.B.

Een tweede Landstormfilm is aangemaakt en staat thans ook ter beschikking van de Afdeelingen.

Onder begunstiging van goed weder had Zaterdag
23 Ootober de schietwedstrijd plaats der afdeeling,
)Volfhèzen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Door bijna alle leden werd •aan den wedstrifd
deelgenomen. Een 15-tal prijzen, bestaande uit
kunstvoorwerpen, waren beschikbaar. De uitreikmg
der prijzen aan de diverse winnaars, had plaats
op Donderdag 28 Oct. Dit geschiedde door
den
·HoogEd. Gestr. Heer v. Ingen Schouten, Km·ps Commandant 'van den Veluwzoom. Hij sprak eerst een
inleidend woord, waarna hij er op wees, hoe de
afdeeling, die pas 2 jaren bestaat, is gegroeid en
thans 35 leden telt. Ook werd den Raad der Stichting dank gebracht, voor het prachtige terrein, dat
zoo welwillend door hem werd afgestaan.
Ds. Drenth, lid der plaatselijke Commissie, prak
een kort opwekkingswoord, hij sprak den wensch uit,
dat het nooit noodig zou zijn dat àe Bijzondere Vrijwillige Landstorm opgeroepen zal worden.
. Daarna had de prijsuitdeeling pl,aats, door den
Res. Maj_oor, met een voor elk toepasselijk woord.
De uitslag is als volgt: maximum 100 punten .
le J. Janse, 95 p.; 2e v. d. Bosse, 94 p.; 3e Bennemeer 94 p.; 4e Engelenberg 94 p.; 5e Aarsen 93
p.; 6e. Tjonk 93 p.; 7e. d. Graaf 91 p.; 8e. Si erts
90 p.; 9e. M. H. Loos 90 p.; l0e. Molenaar 90 p.;
lle. Meijers 88 p.; 12e. v. Doorne 88 p.; 13e Felste!
88 p.; 14e Bunde 87 p.; 15e d. Waal 86 p.; 5 sigaren
werden uitgereikt aan Bosse en Bennemeer die tl.d
meeste rozen (7) geschoten hadden.
:pe Pl. leider bedankte den Majoor voor de bereidwilligheid om zelf de prijzen, aan de winnaars uit te
reiken. Door den heer Engelenburg werd nog een
voordracht gehouden en wel: Gemobiliseerd.
Aan het einde der vergadering werden 2 cou"
pletten van het Wilhelmus gezongen.
De vergadering droeg een gezellig karakter, waardoor de saamhoorigheid wederom werd versterkt.
Afd. Comd.
J. JANSE,
Wolfhezen.

LANDDAG TE BEETSTERZWAAG OP 30 SEPTEMBER 1926.
Officieele ontvangst ten Raadhuize, van l. naar r.: L. F. Duymaer van Twist,
Voorzitter der Nationale Landstormcommissie; J. Bakker, Lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal; H. Colijn,. oud-Minister van Financiën; M. J.
Selhorst, Burgemeester van Opsterland; J.· 1\1. J. H. Lambooy, 'Minister van
Oorlog; Mevrouw Baronesse Van Harilllxma thoe Slooten.

1

Het damescomité voor de aanbieding van een vaandel aan het Friesch
Landst!)rni verband,

1 ; 1

GLANERBRUG.
Zaterdag 11 Sept. hield de afdeeling den jaarlijkschen schietwedstrijd tot sluiting van het schietseizoen.
,
Een 15-tal deelnemers waren er. Waar blijven de
anderen toch?
Komen die in den a.s. winter op onzen feestavond ?
Daar worden dan tevens de prijzen uitgereikt van
dezen wedstrijd. Verder belooft het weer een préttige
avond te worden.
Mannen, volgenden zomer weer getrouw op ·de
schietoefeningen, hoor!
De uitslag van den wedstrijd is:
Klasse A.: F. de Haan 96 punten; J. Vonder 96 p.;
G. J. Lourik 75 p.; B. J. v. d. Vecht 54 p.; 1:· Burrema 50 p.; J. Reinink 36 p.
Klasse B.: Ar. Boxem 91 p.; H. Stip 83 •p.; . J;
Boek 81 p.; A. v. Lente 72 p.

UTRECHT.
Voor de Vrijwilligers van dit Instituut was e.en
feestavond georganiseerd in de groote bovenzaal v.an
Schietwedstrijd afd. B. V: L. Glanei:brug (11 Sept. '26),
het Café "Noord-Brabant", terwijl tevens de prijzen
werden uitgereikt van de gehouden schietwedstrijden
1
in de maand September jl.
1
Na opening door den voorzitter, res. kapitein J. H.
Grijzen, met een kort welkomstwoord, werden de
prij zen, bij ontstentenis van den voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie "Nieuwe Holi. Waterlinie" den heer J. H. Th. 0. Kettlitz, uitgereikt door
den secretaris van de Nationale Landstor?B•commissie, res. le luitenant G. F. Boulogne.
Na uitreiking der prijzen werd door luitenant Boulogne in eene korte rede de beteekenis van den Bijzonderen Vrijwil!igen Landstorm, haar óntstaan en
ontwikkeling uiteengezet. Dat deze ontwikkeling niet
zonder beteekenis is, moge blijken uit h~t feit dat
het aantal afdeelingen thans 1157 bedraagt. '
Na deze uiteenzetting bleef men nog geruimen tijd
gezellig bij een.
· J
Bij het sluiten der bijeenkomst werd bij monde van
den Plaatse!. leider te Utrecht, den voorzitter der afdeeling hulde gebracht voor het werk, door hem in
het belang der afdeeling verricht, waarom de 'a fdeeling dan ook spontaan besloot als dank daarvoor, des
voorzitters echtgenoote met een bouquet te vereeren.
De uitslag van den schietwedstrijd luidt:
Plaatselijke schietwedstrijd a: le pr. A. J. Oskam ;.'
2e pr. P. Flore; 3e pr. H. Vos; 4e pr. F. L. Maljers;
5e pr. J. Eijndhoven; 6e pr, J; A. J. Reusch; 7e pr.
J. F. Dunnewold; 8e pr. J. H. Grijzen.
• t' •
Plaatselijke schietwedstrijd b: le pr. A. J" Oskom;
De afdeeling Gemert van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm op de schietbaan te Boekel, October 1926,
2e pr. J. Eijndhoven; 3e pr. H. Vos; 4e pr. J. A. J.
Reusch; 5e pr, J. F. Dunnewold; 6e pr. F. L. Maljers;
,,Wilhelmus" waarna de Mandolineclub van het R. K. cierskruis van Oranje Nassau. Verder valt den heer
7e pr. C. de Fluiter; Se pr. J. Troost.
gesticht "Nieuwenhof" een marsch ten gehoore K. B. Swi_e ringa, die pas in het bezit is gekomen van
bracht.
de. zilveren-medaille met de zwaarden, eveneens een
Vervolgens doet de ondervoorzitter mededeelin~,
applaus. met zijne onderscheiding ten deel.
MAASTRICHT.
dat de voorzitter, Jhr. Mr. G. U. R. Testa, wegem
N~ ·eenige aardige coupletten van den heer Jos.
een lichte ongesteldheid verhinderd is aanwezig të. S~èets; h6udt de reserve luit .-kolonel L, Coenegracht
In de bovenzaal van het gebouw der Militaire Verzijn. Spr. roept een woord van welkom toe aan alle
eene . kr.açbtige toespraak, waarin hij vooral de~
eeniging te Maastricht had Maandagavond 11 Octoaanwezigen en brengt in het bijzonder Jank aan ciic;
secretaris, den heer J .. H. van Thor, voor diens ijver
ber een zeer geanimeerde vergadering plaats van ae
Mandolineclub en aan den heer Jos. Smeets, voo.- · en h~t slagen van dien avond een cadeau aanbied:.
·afdeeling Maastricht van het Landstormkorps "Lim- hunne welwillende medewerking, Onder hartelij'k
Met 'n paar woorden zette spr. het doel ván het
burgsche Jagers".
,
applaus feliciteert spr. den reserve luit.-kolonel L . .korps · u'iteen en spoort zijn auditorium tot actie aan.
De avond wel'd geopend met het zingen van het Coenegracht, voor diens begiftiging met het offiM~t een ctriewerf hoera op den voorzitter, Jhr. Mr.

Testa, eindigt spr. om dan de prijzen, behaald bij
den plaatselijken schietwedstrijd, uit te reiken. Deze
werden behaald als volgt: le pr. van Dongen, 2e
pr. Frissen, 3e pr. Stassar, 4e pr. Vrijhoeven, 5e pr.
Steffens, 6e pr. Delissen, 7e pr. Meurs, Se pr. Willems.
Mededeeling werd gedaan, dat in den loop der
maand Januari a.s. in een der Bioscopen in de sta•i
zal vertoond worden de film van de Limburgsche
Jagers.
•
Daarna hield jhr. J. Graafland, een lezing
over het onderwerp: ,,Tucht". Spr. gaat na,
hoe de cultuur is afgedaald op verschillend gebied in heel het maatschappelijk leven. De Engelsche
schrijver Wells cc.ncludeert, dat de tegenwoordige
tijd op het gebied van immoraliteit ongeveer gelijk
staat met den Romeinschen tijd, en, als Europa ZiC!l
niet betert, zal het gaan als het eens met de beschaving van No'ord-Afrika gegaan is. Spr. zegt, dat,
waar geen God is, ook geen tucht heerscht, en constateert dan, dat de maatschappelijke tucht door d~
linksche pers ondermijnd wordt. Ook de legertucht
reageert op de maatschappelijke tucht - men ziet
het aan de laatste relletjes.
Spr zegt, dat het leger in de eerste plaats rust
noodig heeft, daar de aanhoudende veranderingen
geen goede uitwerking hebben. Wat betreft de toetreding tot den Volkenbond en de afschaffing van
het leger, oordeelt spr. dat dit geleidelijk moet gaan.
Een totale afschaffing van het leger acht spr, zoo
mooi als de oorlog leelijk was. Nederland heeft uit
den aard zijner ligging een leger noodig en wel ee::-i
goed georganiseerd leger, waar niet "gefreewheeled"
wordt ,aldus r'ndigde spreker.

DEURNE.
Bij afwezigheid van den Burgemeester, geschiedde de prijsuitdeeling na den gehouden
van
den
Bijzonderen
onderlingen
wedstrijd
Vrijwilligen Landstorm door den Wethouder, den
heer J. van Deursen, die bij die gelegenheid de hoop
uitsprak, dat de Landstorm van Deurne moge blijve
voortgaan op den ingeslagen weg, temeer daar thans
de Burgerwacht jammer genoeg is ingeslapen Spr.
wenschte den Landstorm een bestendigen bloei.
De uitslag van den wedstrijd is als volgt:
Personeel.
le pr. H. Hanssen, 2e pr, J. v. d. Heuvel, 3e pr.

J. Verbakel, 4e pr. J. J. Martens, 5e pr. J. Haldermans, 6e pr. Joost Martens, 7e pr. J. Verhees, Be
pr. M. Bouwmans, 9e pr. G. Verdeuzeldonk, l0e pr.
P. Kivits.
Geluksprijzen.
le H. v. Mierlo, 2e J. Peeters, 3e G. Verdeuzeldonk, 4e pr. J. Fransen, 5e H. Kuunders, 6e J. Haldermans, 7e P. Kivits, Se M. Bouwmans, 9e Bennebroek, lOe G. Steegs, 21e H. Aarts, 12e J. v. d.
Heijden Az., 13e C. Goossens, 14e A. Vogels, 15e
J. Verbakel, 16e W. Coolen, 17e C. Verhees, 18e
F. v. d, Zanden, 19e W. Aarts, 20e J. Bankers,
21e P. Honings, 22e M. Louwers, 28e A. Verstraten,
24e J. Verhees, 25e J. d. Mortel, 26e H. Hanssen.

WOERDEN.
Zaterdagmiddag 2 October j.l. heeft onder begunstiging van mooi weder de landstormdag plaats gehad van den Bijzonde?len Vrijwilligen Landstorm, Te
half twee begonnen de schietwedstrij den op het fraaie
exercitieterrein. Gro--t was de deelname niet, maar
toch werd er veel geschoten. Bovendien waren onderscheidene der beste schutters opgekomen. Fraaie
prijzen, kunstvoorwerpen enz., waren voor deze wedstrijden uitgeloofd, Des avonds werden in het
Patronaatsgebouw de Mobilisatiekruisen uitgereikt
bij monde van den heer L. F. Duymaer van Twist,
voorzitter der Nationale Landstormcommissie. Aan
een 200-tal personen werd het kruis overhandigd.
Ten besluite van den goedgeslaagden middag werd
's avonds de Landstormfilm vertoond, die met groote
belangstelling werd gevolgd door de vele aanwezigen.
Een strijkje onder leiding van den heer J, v. Beek
Dz. luisterde dezen avond op.

AFD. 's-GRAVENHAGE.
In het kamp te Waalsdorp heeft Zaterdagmiddag
2 October de jaarlijksche schietwedstrijd plaats gehad van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, afleeling 's-Gravenhage.
Prijswinnaars
werden
M.
Oudheusden,
49
Punten (maximum 50), J, v. d. Hoeven 47, J. H.
m Veen 47, K. M. Thomas 47, A Labrie 46, Sam.!J;ll2m 46, P. H, v. d, Zande 46, B. P. A. Schnegel
45, J. C, Ph. de Graaf 44, J'. M, Isselman 44, L.

Stoof, 44, J. B v. d. Einde 44, H. A. J. van Gummel 44, L. Collee 42, J. Zandberg 42, U. J. Peereboom 41, H. Bos 41, B. P. Tunderman 41, J. Passchier 38, W. J. v. d. Klauw 38 en A. A. K. Poetsma 38 punten. De prijsuitreiking zal in een nader
te houden bijeenkomst plaats hebben.

aan de leden, met het verzoek om een vrijwillige
bijdrage voor hét Vaandelfonds, terwijl het voor•
nemen bestaat nog een "Vaandelavond" te organiseeren, die als allen medewerken, voor de rest van
het bedrag, dat de commissie voornemens is bij een
te brengen, zorgt.

GOUDA.

MIDDELBURG.

Vrijdagavond 7 October vergaderde de Plaatselijke Landstorm Commissie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, afdeeling Gouda.
Onder de verschillende punten, die aan de
orde waren, was ook de uitbreiding van de
Commissie. Hiervoor waren uitgenoodigd de
Heeren A. Dortland Sr., Mr. H. Franken, Ds.
H. Knoop, A. E. Steensma, Joh. Fabriaan en
B. Roos.
Na een kort openingswoord van den vicevoorzitter, den Heer M. van Vliet, kreeg Mr.
J. van Mechelen het woord, die een uitvoerige
uiteenzetting gaf van het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Na deze uiteenzetting werden verschillende
vragen gesteld, waarna de Heer Van Vliet
vroeg, of de bovengenoemde heeren bereid
waren zitting te nemen in de Commissie. .Allen
verklaarden zich daartoe gaarne bereid.
De Commissie is thans als volgt samengesteld: M. van Vliet, le voorzitter; A. E. Steensma, 2e voorzitter; H. M. Dercksen W.Jzn., le
Secretaris; Mr. H. Franken, 2e secretaris ; A.
v. d. Berge, Plaatselijk Leider; A. v. d. Heuvel,
Commandant; S. Vingerling, lid; Kapelaan G.
J. Verhoef, lid; W. Bertels, lid; H. J. Nederhorst, lid ; H. Boerma, lid; H. A. Akkermans,
lid; A. Dortland Sr., lid; Ds. H. Knoop, lid;
Joh. Fabriaan, lid; B. Roos, lid.

De afdeeling Middelburg van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm heeft op den 25en Septembei
1926 haar jaarlijkschen schietwedstrijd gehouden met
marga patronen op de ringschrijf, verdeeld in 10
ringen.
De schietwedstrijd werd bijgewoond door twintig
schutters en geopend door den HoogEd.Gestr.
Heer P. A. Umbgrove, gep. Kolonel, die de aanwezigen toesprak, waarbij hij duidelijk uiteenzette 't
belang van het houden van schietoefeningen, waarvan hoofdzakelijk 't doel was 't onderlinge samenzijn. Na deze redevoering werden door Z.H.E.G. de
eers~ vijf schoten gedaan om later de tweede vijf
schoten te doen voor den prijs.
Aanwezig waren bij toeval evenveel prijzen als
schutters, zoodat ieder met een prijs huiswaarts
keerde.
De prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen welke
door een commissie waren :...angekocht.
Een woord van dank aan de autoriteiten - w.o. de·
burgemeester, wethouder, en onze oud-commandant
Kolonel Umbgrove behoorden - is hier zeker op zijn
plaats, daar zij de afdeeling financieel in de gelegenheid
stelden zoo'n geslaagden schietwedstrijd te
houden.
Moge zulks voor de leden der Afdeeling, die niet
aanwezig waren, eene aansporing zijn, het volgende
jaar ook mede te dingen naar de mooie prijzen, die
nog altijd met behulp van onze voormannen kunnen
worden aangekocht.
De eerste prijs werd behaald met 46 punten door
den korporaal C. de Jonge, sedert oprichting 1915
van den Landstorm lid der Afdeeling Middelburg,
terwijl zijn zoon A. de Jonge, eveneens korporaal, den
2en prijs behaalde met 45 punten.
De prijzen werden uitgereikt door den le luitenant van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm J .
Wisse, die den wedstrijd sloot met een woord tot
opwekking en tot een wederziens voor de a.s. Jaarlijksche Vergadering.
De Secr. tevens Penningmeester
der Afdeeling"

EMPE:t.
Op 2 dctober j.1., des avonds half acht uur, had in
de herberge van den heer Deckers de uitreiking der
prijzen plaats, behaald door de leden der afdeeliru?
Empel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorrn
op den onlangs gehouden onderlingen wedstrijd te
Orthen.
Na een kort openingswoord door den Voorzitter
den heer G. de Bekker, werd het woord gevoerd
door den reserve le luitenant den heer A. Rabou,
uit 's-Hertogenbosch, die tot onderwerp zijner lezing
koos: ,,Moeten wij paraat blijven."
Spreker zette in een keurige rede de gevaren uiteen, die ons van de zijde der communisten, anarchisten en socialisten bedreigen, daarbij speciaal wijzende
op de geweldige propaganda, die Moscou in het W esten van Europa doet voeren en de hedendaagsche
toestanden in Sovjet-Rusland. Met een opwekking
om trouw lid der afdeeling te blijven, sloot spreker
zijn lezing.
De Voorzitter dankte den heer Rabou in hartelijke
bewoordingen, mede namens de aanwezigen.
Hierna had de uitreiking der fraaie prijzen plaats
en werd nog eenigen tijd onder gezelligen kout bijeengebleven, terwijl . alle verlofgangers der jongste
lichting zich als lid opgaven.

PAUL v. SLUIJS.

SCHERPENISSE-St. MAARTENSDIJK.

Op Zaterdag 2 October j.l, hielden de afdeelingen
vall den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, begunstigd door het prachtige najaarsweer, gemeenschappelijk hun jaarlijkschen huishoudelijken wedstrijd,
waaraan 30 leden van beide afdeelingen aan deelnamen.
Op de schietbaan waren o.m. aanwezig de
leden van de Plaatselijke Co::nmissie benevens vele
belangstellenden,
Daar er weer op de aan de burgerij gepresenteerde
lijst was ingeteekend, behaalde elk der leden weer
even als verleden jaar een prijs, varieerend naar de
bekwaamheid van den schutter. De uitslag luidt alsvolgt: C. Hartog, pl. Leider afd. Scherpenisse, lste
BERKEL.
prijs met 93 p.; J. Verkerke, 2e pr., 87 P·i A. P.
Oproep tot bijwoning van de schietoefeningen, Geluk, v. St. Maartensdijk, 3e pr., met 86 p.; C. J .
welke zullen worden gehouden in Rodenrijf;, J. Kooyman, idem, 4e pr,, met 86 p.; D. v. Houdt,
"Stal, Veiling", op Maandagavond : 22 Nov., 29 5e pr., met 81 p.; 6e pr. P. C. Hartog, 80 p.; 7e pr.
Nov., 6, 13, 20 en 27 Dec., en Maandag 3 Jan. C .v. Dalen, 79 p.; Se pr, E. Bevelander, 78 p.; 9e
pr. Joh, Suurland, 77 p.; 10e pr. A. W. Kloet, 75 p.:
'27. Eindwedstrijd aanvang 7 uur.
Allen welkom. Laat deze winter er een zijn . lle pr. B. Suusland, 74 p.; 12e pr. K. v. d. Werft,
dat ieder blijk geve van de groote noodzakelijk- 69 p.; 13e pr. N. van Zetten van St. Maattensdijk.
heid van het instituut van den Bijzonderen Vrij- 62 p.; 14e pr. JM de Graaf, 61 p.; 15e pr. F. A.
Bolie, 58 p.; 16e pr, C. Hartog A,füm., 57 p.; 17e
willigen Landstorm.
Voor Noord einde nog geen schietlokaal, pr. J. de Graaff v. St. Maartensdijk, 57 P,; 18e pr.
C. L. M. Andriessen, 57 p.; 19e pr. Joh, de Graaf v
daarom allen naar Rodenrijs.
St. Maartensdijk, 56 .p.; 20e pr, L. v. d, Vaten, idem.
De Pl. Leider.
55 p.; 21e pr. J. Geune, 64 T1,; 22e pr. C. Knook • ·
St. Maartensdijk, 58 p,; 28e pr. C. Bolle, 63 p.; 24e
Vaandelcommissie.
pr. C. Knijff, 63 p.; 215e pr. J,.. J, Janisens, 51 p.; 26e
pr. P. v. d. Slikke, 46 p.; 27e pr. P. Bynachte, 41 p.;
APELDOORN.
28e pr. L. Duynhouwer, 40 p.; ~9e pr. A. Polderman
Na de goedgeslaagde schietwedstrij den gingen er
v St Maartensdijk, 29 p.; troostprijs C, Knulst -Y.
onder de leden stemmen op: ,,Nu moet de compagnie
St. Maartensdijk.
nog een vaandel hebben."
De wedstrijd had een prettig verloop, eenige oude
De Plaatselijke Commissie heeft die stemmen geveteranen waagden ook nog uit liefhebberij een kanl:'
boord en is aan het werk getogen.
op het doel. Ook de heeren van de Plaatselijke Co:n·
Een der leden, Notaris Knook, nam op zich voor
missie hebben hun geluk nog beproefd.
de vorming van een Dames-Comité, dat strals:s het
De prijsuitdeeling zal vermoedelijk plaats hebbe:-1
vaandel zal aanbieden, te zorgen.
Zaterdag 16 Oct, op de bovenzaal Hotel ,,de Gouden
Uit de leden werd een vaandel-commissie
geLeeuw" te Scherpenisse.
vormd, die zal trachtell, een bedrag bijeen te brenNamene de Wedstrijd Commitiie:
gen, dat, aan het Dames-Comité overhandigd, den
FA. BOLIER, Voorzitter.
grondslag zal leggen voor het vaandelfond11.
,A, M, KLOET, Secretaris.
Daartoe heeft de commissie een scbrijve11 gericht

GEEN SOWJET-DICTATUUR, MAAR OOK GEEN MUSSOLINI- HEERSCHAPPIJ.

Met zoo'n steunpunt kan het noodzakelijk evenwicht tusi;chen gezag en vrijheid bewaard blijven.

DELFT.
Woensdag 27 Oct. j.l. werd door de afdeeling
Delft een algemeene vergadering gehor.den, die
in den rij van algemeene vergaderingen zeer
zeker een eereplaats heeft ingenomen.
Op het programma van dien avond stond n.l.
de installatie van den burgemeester van Delft.
Mr. G. van Baren, als eere-voorzitter van de
a-fdeeling Delft.
.Aangezien de voorzitter, Ds. Hagen, verhinderd was dezen avond bij te wonen, werd de ver•
gadering te ca. half negen door den kapitei11
Eckebus, leider der afdeeling, geopend.
In zijn openingswoord richtte de kapitein zich
met een woord van hartelij:C welkom tot de aanwezige autoriteiten en in 't bijzonder tot dfn
burgemeester van Baren, Mevr. van Baren, Lui.t.
Gen. Terwisga, Gen. Maj. Duymaer van Twist
en het Tweede Kamerlid, den heer Kriiger.
Spreker schetste in enkele woorden het bijzondere voorrecht van de afdeeling Delft om iemand
als de burgemeester bereid gevonden te hebber..
0p dezen avond aïs eere-voorzitter te wordt>u
geïnstalleerd.
.
Bovendien deelt spreker mede dat in de vacature.Jhr. Le Grelle voorzien is geworden, danr
Mr. vV. van Eekeren bereid gevonden werd een
èestuursfunctie te aanvaarden.
Hierna wordt het woord gevoerd door den
voorzitter van het Gewestelij; Landstorm Comit#
Zuid-Holland West, den r.eer Krijger. Sprekn
wijst er op dat het hem een buitengewone eer i,
om liedenavoncl den bur!{emeester van ::)Plft a ,,
eere.voorzitter te installeeren. Rpreker is over
tui!rd van Mr. van Ba1•en 's warme lieftie voor hnt
~nc:tituut. welke zoo dnidl•lijk naor voren l. wam
in de rede. door den hur~'Tl"er<1ter g••hou<len tJ 1
de 01,tvan~st op het fü1aohuif'l ter gele'?enh"i 1
van den op 26 .=-uni j.1. te Delft gehouden .land

dag. Enkele grepen doet spreker nog uit die rede.
Zelden hoorde 11\i het doel rnn ons instituut or
zulk een schitterende wijze naar voren brengen
"De Bijzondere Vrijwillige Landstorm", had de
burgemeester o.a. gezegd, ,,is een vredesinstituut
bij uitnemPndhf1 d. ·'
De heer Krij~er eindigt zijn r ede met den Delftschen landstormers geluk te wenschen met hun
eere-voorzitter en spreekt de hoop uit, dat de
afdeeling Delft zal groeien en bloeien onder hFi

eere-presidium van Mr. van Baren, dien hij hierbij installeert.
Mr. van Baren, aan het woord komende, bedankt voor de eer hem te beurt gevallen en geeft
den aanwezigen de verzekering dat hij deze functie werkelijk met groot genoegen heeft aanvaard,
omdat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm,
zi;nde het instit,mt tot steun aan het Wettig Gëz~g, zijn volle sympathie heeft en hij het een der
meest zegènrijke instituten van ons land acht.

r

ADRES VERANDERINGEN

1

Dengenen, die "Het Landstormblad" ntvangen, wordt beleefd verzocht, na te will.en
gaan of hun adres, op de adresband vermeld, wel het juiste is. Indien dit adres met
volledig of foutief is, dan zal de Administratie van "Het Landstormblad'' het ten zeerste op
prijs stellen, wanneer zoo spoedig mogelijk onderstaand formulier - ongeteekend - maar nauwkeurig ingevuld, r.an haar adres wordt toegezonden. Als drukwerk in ongesloten enveloppe zijn
slechts 2 cent portokosten verschuldigd.

~

Aan de Administratie van ,,Het Landstormblad"
te 's-Gravenhage, Koningiri,negracht 50.
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Spreker hoopte in staat te zijn iets goeds in deze
beweging tot stand te kunnen brengen.
Generaal-Majoor Duymaer van Twist hield
hierna een kerna"chting pleidooi voor het Instituut.
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en
over datgene, wat reeds door den Landstorm
werd gedaan in het belang van het vaderland.
De Luitenant-Generaal Van Terwisga achtte
het zich een bijzondere . eer en:, een bijwnder genoegen om den nieuwên . eere-voorzitter het
Mobilisatiekruis, . als een herinnering aan de
moeilijke jaren. van 1914-:-1918, te mogen overhandigen. De generaal gaf, hierna een uitvoerige
uiteenzetting van de beteekenis van dit kruis om
daarna over · te gaan met eenige plechtigheid en
toepasselijke woorden de kruisen uit te reiken en
wel eerst aan den nieuwen ee.re-voorzitter, di<l
in de mobilisatie geruimen tijd in militairen
dienst was.
.
Het ,zij schrijver Jezes vergund hier even aan
toe te voegen, dat de burgemeester gedurende de
mobilisatie voorzitter was van het Comité 0. & 0.
op het eiland Voorne, dat hij zich daar buitengewopn verdienstelijk heeft gemaakt door het
organiseeren van leerzame cursussen en voo_rdrachtavonden: bovendien wist de burgemeester de noodige gelden bijeen te brengen om een
cantine met tuin voor ontspanning voor de militairen aan de eenzame kust geplaatst te krijgen.
Voorwaar een schoon voorbeeld hoe onze burgemeester ook zijn gaven ten dienste van het a:tgemeen wist aan te wenden gedurende de mobilisatiejaren.
Onder de anderen, die gedecoreerd werden, bevond zich ook de heer van Bommel, directeut'
van Stads Doelen, die in de mobilisatie gediend
heeft als vaandrig bij het motorkorps van het
32e landweerbataljon en die bij het achtervolgen
van een spion een ongeluk had, dat hem voor zijn
leven een klein gebrek aan den voet bezorgde.
Nochthans stelde de heer van Bommel er zeer
veel prijs op het Mobilisatiekruis te ontvangen en
werd dit door den generaal zelf hem op den
borst gespeld onder toevoeging van eenige zeer
waardeerende woorden.
Het programma van dezen avond vermeldde
ook nog de uitreiking der prijzen, behaald op den
laatstgehouden schietwedstrijd. De winnaars
waren: 1. J. de Waal, 77 punten, (maximum 80
punten) ; 2. J. van Zon, 76 p.; 3. G. A. Hoogendoorn, 75 p.; 4. J. Poot, 75 p. ; 5. J. W. Schinkelshoek, 74 p.; 6. W. Lagendijk, 73 p.; 7. J. R.
Hoekman, 71 p.; 8. G. van Oel, 70 p.; 9. R. Buitenhuis, 70 p.
Na de uitreiking van deze prijzen werd de ve1·gadering gesloten en werden de vereenigingen.
"Sempre Fixo" en "Inter Nos ", die dezen. avond
opgeluisterd hadden met muziek en zang, harte-

DE FILMAVOND.
Op Vrijdag 5 November werd in dezelfde zaal
de Landstormfilm vertoond.
Hoewel de belangstelling grooter had kunnen
zijn was de zaal toch aardig gevuld en werd om
ca. kwart over acht, na een kort openingswoord
van kapitein Eckebus, met de film begonnen.
De heer Boulogne gaf in de verschillende
pauzen en ook tijdens het vertoonen van de film
de noodige explicatiën.
De film is, en voor den landstormer vooral,
een zeer interessante film. Het is natuurlijk geen.
spannende, sensationeele 1:;n opwindende film 1
waarin zich het een of andere liefdesdrama voor
onze oogen afspeelt, of waarin geheimzinnige
sluipmoordenaars hun prooien bespringen, of wel
Cowboys hun kunsten op ongetemde paarden
demonstreeren. Neen, de Landstormfilm is geen
sensationeele maar een zeer rustige film, geheel
overeenkostig het karakter van den Landstorm
zelf. Het is een film, die, goed aanschouwd door
een rechtgeaard Nederlander, een stemming van
rust en tevredenheid achterlaat.
Want die firn toont hoe de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, nu reeds 55.000 man sterk,
zich meer en meer uitbreidt; hoe de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm zich uitstrekt over het geheele land tot in de uiterste uithoeken en hoe de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm zich kan verheugen in de belangstelling van duizenden.
Dit is de indruk die de Landstormfilm bij he:!l,
die iets voor den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm voelen, achterlaat. Laat de film
echter ook zijn een aanmaning voor elken landstormer, om voort te gaan op den ingeslagen weg,
om verder te gaan met het maken van propaganda, en wel zoo, dat er op de hierna volgende
landdagen in elke ·plaats een even groot aantal
nieuwe landstormers bijgekomen is als er nu zijn.
Landstormers, de film heeft u getoond, dat de
Bijwndere Vrijwillige Landstorm steeds meer en
meer groeit en bloeit. Doet allen uw best hieraan
mede te werken. Wijst er een ieder op, dat de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm is 'n instituut,
dat alleen voor oogen heeft de orde en rust binnen de grenzen van ons vaderland te handhaven;
dat het naast een eer ook plicht tegenover ons
volk is, dat een ieder, die het Wettig Gezag
erkent zich aansluit bij ons om, indien zulks eens
noodig was, zich te scharen om troon en regeering, opdat, als er een partij zou zijn, die met

Schietschijven
op papier en carton, voor lange
en korte baan, in 24 soorten.
V r a a g t g ei 11. p r ij s c o u r a n t.
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Bodegraven
Hofleverancier van
H. M. de Koningin

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
LANDBOUWZADEN
VRAAGT rechtstreeks of bij één
onzer 1350 plaatselijke Agenten de

Geïllustr. Prijscourant van Zaden

_____ _______________
,

geweld het gezag omverwerpen wilde, deze daar
zou vinden den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de landstormers, die zich vrijwillig gegeven hebben om het gezag te steunen, om pal te
staan voor vorstin en regeering en om als 't moet
met het zwaard in de vuist te verdedigen" wat
hun lief is;
Ieder die den vrede wenscht, die inziet, dat
gezag, orde en tucht de basis vormen _van ~e:1
gezonde samenleving van een volk, slmte zien
aan bij den Bijwnderen Vrijwilligen Landstorm.

lijk bedankt voor hun medewerking, waarna de
aanwezigen uiteen gingen.
Voor de afdeeling Delft was dit zeer zeker
een succesvolle avond, die heusch de belangstelling van nog meerderen was waard geweest.
Delft, 9 November 1926.

SCHIETSCHIJVEN ENZ.
De schijvenfabriek van J. J. van der Peijl t':"l
Ierseke zond ons hare keurig uitgevoerde geïllustreerde Prijscourant.
Wij raden belangstellenden aan een exemplaar rechtstreeks of door onze bemiddeling aan
te vragen.

De nieuwste uitvinding van Edison.
PhonogTaafplaat met een speelduur van veertig
minuten.
De grijze uitvinder Edison is onvermobid bezig
zijn lievelings-uitvinding, de phonograaf, te vervolmaken. Het verdroot hem, dat een schoon
muziekstuk - een sonate, een ouverture - :tn
stukken geknipt moest worden, verdeeld over
zooveel platen, omdat de speelduur van een plaa'.
niet langer dan 5 minuten is.
Zijn vindingrijke Amerikaansche geest vond
de oplossing, door de groeven, waarin de diamant
van den weergever op en neer bewogen worden.
zóó dicht bij elkaar te leggen, dat de speelduur
viermaal vergroot kon worden.
Zoo ontstond de plaat, die aan weerszijden een
speeltijd van 20 minuten heeft.
De tijd, welke één plaat noodig heeft om eerr
muziekstuk weer te geven is dus bijkans drie
kwartier, waarbij slechts éénmaal de plaat omgedraaid behoeft te worden.
De vel'têgenwoordiger van de New Edison ontving tot op heden nog slechts vier van deze duur- .
platen ,om er mee te kunnen demonstreeren. In
totaal bestonden er de vorige week in de gehee.le
wereld nog geen dozijn. De uitvinding is, zelfs in
Amerika, eveneens eerst deze week openbaar gemaakt.
In de fra:aie gehoorzaal was te zien ook het
modernste, zeer vernuftige radio-toestel, de
,,Chrystalphone", gebouwd in 'n Edison-phonograaf-kast. Electrische verbindingen maken het
mogelijk zoowel radio-concerten weer te geven
als de phonograaf-muziek door den superben
Farrand-power-speaker. Een wonder van moderne techniek !
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De orde in huis en de S. D. A. P.

nisatie en leiding buiten het leger staan*) en de
noodige gelden worden uitgetrokken op de
-~et _zeer veel waardeering en instemming géven
begrooting van het Departement van BinnenwiJ ditmaal plaats aan een artikel van den
landsche Zaken en Landbouw. Het vormt daar"Militairen medewerker" van het dagblad Het
Vaderland". Deze schrijft:
"
door a. h. w. een leger in het leger. Bij mobili"Minister Lambooy heeft bij het Kamerdebat satie tegenover een buitenlandschen vijand blijft
over de "relletjes'' flink van zich afgesproken en deze organisatie buiten wer;rîng en komt het
daarvoor de hulde verdiend van "Hen, die in ons personeel normaal onder de wapenen b~j de legerafdeelingen, waartoe het behoort. Bij gevaar
Lnd gesteld zijn op de orde in irnis.
Er waren oogenblikken, dat de geestelijke voor de binnenlandsche orde daarentegen kan
vaders van de ongeregeldheden van de aanO'e- de Regeering dezen landstorm oproepen en de
rnatigde functie als openbaar aanklager schen°en rest van het leger thuis laten. Deze organisatie
af te dalen tot de beter passende rol van beschul- stelt aldus de Regeering in staat om, indien zij
digden. Voor dat resultaat alleen reeds hebben bij binnenlandsche moeilijkheden meerdere hulp
velen den heer Lambooy in gedachten de hand van gewapende macht noodig heeft dan haar
gedrukt.
in gewone tijden ten dienste staat, uit het leger
Bij de behandeling van de posten op de be- in de eerste plaats hen on te roepen, die :ich
grooting van Binnenlandsche Zaken en Land- daartoe vrijwillig hebben èeschikbaar gesteld.
Dank zij vooral de dage!ijksche bemoeienissen
bouw voor de burgerwachten, den vrijwilligen
landstorm en de politietroepen leek het meeste van generaal Duymaer van Twist, diens geestdaarvan reeé!.s weer vergeten, en is met onver- driftige voortvarendheid en onverstoorbaren
fla uwden ijver een aanval ondernomen op de or- ijver, is deze landstorm uitgegroeid tot een
ganen, die voor de handhaving der binnenla,nd- macht van ongeveer 60.000 geoefende vrijwillische orde zijn opgericht.
gers, gewestelijk georganiseerd in "Verbanden'',
Deze aanval werd geleid door den heer Van die in de verschillende centra ter beschikking
Zadelhoff, militaire specialiteit van de S.D.A.P. staan, zoodra de Regccrng het noodig acht "op
Ondanks zijn eruditie op militair gebied raakte den knop te drukken.'>
Daarnaast zijn dan nog voorbereidingen gedeze afgevaardigde eenigszins verward in de
verschillende soorten vrijwilligen landstorm en troffen om het in werkir..g blijven der belangsprak hij o.a. van honderdduizenden, die op · rijkste organen voor het economisch leven te
hoofdstuk VIII voor den vrijwilligen landstorm verzekeren 'Il te beschermen.
Men zal moeten erkennen, dat aan deze orgazijn uitgetrokken.
Deze verwarring kan men niet uitsluitend n:satie goede gedachten ten g-rondslag liggen.
In de eerste plaats is het vrijwillig karakter
aan hèm wijten, de nomenclatuur geeft er aander verbintenis een factor van groot belang,
leiding toe. Zij is inderdaad slecht gekozen.
Generaal Duymaer van Twist, als oprkhter en des te meer, omdat de vrijwillige verbintenissen
ziel van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, over het algemeen gesloten zijn in een periode,
ter zake bij uitnemendheid deskundig, heeft waarin "er niets aan den knikker was en er alleen
hem over zijn vergissing gekapitteld. Maar de maar offers aan tijd eri inspanning gevraagd
generaal zal de eerste zijn om de oorzaak te be- werden (klein op het oogenblik zelf, maar groot
treuren, n.l. het bezigen van één naam voor zeer ,,als het moet"), zonder dat daarmee eenig voordeel te verkrijgen was.
verschillende organen.
Daarin ligt vooreerst een waarborg, dat er
Met den naam vrijwillige landstorm worden
n.l. aangeduid zoowel het vooroefeningsinsti- alleen mannen komen, aan wie men wat heeft.
tuut als de bijzondere korpsen "motordienst", En aan den andéren kant ontgaat de Regeering
"spoorwegdienst"enz. en een speciaal orgaan daarmee bij het uitbrekea van binnenlandsche
tot handhaving der orde. Laatstbedoeld orgaan moeilijkheden, althans in den aanvang, de 'loodvoert tot onderscheiding daarbij het epitheton zaak om ook mannen onder de wapenen te roe,,bijzonder", in tegenstelling met het vooroefe- pen, die moeilijk gemist kunnen worden of
ningsinstituut. Maar deze .;wakke onderscheiding slechts met tegenzin aan de oproeping zouden
wordt niet eens goed volgehouden. Want in de voldoen.
Het laat zich zelfs aanzien, dat wanneer de
onderafdeeling 29 van de Begrooting voor Binnenlandsche Zaken en Landbouw worden gelden nood aan den man komt, nog een groot aantal
uitgetrokken voor den "vrij willigen landstorm", vrijwilligers zich rovendien z21 aanmelden. Maar
terwijl bedoeld wordt de "bijzondere." Men reeds afgescheiden daarvan vormen de 60.000
moet erkennen, dat wanneer twee begrootingen landstormers een macht, waarmee rekening te
gelden met name bestemmen v·oor den "vrijwil- houden is. De encadreering bestaat eveneens uit
ligen landstorm", de veronderstelling gerecht- v1 ijwilligers uit het verlofskader. Zij kan, evenals
vaardigd is, dat dit in beide gevallen hetzelfde de hoogere leiding, uiteraard wanneer het noodig
is, naar behoefte aangevuld worden uit het beorgaan betreft.
Het zou wellicht overweging verdienen, om roepskader van het leger.
Bijkomstige voordeelen zijn dan nog, dat de
het vóóroefeningsinstituut voortaan bij zijn
waren naam te noemen. Het is als zoodanig in kosten naar verhouding niet noemenswaard zijn
het ~eheel niet bestemd voor handhaving der en zich in hoofdzaak bepalen tot uitgaven voor
orde en staat dus volkomen vrij van den "bijzon- de :::<lministratie, het behoud van het verband,
deren vrijwilligen landstorm''; het ressorteert het in stand houden der organisatie e.d.
Een aangrijpingspunt voor den "cellenbouw"
dan ook in zijn geheel or..der Oorlog en wotdt
der communisten geeft deze organisatie niet, omalleen door Oorlog beheerd en betaald.
De "bijzondere vr~jwillige landstorm'' is inder- dat de mannen alleen opkomen als het noodig
daad een bijzondere instelling, n.l. in zoover, dat is en er dan voor "cellenbouw" geen gelegenheid
dit orgaan nagenoeg uitsluitend bestaat uit per- en geen gewillig gehoor zal zijn. Dit is een der
soneel, dat tot het leger behoort, terwijl de orga- verdiensten van het instituut, die het slagen van
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h et "cellen"-plan verijdelt, zelfs indien het
elders eenig succes zou verkrijgen.
Soortgelijk karakter dragen de bijzondere
k_orpsen van den vrijwilligen landstorm "motordienst',, ,, vaartuigendienst", ,,spoorwegdienst"
en "luchtwachtdienst."
Zij vormen een onderdeel van het leger, omdat
het personeel, althans voor het grootste gedeelte
dJor de verbintenis zelve toetreedt tot het leger
en dus niet reeds te voren daartoe behoorde.
Deze korpsen zien zich ook bij mobilisatie opgeroepen en in dienst gesteld. Zij worden daarom
door Oorlog beheerd en gefinancierd. Daarnaast
zijn zij - met uitzondering van den "luchtwachtdienst,'' - ook bestemd om bij binnenlandsche
moeilijkheden, indien de Regeering het noodig
oordeelt, hun diensten te bewijzen voor het in
stand houden van het binnenlandsch verkeer.
Al deze onderdeelen van den landstorm zijn
rij~sor~anen, ook in dezen zin, et.at de Regeering
ze m dienst kan stellen en verplaatsen als zij dat
noodig acht.
In tegenstelling daarmee vormen de burgerwachten plaatselijke organen, die in het algemeen voor de gemeente hetzelfde doel nastreven,
d~t de landstorm voor het rijk beoogt. Tevens
dienen zij daarmee het algemeen belang o.a.
omdat zij door plaatselijk de orde te verzekeren
den landstorm vrij maken voor gebruik op de
llieest bedreigde punten.
Binnenlandsche zaken geeft ook aan deze
~stellingen eenigen steun, door er gelden voor
mt te trekken op de begrooting, die beheerd en
verdeeld worden door de onder dat departement
ressorteerende Inspectie der Burgerwachten.
Overziet men deze voorbereidingen, dan moet
o.i. erkend worden, dat men hier in een klein
aantal jaren - zij dateeren nagenoeg geheel uit
1918, het jaar der "vergissing" - met bescheiden middelen een betrel.ili:elijk groot resultaat
heeft weten te verkrijgen.
Voor
hen, die gesteld zijn op orde in eiO'en
0
.
h ms en afkeerig van pogingen eener minderheid
om met geweld haar wil aan de meerderheid op
te leggen, bestaat er alleszins reden tot waardeering.
Dat• de• communisten
vijandig teO'enover
deze
•
0
orgamsaties staan, 1s heel goed te begrijpen. Het
zcu bedenkelijk zijn, indien dit anders was.
_Bij de S.D.A.P. past de v~jandige houding
mmder goed, vooral nu deze partij zich opmaakt
om aan de Regeeringstaak deel te nemen.
De uitvoering van die taak is uiteraard niet
denkbaar ~onder handhaving van het gezag en
dus ook met zonder orgaan, om dat gezag te
steunen.
De oude leuze der S.D.A.P. ,,geen man en
geen cent" is reeds door het ontwapeninc,svoor•
stel dier part~j geblel_z-en eigenlijk te beteeÎrnnen:
25.000 mannen en 13331/s millioen centen (om
v.an de rest: marine voor Indië, en het fonds
voor wachtgelden b.v. nog maar niet te spreken),
welke getallen zoo op het oog er wel iets
anders uitzien dan géén en nog eens géén.

comm1ss1e, de:: heer L. B. M. van Agt, die als gevoorstel om die veiligheidswacht o.a. te bestem- woonlijk deze feestelijke bijeenkomst met zijn tegenmen tegen ongeregeldheden in het binnenland, woordigheid vereerde. Spr. bracht hem dank voor de
het recht prijs gegeven verontwaardigd te doen belangstelling, die de Bosche afdeeling zijnerzijds
over de pogingen der "bourgeoisie" om zich steeds mag ondervinden. In het overzicht van de
tegen geweld te beschermen. Immers in haar werkzaamheden van 't afgeloopen jaar wees spr. er
voorstel doet de S.D.A.P. uit eigen beweging op, hoe de schietoefeningen en wedstrijden zich
in steeds meer belangs:elling mogen verheugen
bereidwillig daaraan mee.
Haar machtsmiddel moge onvoldoende te ach- Moge dit zoo blijven, aldus spr., opdat we "als 't
. ten zijn - dat verandert niets aan het beginsel. moet" den revolutionnairen vijand manmoedig onder
De twijfel of de 25.000 man der Veiligheids- de oogen kunnen zien, want in saamhoorigheid
wacht voldoende zouden zijn, is niet gegrond op schuilt onze kracht.
De tijd van opheffing van ons Instituut,
het verschil in aantal tusschen het aantal
wachters en dat der landstormers. Het getal der aldus spr., is nog niet gekomen, zoolang als er
landstormers 60.000 is rijkelijk groot. Die groot-e filmen vervaardigd worden als de "Potemkin" en de
sterkte geeft echter het voordeel, dat voor ge- "Bocht des Doods", die met zijn funeste strekking
westelijke ongeregeldheden niet aanstonds het niet nalaat het revolutionnaire zaad met kwistige
hand te zaaien, zoolang de communisten niet nalaheele land gealarmeerd behoeft te worden.
ten
oproer of opstand te verwekken, zooals onlangs
Maar het groote voordeel van den landstorm
op
Java
gebeurde.
îs, d~t hij uitsluitend bestaat uit mannen van
Voortgaande over den wedstrijd met de daaraan
goeden wil, die zich uit eigen beweging hebben
beschikbaar gesteld. Kon dat van de Veiligheids- verbonden prijsuitdeeling, merkt sor. op, dat dit het
wacht ook gezegd worden, dan zou zij waar- hoogtepunt is der jaarlijksche schietwedstrij den. Ze
schijnlijk sterk genoeg voor dit doel zijn. Maar zijn voor de winnaars aansporing om het ingeslagen
de Veiligheidswacht zal, evengoed als ons leger, voetspoor te blijven volgen en voor den niet-winnaars
in stand worden gehouden, door het opleggen een aansporing 'n volgende maal hun beste beentje
voor te zetten om door intense o~fening vertrouwd te
:van den dienstplicht.
De Veiligheidswacht zal evenzeer bloot staan raken met de hanteering van het wapen.
Alsdan nam de heer van Agt het woord om op
. aan verdachtmaking, aan schimp. Waarom zou ·
verzoek van den plaatselijken leider 'n uiteenzetting
men haar 6een "rotzooi'' noemen?
te geven van de Landstormfilm, hetgeen door hem
Wat zal de S.D.A.P. beginnen tegen de stelop zeer te loven wijze gebeurde en waaraan nij
selmatige ondermijning van de wacht, tegen
tevens een beschouwing omtrent het Landstormblad
onafgebroken gestook, tegen cellenopbouw î vastknoopte.
Kwam de S.D.A.P. aan de macht, dan zou zij
Een strijkje onder leiding van een der Landstormisschien nog meer bedr '.ligd zijn in het regee- mers vulde de pauze op zeer te waardeeren wijze.
ringskasteel dan de "bourgeoisie." Wellicht zou
Na de gelegenheid tot het stellen van vragen,
zij zich te verweren hebben zoowel tegen fascisme
waarvan 'n dankbaar gebruik werd gemaakt, had de
als tegen communisme. Zou zij dan niet minstens
prijsuitdeeling plaats.
evenzeer als de bourgeoisie behoefte gevoelen om
Door den Commandant was 'n verguld zilveren
het economis he leven harer burgers te beveilimedaille beschikbaar gesteld voor dengene, die gegen? De partijgenooten zijn er toch ook niet op durende de October-oefeningen de meeste punten
gesteld, dat minderheden het verkeer en daardoor
had geschoten. Deze medaille alsmede de eerste
den aanvoer van levensmiddelen onmogelijk prijs werd gewonnen door den Landstormer J. Zetz.
maken, den toevoer van water, electriciteit, enz.
Met 'n felicitatie en onder zeer waardeerende woorafsnijden! ... Van idealen alléén kan men niet dP 1 voor de winnaars, reikte de commandant de
leven.
prijzen uit, waarna men nog 'n tijdje van gezellig
De heer Van Zadelhoff was thans zoo vriensamenzijn genoot.

Maar bovendien heeft de S.D.A.P. door het

delijk om te verzekeren, dat de partij geen geweld wil gebruiken. De verklaringen van de
partij juist op dat gebied verouderen snel. De
heer Van Zadelhoff scheen er bijv. bezwaar tegen
te hebben, dat de handhaving van de burgerwachten en landstorm gemotiveerd zou worden met
een ·beroep op Troelstra 's woorden van 1918. Wie
waarborgt ons, dat over acht jaar een pg. niet
weer een beroep op den heer V. Z. zal disqualificeeren ?
Maar al blijkt de S.D.A.P. zelf voor goed bekeerd,dan is daarom het geweld nog niet de
wereld uit. De S.D.A.P. weet het uit eigen omgeving, dat goede voornemens niet bij machte
zijn om de tegenstanders te ontwapenen.
Als zij er dus al in slagen mocht om ons den
heilstaat binnen te voeren, dan zal zij dezen
staat deugdelijk moeten beschermen. Anders zijn
wij er dadelijk weer uit !
En als zij die bescherming wil geven, zal zij
goed doen nog eens te denken over de bestaande
organisaties. Die zijn zoo kwaad nog niet ! En
over het beginsel is de partij reeds heen : zoowel
over de leus "geen man en geen cent", als over
die, welke aan de Regeering een orgaan ontzegt
tot handhaving der orde bij binnenlandsche
ongeregeldheden. ''

l'

"

•) De schrijver bedoelt hier klaarblijkelijk de z.g.
burgerlijke organisatie van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, zooals deze belichaamd is in de
Nationale en de Gewestelijke en Plaatselijke Landstorm-Commissiën.
Daarentegen ressorteert de militaire inrichting van
den bijzonderen vrijwilligen landstorm, omvattende
de indeeling, de encadreering, de bevelvoering, de
registratie, de mobilisatie- en concentratie-regeling
en de technische leiding der schietoefeningen, wel
degelijk en uitsluitend onder den Minister van Oorlo.'J
en die militaire autoriteiten. (Red. Landstormblad).

's-HERTOGENBOSCH.
20 Nov. hield de afdeeling van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm de prijsuitdeeling van den
onlangs gehouden schietwedstrijd.
Toen de commandant, de reserve eerste luitenant A. B. Rabou, de vergadering opende,
was de opkomst, in verband met de vele andere vergaderingen en uitvoeringen hier ter stede bevredigend te noemen. Hii hield een inleiding, waarin hij
eerstens allen hartelijk welkom toeriep, doch in 't
bijzonder den secretaris der gewestelijke Landstorm-

LUCHTWACHTDIENST BOXTEL.
22 November j.1. werd in het Luxor Bioscooptheater te Boxtel, vanwege den Lud:twachtpost, de bekende Leger- en Vlootfil:r vertoond.
Bericht van verhindering was ingekomen van den
korps-commandant, luitenant-kolonel Wijnaendts, de
Tweede Kamerleden, generaal-majoor Duymaer van
Twist en dr. Deckers en van den secretaris der Gew.
Landstormcommissie "de Meyerij", den heer Van Agt.
De burgemeester, de heer Van Beek, opende de
bijeenkomst en heette allen welkom, speciaal den
Groeps-Commandant, luitenant Offermans.
Hli
bracht dank aan den Commandant van den Luchtwachtpost, den heer Borking en den Commandant
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, den
heer Grijsbach, die onder de goede en aangename
leiding van den Groeps-Commandant, voor van avond
en morgenavond beslag op de Leger- en Vlootfilm
hebben weten te leggen en feliciteerde allen met hun
succes.
Spreker schetste vooral, dat in de dagen van
onrust en opstand tegen het wettig gezag, de landstormers dat gezag steunen en daarvan reeds preventieve kracht uitgaat. Hij hoopt dan ook, dat deze
avonden vruchtdragend mogen zijn en dat het
samenhoorip-heidsgevoel en de kameraadschap tusschen de leden ::i">g hechter worde. (Daverend applaus).
De luitenant Offermans uit Vught dankt den burgemeester voor zijne kernachtige rede en stelt het
op hoogen prijs hem te midden van de landstormers
te mogen begroeten. Spreker kan kort zijn, omdat de
burgemeester zoo duidelijk is geweest en hierdoor als
het ware het gras voor zijne voeten is weggemaaid.
Hij wil slechts even naar voren brengen, dat de
Leger- en Vlootfilm niet alleen een trouw beeld
geeft van onze weermacht in de mobilisatiejaren,
van de vermoeienissen, koude en ontberingen, waaraan onze miltairen waren blootgesteld, maar ook van
de gulle gastvrijheid van de Brabantsche bevolking,
waarmede zij de soldaten ontvingen.
Spreker eindigt met alle aanwezigen '.ce verzoeken, ter eere van ons geliefd Vorstenhuis, ter
eere van "Onze" Koningin, die in de moeilijke oorlogsjaren zoo innig met haar volk medeleefde, als
blijk van aanhankelijkheièi en trouw, dezen avond
met het Wilhelmus in te zetten.
Onder de tonen der muziek zongen daarna allen
het Wilhelmus, terwijl de portretten der Koninklijke

Famili~ op het doek verschenen.
Vervolgens werd de Leger- en Vlootfilm vertoond,
die menig aanw~zig oud-gemobiliseerde in gedachten
naar de Brabantsche landgrenzen voerde, alwaar hij
met de bevolking bange en gezellige dagen had
geleefd.
Tegen halftien liep de film ten einde en ging
iedereen tevreden naar huis en niet het minst de
Vrijwilligers van den Luchtwachtdienst, die een
succesvollen avond bereikt hadden.

LANDSTORMKORPS STELLING VAN
AMSTERDAM.
Afdeeling Broek in Waterland.
De afdeeling Broek hield haar najaarswedstrijd
op 9 en 15 November 1.1. Een flink aantal schut•
ters nam aan den wedstrijd deel, waarvan de
prijsuitreiking plaats had op 15 November 1.1. in
het Broekerhuis te Broek in Waterland, in tegen•
woordigheid van den secretaris der Gewestelijke
Landstorm Commissie.
Prijzen werden behaald door:
C. Roele met 94 punten, Th. C. Schwegler met
92 p., G. J. Sip met 92 p., Jb. Wiedemeyer, F.
Kamminga (buiten mededinging), J. van Meerveld, J. Stolk, J. van Gog, D. Tolk, Jb. Rietkerk,
A. Stolk, R. Spaans, C. J. Prosper en P. Hoogemaad.
Afdeelingen Amsterdam 1-IX.
De najaarsschietwedstrijden dezer afdeelingen
werden in October 1.1. hervat en voortgezet in
November.
Op de bijeenkomst in November namen ongeveer 200 leden aan de wedstrijden deel, terwijl
een aantal nieuwe leden toetraden.
De plaatselijke commissiën hebben het voornemen in December een gi-oote vergadering te beleggen voor de Amsterdamsche afdeelingen ter
uitreiking der behaalde prijzen.

Afdeeling Zaandam en Koog a. d. Zaan.
Beide afdeelingen hielden dit najaar gecombineerde schietwedstrijden. Het aantal opgekomen
schutters was zeer bevredigend.
.
Op de laatste bijeenkomst op 20 November
werden in· tegenwoordigheid van den Commandant van het Landstormkorps Res.-Majoor C. de
Veer en den secretaris der Gewestelijke Commissie de prij zen aan de winnaars uitgereikt, waarbij zeer waardeerende woorden werden gesproken
aan het adres van den energieken leider, de heer
H. Russelman.
De afdeeling gaat nog steeds in getalsterkte
vooruit, zoodat Zaandam, na Amsterdam en
Haarlemmermeer behoort tot de sterkste afdeelingen in het Verband Stelling van Amsterdam.
Afdeeling Diemen.
De geanimeerde najaarswedstrijden dezer afdeeling werden met een prijsuitreiking op 30
Nov. 1.1. besloten. De prijzen werden uitgereikt
door den Res.-Majoor C. de Veer.
Verschillende leden der. Plaatselijke Commissie
gaven door hunne aanwezigheid een blijk van belangstelling.
Officieren Landstormkorps Stelling van
Amsterdam.
De voortgezette propaganda ter versterking
van het Officierenkorps van het Landstormverband Stelling van Amsterdam heeft goede resultaten opgeleverd, zoodat op 1 December 1926 de
sterkte bedroeg :
185 Officieren er 5 Vaandrigs.
Het wapen der Infanterie is vertegenwoorrligd
met 1 Majoor, 14 Kapitèin:;, 86 le Luitenants,
27 2e Luitenants en 4 Vaandrigs.
De Artillerie, zoowe~ bereden als onbereden,
teit 4 Kapiteins, 26 le Luitenants, 7 2e Luitenants.
De Cavalerie is aanwezig met 1 le Luitenant
en 1 2e Luitenant.
De Genie met 1 :e Luitenant.
De Militaire Administratiè met 4 le Laitenants, ter-;.ijl de Geneeskundige dienst met 4
Officieren van qezondheid le klasse in de sterkte

voorkomt.
Ten slotte de Vrijwillige Landstorm (Speciale
Diensten) met 4 Kapiteins, 6 le Luitenants en
1 Vaandrig.
Het aantat Artillerie Officieren, totaal 37, is
als volgt verdeeld :
Veldartillerie, 7 le en 2 2e Luitenants.
Vesting-Artillerie 2 Kapiteins, 12 le en 2 2e
Luitenants.
Kust-Artillerie 2 Eerste en 3 Tweede Luitenants.
Luchtdoel-Artillerie 2 Kapiteins en 5 Eerste
Luitenants.

HET LANDSTORMBLAD

SNEEK.

10 November hield in "Amicitia", alhier, de afdeeling Sneek van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm een Propagandaavond. De Voorzitter, mr.
TWEEDE BLAD.
P. S. Gerbrandy, opende de bijeenkomst en sprak
een woord van welkom tot de aanwezigen, vooral
tot Pastoor Elberssen, majoor-aalmoezenier, die het
VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
openingswoord en Ds. Bootsma, die het slotwoord
,,MOTORDIENST''.
zou spreken. Een telegram van gelukwensch werd gezonden aan den Voorzitter der Nationale LandstormMet ingang van 11 December 1926 is de Af- Commissie, den heer Duymaer van Twist, die dien
deelings-Commandant "Noord-Brabant'', de re- dag jarig was. Daarna was het woord aan Pastoor
serve-le-luitenant voor speciale diensten J. M. Elberssen, die met de hem eigen geestdrift, opwekte
Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, tot steun van het werk van den Bijzonderen Vrijop zijn verzoek eervol ontheven van zijn com- willigen Landstorm en allen die daarvoor geschikt
mando en op dien datum werd de res.-le-luitenant zijn, aanspoorde toe te treden, hetgeen meer dan ooit
F: J. M. SMITS VAN OYEN tot afdeelings-com- noodig is. Vervolgens gaf spreker eene uiteenzetting
mandant van genoemde afdeeling benoemd.
van onze Christelijke begrippen omtrent vaderland
en vaderlandsliefde, waaraan zelfs - de feiten bewezen het - degenen zich niet konden onttrekken,
die zoo gaarne voor vaderlandloozen doorgaan. Na
OFFICIEELE BERICHTEN:
deze rede werd door de vergadering staande het
Benoemd tot reserve-Majoor de reserve-Kapi- Wilhelmus gezongen.
Dan werden eenige filmwerken vertoond van de
tein P. S. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, Commandant van het Vrijwillig Land- door den landstorm gehouden landdagen, die bijzonder mooi waren en zeer in den smaak vielen van
stormkorps "Kennemerland'',
het talrijke publiek. Ten slotte sprak Ds. Bootsma
een krachtig woord, waarin hij de vergaderde aanspoorde tot heil van Vaderland en Vorstenhuis, de
HENGELO.
zaak van den landstorm te bevorderen en te dienen.
Met dankgebed werd de mooie propaganda-avond
Op 26 November j.l. is in het gebouw "IIet
gesloten.

VAN DECEMBER 1926.

Cc n:.m'' een uitstekend geslaagde propagandaavond gehouden.
Velen, o:i;i.der wie de heeren Jansen, Burgemeester van Hengelo, Tonckens, oud-Burgemeester van Hengelo, res.-majoor Tücker, Voorzitter van de Gewestelijke Commissie, reservekapitein Stroink, Districtscommandant van het
Vrijw. Landstormkorps "Motordienst" tevens
lid van de Gewestelijke Commissie, Bruggeman,
secretaris van de Gewestelijke commissie, had
den aan de uitnoodiging van de plaatselijke
commisie gevolg gegeven. De Voorzitter van de
Nationale Landstormcommissie was helaG1,s p.oor
ambtsbezigheden verhinderd.
Om ruim 8 uur werd deze avond, nadat de
zaal inmidels geheel bezet was, door den voor_.z itter der Plaatselijke commissie, den ras-luitenant-kolonel Meinster geopend, door wien ailen
hartelijk welkom, speciaal de nieuw benoemde
Burgemeester, werden geheeten en die met een
kort woord het doel van dezen avond uiteen·zette.

lH

Daarna werd overgegaan tot het vertoonen
van de landstormfilm. Nadat ongeveer de helft
van deze film was gedraaid, werd het oog een
oogenblik rust gegund en moest het oor in actie
voor de boeiende, krachtige rede van den aalmoezenier Elberssen uit Zorgvlied, waarin de
noodzakelijkheid van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm werd aangetoond en gewezen werd
op de groote preventieve kracht van ons instituut. Na een driewerf hoera voor 11. J'll. de
Koningin werd deze rede onder luid applaus
beëindigd. In de overige pauze 's werden door
de leden verschillende tableaux en voordrachten ten beste gegeven, terwijl tenslotte door den
Overste Mcinster allen, die medegewerkt hadden tot het welslagen van dezen avond een
woord van dank werd gebracht en zij, die nog
geen lid van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm waren, werden aangespoord Eich
alsnog als lid aan te melden bij den plaatselijk
leiu.er of een der leden.
JT et was reeds ver na middernacht toen d,e
laatste bezoekers huiswaarts keerden, allen even
v0 1 él:1an over dezen gezelligen avond.
Aangemoedigd door dit succes heeft de plaatselijke comm1ss10 dan ook nog dienzelfden
avond beslote"'l tegen het einde van het winterseizoen nogmaals een dergelijken avond te
organiseeren, waàrvoor reeds nu door vele leden
medewerking werd toegezegd. Behalve de
gewone schietavonden zullen voor de leden op
enkele avonden nog lezingen worden gehouden
door enkele leden van de plaatselijke commissie, terwijl onder leiding van den voorzitter der
Plaatselijke commissie de propaganda dezen
winter krachtig zal worden voortgezet. Voor de
maand November was door genoemden voorzitter, overste Meinster, reeds een prijs beschikbaar gesteld voor het lid van de afdeeling, dat
gedurende die maand de meeste nieuwe leden
aanbracht, welke prijs gewonnen werd door
den heer de Geus. Op een der volgende bijeenkomsten zal deze prijs aan den winnaar worden
uitgereikt.

WIE ZINOT DAAR?
"De New Edison' 2

Is

de

~ew ~01.. ->n lip.telt, hoort men
De L e v e n d e Stem en de
bezoeker vraagt fluisterend:

.,WIE ZINGT DAAR?''

Wij noodigen U uit tot een bezoek

Kunstzaal EDISON
Plaats 24
Den Haag
88 Witte De Withstraat 88 • Rotterdam
m sterdam, Leidschestraat 84
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ENUMATIL.

ZUIDLAREN.

16 November werd door de afd. van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alhier een propagandavergadering gehouden, door de voorstelling van de
Landstormfilm. De voorzitter der afdeeling, de heer
D. P. Hania, opende na 't zingen van Ps. 75 : 1 en
gebed de vergadering, sprak daarna een openingswoord. Allereerst sprak hij er zijn blijdschap over
uit, dat kapitein de Jonge uit Groningen, bij onze
Landstormmannen wel bekend, in ons midden was.
Voorts herinnerde hij on~ aan de woelige dagen van
November 1918, toen Troelstra naar de macht greep
om vervolgens stil te staan bij de oprichting van het
korps der Bijzondere Vrijwillige Landstormers, welke
thans in ons land tot een aanzienlijke macht is geworden. Met stille aandacht werd naar dit bezielend
woord geluisterd. Als bewijs van toegang hadden alle
aanwezigen een Landstormlied, bestaande uit 5 coupletten,ontvangen om dit lied in deze vergadering te
zingen. Daarna werd de film vertoond. In een kleine
pauze die gehouden werd, trad de heer Kieft voor de
vergadering op om te spreken. Deze had tot motto
voor zijn onderwerp gekozen: ,,Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den doet". In korte trekken
wees de spreker op zooveel, dat door de O1·anjes
voor Neerlands volk is gedaan. Het was een
uitstekende gedachte van het bestuur der afdeeling,
om dezen avond te organiseeren want zoowel door
't hooren naar de sprekers als door 't zien naar de
lichtbeelden, heeft zij aan meer dan 200 personen
een paar kostelijke ure, verschaft. I'e heer Kieft
sloot de vergadering op de gebruikelijke wijze.

Onder begunstiging van goed weder had Donderdag 14 October de eerste schietwedstrijd plaats der
afdeeling Zuidlaren van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, onder leiding van den Plaatselijken
Commandant.
Door een elftal leden werd aan dezen wedstrijd
deelgenomen, waarvoor een viertal prijzen, bestaande uit luxe voorwerpfn, werden beschikbaar ge•
steld, waarvan één prijs was geschonken door den
Voorzitter dei: Plaatselijke Commissie, den Burgemeester dezer gemeente.
Als prijswinnaars kwamen uit: le pr. G. Vossebelt
66 p.; 2e pr. J. de Jager 66 p.; 3e pr. J. W. Bouwman 63 p.; 4e pr. W. Faber 63 p. Maximum was
80 punten.
De uitreiking der prijzen aan de diverse winnaar:; had plaats, direct na den wedstrijd, op het
schietterrein. bt geschiedde door den Burgemeester, met een ✓C'Or elk der prijswinnaars toepasselijk
woord. Hiermee was het schietseizoen gesloten.

WOMMELS.
Op 25 Nov. 1926 had in de Geref. kerk de bijeenkomst plaats van de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met hunne dames en verdere belangstellenden.
Door de goede zorgen van de heeren Santema van Oosterend en Fokkema van Wommels, die
alles tot in de puntjes hadden voorbereid, hebben we
een recht gezelligen propaganda-avond gehad. De
kerk was geheel gevuld. Onze burgemeester, de Edelachtbare Heer R. Kuipers sprak een kort, maar
krachtig openingswoord. Achtereenvolgens werd de
vergade1·ing verder toegesproken door de H.H. Heukels, onze bekende propagandist uit Veenwouden,
Kapitein Sitsen uit Leeuwarden en den WelEerw.
Heer Ds. Bootsma, legerpredikant te Zwolle. En, om
het nuttige aan het aangename te paren, werd ook
de Landstormfilm afgedraaid, waaruit de actes, betrekking hebbende op onzen grooten toogdag 30 September j.l. te Beetsterzwaag gehouden, de bijzondere
belangstelling genoten. Menig bekend gezicht werd
op het doek waargenomen. Ter afwisseling werden
onder begeleiding van het orgel, vaderlandsche liede1·en gezongen. Een woord van dank aan 't Bestuur
en Beheerder der Coöperatieve Zuivelfabriek, voor
de levering van electrischen stroom is hier nog wel
op z'n plaats.
't Was een recht gezellige avond, die te ruim elf
uur door J)s. Bootsma met dank gesloten werd.

OLDENZAAL.
17 November werd in de keurbioscoop een zoogenaamde Landstormfilm vertoond, een film met tal
van opnamen o.a. van de gehouden Landdagen van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. De reserve
majoor der Infanterie J. W. C. C. T-ücker sprak
daarbij een inleidend woord. Hij wees daarop op het
belang van • den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
en hij betoogde o.a. dat de huidige communistische
oproeren in Oost-Indië zonder twijfel niet of althans
niet in dien omvang, zouden zijn voorgekomen, indien ook daar een Bijzondere Vrijwillige Land•
storm had bestaan.
Daarna deelde hij aan de winnaars van den schietwedstrijd te Oldenzaal de prijzen uit als volgt: 1e
prijs J. W. Katerberg; 2e prijs H. R. Bonte; 3e pr,
A. Kamphuis; 4e pr. H. A. Hoogenkamp; 5e pr. P.
H. F. Wiets, 6e pr. P. Dijkstra.
De vertooning van de film, welke volgde, viel zeer
in den smaak van de vele aanwezigen, vooral
momenten als de opnamen van den Landdag te Delden, enz.

AMERSFOORT.
Maandag 15 November j.l. hield de afdeeling
Amersfoort van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, een gezellig avondje voor hare leden. .Ale
spreker trad dien avond op Mr. G. J. A. v. Geldorp
Meddens, secretaris der Gewestelijke Landstorm
Commissie te Utrecht, we1ke nogmaals het doel van
ons Instituut uiteenzette. Drie leden gaven zich op
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 1 lid
voor het Vrijwillig Landstormkorps Motordienat.
Aanwezig waren o. a. Reserve le Luitenant A. J.
Roggeveen, Commandant der Compagnie Amera,,,
foort en de Reserve le Luitenant Jac. Strop van het
Vrijwillig Landstorm Korps Motordienst. De controlestaten werden op enkele na ingeleverd. Het Sunshine strijkje was hier zeer op z'n plaats.
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Bovendien werd de film aangevraagd door de Verbanden:
,,DE MEIJERIJ" voor 14 achtereenvolgende dagen in de maand Januari 1927.
,,FRIESLAND" voor 27 en 28 December 1926 en 5 t/m 11 Januari 1927.
,,ALKMAAR" voor 13 t/m 24 Januari 1927.
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GLANERBRUG.

- BUNSCHO.T EN-SPAKENBURG.

~ovengenoemde afdeeling hield 1 December j.1.
een feestelijke ja.a:·vergadering. Op deze vergadering werden de prijzen uitgereikt -an den laatst gehouden schietwelstrijd, door den res. kapitein
rtroink, districtscommandant van het landstormkorps "Motordienst".
Onder leiding van mevrouw Groot werd door
de Christelijke meisjesvereeniging een nationaal
lintenspel uitgevoerd. liet langdurig aanhoudend
applaus bewees wel hoe zeer dit keurig uitgevoerd
nummer in den smaak viel. De vertooning van den
landstormfilm werd met aandacht gevolgd. De R.-K.
muziekvereeniging "Prins Hendrik" verleende hare
medewerking. Het was een echt gezellige en nuttig
besteden avond.
Een woord van hulde en dank aan allen, die hebben medegewerkt tot het slagen van den avond, is
hier volkomC''1. op zijn plaats.
Onder de aanwezigen merkten we o.m. op, den
heer Stroink, burgemeester dezer gemeente.

Begunstig door prachtig zomerweer, mocht onze
afdéelfög op 4 September j.1. haar jaarlijkschen
schie~wedstrijd houden. Na wekelijksche oefeningen.
is ü:nmers de wedstrijd het hoogtepunt in het leve1
der afdeeling, dan . is er meer bezoek dan gewoonlijk,
meer inspanning om den prijs te veroveren.
Een 70-tal leden der afdeeling nam aan dezen
KQRPSSCHIETWEDSTRIJD

voor alles wat hij gedaan heeft tot bloei onzer
afdeeling en· bood hem, namens de afdeeling, een foto
van de .vijf korpsschutters aan, die in Hilversum op
den Landdag den eersten prijs wisten te bemachtigen.
D~ héer Meddens sprak hierop eenige woorden van
dank.
De uitslag werd bekend gemaakt en de prijzen
door den Plaatselijken Leider uitgereikt, welke beston-

..

VAN HET VRIJWILLIG LÁNDSTORMKORPS "ROTTERDAM"
TE ROTTERDAM OP 11 SEPT. 1926.

AALTEN.
3 December werd een film<tvond gegeven in het
feestgebouw te Aalten, i..itgaande van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm. De zaal was tamelijk bezet.
De heer Burgemeester, A. J. W. Monnik,
opende deze vergadering met een kort woord,
waarin spr. zijn blijdschap uitspreekt, dat er zoovelen aan den oproep gehoor hebben gegeven om
dezen filmavond bij te wonen. Spreker heet hen
hartelijk welkom, zegt iets van het doel van dezen
avond, n.l. om een inzicht te geven in de verschillende werkzaamheden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, terwijl me·, tevens kan zien, hoe
het ongeveer op de landdagen toegaat, zooals o. a.
in Delden, Maastricht, e. a. plaatsen geho 1l'.!en zijn
er. zooals er ook een in ons Aalten binnen'.rnrt zal
gehouden worden.
De hoop uitsprekend, dat ieder straks voldaan
huiswaarts mag keeren, geeft spreker nu gelegenheid de film te vertoonen.
Bij het begin reed een mooi moment, n.l. : et
portret van Hare Majesteit, waarbij het Wilhelmus
aangeheven werd. Daarna kregen we een aardigen
kijk op de verschillende landdagen.
En laten we niet vergeten de platen van de beweging in 1918 in Den Haag, waar we de "Friesche
jongens" de koets van onze Koningin mochten trekken. Wie voelde -!;oen z'n hart niet kloppen!
Deze films werden afgewisseld door enkele humoristische.
De heer Jalink sprak nu en dan bij de vertooning
een verklarend woord.
V•,Te twijfelen niet of bij vele landstormers en nietlandstormers is het nut van de:i Bijzondere"! Vrijwilligen Landstorm duidelijk gev10rden en we verheugen ons, dat er nog mannen blijken te zijn, bij wie
het nationaliteitsgevoel en de liefde voor ons Vorstenhuis zich nog zoo krachti,; uit.

(v. 1. n. r.) Overste J. Oele, Cdt. v. d. Afd. Mariniers te Rotterdam. L. F. Duymaer van Twist,
Voorzitter der Nationale Landstorm-.Commissie. Mr. Dr. J. W:ytema, ·Burgemeester van Rotterdam,
Eere-Voorz. Gewest. Commissie. Overste ·H. C. van Capelle, Voorzitter Gewestelijke Commissie, Ds. J.
H. Schorten, H erv. Pred., Mr. W. A. C. van Dam,res,-k&p,it.e in van de Grenadiers, Res.-Luit. P. van der
Steeg, Secretaris Gewestelijke Commissie, Th. H._ Ruys, Ds. P. Nomes, Geref. Pred.
schietwedstrijd deel; er was groote belangstelling
ook van de zijde der burgerij.
Wij hadden ook de eer in ons midden te hebben
den . Secr. der Gew. Commissie mr. J. G. A. van
Gel-dorp Meddens en den heer Administrateur van het
Korps Nieuwe Hollandsche Waterlinie, den heer Van
Pet.ten en den heer W. Vedder, Lid der Plaatselijke
Land·s.torm· Commissie.
Tijdens de wedstrijden, werd, op ·voorstel van den .
Plaatselijken Leider, onder applaus, besloten een gelukstelegram te zenden aan den voorzittter der
Nationale Landstorm Commissie, zulks in verband
met zij:ii bevordering tot Generaal-Majoor.
KORPSSCHIETWEDSTRIJD

den uit . .kunstvoorwerpen, beschikbaar gesteld door
den helà.r W. Vedder, de leden der afdeeling en -door
de Gewestelijke Commissie.
Er . was geschoten op twee banen, een Margaba,!1!1,
afstand 12 M. en één baan scherp No. 1, afstand
100 ·M. -, . ,
De volgende personen wisten een prijs te behalen:
Op de D ' n, scherp No. 1: le prijs B. Hartog, 45
punten; 2e pr. G. de Graaf, 43 p.; 3e pr. L. Huigen
42 p.; 4e pr. P. Hopman, 42 p.; 5e pr. A. Roos, 42 p.;
6e pr. J. Koelemijn 42 p.; 7e pr. G. · Vedder, 42 p.;
8e pr. M. Vastenhouw, 41 p.; 9e pr. H. Sjaardema, 40.
p.; lOe pr. A. de Graaf Lz., 39 p.; lle pr. A. de
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LANDSTORMKORPS VELUWZOOM.
Afdeeling Velp-Rozendaal.

1'
lf

In het Oranjehotel vond op 1 December de plechtige banieruitreiking en prij suitdeeling aan en van
de afd. Velp-Rozendaal van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, plaats.
Nadat commandant_ j_ J. A. Meijer de aanwezigen
waaronder de heer en mevr. Bloemers, majoor van
Ingen Schouten, korpscommandant, de commissaris
van politie, de gemeente-ontvanger en vele raadsleden, welkom had geheeten, kreeg men allereerst de
Leger-en-Vlootfilm te zien, die door kapitein Linden
van de vereeniging "Ons Leger" werd toegelicht.
Vervolgens werd de banier door den korpscommandant met een toespraak in handen van commandant
Meijer gesteld en door dezen aanvaard. Staande zong
men het Wilhelmus.
De banier, volgens voorschrift moet zij zoo heeten
en niet vaandel, werd ontworpen en uitgevoerd. door
mej. Crop en den heer De Graaf. De zinspreuk luidt:
Als 't moet. Velp-Rozendaal, het nabuurdorp is met
Velp vereenigd, is de eerste afdeeling, die zoo'n
banier ontvangt.
Met luimige toespraakjes reikte daarna de korpscommandant de vele prijzen van de dezen zomer gehouden schietwedstrijden uit. Behalve de medailles
door de gemeente uitgeloofd. Deze stelde burgemees~er Bloemers aan de winnaars ter hand, waarbij hij getuigde van de belangstelling van het gemeentebestuur voor het instituut van den Landstorm.
Het verdere gedeelte van den avond was a
de
vroolijkheid gewijd. Nog lang bleef men gezellig
bijeen.

Voordat overgegaan werd tot uitreiking der
prij~ën; richtte de Plaatselijke Leider zich met eenige
woorden tot den Secretaris der Gewestelijke Commissie en bracht hem den dank over der Afdeeling,
.:

1 -

Graaf -Jz., 38 p.; 12e pr. A. v .d. Goot, 38 p.; 13e pr.

J. de -Graaf, 37 p:; 14e pr. R. Nieuwboer, 37 p.
Marga-Ba~n: le prijs C. v. d. Groep, 49 punten; 2e
pr. M. Vas~enhouw, 48 p.; 3e pr. T. Koelewijn, 48 p.;

4e pr. Jac. Hopman, 47 p.; 5e pr. E. Hopman, 46 p.;
6e pr. B. Hartog, 46 p.; 7e pr. A. Roos, 45 p.; Se pr.
J. de Graaf, 45 p.; 9e pr. B. Koelewijn Wz., 45 p.;
l0e pr. W. de Harder, 45 p.; lle pr. R. Nieuwboer,
45 p.; 12e pr. B. Koelewijn Pz., 45 p.; 13e pr. D.
Muis, 45 p.

TUITJEHORN.
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De schietwedstrijden der verschillende klassen zijn thans afgeloopen. De uitdeeling der
prijzen is korten tijd uitgesteld in verband met
andere plannen, doch zal zoo spoedig doenlijk
plaats vinden.

Schiebroek.

Op 16 November j.l. had alhier de uitreiking
plaats der prijzen, behaald in den schietwedstrijd. Nadat de Voorzitter, de heer Dhont,
Burgemeester van Schiebroek, de vergadering,
waarbij alle leien der Plaatselijke Commissie,
benevens de Secretaris der Gewestelijke Commissie, aanwezig waren, met een toepasselijk
woord had geopend, en o.m. nog memoreerde,
hoe in verband met de bekende plaats gehad hebbende gebeurtenissen het noodig is, om paraat te
blijven, werd tot de uitdeeling der prijzen
onder het genot van een sigaar enz. overgegaan.
Vervolgens werd door den Secretaris der
Gewestelijke Commissie nog eens het nut van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm naar
voren gebracht en in het bijzonder aan den
Plaatselijk Leider, den heer Van Proosdij, dank
betuigd voor zijn ijver, waardoor deze afdeeling
in bloei en sterkte zóó zeer is toegenomen.
Tevens werden door spr. eenige mededeelingen omtrent mobilisatie en inrichting van
het korps toegelicht, na hetwelk de afstempeling der legitimatiebewijzen ter hand werd
genomen.·
HILLEGOM.
Hierna bleef men nog eenigen tijd gezellig
Na een zeer mooien en goed geslaagden wed- bijeen, o.a·. om een onderlingen wedstrijd te
strijd had in café ,;Het Wapen van Hillegom" houden met de nieuw aangeschafte buks.
de prijsuitdeeling plaats van de door den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm gehouden schietwedstrijden.
Zwijndrecht.
Met een toepasselijk woord van den leider den heer
Op 30 November j.l. werd alhier eene verJ. van Roode, werden de prijzen, naar het behaalde
gadering gehouden eenerzijds voor het afstemaantal punten als volgt toegekend:
..~e prijs A. Laus Jr.; 2e pr. K. J. van Bourgon- pelen der legitimatiebewijzen, doch meer voor
d1en; 3e pr. A. Moraal; 4e pr. C. Juffermans; 5e het installeeren van den nieuwen Plaatsel~ik
pr. J. W. van Aalst; 6e pr. J. N. Assendelft; 7e pr. Leider, Res. le Luitenant G. A. Plomp, die in
de plaats komt van den heer P. de Geus, die
G. Schrama; Se pr. W. van Maris; 9e pr. C. van
Maris; lOe pr. G. Nootenboom; lle pr. C. de Groot; door drukke bezigheden deze taak niet lang\'lr
12e pr. J. J. C. Rusman; 13e pr. A. J. Weijers; 14c kan waarnemen.
Hoewel de opkomst niet rooskleurig was, kan
pr. P. Zeestraten; 15e pr. D. G. Litjens; 16e pr.
G. van Leeuwen; 17e pr. P. Warmerdam; 18e pr. deze avond toch zeer geslaagd genoemd
D. van Egmond; 19e pr. J. Schrama; 20e pr. P. S. worden. De heer Plomp werd door den Voorvan Lierop. Over enkele die een gelijk aantal punten zitter, den heer P. Doorn, aan de vrijwilligers
behaalden, werd bij loting beslist. De prijzen, be- voorgesteld, waarbij hunne medewerking werd
staande uit kunstvoorwerpen, waren tusschen groen ingeroepen, om den nieuwe functionaris zooveel
en bloemen op een afzonderlijke tafel tentoongesteld. -mogelijk te steunen.
Hierna verkreeg de Secretaris der GewesNa deze uitdeeling bleven de schutters nog een
telijke
Commissie het woord, die de hoop uitpoosje gezellig bijeen.
"De Bijzondere Vrijwillige Landstorm mag trotsch sprak, dat de heer Plomp zich spoedig zal
Z1Jn_ op ~e afdeeling Hiilegom, met haar goede eens- hebben ingewerkt en de afdeeling Zwijndrecht
het noodige leven zal inblazen. Vervolgens werd
gezmdhe1d en een uitstekend korps schutters.
overgegaan tot het afstempelen der legitimatiebewijzen, terwijl t en slotte de heer Groen endijk
nog het een en ander te berde bracht omtrent
's-GRAVENZANDE.
Maandagavond 29 November hield de afd. het bekende motto "Als 't moet.''
Besloten werd, dat binnenkort w eer eene ver's-Gravenzande haar jaarlijkschen schietwedstrijd in
gadering zal worden gehouden.
de zaal van den heer Baars. De uitslag is als volgt:
G. Voogd, le prijs met 89 punten; H. Prins, 2e met
Rozenburg.
80 p.; Joh. Boers, 3e met 79 p.; P. v. Oosten, 4e met
78 p.; P. de Geus, 5e met 77 p.; H. 't Hart, 6e met
De afdeeling belegde op 3 December j .l. eene
77 p.; A. v. Haren, 7e met 76 p.; J. v. Deventer, vergadering. Ds. Dijkman, de Voorzitter,
Se met 76 p.; L. Leerdam, 9e met 76 p.; A. Nieuwen- opende te 7.30 ure de bijeenkomst en verwelhuis, l0e met 76 p.; Mr. Overkleeft, lle met 75 -..; komde de aanwezigen en meer in het bijzonder
A. v. d. Meer, 12e met 75 p.; Adr. Voogd, 13e ~et het Bestuur der Burgerwacht en den Secretaris
74 p.; J. C. Overkleeft, 14e met 74 p,; Mr. v. d. der Gewestelijke Commissie, die op verzoek dien
Houwen, 15e met 74; G. v. Oosten, 16e met 74 p.; J. avond aanwezig was en de prijzen, benevens als
A. P. Buitelaar, 17e met 73 p.; F. de Zwaan, 18e extra-prijs een zilveren medaille, had medemet 73 p.; C. v. Nieuwkerk, 19e met 72 p.; P. v. d. gebracht.
Wel, 20e met 72 p.; C. van Staalduinen Mattz., 2le
Spr. zette in het kort nog eens het doel uitmet 71 p.; M. v. Zanten, 22e met 69 p.; Arn. Prins, een, waarna hij het woord gaf aan den Secre23e met 68 p.; P. den Harder, 24e met 65 p.; Adr. taris der Gewestelijke Commissie. Deze sloot
Trigt, 25e met 64 p.; L. J. Haring, 26e met 63 p.; zich aan bij de woorden van den Voorzitter
Ant. den Harder, 27e met 60 p.; P. Voskamp, 28e betreffende het doel van den Bijzonderen Vrijmet 57 p.; P. R. Boers, 29e met 56 p.; Chr. Boers, willigen Landstorm en betuigde zijn dank aan
80e met 55 p.; P. v. d. Hout, 31e met 55 p.; Th. Bos, Voorzitter, Penningmeester en aan den Plaatse32e met 50 p.; D. Voskamp, 38e met 50 p.; Arie lijk Leider, den heer Voorberg, voor den grooten
Prins, 84e met 47 p. De wisselbeker zal aan den heer bloei, waarin de afdeeling Rozenburg zich mag
G. Voogd toegekend worden.
verheugen, en gaf eenige uiteenzetting omtrent
de indeeling enz. van het korps.
Inmiddels was de Burgemeester van RozenGEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE burg, tevens Penningmeester der afdeeling,
ROTTERDAM.
verschenen en werd een onderlinge wedstrijd
Het aantal Officieren, dat sedert medio Augus- gehouden, waarbij tegelijkertijd de legitimatietus j.l. is toegetreden, bedraagt te Rotterdam 24, bewijzen werden afgestempeld. Benige nieuwe
Hillegersberg 2 en IJsselmonde 1. De sterkte is abonné 's voor het Landstormblad werden gethans: 1 Res. Luitenant-Kolonel, 5 Res. Kapi- worven.
Daarna had de uitdeeling der prijzen plaats
teins, 60 Res. le Luitenants, (w.ó. 2 mil. adm.
en 5 Sp.d.), 19 Res. 2e Luitenants, 1 Dirigeerend door den Voorzitter, en ten slotte werd nog
Officier van Gezondheid 3e kl. en 1 Officier van door de nablijvers een wedstrijd gehouden om
een tweetal prijzen" n.l. een haas en een groote
Gezondheid 2e kl., in totaal 87 .Officieren.

Woensdag 1 December vergaderde de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm in café Smeekes, alhier.
De heer Oolders, wegens afwezigheid van den
Voorzitter, den heer J. Burger, opent deze bijeenkomst en deelt de prijzen van den gehouden schietwedstrijd uit aan de volgende personen:
Klas A: le prijs J. Burger 92 p., 2e pr. J.
Geertsma 91 p., 3e pr. J. Stoop Gz. 91 p.
Klas B: le prijs H. ten Hoeven 94 p., 2e pr. W.
Tesselaar 88 p., 3e pr. P. Spaansen Cz. 85 p.
Klas C: le prijs C. Kruijer Pz., 87 p., 2e pr. P.
Dekker 86 p., 3e pr. P. Boekel Jz., 85 p.
Vervolgens worden de plannen besproken aangaande den te houden landdag te Alkmaar in Mei 1927.
Pogingen zullen worden aangewend, om de landstormfilm alhier te doen afdraaien.
Ten slotte worden alle leden, onzer afdeeling, niet
op_ de laatste vergadering aanwezig, beleefd doch
drmgend verzocht hun legitimatiebewijs ter controle
voor den a.s. landdag op te zenden aan den secretaris, den heer N. P. Kramer.

h

Rotterdam.

káas, die door eenige belanghebbenden voor dit
doel waren geschonken.
Voorts werd besloten, de vertooning van de
Landstormfilm op 14 Januari a.s. te doen plaats
vinden.

Rhoon.
Op 6 December j.l. werd alhier een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de opening van het schietseizoen.
De Voorzitter, Ds. N ooteboom, opende te half
acht de vergadering en sprak zijne voldoening
uit over de trouwe opkomst en gaf in kernachtige bewoordingen te kennen, dat het nog
steeds nuttig en noodig is, de bijeenkomsten en
schietoefeningen bij te wonen, en den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm getrouw te
blijven.
De Secretaris der Gewestelijke Commissie
bracht daarna nog het een en ander naar voren,
waarna met de oefening werd begonnen, terwijl
tevens de gelegenheid werd benut, de legiti•
matiebewijzen af te stempelen. Hierbij werden
tevens eenige abonné's voor het Landstormblad verworven.
Deze oefening werd ook dienstig gemaakt als
wedstrijd, waartoe een 4-tal prijzen waren beschikbaar gesteld, waarvan de vrijwilliger
Groenendijk zich als le prijs een kistje sigaren
zag toegewezen.
Aangenomen kan worden, dat de eerste oefeningsavond goed is ingezet, hetwelk de afdeeling zeker ten goede zal komen.

MOORDRECHT.
Maandag 15 November werd in het café van den
heer P. Geleidts om half acht een vergadering ge•
houden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Op de vergadering werden het nut en de noodzakelijkheid van den Landstorm uiteengezet door Mr. J.
van Mechelen, welke ook wees op de beroering in
Indië door de communisten. Hierna legde spreker
uit, waarom de Nationale Landstorm Commissie de
legitimatiebewijzen met een controlemerk zou voor•
zien. Er gaven zich nog twee nieuwe vrijwilligers
op als lid.
De prijzen van der1 Plaatselijken schietwedstrijd
werden uitgereikt door Mr. J. van M'eehefon, lste
prijs L. Verstoep, 2e. A. Hoogendoorn. 3e. T. Atteveld. 4e. J. C. Koot. 5e. A. Knoop. 6e. L. van Halen.
7e. J. Priem. Se. A. Temorshuis. 9e. F. Vink. Het
was een gezellige avond.

RUCPHEN.
Op 19 September 1.1. werd er door onze Landstormers op hun schietbaan onderling gewedijverd
voor de beschikbaar gestelde prijzen. Ruim een
tiental prij zen prijkten op de baan om den
strijdlust op te wekken. Het weer was als uitgezocht.
Bovendien mochten we ons verheugen in de tegenwoordigheid van den Commandant van het West•
Brabantsch Verband, de res. Kapt. P. Asselbergs,
welke zijn Landstormers aanspoorde en met span•
ning de resultaten volgde. Evenwel waren de uit•
slagen geringer dan van hunne collega's der afd.
Schijf. Behaalde van deze laatsten no. 1 in totaal 88
punten, de afd. Rucphen kon, het niet hooger brengen
dan 82. Terecht mag het Schijf trots zijn op zijn
overwinning, zoo glansrijk behaald! Laat het echter
tevens een lesje zijn voor de leden van Rucphen, dat
ze met ernstige concurrenten te doen hebben, die
zich niet gemakkelijke de overwinning laten ' afnemen. Dat ze hieraan denken gedurende het a.s. schietseizoen in 1927!
De wedstrijd had plaats met scherp op 100 M.
Prijswinnaars waren:
1. Jan Goorden met 82 p.; 2e. Mar. Mommers 80 p.;
3. Adr. Dirken 78 p.; 4. Mar. Uitdeharg 78 p.; 6.
Jan Schrauwen 78 p.; 6. Jan Suijkerbuijk 78 p.;
7. Mar. Vergouwen 68 p.; 8. Frans Stroop 67 p.; 9.
Piet van Dorst 59 p.; 10. Jac. de Rooij 56 p.; 11.
Frans Talboom 55 p.; 12. Ger. Embregts 44 p.
In bovengenoemde volgorde kon ieder zijn keus
doen uit de prijzenverzameling.

VORSTENBOSCH.
Eind November had de prijsuitdeeling plaats van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Te dier
gelegenheid was de heer Van Genabook te 's Bosèh
uitgenoodigd een lezing te houden. Jammer, dat er
behalve de leden maar weinig belangstellenden waren
want de heer Van Genabeek heeft werkelijk zeer
mooi gesproken en is het aanhooren overwaard. ·

DINTHER.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm hield een
feest- en propaganda-vergadering in het café van P.
van Laanen, welke in alle opzichten goed geslaagd
mag heeten.
Te ruim halfzeven opende de burgemeester de
vergadering en heette de talrijke aanwezigen en in
het bijzonder de heeren v. Genabeek en Boeren, uit
Den Bosch, van harte welkom.
Hierna hield de heer J. van Genabeek een schitterende rede over het onderwerp : ,,Dreigt nog gevaar?" Vooraf heette spreker allen, maar vooral het
hoÖfd der gemeente, welkom en gaf vervolgens een
beknopte beschouwing over de ontwikkeling der
maatschappelijke toestanden in de laatste 10 tot 12
jaren,. over het bestaansrecht en het nut van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Hij wees op de
donkere tijden, waarin wij thans leven, in de 20ste
of z.g. moderne eeuw, met al haar vijanden als communisme, materialisme enz., welke ten doel hebben,
troon en altaar omver te werpen. Wij herinneren verder aan den zwaren tijd, die achter ons ligt, den strijd
van den wereldoorlog en de mobilisatie en aan de gevolgen daarvan. Hoe Troelstra b.v. in November 1918
probeerde een revolutie op touw te zetten, ondanks
den gunstigen uitslag der verkiezingen. Toen echter
verzetten zich daartegen de katholieke en christelijke
vereenigingsmannen en zwoeren trouw aan God en
Kerk. Het monster der revolutie werd wel in zijn
eersten aan val teruggeslagen, doch niet gedood.
Ook thans nog worden geregeld de revolutieideeën
gepropageerd.
Spreker haalde een artikeltje aan genaamd "Het
Communisme", uitgaande van de Centr. Comm. Partij,
hetgeen aan verschillende afdeelingen dier partij
was rondgezonden en waarin duidelijk de voornaamste revolutie-ideeën waren uitgewerkt. Wij staan
thans voor de gewichtige vragen: Waar moet het
heen met onze maatschappij, met hare stoffelijke èn
geestelijke belangen, met de steeds toenemende werkloosheid en den godsdienst}>...at? Het socialisme en
communisme werpt de wereld in een chaos van
ellende. Wij moeten activiteit bezitten en een kern
van jongens en mannen zien te krijgen, die actief
deelnemen aan den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, tot handhaving van het gezag bij het optreden
van Nederlandsche onlusten. Wij moeten onze afdee.Jing qp; ' peii. houden , en _niet allès op het bestuur
laten afgaan. De bloei eener afdeeling hangt voor
een groot gedeelte af van de medewerking der leden.
Vervolgens behandelde spreker de voorwaarden
en verplichtingen, welke aan het lidmaatschap zijn
verbonden, daar ook niet-leden op deze vergadering
waren vertegenwoordigd. Tenslotte wees hij op het
nut van dergelijke samenkomsten, het deelnemen
aan schietwedstrijden niet alleen aan plaatselijke,
maar ook aan gewestelijke, en hoopte dat er niemand
in Dinther zou gevonden worden, die niet bereid zou
zijn om actief lid van deze afdeeling te worden.
(Applaus.)
De burgemeester dankte vervolgens den heer v.
Genabeek voor zijn schitterende rede en hoopte dat
velen zich zouden opgeven a,Is lid van den Bij zonderen Vrijwil!igen Landstorm. Aanmelding kan geschieden bij den commandant, den heer Ant. v. Grinsven.
Daarna had· de prijsuitreiking plaats door den
burgemeester.
De prijzen werden behaald als volgt: 1. Ant. v.
d. Heij den 94 p.; 2. A. van Helvert 92 p.; 3. M.
Ketelaars 91 p.; 4. A. van Grinsven 88 p.; 5. P. van
Zutphen 86 p.; 6. J. Dortmans 85 p.; 7. H. v. d.
Boom 85 p.; 8. L. v. d. Heuvel 84 p.; 9. M. v. d.
Pas 82 p.; 12. P. van Kreken 78 p.; 13. M. Ketelaars
70 p.; 14. J. v. d. Sanden 76 p.; 15. W. v. d. Heuvèl
76 p.; 16. J. Sigmans 74 p.; 17. W. Lucius 73 p. 17.
A .. Driessen 72 p.; 19. A. v. d. Cammen 72 p.
Vervolgens gaf de heer Boeren eenige slotvoordrachten en dankte de burgemeester de heeren Van
Genabeek en Boeren en riep l.en een tot weerziens
toe. Tot slot richtte de commandant een woord van
dank tot den burgemeester voor zijn belangstelling
en zijn tractatie, waarna deze feest- en propagandavergadering werd besloten.

HOEVEN.
Zaterdag 13 Nov. j.l. hield de afd. Hoeven van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een aigemeen~
vergadering bij den heer Jac. de Bruijn. Weg-ens
vertrek van den WelEerw. heer kapelaan v. Hooidonk, die voorzitter was, werd de vergadering door
den waarn. voorzitter geopend met den christelijken
groet. Daarna heette hij de leden van harte welkom.
Vervolgens werden door den secretaris de notulen
voorgelezen en verslag uitgebracht over de werkzaamheden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm over 1926.

Hierna had de prijsuitreiking plaats van den
laatstgehouden schietwedstrijd. De prijzen werden
behaald als volgt: le pr. A. v. ·d. Batenburg met 82
p.; 2<' pr. M. de Jong met 79 p.; ] pr. A. Nuijten
met 79 p.; 4e pr. J. Hack met 76 p.; 5e pr. A. van
de Nieuwenhuijzen met 73 p.; 6e pr. Jac. Buijs met
73 p.; 7e pr. E. v. Lier met 73 p.; 8e pr. P. v. d.
Veeken met 71 p.; 9e pr. P. F. J. van de Reijt met
71 p.; lOe pr. Jac. Buijs met 70 p.; lle pr. C. Verwijmeren met 69 p.; 12e .Jr. J. Couwenberg met 68
p.; 13e pr. J. Lauwerijssen met 66 p.; 14e pr. W.
Suijkerbuijk met 64 p.
De secretaris deelde den leden daarna mede, dat
in plaats van kapelaan van Hooidonk als voorzitter
van den Bijzonderen Vrijwil!igen Landstorm is benoemd kapelaan Thomas, die als zoodanig werd voorgesteld. Hierna hield Pastoor van Genk een nuttige
bespreking over het doel van den Vrijwilligen Landstorm. ·
De nieuw benoemde voorzitter dankte Pastoor van
Genk voor zijn nuttige en tevens aangename bespreking. Hij deelde verder mede, dat in December een
filmvoorstelling ~oe. worden gegeven en dat in
Maart een vergadering te Bosschenhoofd gehouden
zal worden, op welke vergadering de regeling der
komende wedstrijden zal bekend gemaakt worden.

aan den in 't volgend jaar te Alkmaar te houden
Landstormdag. Tevens werd vastgesteld een plan,
om financiën voor dien landdag in te zamelen.
Besloten werd om in Hoorn de landstormfilm te
doen vertoonen.
· De heer J. L. Compas was bereid het secretariaat
der p!'aatselijke afdeeling op zich te nemen.
Na bespreking van nog enkele huishoudelijke aangelegenheiden, werd de niet druk bezochte, doch zeer
geanimeerde vergadering gesloten.

VENLO.

In de bovenzaal van hotel "Suisse" had 21 Nov. j.l.
een vergadering plaats met prijsuitdeeling van de
afdeeling Venlo Landstormkorps "Limburgsche .
Jagers".
Te 5½ uur opende de onder-voorzitter, kapelaan
Haenraets, bij afwezigheid van den voorzitter Dr.
Eug. Dubois, de vergadering, waarbij hij de leden en
nieuwe leden het welkom toeriep, en zijn genoegen
uitsprak over de talrijke opkomst, een bewijs, zei
spreker, dat de leden steeds trouw blijven aan hun
gegeven woord, en dat, indien op hunne opkomst een.
beroep zou kunnen worden gedaan, zij hun verplichtingen zullen nakomen.
BEUGEN.
Want, we moeten 't eerlijk bekennen, ,,de VrijDe alhier 3 October door den Bijzonderen Vrijwil- · willige Landstorm" heeft reden van bestaan, de
ligel). Landstorm gehouden jaarlijksche schietoefe- jongste gebeurtenissen in Ned.-Indië geven bewijzen
ningen zijn wederom geëindigd, en kunnen zeer genoeg om waakzaam te blijven, maar als ze weten
zeker als schitterend geslaagd beschouwd worden.
dat 80.000 vrijwilligers gereed staan, dan schrikken
Ofschoon het aantal deelnemers naar verhouding van
het ledental grooter kon zijn, war de opkomst toch ze wel om hun plannen ten uitvoer te brengen.
Dan geeft spreker het woord aan den secretaris
goed.
Er werd geschoten met Marga-patronen op een den heer J. Ronda, om meer het administratieve te
afstand van 15 Nl. De commandant, Ant. Duniels, bespreken.
opende de bijeenkomst met een hartelijk woord van
De voorzitter dr. Dubois komt ter vergadering, die
welkom aan al de aanwezigen, waarna een aanvang tot zijn sp_ijt niet eerder kon komen, en de leiding
werd gemaakt. Over het algemeen werd er flink geovernam, daarna de secretaris verzocht verder te
schoten en iedereen deed zijn best om een prijs te
gaan met zijn bespreking omtrent "Leger en Vloot
bemachtigen.
De uitreiking der prijzen geschiedde door den en Landstormfilm", die vermoedelijk hier in Venlo
bovengenoemden plaatselijk leider, die, alvorens hier- zal vertoond worden. Tijdens de pauze gingen de
toe over te gaan, de winnaars met 'n korte toespraak leden de prijzen bezichtigen.
feliciteerde met hun behaalde succes. Bijna iedereen
Daarna stelde de voorzitter den inmiddels ter ver.
'' J
t
kreeg nog een prijs, wat zeer in de :,,naall. vîel.
gadering gekomen'heer Van Lokven voor als hd van
Spreker eindigde met den wensch, dat deze
schietwedstrijd mede moge dienst doen om de saam- de Gewestelijke Landstormcommissie. Het deed sprehorigheid tusschen de vrijwilligers te versterken, e:n ker genoegen, dat ook Venlo de eer heeft een lid
dezer commissie in zijn midden te hebben, en spr.
dat het zal gaan tot heil van God, Koningin en
Vaderland.
dankte hem voor den geschonken prijs. De heer van
Lokven dankte voor de waardeerende woorden, en
zegde zijn vollen steun toe.
HOORN.
Een speciaal woord van dank werd door den voorzitter gebracht aan den heer dr. Sindorff, voor de
De landstorm-afdeeling Hoorn, kwam in lokaal
"de Witte Engel" onder leiding van de plaatselijke
mooie prijzen, die hij door zijn tusschenkomst van
commissie, bijeen.
verschillende heeren had ontvangen.
Na opening werden door den heer Oolders de
Daarna had de prijsuitdeeling plaats aan 23 prijsprijzen uitgereikt voor den in het vorig seizoen ge- winners.
houden schietwedstrijd.
Na een dankwoord van den voorzitter aan den
De· beste schutters waren geweest de heeren J.
secretaris, den heer Ronda, die steeds zijn beste
Karsen, die het hoogste aantal punten had verkregen en C. Peerdeman, die op één na het hoogste krachten geeft aan de afdeeling, werd de vergadering
aantal behaald had.
gesloten en bleef men nog geruimen tijd gezellig
Besproken werd hierna de deelname van Hoorn bijeen.
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SIJBEKARSPEL.
Ten lokale van S. Ooudt had 7 December de prijsuitreiking plaats aan de deelnemers van den Vrij"?lligen Landstorm. Aan den avond was een eenigszms feestelijk en officieel karakter gegeven, waar~oo:r iian de plaatselijke landstormers eenige gezellige uren werden bereid. Ten overstaan van den commandant van den landstorm, kapitein Brederode
werden de prijzen uitgereikt aan A. de Boer met 79
punten, C. Paauw 78 p.; N. Vriend 68 en S. Oudt
67 punten.
Onder leiding van den heer J. H. Rees hadden zich
20 deelnemers in den wapenhandel geoefend. Door
den secretaris-penningmeester der gewestelijke landstormcommissie P. J. Oolders, werd vervolgens uitgelegd en gesproken over den te houden landdag te
Alkmaar in Mei 1927, waarvoor een collecte in · de
gemente warm werd aanbevolen.
Aan het slot van den avond dankte notaris Rees
als voorzitter der plaatselijke commissie allen harte~
lijk voor ieders aandeel in het welslag;n van dezen
avond.

URSEM.
Op den onlangs gehouden verbandwedstrijd van den
Vrijwillgen Landstorm waren 15 deelnemers. Daar
op de paatselijken wedstrijd door 15 schutters mee:r
dan 80 was geschoten konden deze personen deelnemen aan den Verbandwedstrijd. Over het algemeen
is er slecht geschoten, iets wat wij van de Ursemmers niet verwacht hadden en voor een groot gedeelte dan ook mot worden toegescrheven, dat deze
wedstrijd in een ander lokaal is gehouden als waar
men gewoonlijk schiet. Enkele beste schutters konden zelfs de 80 niet halen.
De uitslag is: P. v. d. Leer 95; P. Nooy 94; J.
Tessel 93; L. Borst 92; G. Hoogwerf 92; Th.
Koning 91; C. Schap 91; J. Overboom 90; P. Oud
86; J. Mulder 81; J. Kuyper 77; Jac. Schaap 77 en
P. Oudejans 77. Daar verschillende leden zich hebben opgegeven voor deelname aan de schietoefeningen zullen er naar alle waarschijnlijkheid 2 klassen
gemaakt worden.

HEM.
Alhier had op 7 Nov. onder gunstig weer de verbandswedstrijd plaats van de afd. Venhuizen van
den landstorm. De uitslag was als volgt:
Jb. Degeling 99, Jb. Ruiter 93, Jb. Bleeker 92, T.
Laan 92, Jb. Vriend Dz. 90, J. Duin 88, Jn. Ruiter
Jz. 87, Jn. Degeling 86, C. Groot Klz. 86, Jn. Lijm
86, Jb. Smit 86, Kl. Laan Jnz. 85, J. Schipper 85,
G. Mes 85, J. Laan Jnz. 83, Jb. Buis 83, Th. Degeling 82, C. Langendijk 82, C. Sjerps 82, Jn Krijnsen 86, Th. Schipper 79, J. Mooij 78, G. Timmer
78, A. Timmer 78, Th. Onneweer 78 en W. Laan
Klz. 74 punten.
De opkomst was goed.

SCHOORL.
In een lokaal van den heer Timmerman werd in
November een algemeene vergadering gehouden van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, welke door
19 van de 28 leden werd bijgewoond.

De vergadering werd geopend door den voorzitter
der Commissie, Burgemeester van Fridagh, ilie de
leden welkom heette, en in het bijzonder den heer
Oolders, administrateur van het Verband Alkmaar.
Spr. wijst op enkele voorvallen in buiterl-, zoowel
als binnenland en meent dat de Landstorm nog wel
dienstig is;
·
Hierna volgt prijsuitreiking aan de volgende leden:
Klasse A: F. Kaandorp, le pr.; S. Kaandorp, 2e
pr.; J. Folie Hz., 3e pr.
Klasse B: A. Koortens, le pr.; J. van Assem, 2e
prijs.
De heer Oolders vroeg of er nog klachten waren
.:>ver het afgeloopen schietseizoen. Daarbij werd geklaagd over het schieten met marga.
De voorzitter deeld~ mede dat er niet veel kans
bestond, dat er weer niet scherp geschoten mocht
worden. Een woord van dank werd uitgebracht aan
den leider der oefeningen, den heer F. Kaandorp,
die alles goed wist te regelen.
De heer Oolders doet eenige mededeelingen over
den te houden landdag.
De bedoeling is om dezen landdag te Alkmaar te
houden in Mei 1927 in het Gemeentelijk Sportpark.
Om nadeelig saldo te voorkomen zal getracht worden geld bij elkaar te krijgen.
Daar de lijsten nog niet bij alle ingezetenen waren
aangeboden, werd besloten nog eens rond te gaan,
waartoe zich beschikbaar stelden de heeren F. Kaandorp en C. Kager, J. Dekker en A. Bijl, die in de
maand November zullen rondgaan, terwijl zij ook
thuis gaarne bijdragen in ontvangst zullen nemen.
Besloten werd dat de landstormfilm begin Januari
te Schoorl vertoond zal worden, waarbij door een
der aanwezigen toegezegd werd om dan eenige voordrachten te houden; belangstellenden worden tegen
een gering bedrag op dezen avond gaarne toegelaten.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de opkomst en de betoonde belangstelling en sluit hierna
de vergadering.

BERGEN.
In Novémber vergaderde de afdeeling Bergem
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. De
vergadering werd door den oud-Burgemeester, den
heer Jb. van Reenen met een toepasselijk woord geopend. In deze vergadering had de prijsuitreiking
plaats van den onlangs gehouden plaatselijken schietwedstrijd. De prijzen werden behaald als volgt: le
prijs J. Smit, 97 p.; 2e prijs A. Apeldoorn, 96 p.;
3e prijs Th. van der Steen, 95 p.; 4e pr. J. C. Punt,
94 p. ; 5e prijs H. Hoogzand, 93 p.; 6e prijs P.
Roozing, 93 p.; 7e prijs S. Roozendaal, 92 p.; 8e pr.
L. Kleverlaan, 91 p.; 9e pr. P. Winder, 90 p.; 10e
pr. Th. Dingerdis, 87 p.; lle pr. Ant. Telleman, 87
p.; 12e pr. S. Schotten 86 p.; 13e pr. H. Burgering
85 p.; 14e pr. N. Min, 85 p.; 15e pr. J. de Koning,
75 p.; 16e pr. C. Ellis, 67 p.; 17e pr. W. Ellis, 61 p.
Een onderwerp van bespreking maakte uit de in
1927 te Alkmaar te houden Landdag, waarop ook
schietoefeningen zullen worden gehouden. Deze Landdag zal waarschijnlijk ook door Generaal Snijders
en andere hooge autoriteiten bijgewoond worden.
Het deelnemen door de afdeeling Bergen aan dezen
landdag zal verschillende kosten met zich medebrengen. Tot dekking dezer kosten zal onder de ingezetenen een inteekenlijst circuleeren. Ten slotte werd
mededeeling gedaan, dat legitimatiebewijzen ingeleverd kunnen worden bij den heer Jb. de Koning.

SLIEDRECHT.
De afdeeling Sliedrecht hield Dinsdagavond 14
December een schietwedstrijd, uitslag als volgt:
Kok 47 p., A. Baars Jr. 46 p., R. v. Oosterom
46 p., P. Rijsdijk Jr. 45 p., W. H. Haeser 44 p., W.
Schouten 42 p., J. Veth 41 p., W. d, Groot 40 p., G.
Vermeulen 40 p., W. Nederpelt 40 punten.
De rest van de schutters onder de 40 punten.

KERKDRIEL.
Zoo als anders jaren, heeft onze afdeeling haar
schietoefeningen gehouden, waarvan de laatste maal
de jaarlijksche wedstrijd, die gezien de weersomstandigheden, nog een goed verloop had. Op Maandagavond 18 October had de uitreiking plaats der
prijzen, op de bovenzaal van Hotel "de Engel". Bij
die gelegenheid hield den heer A. van der Schoo';,
Res.-Luitenant der Luchtwachtdienst eene lezing, De
opkomst der leden was goed, maar wij hadden graag
alle leden ter vergadering gezien, niet alleen vool.'
het samenzijn, maar ook voor de lezing, die de belangstelling ten volle waard was.
Om 8 uur opende de heer van Heeseveld, burge•
meester der gemeente en voorzitter der Plaatselijke
Commissie van den Bijzonderen \Trijwilligen Landstorm, de vergadering.
De Plaatselijke Commissie was grootendeels tegenwoordig. De burgemeester wees _in het kort op het
nut en de noodzakelijkheid van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en prees den ijver der leden voor
de schietoefeningen en den wedstrijd. Hierna reikre
hij de prijzen uit als volgt: Eereprijs, voor het hoogst
aantal punten in' alle oefeningen te samen, aan Chi:.
Laheij, een geldprijs van f 2.50, in klasse B.: A. v.
Berkel, 87 p.; H. Laheij, 80 p.; W. Piels, 79 p.; Ch.r.
Laheij, 79 p.; J. Outvorst, 78 p.; J. v. d. Kammen,
76 p.; J. Versteeg, 73 p.; Chr. v. Aalst, 72 p.; in
klasse A.: H. v. Heumen, 91 p.; J. v. Malsen, 72 p.;
Adr. Ackermans, 69 p.; A. Hooijmans, 63 p.; Chr. de
Bruin, 59 p.; L. Valentijn, 58 p.; Chr. d. Gier, 50 p.
Dan werden er nog 8 troostprijzen uitgereikt.
Daarna werd het woord gegeven aan den heer A.
van der Schoot. In goed gekozen woorden memoreerd s de spreker de historische dagen van Nove:nber 1918, toen een revolutie dreigde, die evenwel
werd bedwongen door den Vrijwilligen Landstorm.
Met gloed en vuur sprak hij zijne rede uit, di~
meermalen door applaus weri onderbroken. Met voldoening besprak hij het ontstaan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm als uitvloeisel van den
Vrijwilligen Landstorm 1918. In het juiste licht beschreef hij de beteekenis van dit instituut en besloot
zijne rede met een aanmoediging tot de leden om
voort te gaan en vol te houden, met een oproep aaa
de jongeren tot daadwerkelijken steun, tot toetreding en met een beroep op de welgezindheid der
burgers om de afdeeling Driel met moreelen en finan•
cieelen steun bij te staan.
Een welverdiend applaus volgde op deze schoone
rede.
De burgemeester bracht hulde en dank aan deo
spreker en sloot de vergadering met een krachtigwoord van aanmoediging tot de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
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Bijzonderen Vrijwilligen Landstormer, 30 jaar, aan een betrekking of werk. Steller is algemeen
goed on•wikkeld; heeft 2 jaar als
bedrijfsleider ~ewerkt en is van
prima referentiën voorzien. Liefst
in Noord· ot Zuid-Holland of
Utrecht. Adres JOH. EBBINK
Amsterd. sir.weg 328bis Utrecht
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L. F. DUYMAER VAN TWIST,
geteekend door WrLLY SLUITER,
wordt franco thuisgezonden na ontvangst van
f0.50 per postwissel.
Administratie van "Het Landstormblad",
Koninginnegrncht 50, Den Haag.
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