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In Memoriam 
Res. Kolonel C. P. J. KEISER 

Oud-Commandant van het Vrijw. Landstormkorps Zuid-Holland West 

Plotseling overleed de in Landstorm.
kringen zeer bekende Kolonel Keiser, oud
commandant van het Vrijwillig Land
stormkorps Zuid-Holland West. 

Met hem is heengegaan een echt vader
lander, een man die ook in de spannende 
dagen van Nov.' 18 opnieuw bereid bleek 
groote offers te brengen voor het heil van 
Koningin en Vaderland. 

Velen wist hij aan zich te verbinden 
cloor voorbeeld en plichtsbetrachting en de 
geest, welke in de dagen van "Overste" 
Keiser het Laudstormkorps bezielde, was 
een duidelijk bewijs van de groote kracht, 
clie van dezen commandant uitging. 

Aan zijn staat van dienst moge het vol
gende ontleend worden: 

De heer C. P. J. Keiser, die in zijn hart 
op en top militair was, h3:d bij de voor
malige schutterij• alle rangen als officier 
doorloopen, nadat hij tevoren de op
leidingschool der artillerie had bezocht. 

In 1907 werd, bij de opheffing der 
dienstdoende schutterij, de heer Keiser op 
de meest eervolle wijze ontslagen met 
den rang van Luitenant-Kolonel. 

Toen in 1915 de noodzakelijkheid bleek 
om de in 's-Gravenhage zelfstandig oefe
nende compagniën Vrijwilligers van den 
Landstorm tot één korps te vereenigen, 
werd hij aangezocht om als eerste com
mandant hiervan op te treden. 

Deze eervol aangeboden opdracht heeft 
hij gaarne aanvaard. De wjjze, waarop hij 

· haar heeft vervuld, is boven elken lof ver
heven. Het korps, hetwelk den naam ont-
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IN MEMORIAM. 

Te Utrecht overleed de bekende schrijver 
L. PENNING. Ook voor ons blad heeft 
deze scn.rijver meermalen een gewaardeerd 
feuilleton geleverd. 

Zijn nagedachtenis zal bij velen onder 
ons volk, ook als clie van een kloek 
Christen, in eere blijven. 

Landdagen in 1927 
In voorbereiding zijn landdagen te : 

BAARN voor het korps ~de Nieuwe Holl. 

Waterlinie.'' 

ALKMAAR voor het Landstormverband "Alk-
maar''. 

AALTEN voor het korps "Veluw.zoom". 

BARNEVELD voor het verband "Veluwe". 

ving "Landstormkorps "Zuid-Holland 
West", heeft onder zijne beproefde lei
ding zich steeds meer bekwaam gemaakt 
voor hare taak, om bij tweede mobilisatie 
een welkome aanvulling voor het veld
leger te zijn. 

Gelukkig is dit niet noodig geweest, 
omdat Nederland buiten den grooten 
oorlog gebleven is. 

In de Novemberdagen van 1918 werd 
onverwachts een niet voorzien beroep op 
den steun van het =.iandstormkorps "Zuid
Holland : West" gedaan. Het korps werd 
gemobiliseerd ter handhaving van de 
openbare orde en daartoe 's nachts ge
alarmeerd. Overste Keiser was de eerste, 
die korten tijd daarna de 'Koninklijke 
stallen betrad, alwaar- zijn korps zou 
worden gelegerd, en het is mede aan zijn 
bezielend voorbeeld te danken geweest, 
dat dit korps gedurende dien tijd dag en 
nacht bereid was om zijn volle plicht te 
doen. 

In 1922 werd de heer Keiser op eervollè 
wijze van het commando van het Land
stormkorps "Zuid-Holland: West" onthe
ven en hem de titulaire rang van Kolonel 
verleend. 

Sedert heeft de thans overledene als 
Eere-V oorziher der Gewestelijke Land
storm-Commissie "Zuid-Holland: West'' 
z:ijn tijd en krachten ~egeven om <le belan
gen van de later vereenigde bijzondere 
vrijwilligers van den Landstorm. naar zijn 
vermoger, te behartigen. 

TWENTSCH VERBAND. 
De Res. Majoor J. W. C. C. Tücker heeft op 

1 Januari j.l. het commando over het Twentsch 
Verband van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. overgenomen. 

VELUWSOH VERBAND. 

De Res. Majoor C. J. C. Janssen heeft op 1 
Januari j.1 het commando over het Veluwsch 
Verband van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. overgenomen. 

DE GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "NIEUWE HOLLANDSCHE 

WATERLINIE''. 

is d~zer dagen met eenige nieuwe leden uitge
breid. Haar samenstelling is thans : 
J. H. Th. 0. Kettlitz, Voorzitter, Lid van Gede

puteerde Staten, te Utrecht 
L. Attema, Lid van den Hoogen Raad van A~·

beid, te Hilversum. 
Kapelaan J. J. Brouwer, Directeur Militaire Ver

eeniging te .Amersfoort. 
A. Captijn, Commandant, Kapitein der Infante

rie, te Utrecht. 

=- J 
G. C. D 'Au.male Baron van Hardenbroek van 

Hardenbroek, Oud-Lid der Eerste Kam.er det 
Staten-Generaal, te Lopikerkapel 

H. Houtkooper, Burgemeester, te Ochten. 
Mr. J. J. P. C. Kuyk, Burgemeester, te Vee

nendaal. 
Jhr. C. A. J. Meyer, Majoor der Infanterie b. d., 

te Baarn. 
Pastoor E. L. S. J. Piels, te Utrecht. 
Chr. M. A. Quack, Res. Majoor der Infanterie" 

te Baarn. 
W. Roessingh, Industrieel, te Veenendaal. 
Jhr. Mr. K. J. Schorer, Advocaat en Procureur, 

te Utrecht. 
Ds. P. Chr. van der Vliet, Predikant, te Utrecht. 
Mr. J. G. A. v. Geldor-_., Meddens, Secretari:, 

Advocaat en Procureur, te Utrecht. 

LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Prijsuitreiking Afdeeling Weesp. 

Prijsuitreiking op 14 December 1926, des 
avonds ach+ uur, in het Middenstandsgebouw. 

De leider, F. Brandsma, opent de vergadering 
met een hartelijk welkom. Ook de Majoor de 
Veer en de secretaris der Gewestelijke Land
storm Comrniseie werden hartelijk begroet. 

Met een toepasselijk woord werden de prijzen 
aan de winnaars in de najaarswedstrijd uitge
reikt, t~rwijl aan het afgevaardigde drietal, dat 
de afdeeling op den Korpswedstrijd vertegen
woordigde en met een prijs thuiskwam., nog drie 
diploma's werden uitgereikt. 

Na een vruchtbare bespreking over schietwed
strijden enz. werd de vergadering te circa tien 
uur gesloten. 

Afdeelingen Abcoude en Baambrngge. 

De laatste schietwedstrijd, gehouden in 1926, 
had een feestelijk karakter. 

Jhr. Mr. C. Dedel, voorzitter der plaatselijke 
Landstorm Commissie, sprak een welkomstwoord, 
bijzonder aan Majoor de Veer en Kapitein 
Schell, waarna de ptjjsuitdeeling plaats vond. 

Hoofdklasse: 
le prijs G. A. de Groot, 146 punten; 2e prijs 

C. B. de Wildt, 141 punten; 3e prijs Th. Verwey, 
140 punten,; 4e prijs P. H. Meyer Pzn., 140 pun
ten; 5e prijs A. Fortuyn, 124 punten. 

Overgangsklasse : 
le prijs M. Witteveen, 139 p. ; 2e prijs W. v. 

d. Zijden, 139 p.; 3e prijs C. P. de Groot, 138 p.; 
4e prijs L. de Prater, 136 p.; 5e prijs A. Leef. 
lang. 

Beginklasse: 
le prijs J. de Bruyn, 138 p.; 2e prijs A. Grif

fioen, 136 p.; 3e prijs J. Steen, 132 p.; 4e prijs 
L. van Mou.rik, 131 p. ; 5e prijs J. de Bruyn 3:zn., 
130 p.; 6e prijs J. van Nes Gzn., 128 p.; 7e pr~is 
J. Smeek Wzn., 128 p.; 8e prijs A. Gerlee, 126 
p.; 9e prijs H. de Groot Dzn., 125 p.; troostprijs 
J. Sukkel. 

Afdeelingen Amsterdam I-IX Landstormfilm. 

Op Zaterdagmiddag 18 December vergaderden 
de afdeelingen Amsterdam in de Oranje Nassau 
kazerne te Amterdam. Op deze vergadering 
waren mede uitgenoodig, de leiders uit het Ver
band, alsmede diverse plaatselijke colllIIlÎsSÏe
leden. 



Van de Gewestelijke Comissie waren aanwezig 
Mr. H. Verkouteren, M ··oor C. de Veer en Res.
Kapitein K. L. Schell, terwijl de garnizoenscom
mandant Majoor Rouffaer en de plaatselijk 
adjudant Kapitein Rinsma mede de bijeenkomst 
bijwoonden. 

_Na uitreiking der prijze:q en diploma's. aan de 
wmnaars in de wedstr,jden werd de Landstorm
film vertoond, welke film met een waardeerend 
applaus werd begroet. 

De zeer druk bezochte vergadering werd te 
eirca vijf uur gesloten. 

Afdeelingen Haarlemmermeer. 
De afdeelingen van den Bijzonderen VrUwilli

gen Landstorm in de Haarlemmermeer zullen in 
de maand Januari worden opgeroepen voor het 
deelnemen aan een grooten schietwedstrijd te 
Hoofddorp waarvoor reeds diverse prijzen zijn 
beschikbaar gesteld. 

ZWOLLE EN ZWOLLERKERSPEL. 

DE LANDSTORMFILM. 

21 December werd in besloten kring voor de 
j afdeeling -~w_ol~e en Zwollerkerspel, van den Bijzon
! deren VrJJWilligen Landstorm, de landstormfilm 
. Tertoond. 

Het ia een welgeslaagde avond geworden en 
1 er was een levendig enthousiasme bij de aanwe-
1 • te 
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zigen waar nemen, als de meest vooraanstaande 
autoriteiten op het doek verschenen. 

De groote zaal van de buiten-sociëteit was goed 
bezet, toen ds. H. A,. Munnik de bijeenkomst opende. 

Prof. Pater F. Otten O.P. was wegens uitstedig
heid afwezig, terwijl wethouder Balkestein wegens 
ziekte verhinderd was. 

Hierna werd in 4 afdeelingen de mooie Land
atormfilm vertoond. Zeer fraai waren de opnamen 
van de verschillende landdagen in Delden, Stêenwijk, 
Beetsterzwaag en Hilversum. Zeeopnamen van onze 
oorlogsschepen, schietwedstrijden, enz. 

Groot was de instemming van het publiek, toen 
beelden werden vertoond van het Koninklijk bezoek 
aan Zwolle, waarbij tevens de bekende stedelijke 
en provinciale autoriteiten op het doek verschenen. 

Toen de huldiging van H. M. de Koningin in 1918 
op het Malieveld in Den Haag op het witte doek 
werd gebracht, als een levende herinnering aan de 
woelige dagen van 1918, zagen we hoe duizenden en 
nog eens duizenden soldaten zich schaarden om de 
Vorstelijke personen en trouw beloofden aan Vorstin 
en Vaderland. 

Zooals gezegd, gaf deze film buitengewoon 
interressante opnamen. 

Tusschen de pauzen spraken ds. Munnink, ds. 
Bootsma, legerpredikant en majoor Roelandts, gar
nizoens-commandant, nog een kort maar krachtig 
woord van opwekking, terwijl de Mandoline-Club 
"Semper Florens", onder leiding van den heer 
Batterink, eenige nummers zeer verdienstelijk ten 
gehoore bracht. 
Onder de aanwezigen merkten wij op de heer 
U. P. Cavaljé, burgemeester van Zwollerkerspel, mr. 
dr. G. van Leyden, Secretaris der gemeente Zwolle 
en de verschillende plaatselijke groepscom
mandanten. 

KAMPEN. 
Evenals 22 December te Zwolle hadden 23 Decem

ber de afdeelingen Kampen, IJsselmuiden en Wilsum 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 
propaganda-avond in de Gehoorzaal georganiseerd, 
welke hoofdzakelijk werd gevuld met het vertoonen 
van den bekenden film. De burgemeester van Kam
pen, de heer Fernhout, sprak het openingswoord. 
Zeer gaarne had hij aan het hem gedane verzoek 
voldaan, vooral uit waardeering en sympathie voor 
het streven der organisatie. Een burgemeester, aldus 
spr., heeft het voorrecht de strevingen onder het 
volk ZEer van nabij te kunnen zien en uit wat hij 
ten opzichte van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm heeft gezien, spruit zijn waardeering voort. 
Hoewel de noodzakelijkheid van het bestaan van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm eigenlijk 
een somber verschijnsel is, moeten wij bedenken, 
dat helaas in ons vaderland velen zijn gezonken 
in een verstikkend moeras. Daarom moeten er men
scben zijn, die elkander de hand reiken om K'>nin
gin en Vaderland te beschermen. Vaderlandsliefde 
behoeft niet te voeren tot militarisme. Alleen het 
volk, dat in het bloed zijn nationale eenheid voelt, 
kan het sterkst staan tegenover de hoogste wetten. 
Om te toonen dat de organisatie noodig is, behoeft 
spreker slechta te wijzeD hoe er in de wereld wordt 

gewerkt tot ondermijning van het gezag. Waak
zaamheid tegen al deze gevaren is dure plicht en 
spreker wenscht een eere-saluut te brengen aan 
de mannen, die dit verstaan en die het offer willen 
brengen van het verdragen van den veelzijdigen 
hoon, die hen treft, wanneer zij zich aansluiten bij 
Burgerwacht of Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
Spreker besluit met een opwekking tot warme 
steun aan de organisatie. Staande werd daarna door 
alle aanwezigen het Wilhelmus gezongen. 

Na de pauze sprak ook majoor Donck, de plaa>.
selijke garnizoenscommandant, een krachtig woora 
van propaganda. Wederom werd het Wilhelmus 
gezongen, waarna majoor Donck een driewerf 
hoera aanhief voor de Koningin. Veryolgens beval 
ds. Bootsma, legerpredikant te Zwolle, den Bijzon
d>"!ren Vrijwilligen Landstonn in aller belangstel
ling aan. 

Behalve de reeds genoemde film werd hier 
ook vertoond een Duitsche revolutiefilm, welke een 
treffend beeld gaf van vreeselijke toestanden en 
gebeurtenissen. De avond werd opgevroolijkt m0t 
muziek, welwillend aangeboden door eenige Kamper 
musici. De Voorzitter van het plaatselijk comité 
bracht aan het einde van den avond dank aan allen, 
die tot het welslagen van den avond hadden mede
gewerkt, in het bijzonder aan den burgemeester en 
den garnizoenscommandant voor de sympathie, 
waarin de plaatselijke afdeeling zich mag verheugen. 

BERGEN OP ZOOM. 

,, Vrederust' '. 

Het was Woensdag 15 Dec. j.1. een bijzondere 
avond voor de kleine afdeeling van den Bijzonderen 
V1·ijwilligen Landstorm. Onze afdeeling liet dien 
avond de Landstormfilm voor het personeel en de 
patiënten afdraaien. Ons vriendelijk kerkgebouw 
was flink bezet. De bijeenkomst werd met gebed 
geopend door 'en WelEerw. Heer Ds. J. v. d. Vlugt. 
Daarna sprak deze een hartelijk welkomstwoord, 
inzonderheid tot kapitein L:nden uit den Haag en 
tot kapitein P. Asselbergs uit Bergen op Zoom, 
commandant van het West-Brab. Verband. Daarna 
verkreeg kapitein Linden het woord en werd de film 
vertoond. Ook werd nog het een en ander uit den mo
bilisatietijd aangehaald. Doch inzonderheid werd toe
gelicht het ontstaan en doel van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. Toen de film was afgedraaid 
verkreeg kapitein Asselbergs het --v-oord. Hij dankt~ 
voor de vriendelijke uitnoodiging en stelde op hoo
gen prijs, dat onze afdeeling iets presteerde. Ook 
herinnerde hij aan de oprichtin~ van onze a!deeling. 
Voornamelijk hadden de heeren Flipse, IJpmá en 
Zonruiter er zich voorgespannen om de afdeeling 
tot stand te brengen. De heer Flipse heeft veel 
werk verricht en hem werd daarvoor hartelijk dank 
gezegd. Tenslotte trad Ds. v. d. Vlugt wederom naar 
voren en bracht dank aan allen diP medegewerkt 
hadden tot dezen genoeglijken avond. Daarna werd 
met dankgebed gesloten. 

Wij kunnen de Landstormfilm ter zeerste aan
bevelen en vooral in ons West-Brabantsch Verband. 

DELFT. 

Voor de :ifdeeling hield de res. le luitenant G. 
Witkamp (Leeraar IL B. S.) op 17 December een 
lezing "Over de wording van Holland's handels
positie en oude scheepsjournalen". 

Deze interessante lezing, die zeer goed was ver
zorgd en waarvoor de spreker zich heel veel moeite 
had getroost, was zeer matig bezocht. 

Dat is jammer, jammer voor de wegblijvers, die 
daardoor gemist hebben een blik te slaan in onze 
geschiedenis, zoo vol van groote daden, verricht 
door een klein, maar kloek volk. 

Wij kunnen daar nooit genoeg van hooren, om 
het besef levendig te houden, dat onze kracht niet 
schuilt in de wijdte van onze grenspalen, maar in 
de eigenschappen, in de kwaliteiten van ons volk. 

Het ontgaat mij niet, dat in onzen tijd haast geen 
tijd meer over is, zoo bezet als wij zijn met het be
zoeken van vergaderingen, toch moet het mij even 
uit de pen, dat wij op betere opkomst hadden ver
trouwd. 

Wij brengen den len luitenant G. Witkamp hier 
gaarne nog onzen wannen dank, voor zijn door ons 
zeer gewaardeerd pogen door kennis van het Ver
leden, de liefde voor Land en Volk bij den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm te verstevigen. 

De Leider, 

ECK.EBUS. 

HEEMSTEDE. 

Tot besluit van de jaarlijksche winterschictoefe
ningen, werd op Maandag 20 December 1926 in het 
Wapen van Heemstede een wedstrijd gehouden. Het 
eenvoudige zaaltje bood, dank zij de versiering, wel 
willend aangebracht door den plaatselijken leider 
en de groote tafel met kunstvoorwerpen, een inder- · 
daad feestelijken aanblik. 

In zijn openingswoord, waarin hij de werking en 
het nut van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm met kracht aantoonde, prees de voorzitter, 
de reserve-luitenant M. L. van Nispen, in het bij
zonder de trouw, waarmede de thans vergaderde 
groep mannen sinds het bestaan der afdeeling een 
onverflauwde belangstelling voor tl~ oefeningen 
hebben betoond. 

Geen wonder, dat de fraaie prijzen, die de Com
missie ter beschikking stonden, als prikkel werkten 
op de schietvaardigheid. De eerste maal werden 10 
marga-schoten gedaan op 10 Meter afstand. De 
resultaten waren als volgt: v. d. Weiden 90, Pet
terson 89, Adriaanse 89, Gielen 88, Westerveld 88, 
Verzijlbergen 86, Blauwhof 84, v. Looij 84, Zijm 83, 
de Wildt 83, Duiker 82, Kramer Sr. 80, Hendrikse 
80, Burger 79, Boting 78, v. Nispen 74, v. Kesteren 
72, Gaikhorst 71, Kramer Jr. 70, Heemskerk 70. 

Na een spannen den kamp tusschen de heeren v. 
d. Wei den en Kramer Sr. ging eerstgenoemde boven
dien strijken met den eereprijs, zijnde een verguld 
zilveren medaille, uitgeloofd door den luitenant van 
Nispen, voor het hoogst aantal rozen. 

Daarna volgde een tweede serie van 10 schoten, 
waarin opmerkelijk beter geschoten werd. De 
8 hoogste schutters, die voor een prijs vanwege de 
Gewestelijke Landstormcommissie in aanmerk:ng 
zullen komen, zijn resp. de heeren:Blauwhof met 94 
pt., v. d. Weiden 94, Adriaanse 93 , Duiker 92, Wes
terveld 91, v. Kesteren 90, van Nispen 88 en de 
Wildt 83 punten. 

Hierna had de uitreiking van de prijzen voor den 
eersten wedstrijd met toepasselijke bewoordingen 
plaats. Een bijzonder woord van dank werd ge
richt tot den heer F. Gaikhorst, den plaatselijk lei
der, die zich steeds weer met de regeling der schiet
oefeningen wilde belasten. 

Nadat nog enkele woorden van opwekking tot 
liefde voor ons Vorstenhuis, ons Vaderland en Insti
tuut waren gesproken en staande het aloude Wil
helmus was gezongen, werd de bijeenkomst gesloten. 

Met vertrouwen is de afdeeling Heemstede 
wederom het nieuwe jaar tegemoet gegaan. . 

LEKKERKERK. 

Door het bestuur van de afdeeling Lekkerkerk 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm was 
het plan opgevat om voor leden en donateurs van 
die afdeeling tegen Kerstmis een schietwedstrijd te 
organiseeren om wild en gevogelte. Deze wedstrijd 
heeft plaats gehad op 13 en 20 December j.1., 
's avonds telkens van 7-10 uur in het Vereenigings
lokaal. Het kan niet anders worden gezegd, dan 
dat deze wedstrijd in alle opzichten uitstekend ,s 
geslaagd. De opkomst was talrijk en er werd 
goed geschoten. Den tweeden avond was eveneens 
tegenwoordig de heer Mr. J. van Mechelen, Secre
taris van de gewestelijke landstormcommissie 
Gouda, die, zooals steeds, dadelijk weder bereid 
was voor deze gelegenheid naar Lekkerkerk te 
komen. Aan het einde van den wedstrijd werden 
in het café van den heer C. B. van der Wouden 
de prijzen uitgereikt. Nadat de voorzitter zijn vol
doening had uitgesproken over dezen goedgeslaag
den wedstrijd, reiktê Mr. van Mechelen met een 
toepasselijk woord de prijzen uit. Spreker dankte 
het Bestuur der afdeeling voor het genomen initia
tief en in het bijzonder den heer Verwaai, leider der 
afdeeling, voor de groote zorg en moeite, welke hij 
zich getroost heeft om ook ditmaal alles weder zoo 
keurig in orde te hebben. 

De prijzen vielen ten deel als volgt: 
Klasse A, Marga-baan: 
1 C. Verwaai, 48 punten; 2 J. den Uyl, 47 punten; 

3 T. A. van Zoest, 47 punten; 4 A. Breedveld Lz., 
47 punten; 5 M. ];lroere Mz., 46 punten. 

Klasse B, Vrije baan (cilindergeweer, kleine 
schijf): 

1 P. J. Hubregtse, 89 punten; 2 J. van Limborgh 
Pz., 75 punten; J. van Riemdijk, 70 punten; 4 J. P. 
de Swart, 68 punten, 5. A. C. Streefland, 68 punten; 
6. H. Schenk Jz., 66 punten. 

Het dient nog te worden vermeld, dat verschil
lende prijzen door donateurs welwillend voor dit 
doel beschikbaar 'W&Nll ~ 



HET LANDSTORMBLAD 
VAN JANUARI 1927. 

TWEEDE BLAD. 

DIRKSLAND. 

De alhier gehouden schietoefeningen hebben na 
een schietwedstrijd weer een einde genomen voor 
dezen winter. 

Er werd geschoten met marga op een afstand van 
c.a. 15 Meter; over het algemeen werd er nogal 
flink geschoten, wat de avond van den wedstrijd 
ni~t het geval was, hetgeen ook te wijten is aan de 
slechte kwaliteit van het licht dien avond. De prijs
winnaars waren: lste prijs :r. Grootenboer, 2de pr. 
B. Bette, 3de pr. M. Noordijk, 4de pr, K. W. de 
Hollander, door wie de prijzen dankbaar in ont
vangst zijn genomen. We hopen, dat in het vol
gende schietseizoen het ledenaantal grooter zal zijn. 

GILZE. 

De prijsuitdeeling der gehouden onderlinge ptjjs
verschieting, waarvan de uitslag was als volgt, is ge
schied. 

le prijs Adr, de Bruin, 131 p.; 2e pr. W. Koek, 
130 p.; 3e pr. P. Jacobs, 129 p.; 4e pr. J. van Roo
sendaal, 128 p.; 5e pr. Chr. Pelkmans, 125 p.; 6e pr. 
C. Jansen Nic.zn., 123 p.; 7e pr. Andr. v. Roosen
daal, 120 p.; 8e pr, W. Wouters, 120 p.; 9e pr. C. 
Schoenmakers, 118 p.; lOe pr. G. v. Gestel, 117 p.; 
lle pr. Chr. Claassen, 117 p.; 12e pr. Adr. Boter
mans, 116 p.; 13e pr. Jos. Simons, 114 p.; 14e pr. 
C. Jansen Fzn., 109 p.; 15e pr. Adr. de Bakker, 
105 punten. 

KOUDEKERKE (Z.) 

De afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm kwam 20 December bijeen om haar jaar
lijksche vergadering te houden. Er waren 26 leden 
aanwezig. Nadat de vergadering geopend was door 
den plaatselijken leider, kreeg de heer P. G. Laer
noes het woord, die de noodzakelijkheid van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op zeer juiste 
gronden aanwees, spreker wees op den ernst van het 
gebeurde op West-Java en ook op de relletjes bij 
de herhalingsoefeningen dezen zomer; een en ander 
noopt ons tot waakzaamheid. Gelukkig dat onze 
organisatie nog steeds groeit en ook beter gefun
deerd wordt. Verder werd de avond doorgebracht 
onder gezellig gekout, het gebruik van chocolade
melk en een rookertje, terwijl ook nog een en ander 
gedaan werd in het belang van de organisatie. 

BEDUM. 

Onder leiding van kapitein De Jonge van Gro
ningen, had er op 28 December in het gebouw 
"Concordia" alhier, tusschen de leden der afdeeling 
Bedum van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
een schietwedstrijd plaats. Uit de talrijke opkomst 
bleek wel, dat de belangstelling voor dit instituut 
niet is verdwenen. De hoogste aantallen punten 
werden behaald door: 1 H. Klooster, 107 punten; 
2 J. Harkema; 3 H. J. Boer; 4 R. Bolt, allen ieder 
96 punten; 5 J. Prins en 6 G. Groenewold, beiden 
ieder 93 punten. Aan deze leden, als prijswinners, 
werden door Kapitein De Jonge met een geestig 
speechje, de prijzen uitgereikt. 

KOLUJ'M, 

In December werd alhier een filmavond gegeven 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Met 
het zingen van Ps. 89 : 8 en gebed werd de vergade
ring door den leider K. Glastra van Loon geopend. 
Daarna heette hij de aanwezigen welkom en inzon
derheid den heer L. Heukels. Verschillende momen
ten uit 1918, van den Landdag te Delden en dien te 
Beetsterzwaag en van de huldiging van H. M. de 
Koningin te Leeuwarden werden vertoond. De heer 
Heukels zorgde door zijn toespraken en toelichting 
voor de noodige afwisseling. Na een woord van 
dank door den Leid~r gebracht aan den heer Heu
kels en na het zingen van de Avondzang, werd de 
vergader.ng met dankzegging gesloten door den 
heer Heukela. 

UIT HET OOG, NIET UIT B.ET HART! 

3 Landstormers te Curaçao zonden deze foto aan 
den Heer Groenendijk. Aan de achterzijde was het 
volgende geschreven: ,,Voor onzen Propagandist Lt. 
Groenendijk, van drie mannen uit het verband 
Dordrecht. Twee Papendrechters en één uit Slie
drecht. We hadden geen Landstormblad bij de hand. 
Verbruikt aan scheerpapier. Want het wordt ons door 
de vrouwen nagezonden. Dus kunnen we het niet 

op de foto vertoonen", 

BLAUWHUIS. 

Ondanks het slechte weer is de Film- en Propa
ga•1da-avond, uitgeschreven door den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, nogal tamelijk goed ge
slaagd, ofschoon de opkomst beter had kunnen zijn 
van de. eigen dorpbewoners. 

De heer Sj. Tj. Landman opende de bijeen
komst in het R.-K. Vereenigingsgebouw rr.èt 
opwekkende woorden en maakte gewag van het
geen in de verte valt waar te nemen, dat ook nu 
nog het revolutiegevaar niet onderschat moet 
worden, vandaar het te verdedigen bestaansrecht 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
Spreker was teleurgesteld nu dezen avonds 
Pastoor Elberssen, de Weleerw. heer Nieberding, 
het overlijden van zijn broer. Hij stelde voor uit de 
vergadering Z.E. een rouwbeklag te zenden, wetende 
dat alle aanwezigen hun deelneming gaarne wilden 
betoonen. 

Hierna betrad dan als plaatsvervanger van 
Pastoor Elberssen, de Weleerw. heer Nieberding, 
onze kapelaan de katheder, die geestdriftig een 
enthousiastvolle rede, tintelend van Oranjeliefde, 
voor zijn aandachtig gehoor uitsprak. 

Toen werd de "Oranje-film" vertoond. (Leuk die 
ooievarshistorie en dat grootmoedertje aan 't 
spinnewiel). Deze film werd door enorm veel 
andere nog gevolgd. Wel was 't een filmavond 
Later reikte de heer Heukels, propagandist van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, onder gloed
volle, mooi gekozen woorden het eerekruis uit aan 
drie aanwezig zijnde oud-gemobiliseerden, de hee
ren S. Melchers, G. 'I'. van Scheltinga en S. v. d. 
Zee, hun toewenschende dat dit eervolle herinne
ringsteeken tot in lengte van jaren hunne borst 
mocht sieren ten voorbeeld van ieder, nu en later, 
als bewakers van Vorstin en Volk. In zijn slotwoord 
beval de voorzitter den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm ten zeerste aan bij allen die, op welke 
wijze dan ook, konden steunen het noodzakelijk werk 
van de organisatie. 

EZINGE. 

Eind December werd door de afdeeling Ezinge 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 
schietwedstrijd gehouden in de 0. L. School, onder 
leiding van Kapitein De Jonge. Eenige prijzen, welke 
hiervoor beschikbaar waren gesteld, vielen ten deel 

aan: H. Datema, Feerwerd, le prijs; L. Damminga, 
commandant der plaatselijke afdeeling, 2e prijs; 
R. v. Til, Feerwerd, 3e prijs; Alb. Kooi, Ezinge, 
4e prijs; R. Huizing, Feerwerd, 5e prijs. Na afloop 
var den wedstrijd werden de prijzen door Kapitein 
De Jonge uitgereikt. 

BLIJA. 
28 December kwam de afdeeling van den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm alhier in feestelijke 
vergadering bijeen. De Voorzitter der Commissie, 
de Heer Joh. Doornbos, opent de vergadering 
op gebruikelijke wijze en las voor Rom. 13 : 1-8. 

In zijn openingswoord zegt spr. dat we niet enkel 
bijeen zijn gekomen om een gezellige vergadering te 
hebben, maar dat we ook werkzaamheden hebben 
te verrichten. 

Onze vereeniging toch, heeft ten doel de hand
having van het gezag. Op verzoek van den Voorzitter 
werd staande gezongen het le couplet van 't Wil
helmus. 

De notulen eener vorige vergadering werden ge
lezen en na een enkele opmerking goedgekeurd. Ook 
hoordén we een nogal ingewikkeld verslag van den 
Penningmeester. 

Door den Commandant der afdeeling de heer E. 
v. d. Velde werden de prijzen uitgereikt, gewonnen 
op de dezen zomer gehouden schietoefeningen tevens 
wedstrijd. Vervolgens spraken de Heer Heu
kels en de Heer Downa uit Ferwerd en hoor
den we een voordracht van een der leden. Door 
de heer F. J. Hoogterp werd een inleiding gegeven 
met als onderwerp: ,,Mogen wij de historie los-
laten." Ten slotte werd ook nog gesproken door 
onzen oud-commandant der gem. afd. de Heer v. cl. 
Kouwe. 

't Was een waarschuwend, ernstig, doch tevens ook 
een opwekkend woord. 

De heer B. Boersma had belangeloos zijn radio
toestel afgestaan zoodat we ter afwisseling nog een 
ander uit de radiowereld konden hooren. Er 
heerschte geheel de avond een aangename stemming. 
Om ruim 11 uur werd de vergadering door Ds. 
Sijbrandi op gebruikelijke wijze gesloten. 

WADDINXVEEN. 

6 Januari j.l. werd in hotel "De Unie" de Land
stormfilm vertoond. De zaal was geheel bezet. De 
film sloeg wel in; telkens ging er applaus op en wer
den, onder pianobegeleiding, de volksliederen spon
taan meegezongen. De vergadering stond onder lei
ding van den Burgemeester, voorzitter van de Plaat
selijke Commissie. Een krachtig propagandawoord 
werd tevens gesproken door luitenant Van Mechelen, 
secretaris van de Gewestelijke commissie, die met 
den heer Dercksen, uit Gouda, de gewestelijke com
missie vertegenwoordigde. 

Door den voorzitter werden een 25-tal fraaie prij
zen uitgereikt aan de prijswinners van den laatsten 
schietwedstrijd. De directeur van de Plateelfabriek 
Zuid-Holland, te Gouda, had den burgemeester ver
rast met een fraaie collectie plateel voor dit doel. 
Het was een mooie avond. 

SCHRAARD. 

Onze plaatselijke afdeeling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm vergaderde 13 Dec. j.L des 
avonds in de Consistorie der Ger. Kerk; een lid der 
Plaatselijke Commissie, F. D. Elgersma, fungeerde 
als voorzitter; hij opende de vergadering, las voor 
uit Rom. 13: 1-8 en ging voor in gebed. Van de 
14 leden onzer afdeeling waren er een 12-tal opge
komen. De voorzitter schetste het doel dezer vergade
ring nl. om de onderlinge band te versterken en om 
onze burgerij meer in te leiden in onze organisatie; 
deze is over 't algemeen nog te weinig op de 
hoogte, en onze weldenkende burgers en burgeres
sen zijn het waard om te weten ons. doel en ons 
streven en "Als 't moet" wordt hun steun weer ver
wacht. Onze Plaatselijke Leider zette duidelijk uit
een de opkomst, de werking en het doel onzer orga
nisatie; deze heeft in de eerste plaats een preven
tieve beteekenis, de personen van 1918, die toen naar 
de Staatsmacht grepen, zullen zich nu goed beden
ken, als ze weten, dat er zich ongeveer 60.000 vrij
willigers hebben verbonden om "Als 't moet" zich te 
scharen rondom Vorstin en Overheid. Er werden door 
verschillende leden vragen gesteld, die op duidelijke 
wij ze door onzen Plaatselijken Leider werden beant
woord. De legimitatie-bewijzen werden ingeleverd 
om te worden afgestempeld. Op verzoek van onzen 
Voorzitter sloot de Plaatselijke Leider met dank 
aan God de vergadering, waarna de voorzitter dankte 
voor de trouwe opkomst. 



IETS OVER SCHIETEN EN 
SCHIETSCHIJVEN. 

Met belangstelling lees ik in ons blad steeds de 
verslagen van de vele geanimeerde bijeenkomsten 
der afdeelingen. 

Het blijkt, dat schieten nog wel een der meest 
gewilde oefeningen is. En geen wonder. Behalve 
dat Mhietvaardigheid nuttig is voor onze Land
Btorm.ers, is het schieten zelf een aangename bezig
b.eid, vooral indien de oefeningen een beetje aan
trekkelijk gemaakt worden. En dat mag gerust. 

Er zijn .Afdeelingen, die wekelijks per deel
nemend lid een dubbeltje uitleggen en op het 
einde van het winter- of zomer-seizoen voor die 
inleggelden mooie prijzen koopen en de7.e ver
schieten op een geanimeerden wedstrijd. Dan 
wordt er in den regel eerst een kistje sigaren ge
kocht en ontvangt elk deelnemer aan den wed
strijd bovendien een goede sigaar. 

In nog andere afdeelingen brengen de leden 
met St. Nicolaas zelf prijzen bij elkaar als specu
laas of ieta dergelijks of met Kerstmis een haas, 
een kalkoen enz. 

Er is zooveel aardigs te maken zonder dat men 
nu juist aangewezen is op gebedel bij anderen. 

Denk er om: 
1. Dat de vinger geleidel~jk moet worden ge

sloten, zoodat het schot afgaat zonder dat gij 
het weet; 

2. Dat gij op het oogenblik van het schot den 
adem moet inhouden om goed stil te zijn; 

3. Dat de kolf goed tegen den schouder moet, 
zijn gedrukt; 

4. Dat gij een prachtig hulpmiddel hebt in 
een draadje met een knoop gespannen over de 
vizierkeep. Dan hebt gij het denkbeeldige mid
den vastgelegd. (Fig. 5). 

5. Dat alleen veel oefening U in staat stelt 
het juiste snelle schot af te geven. 

Nu iets 01Jer schijven. 
De gewone kartonnen schijfjes kennen we allen 

wel Ze zijn heel geschikt. 

U vindt in Fig. 1 een aardig verplaatsbaar 
standaartje om de schijfjes in te plaatsen. Na
tuurlijk moet het standaartje geplaatst worden 
voor een ijzeren plaat, een muur of een zandhoop. 

Voor een wedstrijd hebt U drie of meer stan
daartjes noodig. Het standaartje kan gemaakt 
worden van hout, maar nog beter is van ijzer. 

De teekening spreekt voor zich zelf. 
Om nog meer variatie te brengen in de oefenin-

gen treft U in Fig. 2 een eeuwigdurende schijf 
aan, gemaakt van dik plaatijzer en waarbij de 
roos kan worden uitgeschoten. De ringen zijn in 
het ijzer uitgehouwen. De kringen 11 en 10 of de 
kringen 11, 10 en 9 zijn zwart geschilderd; de 
roos en de overige kringen zijn wit geschilderd. 
U hebt dan nog noodig een potje witte en een 
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potje zwarte verf om de aanslagen van het 
kogeltje direct of na 5 schoten bij te schilderen. 
Zoo'n schijf gaat jaren mede. Het is de bekende 
marga schijf met losse roos. 

Bovenop deze schijf, met scharnieren er aan 
bevestigd bevmden zich 5 poppetjes, welke, als ze 
getroffen worden, naar de achterzijde omklappen, 
en later weer opgezet kunnen worden. Fig. 3 is 

een zij-aanzicht. Fig. 4 geeft de achterzijde weer. 
Eindelijk treft u in Fig. 6 een verplaatsbare 

kopschijf aan. Bij deze schijf kunnen achtereen
volgens worden afgeschoten de pet, welke evenals 

0 

0 c:> 
Il 

0 

0 

de poppetjes met een scharnier aan de achterzijde 
bevestigd Is, dan de beide oogen, de neus en ver
volgens de mond. 

Deze laatste onderdeelen zitten los in de schijf 
en moeten goed stevig zijn ; zij zijn met een .ouw
tje aan de achterzijde bevestigd. Indien een dezer 
losse deelen dus wordt uitgeschoten blijven deze 
hangen. 

Bovendien treft u nog aan 5 knoopen, op 
dezelfde wijze bevestigd als de oogen, neus en 
mond. 

De jrui moet donker geschilderd zijn, de knoo
pen licht; het gezicht moet een donkere gelaats
kleur hebben, de oogen, de neus en de mond moe
ten licht gekleurd zijn. Ook de pet moet donker 
lijn, de eocarde echter licht. Dit is noodig, anders 
is het schieten zeer lastig. 

Ook bij deze schijf moeten de aanslagen der 
kogeltjes telkens worden bijgeschilderd. 

Dit soort schijven kan gebruikt worden voor 
marga, buks en K. S. 0. Zij worden vervaardigd 
van hee~ dik plaatijzer, dan wel aan de achterzijde 
met hout versterkt. Dit laatste verdient zelfs aan
beveling voor het aanbrengen der scharnieren. 

Een handige smid in de plaats uwer inwoning 
(wellicht een uwer leden) maakt met plezier 
zulk een schijf. U kunt er jaren genot van hebben. 

Wij wenschen u prettige schietoefeningen. 
J. ERKENS. 

BEVERWIJK. 

In December had de jaai;lijksche schietwedstrijd 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op de 
terreinen van het K. S. A.-g ,'-ouw plaats. 

Als prijzen voor het hoogst aantal geschoten pun
ten zijn verschillende kunstvoorwerpen gewonnen. 

Er werd geschoten met geweer. Het aantal ge
.i;choten punten bedroeg: C. Aardenburg, 93 punten 
le prijs; J. Hoogeveen 92 punten, 2e prijs; J. C. 
Dekker 92 punten, Se prijs; W. M. Ragut 91 punten, 
4e prijs; L. Langedijk 91 punten, 5e prijs; W. Pom
pert 91 punten, 6e prijs; C. Put 89 punt.en, 7e prijs; 
L. Sprongers 89 punten, Se prijs; J. Boots 89 punten, 
9e prijs; S. Jongman 88 punten, lOe prijs; J. Bis
schop 88 punten, lle prijs; C. Spil 87 punten, 12e 
prijs; W. Duiker 86 punten, 18e prijs. 

De prijzen worden op een later te bepalen feest
avond uitgereikt. (Bij gelijk aantal punt.en bepaalde 
de mooist.e serie de volgorde)_. 

PAPENDRECHT. 
Woensdagavond 5 Januari 1927 werd in de zaal 

van den heer van Dijk aan den Veerdam eene ver
gadering gehouden van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm alhier. De plaatselijke leider van den 
Vrijwilligen Landstorm, de heer J. A. Rolloos Jr" 
opende de vergadering, waarna luitenant Groenen
dijk, propagandist van den Vrijwilligen Landstorm, 
een toespraak hield naar aanleiding van het devies 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm "als 
het moet." 

Na deze toespraak had de uitr~iking plaats van 
de bij den laatsten schietwedstrijd behaalde prijzen. 
Bij monde van den heer Groenendijk werden de 
volgende prijzen uitgereikt: 
le pr. 80 p. P. Markesteijn, (pendule met vaasje): 
2e pr. 74 p. H. Markesteijn, (horloge); 3e pr. 74 p. 
D. Dekker, (bloemvaas); 4e pr. 74 p. P. Verheul, 
(nikkelen theepot); 5e prijs met 74 punten, G. van 
de Ruit, (rookstel); 6e prijs met 73 punten, C. den 
Hartog, ( courantenhanger); 7e prijs met 71 punten, 
J. A. Rolloos, (bloempot); 8e prijs met 68 punten, 
A. van Dalen, (tabakspot); 9e prijs met 68 punten, 
C. van Hofwegen, (sigarenpot); lOe prijs met 60 
punten, D. Potters, (koperen muurplaat); lle prijs 
met 56 punten, W. Sint Nikolaas, (aschbakje); 12e 
prijs met 55 punten, A. Leeuwesteijn, id.; 13e prijs 
met 52 punten, W. Broere, id.; 14e prijs met 52 pun
ten, W. de Bondt, id. 

De heer Groenendijk deed voorts nog eenige inte
ressante mededeelingen over zijne ervaringen in 
Ne<lerlandsch Oost-Indië, terwijl Menouw Rolloos 
:net pianospel niet weinig tot de gezelligheid van den 
avond bijdroeg. De Eere-Voorzitter der plaatselijke 
afdeeling, de heer J. A. Rolloos Sr., sloot de bijeen
komst met een woord van dank aan alle aanwezigen 
en van opwekking om meerderen aan te sporen lid 
te worden van de afdeeling. 

WERVERSHOOF. 

Bij gebrek aan bestuursleden, opende Burgemees
ter Raat de algemeene vergadering van den Vrijwil
ligen Landstorm. Spr. heet de aanwezigen welkom, 
waarna hij het woord geeft aan den heer Oolde;s. 

Deze zegt, dat hij hier is gekomen, omdat het 
verband West-Friesland is opgeheven en de afdee
lingen zijn ondergebracht onder het verband Alk
maar. Hierdoor bleek reorganisatie noodig. Spr. 
zegt, dat hij in 't vervolg af en toe de oefenin g-~n 
zal bijwonen, en zooveel in z'n vermogen is. cte 
afdeelingen in goede banen zal t:rachten te leiden. 

Hierna volgde de prijsuitdeeling. 
Naar het aantal schutters komt de afdeeling 

4 prijzen toe. 
In klasse A behaalde de eerste prijs, de heer P. 

Schipper, met 92 punten; in klasse B de heer J. v. 
d. Geest, met 90 punten. De tweede prijzen behaal
den resp. de heeren J. Meester Dz. en P. Rinkel. 

De heer Oolders feliciteerde de prijswinnaars. 
Uit de besprekingen die volgden bleek dat het 

geweer alles behalve in orde was geweest, waarom 
de heer Oolders toezegde, te zullen zorg dragen, 
dat de zaak beter marcheerde. Spr. brengt dank aan 
den heer Verdenk, voor de prettige wijze, waarop 
deze de oefeningen heeft geleid. 

Verder zegt spr. dat in de tweede helft van Mei 
een Landdag zal worden gehouden in Alkmaar, 
waarvan het doel is, een algemeene propaganda en 
verder de leden nauwer met elkaar in verband te 
brengen. 

Getracht zal worden den dag zoo aangenaam 
mogelijk door te brengen. Spr. meent, dat voor een 
dergelijk feest de Meimaand de meest geschikte 
tijd is. De leden en hunne echtgenooten hebben 
vrijen toegang; niet-leden betalen een matige ver
goeding. 

Daar evenwel een dergelijk feest niet kan worden 
gehouden, zonder de noodige financiën, verwacht 
spr. dat iedere afdeeling pl.m. 100 gulden zal 
bijdragen. Spr. zegt, dat het niet de bedoeling is, 
dat de leden dit bedrag bijeenbrengen, doch door 
hen, die sympathie voor de vereeniging hebben. 

Binnen zeer korten tijd, mag worden verwacht, 
dat enkele leden van den Vrijwilligen Landstorm bij 
de menschen komen aankloppen om financieelen 
steun. 

Verder deelt de heer Oolders mede, dat in de 
tweede helft van Februari, de Landstormfilm zal 
worden vertoond te Medemblik en wel voor de 
afdeelingen: Medemblik, Onderdijk, Wervershoof en 
Opperdoes. 

In beginsel wordt besloten de vertooning dezer 
film bij te wonen. 

Bij de sluiting hoopt de Burgemeester, dat de 
goede . geest in de afdeeling moge bloeien en dat de 
Landdag een &oed verloo1 mac hebbeA. 



• ., 

Sinds 1 October j.l. reeds mee.r dan 100 
andstorm Film=avonden 

Nieuw ingekomen aanvragen: 

• DOKKUM 

KOUDUM . . . . . . 
WARNS . . . 
WIRDUM . . 
SURHUISTERVEEN 

HOORN . . • . 
OOSTERMEER . . . 
NIJMEGEN . . . 
BEEMSTER 

's-HERTOGENBOSCH . . • LEXMOND 

TILBURG . . . 
EINDHOVEN 

WARFFUM . . . . . 
DOEZUM . . . 
HILVERSUM . . . . 
ALKMAAR . . . . . 
EXMORRA . . . . 

Bericht aan onze lezers. 

De_ quitanties voor den vierden 
jaargang zijn reeds of worden spoe= 
dig aangeboden. 

Zij, die verzuimd hebben, . den 
abonnementsprijs te voldoen. kunnen 

· dit herstellen door f 0.75 per post
wissel op te zenden aan het bureel 
onzer administratie, Koninginne
gracht 50, 's-Gravenhage, of door 
storting op gironummer 7656 '•s-Gra" 
venhage. 

ADMINISTRATIE LANDST0RMBLAD. 

Mededeeling. 
De aandacht van de Vrij willig ers 

van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstörm wordt erop gevestigd, dat 
hun Legitimatiebewijs moet worden 
afgestempeld. 
Niet-gestempelde Legitimatiebewijzen 
zullen worden vervallen verklaard. 

IJMUIDEN. 

De schietoefeningen van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, afdeeling IJmuiden, met veel 
animo gehouden, zijn weer gestaakt. 

Zooals elk jaar werd aan het einde der gewone 
oefeningen op 15 en 22 December j.L een sçhietwed
strijd gehouden, waaruit als prijswinners naar voren 
kwamen de heeren: le prijs J. Molenkamp, 2e prijs 
A. v. d. Wal, 3e prijs P. C. Grimberg, 4e prijs P. 
van Dijckt 5e prijs C. Vogelaar, 6e prijs R. de Boer1 
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10 ,, 
" 

LIMMEN 

11 ,, 
" 

HILVERSUM . 
13 " " 

BURUM . 
14 MUNNEKEZIJL . 

" " 
18 " 

LOPPERSUM 
" 

19 ., ,, STEDUM 

19 HOORNAAR 
" 

,, 
20 ,, ANNA-PAULOWNA 

" 
20 

" " 
WESTWOUD 

21 MEDEMBLIK . . ,, 
" 

25 
" " 

WORKUM 

26 
" 

,, ALPHEN a/d. RIJN 

26 ,, ,, LUTJEBROEK 

27 ,, " 
GROOTEBRQEK 

28 " 
,, ENKHUIZEN 

1 FEBRUARI 1927 WERKENDAM 

1 ,, ,, 

o ua, •►• 
7e prijs J. B. Bruijn, Se prijs J. F. Verzijlbergh, 
9e prijs D. Bruijn, l0e prijs J. v. d. Hoek, lle prijs 
W. K. Martens, 12e prijs C. M. Blok, 13e prijs G. 
Sorgdrager, 14e prijs J. Garstenveld. 

De prijsuitreiking zal plaats vinden in de eerste 
helft van Januari. De juiste datum zal worden mede 
gedeeld. Allen, tot onzen Landstorm behoorenrle, een 
gezegend jaar 1927. 

De pl. leider, 
D. BRUYN. 

RUSSISCHE TOESTANDEN ANNO 1926, 

De redacteur van "Het Volk" heeft enkele "reis
ervaringen" in een brochur vastgelegd, opgedaan 
tijdens een bezoek aan Moskou in Augustus dezes 
jaars. Wij nemen, om de actualiteit,· enkele feiten er 
uit. Men oordeele: 

De JEUGD: (pag. 19) 
"Het treurigste, wat het straatbeeld oplevert, zijn 

de zwervende kinderen, jongens meest tusschen 6 en 
14 jaar, die geen dak hebben en leven van wat ze 
bijeen bedelen en rooven. Overal ontmoet men ze, 
ook in het centrum vap de stad (Moskou), meestal 
in troepjes bijeen: allen in lompen gehuld, het stem
pel der ontbering, vaak dat van verstomping en mis
daad op het groezelig gezicht. 

In het gouvernement Moskou zijn er 14000; dat is 
op een bevolking van 4 millioen menschen. Ook wie 
ten volle gelden laat de armoede van den staat en de 
beperkte middelen, waarover hij beschikt, zal moeten 
erkennen, dat d i t niet behoefde." 

Pag. 24: 
,.. ..... Buit.en het hek scharrelden de kleine 

schooiers rond; ze staken de hand uit om wat van 
de overgeschoten brokken te krijgen en ze kregen 
ook. Voor den uitgang lagen er zes of zeven bij 
elkaar en speelden om kopeken. 't Was schilderach
tig, maar beschamend." 

WONINGTOESTANDEN: 

Twee trappen op; een lange gang door, wa.a.rop 
aan beide zijden deuren uitkomen1 die ieder toegang 
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" " • . . . 18 
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18 ,, ,, 
. . . . 21 ,, ,, 

. . 22 ,, ,. 

. . . 23 ,, ,, 

25 ,, ,, 

J 
geven tot een woning, voor iedere deur een naam
bordje. De woning is één kamer, waarvan een deel 
door een schot, dat niet tot de zoldering reikt, is 
afgescheiden. Daar is de slaapkamer van vrouw en 
kind. De ruime kamer heeft één venster. Het meubi
lair bestaat uit een schrijftafel, een fauteuil, twee 
zelfgetimmerde wandstellages, een paar stoelen, een 
tafel en een bed; alles antiek, echter zonder één 
oogenblik den indruk van kostbaarheid t.e wekken. 
In den winter is het huis centraal verwarmd. Ge
kookt kan in deze woning alleen worden op een 
petroleumstel. De bewoner is volkomen tevreden. Hij 
is er in vergelijking met tienduizenden anderen niet 
slecht aan toe. Iedere halfweegs valide arbeider in 
ons land woont beter; iedere arbeiderswoning is beter 
gemeubileerd dan deze, die het benijde domein is van 
een hoofd-officier van het Roode Leger, van een regi
mentscommandant. Onze officieren zullen dezen pro
letarischen collega niet benijden. 

Pag. 28: 

De Hollandsche arbeider, maar vooral de arbeiders
vrouw, zou zicil al waren daar de materieele omstan
digheden zooveel gunstiger als ze nu ongunstiger 
zijn, alleen om de woningtoestanden reeds in Moskou 
dood-ongelukkig voelen. 

Pag. 30: 

De bruto oppervlakte van een Amsterdamsche 
arbeiderswoning is 60 bij 65 M2., wat neerkomt op 
een nuttige ruimte van 52 bij 57 M2• Bij een bezet
ting van 4,5 per gezin beteekent dit 11 à 13 M2• per 
arbeider-inwoner. 

Na afwerking van het groot.e vijf-jarige plan hoopt 
Moskou wel niet den woningnood opgeheven t.e heb
ben, maar toch 7 M2• per inwoner ter beschikking t.e 
kunnen stellen. Thans is dit 5.25 M2• (Wijnkoop ver
klaarde in den Amsterdamschen Raad, dat ieder per
soon boven 10 jaar te Moskou recht had op 25 M2 

woningoppervlakte. Men ziet welk een waarde zulk 
een mededeeling heeft. Moskou heeft niet 2½ maal 
zooveel, doch de helft minder woningruimte dan Am
st.erdam. Red. I. Z. H.) 



Pag. 82: 
Voor nieuw-gevormde families is het uiterst be

zwaarlijk een woning, hoe bescheiden ook, te be
machtigen. Ze komen op een lijst en kunnen wachten. 
Een jaar, vroeg ik. En dan krijgen ze er nog geen, 
was het antwoord. 

LOONPOLITIEK (pag. 27): 

Ter vergelijking geeft Matthijsen de loonen in de 
verschillende bedrijven in Rusland en Nederland. 

metaalbewerkers 
arb. chem. industrie 
typografen 
textielarbeiders 
mijnarbeiders 

Rusland. Nederland. 
p. mnd. p. mnd. 
f 104.82 f 114.40-f 147.68 
f 94,87 f 130.00-f 149.33 
f 101.75 f 151.84-f 173.10 
f 71.25 f 91.00-f 108.33 
f 92.50 f 158.60 

DE HEILSTRAAT (pag 28): 

,,Wie Rusland voorstelt als een heilstaat van prole
tariërs is een bedrieger; hoont de ontzaggelijke moei
lijkheden, die overwonnen moeten worden om een 
weinig eischende bevolking een dragelijk lot te geven. 

Wie gelooft, dat de massa in Rusland weldra in 
beweging wordt gebracht door onvervulde en thans 
niet vervulbare materieele eischen, schijnt mij een 
fantast." 

I. z. h. 

Wat de revolutionaire film 
laat zien. 

Aan de beschrijving van de indrukken uit 
Moskou, die de "Volk"-redacteur Matthijsen in 
zijn blad publiceert, ontleent de "Tribune" 
het volgende over de film "Schagaj Sowet'' -
,,Voorwaarts, Raden-Republiek!'' 

,,De symboliek", zegt de schrijver, ,,die tus
schen en in de tafereelen is gevlochten, verraadt 
de meesterhand van den regisseur. De tekst 
bepaalt zich tot een enkel woord ; de tafereelen 
die in eindelooze afwisseling de scherpe tegen
stelling tusschen de ellende in het verleden en 
de zegeningen van het heden uitbeelden, moeten 
het alleen doen. In telegramstijl tracht ik een 
overzicht te geven van den inhoud van ;,Schagaj 
Sowet, '' Voorwaarts Raden-republiek. 

Een straat in Moskou, de openbare werken, 
gasfabriek, waterleiding, electrische centrale, 
alle in werking : heden. 

Stilstaande, verlaten trams, auto's opgepakt 
met soldaten, een veldslag, gekwetsten: verleden. 

Honger op het platteland, boeren eten gras 
en boombladeren; in de steden geen water, de 
kraan, opengezet, laat geen druppel meer vallen, 
de bewoners sleepen water aan in emmers; hout 
voor verwarming ontbreekt; de kachels gestookt 
met boeken, die ruw verscheurd worden. Geen 
licht. Een paard krepeert van honger. Verhon
gerende kinderen, die het van stroo gebakken 
brood niet meer tot zich nemen kunnen. Fabrie
ken storten in. De typhus waart rond, alles is 
verluisd. 

De roode armee. l\fonschen worden gespijzigd 
in veldkeukens. 

Lenin spreekt. Hij roept de massa op, de 
laatste offers te brengen in den strijd voor de 
revolutie tegen de witte legers. 

Buiten woedt de burgeroorlog. Vernielde loco
motieven. 

Terwijl de troepen uitrukken, om de republiek 
te redden, begint de strijd tegen het verval. 

Stijgers worden opgericht, daken hersteld, 
trams beginnen te rijden, de scholen worden 
geopend; zij zijn nog onverwarmd, de kinderen 
zitten dik ingepakt in de banken. 

Naast de verwoeste huizen verrijzen nieuwe 
arbeiderswoningen; nieuwe tramlijnen naar de 
buitenwijken zijn in aanleg. 

Een groot brood, een massa er om heen, het 
brood wordt gesneden, voor ieder der uitge
hongerden ¼ pond, het dagrantsoen. 

De stukken voegen zich samen, de brooden 
hoopen zich op tot stapels, er is overvloed. 

Arbeiders in de fabriekskantine, volle borden 
eten voor zich; de hallen, waarin ondervoeden 
versterkende middelen kunnen krijgen. 

Verwoeste fabrieken. 
Het herstel begint, de schoorsteenen rooken 

weer, gloeiend metaal glijdt in de vormen. 
Bij kaarslicht zit een jongeman te lezen. 
De elektrificatie in de arbeiderswijken, het 

elektrisch licht in de dorpen. 
,,Leve het licht van Iljitsj ! '' 
Een optocht langs het Sovjet-huis op het 

Roode Plein. Parade van het roode leger. Een 
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toespraak tot ae massa: ,,Op tot den strijd 
tegen het verval l '' 

De strijd tegen de werkloosheid: arbeids
beurzen. 

De strijd tegen de prostitutie: een vrouw, 
die langs de huizen schuifelt; een confectiefa
briek met jonge vrouwen. 

De strijd tegen de venerische ziekten; het 
vuil op straten, de straatreiniging gaat er 
op los. 

De strijd tegen de misdaad; de strijd tegen 
speculatie. Handelaren moeten patent hebben. 
De ouwe kleerkoop wordt verlaten. Arbeiders 
krijgen op crediet kleeren in de staatskonfec
tiewinkels. 

Een verhuizing uit een krot naar een 
nieuwe woning. 

De strijd tegen de analphabetisme. De zorg 
voor het kind begint reeds voor de geboorte. 
Het onderzoek van een zwangere vrouw. Kin
dertehuizen. Fabrieksscholen. 

De verbetering der wegen op het platteland; 
leeszalen in de dorpen; de koöperatieve ver
eenigingen koopen werktuigen; molens worden 
gebouwd; een modelboerderij ; bruggen worden 
geslagen; stuwdammen gelegd. 

Inv&.lideverzorging; verpleging van doof
stommen en blinden. 

Zwervende kinderen. 
Een overstrooming; dit beeld herhaalt zich 

tusschen de volgende tafereelen : gelijk door 
de rivier, die, buiten haar oevers getreden, 
dreigt alles verwoest te worden, zoo is de 
bedreiging van Rusland geweest. Maar de 
rivier keert in haar bedding terug; zoo zeker 
zullen. wij straks weer normale toestanden heb
ben. 

Autobussen; een luidspreker, de massa luis
tert naar een radio-rede. 

Het nachtleven van oud-Rusland: dans, 
roulette, c}i.ampagne. 

De arbeiderssport, gymnastiek, bibliotheken, 
leeszalen, nachtsanatoria. 

De dood van Lenin. ,,Iedere lamp, iedere 
machine zet het werk voort, dat hij begon
nen is.'' 

Een rede van Kamenef en Lenin : uit Nep
Rusland zullen wij een socialistisch Rusland 
maken. 

Een trein nadert, dichter en dichter tot 
alleen treeplanken en onderbouw op de breede 
rails het beeldvak innemen: ,,Vooruit op het 
spoor van Lenin ! '' 

DOKKUM. 

De Propaganda-Vergadering van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, afdeeling Dokkum, had op 
6 Jan. j.1. plaats in het gebouw voor Chr. belangen. 

De vertooning der nieuwe Landstorm-film, toege
licht door den heer G. F. Boulogne, Secr. Nat. Land
storm-Commissie, te 's-Gravenhage, vond veel bijval. 

De vergadering stond onder leiding van den res. 
le Luitenant Staudt, terwijl aan het slot de heer Van 
Wageningen een korte, niettemin• kernachtige toe
spraak hield. 

GEWESTELIJKE "LANDSTORMCOMMISSIE . 
,,VELUWZOOM.'' 

Tot lid dezer Commissie is toegetrede,1 d~ 
Heer Dr. J. W. Wurfbain te Velp. 

ZWAAG. 

Dezer dagen werd alhier de jaarvergadering ge
houden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. De leider opende met een woord van 
welkom, waarna de prijzen werden uitgereikt. 
Verder voerde de heer Oolders het woord en 
besprak den te houden Landstormdag, welke 
in Mei a.s. te Alkmaar zal worden gehou
den. De heer Oolders deed daarin het voorstel, 
om ook hier met een lijst ter inteekening bij de 
burgerij van Zwaag rond te gaan. In andere afdee
lingen heeft genoemde heer ook zulk een regeling 
getroffen. De vertooning van de Landstorm-film voor 
de afdeeling Zwaag is op 18 Jan. a.s. in de Wilson
bioscoop te Hoorn. Op vertoon van legitimatiebewijs 
plus klein entree hebben de leden toegang. 

V êl'der werd er voorgesteld om een nieuw bestuur 
te vormen, teneinde een meer officieel cachet er aan 
te geven. 

De burgemeester heeft het voorzitterschap reeds 
aanvaard en sprak bij het sluiten van de vergadering 
een hartelijk woord van dank tot de opgekomenen. 

VROUWEPOLDER. 
De uitslag van den gehouden onderlingen Schiet• 

wedstrijd van den Bijzonderen Vrijwilligen Land• 
storm, afdeeling Vrouwepolder, is: 100 M. personeel: 
le prijs S. de Roo, 98 p.; 2e pr. H. Polderman, 93; 
3e. P. Schoe, 92; 4e. J. Geerse, 92; 5e. M. v. d. 
Broeke, 88; 6e. A. Langebeeke, 88; 7e. P. Polderman, 
86; 8e. A. Vendiville, 85; 9e. J. P. Louwerse, 84; l0e. 
W. Duvekot, 84; lle. J. Louwerse, 83; 12e. A. Jobse, 
81; 13e. J. Houterman, 77; 14e. J. Moens, 71; 15e. 
H. Louwerse, 66; 16e. A. van Dis, 65; 17e. C. Mesu, 
64; 18e. J. Mesu, 61; 19e. J. de Rijke, 55; 20e. J. 
Duvekot, 49; 2le. A. Osté, 31; 22e. J. Maas, 29; 
23e. I. Melse, 23. 

Rozenprijs: S. de Roo. Hoogste serie: H. Pol
derman. 2 prijzen voor meest gelijke schoten na de 
rozenprijs vielen toe aan J. Duvekot en J. Geerse. 

Eerebaan: le prijs J. Geerse. 

OOLTGENSPLAAT. 
Verslag van de Leger- en Vlootfilmvertooning op 

Donderdag 13 Januari 1927, des avonds half zeven, 
in de le O. L. School alhier. 

De heer W. J. Donkersloot Lz., burgemeester, 
spreekt een openingswoord van ongeveer den vol
genden inhoud: 

In de eerste plaats heet spr. de dames en heeren, 
die in groote getale zijn opgekomen, hartelijk wel
kom, hopende dat allen zullen medewerken, tot het 
welslagen van deze leger- en vlootfilmvertooning. 
Spr. acht het een voorrecht op een avond als deze 
een .vaderlandslievend woord te mogen spreken, 
vooral ter wille van het schoone doel, dat hier wordt 
beoogd en de inspanning, die velen Uwer zich ge
troosten, het instituut van den Vrijwilligen Land
storm tot een krachtige weermacht te maken, een 
stalen borstwering rondom de persoon van onze ge
liefde Koningin, die getoond heeft een landsmoeder 
voor ons volk te zijn. Wij willen den band met Vader
land en Vorstenhuis vasthouden, ons streven is er op 
gericht voor onze heiligste rechten en vrijheden pal 
te staan, tegen de steeds groeien.de machten der 
revolutie. Juist daarom hebt gij krachtig medege
werkt om den Vrijwilligen Landstorm in het leven te 
roepen. Eere en dank aan de mannen, die tijd noch 
moeite ontzien om hoe langer hoe meer landgenoo
ten hier en elders voor dit streven te bezielen. Niets 
is voortreffelijker voor de vrede en rust van het 
Vaderland dan de Bijzondere Vrijwillige Lahd
storm. Wanneer er jonge mannen zijn, die zich nog 
niet hebben aangesloten, dan moeten ze het nu doen. 

Spr. uit den wensch, dat de film-avonden van den 
Vrijwilligen Landstorm in dit eiland een uiting van 
kracht en enthousiasme op Flakkee mocht zijn en 
een hecht onderdeel mag blijven van het instituut 
van den Vrijwilligen Landstorm, dat is geworden tot 
een krachtig bolwerk van vrede en vrijheid, van Vor
stenhuis en Vaderland. Onze vrijheid is het meest 
beveiligd door Oranje. Laten wij dan de trouw aan 
ons doorluchtig Vorstenhuis bezegelen. 

Na" het openingswoord toont de filmoperateur een 
100-tal filmopnamen, o.a. verschillende landdagen, 
waarop de sportoefeningen werden voorgesteld, 
schietoefeningen, hindernisrijden, marcheeren, wed
loop, het vervoer van militairen, het ontschepen der 
marine enz., verschillende vooraanstaande personen 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de lei
der, de Hoogedel Gestrenge Heer L. F. Duymaer van 
Twist niet te vergeten; de gezichten van den land
dag te Ouddorp ontbraken niet. Bij het vertoonen der 
film "De hulde in het Malieveld 1918" steeg de geest
drift ten top, velen ging de gedachte naar dat tijdstip 
terug en wenschten wel dien dag in het Malieveld 
meegemaakt te hebben. 

De eerste film was "Als het moet" en de laatste 
verschijning van H. M. de Koningin en de Prins der 
Nederlanden, waarop allen hun zitplaatsen verlieten 
en staande de eerste coupletten van het Wilhelmus 
werden gezongen. 

In de verschillende pauzen werden voordrachten 
gehouden of gedichten uitgespro1'en door de H.H. 
Joh. van den Heuvel, P. Bom van den Bommel en 
dhr. Houthuizen, leider van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm in Achthuizen. 

De vergadering werd weder gesloten door den 
Burgemeester Donkersloot, die dank bracht aan den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, die dezen avond 
organiseerde, aan de leden van den Raad, die het 
schoolgebouw wilden afstaan, aan den filmoperateur, 
die onvermoeid dezen avond heeft gewerkt en aan 
het publiek, voor hun correcte houding, benevens 
vor de drukke opkomst, wat de verwachting verre te 
boven ging, en eindigt met den wensch, dat dezen 
avond moge hebben bijgedragen tot bloei van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, maar bovenal 
tot liefde voor onze dierbare Vorstin. 



VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 

MOTORDIENST. 

Met ingang van 1 Januari j.l. zijn benoemd tot den 
staf van dat korps de reserve le luitenants J. A. 
Vermeulen te Ginneken en Baron van Tuijll va::i 
Serooskerken; eerstgenoemde blijft echter het sectie
commando van Breda waarnemen. 

WOERDEN. 

Bij een op 20 en 27 December 1926 zeer geani
meerden en spannenden schietwedstrijd van boven
genoemde afdeeling werden de volgende prijzen 
behaald: 

Klasse A; H. Timmerman 98 p. le prijs; A. G. 
Tanis, 95 p. 2e prijs; H. J. Hendrikse, 93 p. 3e prijs; 
A.. de Vroege, 93 p. 4e prijs; W. Warst, 92 p. 5e 
prijs. 

Klasse B: M. v. d. Wijngaard, 92 p. le prijs; 
C. Boon, 89 p. 2e prijs; N. Verheul, 89 p. 3e prijs. 

Klasse C: Ch. Gottenbus, 87 p. le prijs; L. den 
Hartog, 87p. 2e prijs; J. de Koning, 85 p. 3e prijs. 

De prijzen, waarvoor de gelden door de leden on
derling werden bijeen gebracht, bestonden uit kist
jes sigaren en doosjes cigaretten, terwijl bovendien 
voor den schutter, die het hoogste aantal punten 
behaalde, nog een medaille beschikbaar gesteld was. 

GOUDERAK. 

13 December hield de afdeeling Gouderak va!1 
den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm een vergade
ring, in een der lokalen van de Openbare Lagere 
School. Ook dit jaar was de Gewestelijke Secretaris 
Mr. J. van Mechelen, uit Gouda gekomen, om op 
deze vergadering aanwezig te zijn. 

Daar de voorzitter nog niet aanwezig kon zijn, 
opende de Secretaris, de heer Smalbil, de verga
dering met allen hartelijk welkom te heeten, inzon
derheid den Gewestelijken Secretaris. 

Vervolgens deed de Secretaris mededeeling van 
een gehouden vergadering te Gouda, waar bespre
kingen gehouden zijn over 't vertoonen van de Land
stormfilm op 23 December. De heer van Mechelen 
zette daarna uiteen, hoe de kleine afdeelingen uit de 
omgeving van Gouda thans van deze film kunnen 
genieten en tevens zien, wat 't Instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zoo al omvat. 

Voorts werd er besloten om wat vaker te schieten 
en ook niet-leden in de gelegenheid te stellen daar
aan deel te nemen, door donateurs tot de afdeeling 
toe te laten. Daarom opperde de heer van Mechelen 
't denkbeeld om zelf een buks aan te schaffen, welk 
voorstel door de heeren Smalbil en Dr. Beekenkamp 
ondersteund werd. 

Daarna werd overgegaan tot den schietwedstrijd 
in de wagenmakerij van den heer Smidt. 

De uitslag was als volgt: · . 
le prijs J. van Vliet, 90 punten; 2e prijs M. v. 

Herk, 87 punten; 3e prijs J. Matze, 86 punten; 48 
prijs P. M. Beijen, 86 punten; 5e prijs K. Boumar, 
85 punten; 6e prijs G. van Erk, 84 punten; 7e prijs 
Fl van Schieven, 71 punten. 

De Voorzitter, de heer H. Bergman, deelde daarna 
met een toepasselijk woord de prijzen uit en sloot 
vervolgens de vergadering. 

. 
GOUDA. 

In December j.1. werd in het Thalia-Theater voor 
de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm en genoodigden de Landstormfilm vertoond. 

De voorzitter van de commissie voor V oorbe
reiding, de heer M. van Vliet, zette in zijn openings
woord het doel en het streven van het Instituut van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uiteen. 
Spreker zeide overtuigd te zijn, dat deze avond goed 
zal slagen en weer een steentje zou bijdragen om 
het rechte gebouw van den Vrijwilligen Landstorm, 
staande op den grondslag van Het Wettig Gezag, 
te sterken en hen te beletten, die willen in plaats 
van rust, onrust, in plaats van het Wilhelmus de 
Internationale en in plaats van onze vlag, de roode 
vaan. 

Hierna ving de vertooning van de Landstormfilm 
aan. Het eerste gedeelte bestond uit opnamen van 
onze Vorstin o.a. te Parijs, in 1913 bij de officieele 
opening van het Vredespaleis, in 1914 bij de eerste 
steenlegging van het Rotterdamsche Stadhuis. Hoe 
in 1915, het jaar van rampen, overstroomingen en 
in 1926 onze Vorstin de streken, die door den 
waeraood SÎjll geteist.e:rd, be.zocht. 

Voorts bezoeken aan Zuid-Limburg en Zeeland, 
aan Urk, enz., overal door een ontzettende menigte 
toegejuicht. Bij het eerste verschijnen van H. M. 
op het witte doek, werd door de aanwezigen staande 
het Wilhelmus gezongen. 

De volgende deelen gaven ons beelden van den 
Vrijwilligen Landstorm, die uit 22 Gewestelijke en 
908 plaatselijke Landstormcommissies bestaat, te 
zien. Bij het vertoonen van de foto's van 
den voorzitter Duymaer van Twist, Mr. Dr. 
Deckers, Snoeck Henkemans, Gen. Maj. Fris, 
e.a. werd geapplaudiseerd. Bijzonder aardig waren 
de opnamen van de grootsche huldebetooging voor 
Hare Majesteit. op het Malieveld te 's Gravenhage in 
het jaar 1918 en hoe bij het vertrek het rijtuig 
van het Vorstelijk Paar door de trouwe militairen 
werd getrokken, de opgetogenheid van het volk en 
militairen: g e e n r e v o 1 u t i e. 

Voorts zagen we het Landstormkorps-motordienst 
in actie te Delft, Schoonhoven, in het Friesch Ver
band, in het Twentsch Verband, in Limburg, enz. Bij 
den Landdag in Schoonhoven zagen we verschillende 
bekenden, o. a. den heer Valckenier de Greeve, Mr. 
van Mechelen, enz. en bijzonder mooie opnamen van 
het oude stadje. 

Na de vertooning van deze zeer interessante film 
bracht de heer Valckenier de Greeve, namens de 
gewestelijke Landstormcommissie Gouda, een woord 
van dank aan de Voor bereidingscommissie. 

Daar deze film niet in alle plaatsen van ons land 
vertoond kan worden, deed het spreker genoegen, 
dat de leden van de zusterafdeelingen Bergam
bacht, Stolwijk, Moordrecht en Gouderak in de 
gelegenheid zijn gesteld, hedenavond de vertooning 
van de Landstormfilm bij te wonen. Spreker prees 
Mr. van Mechelen voor het door hem verrichte werk 
om deze film hier te krijgen en hoopte, dat deze 
avond weer het zijne er toe zal bijdragen allen te 
overtuigen, dat de Vrijwillige Landstorm in alle op
zichten paraat staat. 

Hierna werd 10 minuten gepauseerd, waarna ver
toond werd de film Gouda en haar Industrieën. 

Het Thalia-strijkje luisterde dezen avond op zeer 
verdienstelijke wijze op. 

VERBAND WEST FRIESLAND. 

Met ingang van 1 Januari j.l. is het Land
stormverband "West-Friesland" samengevoegd 
met het Verband "Alkmaar". Tot commandant 
van het aldus nieuw gevormde Verband "Alk
maar" is aangewezen de Res.-Kapitein P. M. 
de Wolf. 

WESTWOUD. 

Onder buitengewone belangstelling en groote deel
name werden eergisteren in café Buiteman de ge
combineerde wedstrijden gehouden van Landstorm 
en Burgerwacht. De eerste wedstrijd werd gehouden 
in twee klassen A. en B. terwijl het maximum aantal 
te behalen punten 120 was. 

In klasse A schoten de volgende landstormers en 
behaalden: C. Immink 120 p.; Jan Neefjes 100; 
J. Bancras 99; N. Neuvel 95; N. Brandsen 93; C. de 

Boer 91; C. Koopman 89; M. van Ammers 87; C. 
Hoogendijk 84; C. Schipper 78; A. Buis 70. Van 
de burgerwacht in klasse A was de uitslag: A. Bui
teman 107; p.; J. Brandsen 98; Jb. Braas 97; P. 
Bot 95; W. de Boer 91; G. Poland 87; G. van 
Bodegraven 86; G. P. Haverkamp 85; J. de Boer 
85; C. Groot 84; J. A. Spigt 83; S. Rood 71; Uit
slag klasse B. Landstorm: Ps. Wagenaar 108; P. 
Wagena~r 99; J. Verver 92; J. Vreeker 39; N. Koomen 
81; C. Verver 75; J. Molenaar 75; N. Kors 78; N. 
Oud 68; C. Koomen 65. 

Uitslag klasse 13. Burgerwacht W. Vriend 99 p.; 
J. Laan 91; G. Bot 81; E. Groot 81; Jo Koomen 79; 
A. Slot 75; J. v. Ammers 71; A. de Boer 64 en 
C. Laan 19 punten. 

Aangezien voor dezen wedstrijd door de regeUngs
commissie voor elken schutter een prijs was aange
kocht, werden deze in volgorde van het aantal be
haalde punten uitgezocht. Hierna had plaats een vrije 
baan-wedstrijd met 5 schoten en 60 punten al1 
hoogste aantal. Voor dezen wedstrijd waren door 
Burgemeester Haverkamp 2 zilveren medailles be
schikbaar gesteld en wel voor de beste schutter van 
Landstorm en Burgerwacht. 42 schutters namen aan 
dezen prijskamp deel, warana de heer J. A. Spign, 
voorzitter van het wedstrijdcomité de uitslag bekend 
maakte. Van de Landstormers behaalden N. Neuvel 
en J. Bancras een gelijk aantal punten n.l. 51. De me
daille werd toegekend aan den heer N. Neuvel we
gens het hoogste schot welke een 8 was, terwijl 
het laagste schot van J. Bankras een 7 was. De 
beste schutter van de Burgerwacht bleek te zijn de 
commandant de heer A. Buiteman, welke 56 punten 
had behaald. De heel' Buiteman vroeg echter verlof 
zijn prijs beschikbaar te mogen stellen aan zijn op-. 
volger, den heer J. Brandsen, welke 53 punten had 
geschoten. Aldus geschiedde, waarna door den bur
gemeester de medailles werden uitgereikt. Als de 
winnaars, met de medailles gedecoreerd zijn, wordt 
terwijl alle aanwezigen opstaan, uit volle borst het 
oude "Wilhelmus" gezongen. De voorz. nam de ge
legenheid te baat, om vooral den commandant te 
huldigen als de onvermoeide en steeds bereidwillige 
leider, die, als 't een belang van Landstorm of Bur
gerwacht betreft, steeds z'n diensten verleent. De 
andere prijzen verwierven A. Buiteman die een der 
schilderstukjes, door den heer J. A. Spjgt beschikba.3,r 
gesteld, uitkoos en verder de heer J. Bancras. De 
extra prijs bestaande uit een fijn stuk gebak, aang• 
boden door den heer de Boer, behaalde de heer C. 
Koomen met 16 punten, als de laagst geschoten serie 
met het hoogst aantal treffers in de afdeeling Land
storm, terwijl den heer A. de Boer in de Burger
wachtafdeeling de fraaie sigarenhouder ten deel viel, 
geschonken door den heer J. Bancras. Hierna werd 
de gelegenheid geopend om deel te nemen aan den 
"geluksbaan" wedstrijd. De animo was bnitengewoon 
groot, zoodat bij het einde 9 waardevolle prijzen 
konden toegewezen worden. 

De voorz. vraagt de deelnemers tegenover het be
stuur eenige clementie ten opzichte van de prijstoe
kenning te willen gebruiken, aangezien enkele deel
nemers bezwaar maakten tegen de V04Jrgenomen 
regeling. Definitief was bij den aanvang geen besluit 
genomen wat echter een leer is voor een volgende 
gelegenheid. le prijs werd toegekend aan C. Schipper 
met 451 pt.; 2e pr. C. Groot met 450 p.; Se pr. J. 
Bancras met 449 p. Deze twee laatste heeren nemen 
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met de regeling geen genoegen en aanvaarden hun 
prijs niet. 4e pr. N. Neuvel met 437 p.; 6e pr. J. 
Buiteman met 435 p.; 6e pr. C, Immink met; 433 p.; 
7e pr. W. de Boer met 432 p.; 8e pr. G. Bodegraven 
met 431 p. en de 9e pr. J. Laan met 427 punten. 
Hoewel de voorz. dit laatste incident betreurt, 
meent hij gerust te mogen constateeren, dat de wed• 
strijd uitstekend is verloopen. De stemming, ver-
hoogd door mooie muziek, was een bijzonder aange
name, zoodat de band tusschen Landstorm en Burger· 
wacht in ruime mate is versterkt, Verder is deze 
ontmoeting er een geweest tot versterking van het 
instituut Landstorm en Burgerwacht. Spr. hoopt, dat 
in de toekomst dit zal mogen blijken door goede op
komst met de oefeningen. De voorz. is bijzonder 
erkentelijk jegens burgemeester Haverkamp, welke 
den ganschen avond te midden der schutters heeft 
willen vertoeven en die zelfs zulke sprekende bewij
zen van sympathie heeft willen geven door zijn be
schikbaar gestelde fraaie prijzen. De voorzitter dankt 
ook de andere heeren, die prijzen voor den wedstrijd 
afstonden. 

Burgemeester Haverkamp zegt zeer voldaan te zijn 
over het verloop van den avond en over de onbespro
ken goede stemming der aanwezigen. Het laatste inci
dent vindt spr. jammer. Er kan wel eens verschil 
van meening bestaan doch men moet daar niet altijd 
aan blijven vasthouden. Spr. waardeert de belang
looze arbeii van de regelingscommissie, waardoor 
alles vlot is verloopen. Commandant en voorzitter 
hebben hier wel een extra dankwoord verdient. De 
burgemeester uitte ten slotte den wensch, dat deze 
wedstrijden nog vaker zullen herhaald worden. 

SLIEDRECRT. 

Filma.vond. 
Op Dinsdag 21 December 1926 wer d in de Zäal 

van den heer De Groot de Landstormfilm vertoond. 
Als genoodigden waren vertegenwoordigd de afd. 

Hardinxveld en Giessendam. 
Hoewel de belangstelling grooter had kunnen zijn 

was de zaal toch aardig gevuld en werd om c.a. 
kwart voor acht, na een kort openingswoord van 
onzen voorzitter, wethouder P. Rijsdijk, met de film 
begonnen. 

Wat wij het eerst op het doek te zien kregen was 
onze geëerbiedigde Koningin, Z. K. H. Prins 
Hendrik en Prinses Juliana; staande werd het Wil
helmus aangeheven. 

Elke plaat op het doek vertoond, werd door den 
heer Groenendijk breedvoerig toegelicht, en door 
ons met applaus begroet. 

Op verzoek van den heer Groenendijk, sprak de 
heer J. A. J. Jansen, Wethouder van Dordrecht, com
mandant van het Verband Dordrecht, nog een kort 
slotwoord. 

Ongeveer 10 uur ging ieder voldaan huiswaarts. 
Voor de Afd. Sliedrecht was dit zeer zeker een 

succesvolle avond. 

LANDSTORMKORPS "VELUWZOOM". 

Afdeeling Doornenburg. 

De reeds eenige jaren alhier bestaande afdeeling 
Doornenburg van den Bijzonderen Vr!jwilligen Land
storm, is in den laatsten tijd actiever opgetreden 
door het houden van schietoefeningen. 

Kort geleden werd de laatste van deze oefenin
gen gehouden, waaraan een prijswedstrijd was ver-
bonden. Nagenoeg alle leden, een 30-tal, hebben 
aan deze oefeningen deelgenomen, waaruit blijkt 
dat er veel animo voor schieten bestaat. 

Een 8-tal prijzen konden worden uitgeloofd, die 
behaald werden door: Th. Cornelissen" le prijs met 
91 punten; G. Pruijn, 2e prijs met 91 punten; J. 
Wieland, 3e prijs met 90 punten; R. Densen, 4e prijs 
met 90 p.; Jos. Cornelissen, 5e pr., met 89 p.; Frits 
van Bon 6e pr., met 86 p.; Tb. Claassen, 7e pr., 
met 86 p.; en B. Bot, 8e pr., met 86 punten. 

Na afloop van den wedstrijd werden de prijzen 
uitgereikt. Hierbij nam de commandant van het 
Landstormkorps Veluwzoom, de res.-majoor W. van 
Ingen-Schouten, uit Arnhem het woord en wenschte 
den prijswinnaars geluk met de behaalde prijzen. Spr. 
wees verder op het nut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstohn en sprak den wensch uit, dat 
de a-fdeeling Doornenburg moge 6 roeien en bloeien, 
wat wel te verwachten is onder het voorzitterschap 
van den heer Tb. Wissing en onder leiding van den 
plaatselijken kommandant, den heer G. Pruijn. 

VLAARDINGEN. 

De afd. Vlaardingen van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm hield Donderdag 30 December haar 
jaarlijksche feestelijke bijeenkomst in het gebouw 
van den R.-K. Volksbond. Tevens had de uitreiking 
plaats van de prijzen, die beschikbaar waren ge
steld voor den schietwedstrijd met marga, gehou
den van 16 September tot 3 November j.1., en den 
schietwedstrijd met buks gehouden van 10 Novem
ber tot 1 December j.l. 

De heer A. de Zeeuw, leider der afdeeling sprak, 
nadat de vergadering met het zingen van 't lste 
Wilhelmuscouplet geopend was, een openingswoord. 

Spr. wees daarbij op de saamhoorigheid en de 
verantwoordelijkheid van de laudstormers. Onze be
lofte van trouw is machtiger dan een gansch leger. 
Voorts hebben wij een Vorstenhuis, welks leven zoo 

Schietschijven 
op papier en carton, voor lange 
en korte baan, in 24 ■oorten. 

met het onze is saamgeweven, dat pijlen, die haar 
treffen, ook ons treffen. Een beweging van de 
hoogste orde ,onze vrijheid, wordt steeds bevestigd 
door Oranje. Spr. eindigde met den wensch, dat de 
band Nederland en Oranje nimmer zal verbroken 
worden. 

Het verdere van den avond werd in gezellig 
samenzijn door de landstormers, die meerendeels 
vergezeld waren v~n hun vrouwen of verloofden, 
doorgebracht. 

Een tweetal leden der afdeeling declameerden 
verschillende luimige voordrachten, waar met veel 
genoegen naar geluisterd werd, terwijl ter afwisse
ling liederen uit de Soldatenbundel werden gezongen. 

Tenslotte had de uitreiking der prijzen plaats. De 
schietwedstrijd met marga had plaats gehad in vier 
klassen. Prij swinners in: 

Klasse A: waren de heeren G. Struis,' T. v. d. 
Caay en J. de Hond; in ;ciasse B: J. H. Elen, L. A. 
Suiker en K. Blijleven; in .tasse C: G. U. Patijn, 
L. Bons, M. Klos en C. Vreugdenhil; in klasse D: 
E. Mulder, D. v. Ekelenburg en F . Stam. 

De winnaars van den schietwedstrijd met buks 
waren de heeren G. M. Patijn, H. Verboon, L. Bons 
en J. de Hond, terwijl een speciale prijs voor het 
meeste aantal rozen naar de prijswinners werd toe
gekend aan L. A. Suyker. 

Het samenzijn, waarop de afdeeling met genoe
gen kan terLi;Zien, werd besloten met het zingen 
van: ,,Mijn schild ende betrouwen zijt gij, o God, 
mijn Heer." 

LANDSTORMKORPS ROTTERDAM. 

Afdeeling Rotterdam. 

De uitreiking der prijzen voor de j.l. gehouden 
plaatselijke schietwedstrijden .zal plaats hebben 
in de Jaarlijksche bijeenkomst, welke zal gehou
den worden op Donderdag 27 Januari a.s., des 
nam. 8 uur, in het Olympia Theater, Binnenweg 
46 alhier alwaar o.a. ook de Leger- en Vloot-

' ' film e.a. zullen worden vertoond. 
Vrijwilligers hebben op vertoon van toegangs

kaart en geldig legitimatiebewijs, toegang met 1 
introducé. Meerdere introducties zullen t egen 
betaling verkrijgbaar worden gesteld. (Pla~tse• 
lijk Secretariaat Zuidblaak 26) en (Pl. Leider, 
L. M. 0., Groene Hilledijk 248b). Tijdig aanvra,. 
gen om teleurstelling te voorkomen. 

H.H. Leden van Plaatselijke Commissiën en 
Vrijwilligers van andere afdeelingen v~?" het Ge
west Rotterdam, kunnen toegangsbewi.1zen aan
vrao-en aan het Secretariaat, St. Jobsweg 3b., 
Rotterdam.. 

Het portret 
van den Heer 1 

Heden overleed plotseling onze lieve Echtgenoot, 
Vader, Behuwd- en Grootvader, de Hoogedelgestrenge 
Heer 

Cornelis Pieter Johannes Keiser, V r a a g t g ei 11. prij s co u ra n 1 

S ebi etschijven fabriek 
L. F. DUYMAER VAN TWIST, 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 
gep. Referendaris bij het Hoofdbestuur der Posterijen 

en Telegrafie, Res.-Kolonel b.d., 

in den ouderdom van bijna 70 jaar. 

Mevr. de Wed. M. J. KEISER-vAN DEN OEVER. 
P. J. M. C. NIESTIJL JANSEN-KEISER. 
F. NIESTIJL JANSEN. 
C. J. KEISER-BRINKMAN. 
M. J. H. C. VAN ASSENDELFT DE CONINGH

KE1sER. 
G. H. VAN ASSENDELFT DE CONINGH 

en Kleinkinderen. 

's•GRAVENHAGE, 14 Januari 1927. 

Laan van Meerdervoort 365 
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De grootst gemeene deeler. 
WAT MEN NIET MOET DOEN. 

Van of in de afdeelingen een schietclub 
maken. 

Noch een tooneelclub. 
Noch een zangvereeniging. 
Noch een turnvereeniging. 
~och enz. 

WAT MEN WEL MOET DOEN. 
Het eigen karakter van het Instituut be

waren. 
De afdeeling als één en ondeelbaar geheel 

beschouwen. 
Nalaten datgene wat buiten het terrein van 

het Instituut ligt, en door andere instellingen 
wordt behartigd. 

Zich uitsluitend bewegen op het begrensde 
terrein, dat gemeenschàppelijk behoort tot de 
diverse politieke, godsdienstig,e en maatschap
pelijke richtingen onder de Landstormerl'\. 

Overwegen, dat de eigen richting in de eene 
afdeeling misschien meerderheid, daarentegen 
in de andere minderheid is. 

Zoek daarom steeds "den grootst gemeenen 
deeler" bij hetgeen men wil aanvangen. 

En bedenk, dat zoodra de hooge nationale 
idee van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm zou moeten worden levendig gehouden 
met feestjes, attracties enz., het Instituut 
waard is den smadelijk.en weg --i,an de schutterij 
te volgen. 

Dan blijft de Landstorm Landstorm. 
Dan blijft de Landstorm ééne nationale zaak. 

LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 
In Memoriam. 

Te Nieuwer-Amstel overleed vrij onverwachts 
de voorzitter der Plaatselijke Landstorm Com
missie M. J. Hofland, hoofd der openbare 
school aan den Amsteldijk. 

De heer llofland was niet alleen een hoogst 
bekwaam paedagoog, maar tevens dichter. Van 
hem en zijn vriend en medewerker Mr. II. ,V. 
van der l\fey, verschenen vele gedichten, waar
van er ook in den soldatenbundel werden opge
nomen. 

In den heer Ilofland verliest de plaatselijke 
afdeeling van den Bijzonderen Landstorm, een 
bekwaam voorzitter. H~ ontbrak slechts zelden 
op de bijeenkomsten. 

Zijne nagedachtenis zal bij de vele landstor
mers, die hem hebbbcn gekend en bij. de Ge
westelijke Landstorm Commissie in cere blijven. 

Hoofddorp. 
Op 5 Januari 1.1. vergaderde in Hoofddorp in 

Hotel de Landbouw de aldaar ingestelde schiet
commissie voor de Haarlemmermeer met lei
ders, terwijl mede aanwezig was de secretaris 
der Gew. Landstorm Commissie Kapitein 
Schell. 

Besloten werd op 12 Februari een groote 
schietwedstrijd te organiseeren, te houden van 
des middags 2 uur tot des avonds 8 uur en na 
afloop daarvan de prijstütreiking te doen ge
schieden. 

De wedstrijd is opengesteld voor de vrijwil
ligers van alle a.fàeelingen in Haarlemmermeer. 

Een aantal prijzen werd bereids door particu
lieren toegezegd. 

Schietwedstrijd Officieren. 

Op 22 Januari 1.1. vond te Amsterdain de 
prtjsuitreiking plaats van den wedstrijd voor 
officieren en leiders gehouden in het najaar 
1926. 

Prijzen werden behaald in de Hoofdklasse 
door Res. Kapitein J. H. Maan, met een ge
middelde van 48¼, Res. Luit. Kl. van Leeuwen, 
met een gemiddelde van 465 / 6• 

In de Overgangsklasse door: Res. le Luit. J. 
F. Kiel, gem. 462fs. Leider M. van Poclgeest, 
gem. 46½. Leider J. Ligtenberg, gem. 46½. 

In de Beg'inklasse door: Leider J. Meyer met 
gem. 46 1/ 6 , J. A. van Leeuwen Czn. met gem. 
46. Res. Luit. H. J. Musters, gem. 453/4, Res. 
Luit. N aafs, gem. 45¼, Res. Luit. Hardenberg, 
gem. 44½. 

Mobilisatie bespreking. 

De vele toegetreden officieren maakte het 
wenschelijk opnieuw een mobilisatiebespreking 
te houden, welke op Zaterdagmiddag 22 Jan. 
na a±1oop van de prijsuitreiking plaats vond en 
·waaraan talrijke officieren deelnamen. 

Namens vele officieren sprak de heer Voc
king van de afdecling Nieuwer-Amstel zijn 
vreugde uit, dat de majoor C. de Veer als com
mandant van het Landstormkorps was behou
den en na het verlaten van den dienst als 
reserve majoor verbonden kon blijven aan het 
korps. 

Afdeelingen Amsterdam. 

Vrijdagavond 28 Januari kwamen de afdee
lingen Amsterdam wederom voor het houden 
van een schietwedstrijd. 

Het aantal deelnemers overtrof het aanta1 
van vorige malen. De bijeenkomsten vallen 
blijkbaar in de smaak van de leden. Er wordt 
thans op vijf banen geschoten. 

Door het lofwaardig streven van de huis
hond elijkc commissie vinden de leden gelegen
heid naast het schieten nog te dammen en te 
schaken. Van deze gelegenheid wordt druk ge
bruik gemaakt, hetgeen niet anders dan bevor
derlijk kan zijn aan het streven om op de bijeen
komsten den onderlingen band te versterken. 

Reorganisatie Afdeelingen Amsterdam. 

De groote uitbreiding, die de stad Amsterdam 
in het Oosten, Zuiden en W csten heeft onder
gaan, heeft het bestuur der posterijen er toe 
geleid de stad te verdeelen in 5 districten t.w. 
Amsterûarn Noord, Amsterdam Centrum, Am
steJ·dam ,Vest, Amsterdam Zuid en Amsterdam 
Oost. 

Het is de bedoeling in deze districten ieder 
een afzonderlijk hoofdpostkantoor te stichten, 
van waaruit de distributie van de brieven zal 
geschieden. 

Een gedeeltelijke aanvang met deze nieuwe 
regeling is al gemaakt o.a. in Amsterdam Noord 
en Amsterdam Oost. 

Ook het gemeentebestuur heeft deze nieuwe 
indeeling van de stad overgenomen. 

Voor de afdeelingen Landstorm is het niet 
minder noodzakel~jk zich aan deze regeling aan 
te passen en zullen de bestaande afdeelingen 
Amsterdam I-IX, (waarvan enkele afdeelin
gcn reeds in verband met de groote sterkte 
moesten worden gesplitst), omgezet worden in 
een Hoofdafdeeling Amsterdam Noord, een 

=--
Hoofdafdeeling .Amsterdam Centrum, een 
Hoofdafdeeling Amsterdam Zuid, een Hoofdaf
dceling Amsterdam Oost en een Hoofdafdeeling 
Amsterdam West. 

De reorganisatie zal geleidelijk geschieden en 
de leden ontvangen t.z.t. mededeeling van 
hunne nieuwe indeeling. 

FILMS IN LIMBURG. 

( Landstormkorps Limburgsche Jagers). 
Op een zevental plaatsen is in de maand 

Januari door de goede zorgen der plaatselijke 
landstormcommissiën de Leger- en Vloot- en de 
Landstorm-film vertoond. 

De Leger- en Vloot-film werd 6 Jan. te Leu
nen (gem. Venray), in de patronaatszaal te 6 u. 
nam., afgedraaid, met opluistering der plaatse
lijke îanîare. Toespraken werden o.a. gehouden 
door rector Goossens, het oud-Kamerlid J. Poels 
en den korpscommandant, de overste Coene
gracht. Door de bijzondere zorgen van den land
stormleider Arts, verliep deze avond vlot; er 
heerschte veel geestdrift. 

Op 7 Jan. liep dezelfde film te Maasbree in 
de zaal van Amicitia te 8 uur nam. De pastoor 
en kapelaan van Maasbree waren mede aan
wezig. De Overste Coenegracht hield een op
wekkende toespraak. De -sergeant Janssen had 
hier voor de uitstekende voorbereiding gezorgd. 

Op 8 Jan. werd deze film vertoond te H eyt
huysen in de zaal-Swinkels te 7 uur nam. De 
burgemeester van Heythuysen en Roggel woon
de o.a. de feestavond bij. Hier zorgde sergeant 
Beynsberger voor het welslagen van den avond. 

Op 9 Jan. werd deze film vertoond te Born, 
in de zaàl-Frenken te 6 uur nam. De geestelijk
heid van Born, Holthum en Buchten, alsmede de 
burgemeester van Born waren onder de talrijke 
aanwezigen. De landstorm-leider Fuchs ver
richtte uitstekend werk met de voorbereiding. 

Op 17 Jan. te 6½ uur nam. had de laatste 
voorstelling van de Leger- en Vloot-film te 
Straniprooy ;;,laats voor een stampvolle patro
naats-zaal; ook hier woonde de geestelijkheid de 
vertooning bij. Pastoor Bloemen hield een geest
driftige en geestige toespraak. Sergeant 4enge
vacren en de voorzitter der plaatselijke commis
sie, de heer Stroux, hadden hier de leiding in 
handen. 

De Leger- en Vlootfilm werd overal verklaard 
door don res. kapitein de:..· Grenadiers Linden, 
die bij de explicatite veel humor wist in te las
schen. 

De Landstorm-film liep 'X7 Jan. in de Royal 
Bioscoop te Maastricht te f uur n.m. Onder de 
aanwezigen merkten wij op: de Commissaris der 
Koningin in de provincie Limburg, Mr. Baron 
van Hövell tot W esterflier, de garnizoenscom
mandant, de Luit. Kolonel Ochs0 ndorf en do 
Luit. Kolonel, commandant der IIe Div. Kon. 
Mar., Alma. De voorzitter der plaatselijke com
missie Jhr. Mr. Testa opende den feestavond, die 
gesloten werd door den res. kapitein Kroll. De 
plaatselijke leider Boerma, de res. kapitein 
Boersma en de adj. o. o. van Dongen zorgden 
hier voor de moeilijke, doch dankbare voorbe
reiding. Behalve door een strijkje werd de avond 
opgeluisterd door liederen van den heer Schr~ne
makers met piano-begeleiding van den heer 
Reinards. 

Dezelfde film liep 28 Jan. te Helden-Pan-
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ningen voor een stampvolle en zeer geestdriftige 
zaal van Limburgsche Jagers, burgerwacht. 
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mannen en leden van den Luchtwachtdienst. De 
voorzitter der plaatselijke commissie, Dr. Joos
ten, opende onder een zoor toegejuichte inlei
ding de feestvergadering om fi% uur nam. in 
de zaal "de Eendracht". 

Onder de aanwezigen merkten wij op : de bur
gemeester en de pastoor, alsmede het Be1·ste 
Kamerlid IIaffmans en den res. le luitenant 
Van den Berg van den Luchtwachtdienst. Na 
het eerste gedeelte hield de res. Dir. Off. van 
Gez. 3e kl. Dr. Schiphorst uit Heerlen, namens 
den overste Coenegracht, een toespraak over de 
waarde van de mobilisatie, waarna de mobili
satie-kruisen aan een 75-tal rcd1thebbenden 
werden uitgereikt. Na het twerde g<'d<'rlte 
sprak de secretaris der gew. landstormeommissie 
over "Eendracht maakt macht''. De fanfä.re 
Concordia gaf meerdere zeer toegejuichte num
mers ten beste. De leiders van den landstorm 
Heuvelmans en Willemsen oogstten luiden 
bijval, toen hun veel dank voor do organisatie 
van dezen schitterenden avond werd gebracht. 

Op alle film-avonden hield de secretaris der 
gew. commissie, Jhr. Graafland, een propaganda
rede tot de aanwezigen. 

Wederom bewezen deze avonden, dat er een 
goede geest heerscht op het Limburgsche platte
land en onder de afdeelingen der Limb. Jagers. . 

Luchtwachtdienst. 
ENKELE OPMERKINGEN OVER 

LUCHTAANVALLEN. 

In den wereldoorlog trad een nieuw element 
in de oorlogvoering op den voorgrond. n.l. dat 
der luchtstrijdkrachten, het z.g. 5e wapen. 

In den beginne was men er nog ver van ver
wijderd in de vliegtoestellen een der gewich
tigste verkenningsorganen to zien en later ook 
een hoogst belangrijk aanvalsmiddel. 

iMet de duur van den oorlog, veranderde het 
inzicht en nam de belangrijkheid der lucht
stri!dkrachten toe. 

Duitschland ging met onvoldoende lucht
strijdkrachten ten oorlog, hoewel het met zijn 
luchtschepen, dank zij de inspanning van graaf 
Zeppelin en de firma Schütte-Lans een voor
sprong had op de andere rijken. In 5 dagen was 
de mobilisatie der vliegtuigen afgeloopen, het
geen eene groote prestatie was. Duitschland 
begon dadelijk met de uitbreiding van zijn lucht
vloot. In 1916 bracht dit rijk alles, wat met de 
luchtverdediging in verband stond, onder één
hoofdige leiding. 

Frankrijk begon eveneens na het begin van 
den oorlog, met koortsachtigen haast vliegtui
gen te bouwen, zoo ook Engeland, dat zeer ten 
achter was op dit gebied en aan zijn expeditie
leger naar het vasteland in den beginne slechts 
50 vliegtuigen medegaf. 

Bulgarije was bij het uitbreken van den oorlog 
nog bezig zijn vliegdienst te organiseeren. 

Oostenrijk moest alle hulp hebben van de Duit
schers,terwijl Turkije zonder een enkel bruikbaar 
oorlogsvliegtuig ten oorlog ging. 

In den beginne hechtten de Duitschers nog de 
meeste waarde aan de luchtschepen (Zeppelin 's 
stijve systeem). Later is men hier echter van af 
gestapt en werden nagenoeg uitsluitend vlieg
tuigen gebezigd. Buiten Duitschland hebben de 
andere rijken weinig of geen luchtschepen 
gebruikt. 

Luchtschepen hadden het voordeel langeren 
tijd in de lucht te kunnen blijven; vluchten van 
J 00 uur achtereen zijn voorgekomen. In den 
herfst 1917 werd zelfs nog een luchtschip door 
de Duitschers naar Oost-Afrika gezonden, met 
een groote lading munitie, wapens, post, medi
cijnen, enz., dat echter, toen het tot Khartoum 
was gekomen, op grond van valsehe berichten 
draadloos werd teruggeroepen. 

Alle luchtschepen hadden een radio-installatie 
en konden een zeer groot aantal bommen mee
nemen. Zij hadden een zeer groot volume, eisch
ten dus veel olie en benzine en een groote be
manning, terwijl ze groote hangars noodig had
den, die zeer kostbaar waren. Daarbij komt nog, 
dat een luchtschip op den grond zeer onhan
delbaar en bij eenigen wind de landing zeer 
bezwaarlijk is. 

In den grooten oorlog had bombardement uit 
de lucht herhaaldelijk plaats, op objecten, die 
door hunnen afstand ,niet door andere wapens 
konden worden bereikt, teneinde groote mate-

rieele schade op vitale punten aan te ric-htcn 
en de bevolking te intimidrerrn. · 

Luchtbombardementen zijn het wapen der 
verrassingen, dus bijzonder gevaarlijk. 

Had men vrorgrr slechts rekening- tr honden 
met de strijdmiddelen te water en te land en 
kon bijv. Engeland zich met zijne Rterke vloot 
vrijwel volkomen veilig gevoelen, thans moet men 
ernstig rekening houden met het gcYaar uit de 
lucht. Natuurlijke grenzen vallen hiervoor vrij
,,-el geheel weg en daarom moet men maatregelen 
nemen en reeds in vredestijd voorbereiden, om 
aan luchtaanvallen met kracht en kans op succes 
wrerstand te bieden. 

Hierbij moet men liet volgende in ·t oog 
houden: 

le. Geen luchtaanvallen kunnen met succes 
worden afgeweerd, tenzij voldoende luchtstrijd
krachten (jachtvliegtuig·en) beschikbaar zijn: 

2e. De verdediging tegen luchtaanvallen kan 
alleen geschieden afdoende door luchtstrijd
krachten, doch ondrr voorwaarde, dat de trg'('ll
aanval gesrhiedt op grooten afs1and van het 
bedreigde object. 

Wat het eerste betreft, in den beginne wer
den raidR uitgevoerd op vrij ge1·iuge vlieghoogte 
(800 M.) en meende men daar volkomen veilig 
te zijn voor het vuur van den grond. Dit bleek 
onjuist en daarom werd de vlieghoogte geleide
lijk vermeerderd, zoodat het bodemvnnr zelfs 
bij dag nagenoeg geen resultaat opleverde. 
Daarbij kwam, dat in den beginne men zich 
voor luchtafwcer-grschut moest behelpen mrt 
bestaand geschut ( dikwerf van veroudrrd typr) 
en dat bediend werd door personeel, dat voor 
den velddienstwas afgekeurd. Het resultaat was 
dienovereenkomstig. Het vuren op luch1doelen 
stelt bijzonder eischen aan vuurmond, affuit en 
bedieuing. Het luehtdoelkanon moet ren zec1· 
snel vurend kanon z1in op ren affuit, dat Rnrllr 
zijclelingsche richtingsverandering en het geven 
van groote elevatie mogelijk maakt, terwijl de 
bediening met de grootste nauwgezetheid moet 
worden uitgevoerd. 

Echter vliegen de toestellen tegenwoordig zoo 
hoog, dat artillerievuur, zelfs uit kanonnen met 
enorm opgevoerde vuursnelheid, niet voldoende 
is voor afweer van luchtaanvallen. Daarvoor 
heeft men vliegtuigen noodig. , 

Uit volgend staatje kan men dit nagaan. 
Tot dalen gebrachte vliegtuigen en lurht

schepen: 

Door de vliegtuigen: 
Italië 540 
Frankrijk 2000 
Duitschland 6554: 

Door bodem vuur: 
129 

5000 
1588 

Toch heeft luchtdoelartillerie door haar vuur 
grooten invloed op de aanvallen rn dwingt de 
aanwezigheid hiervan de vijandelijke luchtvaar
tuigen hooger te vliegen, dan wenschelijk is voor 
het volbrengen hunner opdracht. 

YVat het 2e betreft, in vroeger dagen werd 
een object verdedigd door een muur of borst
wering, daar alleen weerstand moest worden 
geboden tegen aanvallen met blanke wapens. 
Na de invoering der vuurwapens moest de 
gevechtskring om het object worden uitgebreid 
om de vijandelijke aanvalsmiddelen verder ver
wijderd te houden, terwijl langzamerhand, van, 
wege het artillerievuur, forten en voorwerken 
op vrij grooten afstand vooruit werden 
aangelegd. 

Toen nu de luchtstrijdkrachten ten tooneele 
verschenen , moest de verdedigingskring nog 
verder worden uitgebreid (zij het ook in anderen 
vorm) en moest de vérdediging tegen luchtaan
vallen zoodanig georganiseerd worden, dat 
weerstand kon worden geboden, vóór de vijand 
in staat was. de vitale aanvalspunten te be
reiken, dus reeds op grooten afstand. Waar nu 
de jachtvliegtuigen de beste verdediging vormen 
tegen het luchtgevaar, moeten deze in grooten 
getale gereed staan, om bij elk naderend lucht
gevaar omhoog te gaan. 

Nn is het niet mogelijk een voldoend aantal 
jagers voortdurend in de lucht te hebben. Zij 
kunnen hoogstens 4 uur achtereen in de lucht 
blijven, in verband met hunne benzinevoorraad, 
terwijl ook het gedurende langeren tijd vliegen 
op groote hoogte, waar het zeer koud is, voor 
de vliegers te afmattend is en zware eischen 
aan dezen stelt (hoogte-ziekte). 

Ook de motoren moeten na een bepaald aantal 
vlieguren in alle onderdeelen nauwkeurig wor
den nagezien. 

Men moet dus volstaan met tijdig de noogte 
in te gaan, wanneer ernstige luchtaanvallen 

dreigen, terwijl men de afweermiddelen op den 
grond tot het gevecht gereed maakt. 

Een moclrrne jng-rr kan in 15 minuten tot 
cene hoogte van 5000 l\f. ::;1.ijgen. Zoodra de ge
wenRchlr hoogte door de verdedigende jacht
vliegers brrrikt is, binden deze den strijd aan 
met de Ylirgtnigen, die op de flanken der bom
bardrmcnüwliegtuigen vliegen en eerst als deze 
strijd heslist is, kunnen ze op de bombarde
mrntsvlirgtnigrn aanvallen. Opgemrrkt wordt, 
dat hij het vlirgen op groote hoog-te bezwaar 
bestaat van het minder goed functioneercn der 
mitraillrm·s, danr door de koude de smeerolie 
dik wordt. Men tmrht dit gevaar erhter te on
clrrvangrn door l'll'c·tl'iscl1e verwarmers. 

Uit vorenstaande blijkt duidelijk, dat het 
dringend noodzakelijk is, tijdig gewaarschuwd 
te worden, wanneer luchtgevaar dreigt; dat zoo 
juist mogelijk moet worden gemeld van welke 
zijde geyaar drrigt, de route, die vermoeclrlijk 
door de vUandelijkr lll<•htvaartuigcn zal worden . 
genomen, waaruit dan tot het vermoedelijk aan
Yalsobject kan worden geconcludeerd en ten 
Rlotte, dat ook moet worden gewaarschuwd, als 
het luch1gevaar is gewrken. 

Uit de reeksen der meldingen der verschil
lende luchtwachtpos1en op verschillende dagen 
kan men nagaan, welke de meest gebruikte 
vliegrouten zijn voor de raids, hetgeen voor de 
bestrijding van groot brlang is. 

(1Vordt vervolgd). 

GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE 
,, TWENTE". 

De heer Ludwig van Heek, lid der Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Twenthe", is gekozen tot 
vice-voo1·zitter der CommiRi:;ie. 

Voorloopig Programma. 

Landstormkorps : 

,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie'' 

Land.dag te BAARN 
11 Juni 1927. 

Défilé van het Landstormkorps ,,,Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie". 

Een tweetal Sprekers tot het houden van eene 
Rede voor de Vrijwilligers van den B. V. L. 

Demonstratie van een batterij Veld-Artil• 
lerie. bestaande uit: alarmeering van een 
bivak, eenige evoluties en het in stelling 
komen en vuren. 

Demonstratie van het St. Gangulphus en 
St. Laurentius-gilde uit Huissen (Gel
derland), sterkte± 60 personen, bestaande 
uit: 

Het schieten naar den houten vogel, 
Het gevecht om en bij het groote vuur, , 

Het Korps-Vendel-zwaaien. 
Quadrille te paard te rijden door: 

4
4 

DHames en l in oud· costuum. 
eeren ~ 

Concours voor het beste Jacht paard en Jacht. 
rit, achter een Jagermeester over hin
dernissen, door de Noord. Holl. Jacht• 
vereeniging. 

Caroussel te paard te rijden door: 

4 Officieren der Rijdende Artil!crie} . 
4 ,, ,, Veld Artillerie g lll t 

R d 'H roo 
4 .. ,, oo e uzaren tenue. 
4 ,, ,, Blauwe Huzaren 

voorloopig onder leiding van den Majoor. 
Directeur der Rijschool te Amersfo.ort. 

Demonstratie van Vliegtuigen. 

2 Muziekkorpsen. 



HET LANDSTORMBLAD 
VAN FEBRUARI 1927. 

TWEEDE BLAD. 

JAA~ VERSLAG 
VAN DE 

Nationale Landstorm Commissie 
· over 1926 

De samenstelling der Nationale Landstorm 
Commissie onderging in het afgeloopen jaar 
eenige wijziging door het aftreden van den ge
pensionneerden Generaal-11fajoor G. ·w. Fris, 
die als Inspecteur yan den Vrijwilligen J,an<l
storm en in vci·band met deze functie ook als 
lid der Commissie werd opgevolgd door den 
Generaal-Majoor J. II. Borel, Adjudant in bui
ten gewonen dienst van IL 1\1. de Koningin. 
tevens Inspecteur der Infanterie. 

De Commissie gedenkt met groote dankbaar
heid de aangename samenwerking, welke zij 
van den afgetreden functionaris heeft mogen 
ondervinden en het vele goede, dat deze oud
Inspecteur voor den bloei van het Instituut van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ver
richtte. Het stemt haai· vol vertrouwen, dat 
voor den opvolger van Generaal 1<'1·is de keuze 
is gevallen op Generaal Hol'el, bij wien, naar 
bekend is, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
grooie sympathie en waardeering ontmoet. 

De Nationale LandRtorm Commissie bestaat 
thans uit de navolgende leden : 

H. Colijn, oud-:\[inister van Financ_iën, Eere
V oorzitter, 

L. F. Duymaer van Twist, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter, 

~Ir. Dr. L. N. Deckcrs, li<.1 Yan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 

J\fr. A. G. A. Ridder Van Rappard, lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

J. R. Snoeck IIenkemans, lid van de Tweede 
Kame1· der Staten-Generaal, 

J. H. Borcl, Generaal-Majoor, Adjudant in 
buitengewonen dienst van IL M. de Koningin, 
Inspecteur der In-fanto1-ie, .. ~vaarnemcnd fosp'Cc
teur van den Vrijwilligcn Landstorm, 

0. F. Boulogne, Rescrvc-Eernte-Luitenant der 
V cl<l-A1tillc>1·ic>, Secretm·is, 

liet bureel der Commissie bleef gevestigd 
Kouinginncgracht 50, 's-Gravenhage; daaren
tegen werd het bmeel van den Inspecteur van 
den Vrijwilligcn Landstorm van bovengenoemd 
perceel verplaatst naar IIofweg 2, 's-Graven
lrngr. 

!Ict jaar 1926 is voor het Instituut van den 
Bij.zonderen Vrijwilligen Landstorm een jaar 
van groote activiteit geweest. Het behoeft dan 
ook geen verwondering te wekken dat evenals . . . ' 
111 vonge Jaren, de sterkte weer is toegenomen; 
thans met 1379 Vrijwilligers, zoodat de totale 
sterkte einde des jaars bedroerr 56-199 Vrij-
willigers. 

0 
• 

. Op 31 December j.l. was de samenstelling van 
de Landstormorganisatie aldus: 

A. Militaire organisatie. 
Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm: 
21 Landstorm Verbanden of Korpsen, samen

va ttcndc: 
1162 Plaatselijke Af<leelingen van 

Bijzondere· Vrijwilligers 48901 
1044 Plaatselijke Leiders; 
Het V1·ijwillig- Landstormkorps "Spoor

wegdienst'' 
liet Vrijwillig Landstormkorps "Vaar-

tuigendienst" 7598 
Het Vrijwillig Landstonnkorps "Motor

dienst'' 

Totaal sterkte der Vrijwilligers 56499 

D. Burgerlijke organisatie. 
N a1 ionale Landstorm Commissie 
22 Gewestelijke Landstorm Com~ 

missiën 

7 leden 

297 
" 960 Plaatselijke Landstorm Com

missiën 4230 
" 1 Landstormrommissie uit "Pro 

Rege" . . . 
1 Landstormcommissie uit den 

Bond van R.-K. ~Iiliiairen-Ver-
eenigingen . 

,., ,., 

6 

" 

" 
Totaal aantal burgerl. bestuurders 4543 leden 

Het aantal Plaatselijke Afdeelingen werd 
door de opriditing van 19 nieuwe afdeelingen 
uitgebreid tot 1162. Ook het aantal Plaatselijke 
Landstorm Cornmissiën onderging vermeerde
ring. 

Deze goede gang van zaken noopt de Nationale 
Landstorm Commissie een woord van groote 
erkentelijkheid uit te spreken voor den ijver en 
de toewijding, welke zij ten behoeve van de Insti
tuten, welke aan hare leiding zijn toevertrouwd, 
heeft mogen ondervinden van de talrijke voor
aanstaande mannen in den lande, die al sedert 
jaren deel uitmaken van de Gewestelijke en van 
de Plaatselijke Landstorm Commissiën, aan wier 
niet genoeg te waardecren medewerking het te 
danken is, dat de consolidatie van den Bijzonde
rcn Yrijwiligen Landstorm ook in het achtste 
jaar van zijn bestaan, zulk een gunstig verloop 
heeft gehad. 

Dij dezen consolidatie-arbeid blijkt ook telkens 
opnieuw van hoe groote betcekenis voor het 
Instituut het Plaatselijk Leiderschap is, reden 
waarom de Nationale Landstorm Commissie niet 
wil nalaten den hooger of lager gegradueerden 
Vrijwilligers, die deze taak op zich wilden 
nemen, dank te zeggen voor hunne groote ver
diensten aan den Dijzonderen Yrijwilligen 
Landstorm bewezen. 

Ook de werving in de garnizoenen door de 
Landstormcommissie uit "Pro Rege''; de Land
stormcommissie uit den Bond van R. K. Militai
rcn-Vereenigingen en door andere gelijksoortige 
corporaties, had goede resultaten voor de aan
winst van nieuwe Vrijwilligers uit de jongere 
dienstplichtigen. 

De getroffen bepaling - welker uitvoering 
gelukkig is opgeschort - dat de Bijzondere Vrij
willigC'rs, die den dienstplichtigen leeftijd heb
ben overschreden en daardoor buiten militair 
verband kwamen, uit de sterkte moeten worden 
gevoerd, heeft vooral de noodzakelijkheid van 
toetreding van Vrijwilligers uit de jongst ge
oefende lichtingen sterk naar voren doen komen. 

Intusschen hee.ft de Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie tot blijdschap der Com
missie de toezegging mogen ontvang~n, dat Zijne 
Bxcellentie de Minister van Oorlog, door het 
ontwerpen van een andere verbintenis, een weg 
zal trachten te vinden ,om ook de oudere Vrijwil
ligers, wier grootere bezadigdheid en ervaring 
juist voor een instelling als den Dijzondercn 
Vrijwilligen Landstorm van zoo groot nut kun
nen zijn, tot een bepaalden leeftijd voor het 
Instituut te behouden. 

Y cel arbeid is ten koste gelegd aan het houden 
van Schietoefeningen en -wedRtrijden, het orga
niseeren van Huishoudelijke Vergaderingen der 
Plaatselijke Afdeelingen en vooral van Land
dagen voor de verschillende Landstorm Verban
den. 

In het bijzonder bij cle Landdagen kwam op 
treffende w~jze uit ,hoeveel sympathie de Bijzon• 
d~re Vrijwillige Landstorm geniet van de zijde 
van ons volk, dat op waa1;lijk grootsche wijze 
financicclcn en moreelen steun verleenàe. 

Ook de Regeering liet niet na op deze groote 
bijeenkomsten onzer Vrijwilligers, die ook door 
tal van belangstellenden werden bezocht, van 
hare ingenomenheid met het Instituut blijk te 
a:even. 1\Ict name de l\Iinister van Oorlog, Zijne 
kx:cellentic J. M. J. H. Lambooy, was op bijna 
iederen Landdag trgenwoordig en de uitnemen
<lc redevoeringen door dezen Minister bij die ge
legenheden ui1gesprokcn, hebben in wijden 
kring diepen indruk achtergelaten. 

De navolgende Landdagen werden in het a fge
loopcn jaar gehouden te: 

Delden, voor het Vrijwillig Lan<lstorm Vt•r
band "Twente", op 8 l\Iei 1926, 

's-Heerenberg, voor het Vrijwillig Landstorm
ko1·ps "VC'luwzoom", op 3 ,Juni 1926, 

Steenwijk, voor het Vr~jwillig Landstorm 
Verband "Vollenhove'', op 10 Juni 1926, 

Hilversum, voor het Vrijwillig Landstorm
korps "Nieuwe Hollandsche Waterlinie", op 19 
Juni 1926, 

Delft, ,001· het Vr\iwillig Landstormkorps 
,,Zuid-Holland: West", op 26 Juni 1926, 

Schoonhoven, voor het Vrijwillig Landstorm 
Verband "Gouda", op 21 Augustus 1926, 

Dordrecht, voor het Vrijwillig Landstorm 
·verband "Dordrecht", op 28 Augustus 1926, 

Ouddorp, voor het Vrijwillig Landstorm Ver
band "Monden der Maas", op 2 September 1926, 
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Beetsterzwaag, voor het Frieseh Y erband op 
30 September 1926. 

Vele hooge, zoowel militaire als burgerlijke, 
autoriteiten vereerden deze landdagen, - waar
van sommige meer dan twaalfduizend bezoekers 
telden, - met hare tegenwoordigheid. 

Niet 01tbelangrijke hulp werd door verschei
dene Afdeelingen van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm Yerleend bij den grootcn waters
nood, welke begin Januari uitgebreide streken 
Yan ons land teisterde. Toen de Commandant van 
de Compagnie Zwolle, de Reserve-Eerste-Luite
nant H. D. van der Kouwe, in een oogenblik van 
bang gevaar, zijne Compagnie op eigen initiatief 
mobiliseerde, waren tot groote voldoening de op
komst en het percentage der opgekomen Vrijwil
ligers zeer bevredigend. Binnen eenige uren was 
ruim ~O % der manschappen op de appelplaats 
aanwezig. Daar inmiddels ook van andere zijde 
krachtige hulp was toegesneld, behoefde van deze 
Landstormcompagnie, die er evenwel spontaan 
bereid toe bleek, geen gebruik te worden gemaakt. 

Deze mobilisatie leverde intusschen het duide
lijk bewijs, dat de mannen van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm paraat zijn en dat op hen 
in alle omstandigheden kan worden gerekend. 

Dij de doorbraak van de Vecht te Dalfsen en 
nog moor bij de onverwachte IJsseldoorbraak te 
Zalk, was het aan het kloeke optreden van den 
Landstorm-Motordienst uit Kampen en Zwolle te 
danken, dat geen menschenlevens te betreuren 
vielen en dat al de have en het vee konden wor
den gered. 

H. M. onze Koningin, die zelve op zoo bewon
derenswaardige wijze vooraan stond, om overal 
de bevolking te bezoeken en op te beuren en die 
zich in het barre jaargetij niet ontzag om over 
koude watervlakten en modderige wegen, zelfs 
de verst afgelegen gehuchten op te zoeken, be
tuigde bij llaar bezoek aan deze streken, Hare 
grootc ingenomenheid met het werk van den 
Landstorm-Motordirnst in het land van IJssel 
en Vecht, en vereerde ook de l\'Iotorsecties Kam
pen en Zwolle met een inspectie. 

De voorbereiding voor de aanbieding van het 
huldeblijk Yan den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm aan onze Koninklijke Familie, ter 
gelegenheid Yan Hoogstderzelver Zilveren Huwe
lijksfeest, welke voorbereiding reeds ten vorigen 
jare werd aangevangen en vermelding vond in 
het Jaarverslag der Nationale Landstorm Com
missie over ] 92;\ werd, dank zij de algemeene 
de:::Jncming der Vrijwilligers, spoedig tot een 
goed einde gebracht. 

Op 1 Februari was het thans allerwcge beken
de Tegeltableau met de daarbij behoorende Oor
konde, op het bureel der Commissie ter bezich
tiging geRtcld voor deputaties uit den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm en de korpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en 
Luchtvaartdienst en voor genoodigde autori
teiten. 

Het was zeer dmk bij de hezid1tiging. Uit ieder 
der 21 Landstormverbanden waren voor deze ge
le(J'enheid een drietal vertegenwoordigers genoo
di~d; een officier, een onder-officier en een sol
daat. Den ta1rijken bezoeker-;, die van heinde en 
ver waren opgekomen, werd door de Nationale 
Landstorm Commissie een aangename dag bereid, 
hetgeen groote waardeering heeft gevonden. 

Zaterdag 6 Februari werd aan het paleis Het 
Loo namens de Landstormorganisatiën een bloem
stuk bezorgd en wel'den telegrammen met ge
lukwenschen verzonden aan het Koninklijk 
Echtpaar en aan II. 111. de Koningin-Moeder. 

Naar aanleiding hiervan mocht de Nationale 
Landstorm Commissie schriftelijke daukbetui~in
gen ontvangen. 

Woensdag 17 Februari ten 11½ ure werd de 
Nationale Landstorm Commissie, welke het Hul
deblijk van den Bijzonderen Vrijwilligcn Land
i;;torm en de aanverwante Korpsen zou aanbieden, 
door Hare Majesteit en den Prins in audiëntie 
ontvangen ten paleize Noordeinde. 

De Commissie bood bij monde van haren Voor
zitter het geschenk van den Landstorm aan het 
Zilveren l!Jchtpaar aan met de navolgende toe
spraak~ 

,,De Nationale Landstorm Commissie acht 
,,het zich een eer Uwe 1\Iajesteit en Uwe Ko
"ninklijke Hoogheid namens de meer dan 
,,55000 Vrijwilligers van de Landstormorgani
,,satie geluk te wenschen met Uw Zilveren Hu
,,welijksfcest en daarnevens U te mogen aan
"bieden het geschenk: van den Bijzonderen 
"Vrijwilligen Landstorm en de Vrijwillige 
1,Landstormkorpson Motordienst, Vaartuigen-



"dienst, Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst 
,,als bewijs van verknochtheid aan U en u; 
,,Huis. 

"Moge daarbij de bede oprijzen, dat het 
,,Gode behage, U voor Uw Koninklijk Gezin, 
,,voor het Vaderland en het Volk tot in lenote 
,, van dage:n te sparen. ' ' " 
Hare Majesteit en de Prins onderhielden zich 

daarna eenige oogenblikken met de leden der 
Commissie, waarna het Huldeblijk en de Oor
konde in oogenschouw werden genomen. 

De Koningin en de Prins verzochten den Voor
zitter hun bijzonderen dank te willen overbren
gen aan de Vrijwilligers voor hun blijk van aan
hankelijkheid, hetwelk Zij met groote ino-enomen-
heid in ontvangst namen. 
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Het Landstormblad van dezelfde maand bood 
een goede gelegenheid om aan het gedane verzoek 
gevolg te geven. 

Betreffende de bijeenkomsten der Nationale 
Landstorm Comrrnissie verdient melding gemaakt 
te worden van een samenkomst d.d. 21 Septem
ber j.l. op het Departement van Oorlog, welke 
op verzoek van den Minister plaats vond om 
inlichtingen te verschaffen over enkele zaken den 
Vrijwilligen Landstorm betreffende. 

Aan het einde van deze bespreking verleende 
Zijne Excellentie toestemming, dat op eenigszins 
plechtige wijze afscheid werd genomen van den 
Generaal-Majoor G. W. Fris, wien door den heer 
Duymaer van Twist namens de Commissie in 
een toespraak hartelijk dank werd betuigd voor 
zijn velen arbeid ten behoeve van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm en waarbij den 
Gimeraal een souvenir werd aangeboden. 

Bijzondere aandacht is gewijd aan de verster
king van het aantal als Bijzondere Vrijwilligers 
aangesloten Reserve-Officieren. Het resultaat 
was zeer bevredigend. Met 171 Officieren kon 
de sterkte van het Instituut worden uitgebreid, 
zoodat thans 1381 Reserve-Officieren voor de 
aanvoering van het Korps beschikbaar zijn. 

Gewestelijke bijeenkomsten met Plaatselijke 
Leiders werden gehouden in de Verbanden 
Friesland, Gouda, Groningen, Limburg de 
Meijerij, Monden der ]\faas, Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie, Rotterdam, Stelling van Amster
dam, de Veluwe, de Velmyzoom, Vollenhove, 
West-Brabant, West-Friesland, de IJssel, Zuid
Holland: West en Kennemerland. 

Daarnaast vonden samenkomsten met de aan
gesloten Reserve-Officieren plaats in de Verban
den Friesland, Groningen, Limburg, de Meijerij, 
Monden der Maas, Rotterdam, Stelling van Am
sterdam, de Veluwzoom, West-Brabant, Zuid
Holland : West en Kennemerland. 

De Nationale Landstorm Commissie, welke 
beide, zoowel de vergaderingen met de Plaatse
lijke Leiders, als die met de Officieren zooveel 
moge~ijk tracht te bevorderen, heeft met genoe
gen geconstateerd, dat hoe langer hoe meer het 
nut van deze bijeenkomsten wordt ingezien. 

Teneinde een algeheele controle te verkrijgen 
over de gansche organisatie, werd de maatregel 
beraamd, om het legitimatiebewijs, hetwelk aan 
alle Vrijwilligers bij hun toetreden is verstrekt, 
van een stempel te voorzien. Deze maatregel, 
waaraan reeds in alle Ver banden een begin van 
uitvoering is gegeven, beoogt eenerzijds een per
soonlijk contact met alle aangeslotenen te bewerk
stelligen, - een vereischte, hetwelk voor een 
levend verband in het Instituut telken jare op
nieuw moet worden tot stand gebracht, - ander
zijds wordt daardoor een middel verkregen om 
de legitimatiebewijzen van hen, die den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm in den loop der 
jaren hebben verlaten, waardeloos te doen 
worden. 

De Nationale Landstorm Commissie ontveinst 
zich niet, dat hiermede de Gewestelijke Commis
siën en in de eerste plaats de Secretarissen daar
van en de Propagandisten voor een zware taak 
zijn komen te staan. 

De lofwaardige ijver echter, waarmede aller
wege deze belangrijke arbeid, die tevens nog het 
voordeel heeft van dienstbaar te zijn aan een 
nauwkeurige registratie der Vrijwilligers, is aan
gevangen, doet de Commissie vertrouwen, dat de 
consolidatie van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm erdoor in menig opzicht zal worden 
bevorderd. 

Het Landstormkorps "Stelling van Amster
dam" vierde zijn 10-jarig bestaan, waarbij ten 
duidelijkste uitkwam, dat dit Korps, onder de 

goede leiding van den Voorzitter èi.er Gewestelijke 
Commissie, Mr. H. Verkouteren, wel ouder 
wordt, doch steeds tot grooter bloei komt. 

Van de Korpsschietwedstrijden verdienen bij
zondere vermelding die van het Korps Lim
burgsche Jagers" op 8 September en de "wed
strijd .. van het Landstormkorps "Rotterdam", 
waarbJJ ook de Eere-V uorzitter der Gewestelijke 
Commissie, Burgemeester Mr. Dr. J. Wytema 
tegenwoordig was, die in een bezielende rede de 
Vrijwilligers prees om hun vaderlandlievende 
houding en hen opwekte om op den ingeslagen 
weg voort te gaan. 

Ook de schietwedstrijd te Apeldoorn op 4 Sep
te~ber mocht zich in zeer belangrijke deelne
mmg verheugen. 

Het feit, dat voor dezen laatsten wedstrijd, 
waarvan de deelnemers uit alle deelen des lands 
waren opgekomen, door particulieren voor onge
veer f 1400.- ~an prijzen was beschikbaar ge
steld, geeft een mdruk van de nauwe betrekkino-o 
tusschen den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm en de bevolking, welke goede verstand
houding voor de verdere ontwikkeling van de 
organisatie veel doet verwachten. 

Een gevoelig verlies leed het Instituut door 
het aftreden als commandant (in geval van 
Mo~i~-~~ie) van het Landstormkorps "de 
MeJJer1J van den Generaal-Majoor E. Luden, 
als een gevolg van zijn buitendienststelling. Het 
vertrouwen wordt gekoesterd, dat in den aange
we:;;en opvolger, den Reserve-Kolonel G. H. C. 
Cramer, een even belangstellend aanvoerder zal 
mogen worden begroet. 

Verschillende V-erbanden ontvingen een eio-en 
vaandel ,terwijl ook vele Afdeelingen een ei;en 
banier mochten verkrijgen. 

Zoo werd op den Landdag te Beetsterzwaag 
aan het Friesch Verband een vaandel aangebo
den door de presidente van het daartoe opge
richte Dames-Comité, Baronesse Van Harinxma 
Thoe Slooten, geb. Van Harinxma Thoe Slooten 
echtgenoote van den Commissaris der Koningin. 

Deze gelukkige gedachte wordt door de Natio
nale Landstorm Commissie met groote belang
stelling begroet. Naarmate de Bijzondere Vrij
willige Landstorm sterker en in ons volksleven 
dieper gefundeerd wordt, verdient elk initiatief 
waarbij aan ons volk de gelegenheid wordt ge~ 
boden om van zijn waardeering voor onze Land
stormers uiting te geven, meer toejuiching. Het 
verkrijgen van vaandels voor de Verbanden en 
van banieren voor de Plaatselijke Afdeelingen, 
zal er zeer zeker toe bijdragen, om, vooral bij 
landdagen en andere groote bijeenkomsten der 
Vrijwilligers, aan het naar buiten treden van 
onze organisatie meer kleur en effect te ver
schaffen. 

De positie van Het Landstormblad, welks 
voortbestaan door omstaudigheden, verbonden 
aan d~n eigenaardigen opzet van dit belangrijk 
orgaan, ten zeerste was bedreigd, kon, vooral 
dank zij de zeer gewaardeerde medewerking 'van 
den heer Mr. J. G. A. va-n Geldorp Meddens, 
Secretaris der Gewestelijke Landstorm Commis
sie "Nieuwe Hollandsche Waterlinie", geheel 
worden veilig gesteld. De tot stand gebrachte 
reorganisatie maakte het mogelijk aan het blad 
een beteren grondslag te geven, welke waarborg 
biedt voor een gezonde ontwikkeling. 

Ook aan de andere leden van de N.V., welke 
zich ten behoeve van het Landstormblad heeft 
gevormd, wil de Nationale Landstorm Commis
sie gaarne hare erkentelijkheid betuigen voor 
den velen arbeid, dien zij aan dit niet genoeg te 
waardeeren consolidatiemiddel wilden ten koste 
leggen. 

De Nationale Landstorm Commissie was zoo 
gelukkig een aantal heeren bereid te vinden tot 
het vormen van een Comité, dat de samenstel
ling van een Landstormfilm op zich wilde nemen. 

Het Comité, bestaande uit de heeren 0. v. d. 
Nieuwell!huizen, K. L. Schell, Jhr. J. A. I. H. 
Graafl.and en G. F. Boulogne, is met zijnen 
arbeid op zeer verdienstelijke wijze geslaagd. De 
Landstormfilm was reeds op 1 October j.l. ge
reed en voor de Afdeelingen beschikbaar. Overal 
ontmoet zij groote lof en waardeering, wel het 
meest blijkende hieruit, dat de Afdeelingen als 
om strijd hare aanvragen tot vertooning inzen
den. 

De film, welke weergeeft de belangrijkste ge
beurtenissen uit het leven van den Bijzonde.ren 
Vrijwilligen Landstorm, is in het gepasseerde 

kwartaal reeds 56 maal vertoond en blijkt als 
propaganda- en eonsolidatiemiddel groote waar
de te bezitten. 

De uitgaven, aan de vertoonino· verbonden 
welke uiteraard niet onbelangrijk

0 

zijn, worde~ 
door de Afdeelingen zelve buiten bezwaar van 
's Rijks kas, gedragen. ' 

. Het stemt de Commissie tot groote blijd
schap __ dat. het haar in de afgeloopen periode 
mogebJk ·1s gebleken het nationaal karakter 
van het Instituut ongerept te kunnen bewaren. 
Steeds was zij diep doordrongen van de nood
zakelijkheid, dat het voor allen, die zich stellen 
OP, niet-revolutionair standpunt, mogelijk moet 
ziJn steun te bieden aan den Bijzonderen Vrij-
willigen Landstorm. · 

De. Commissie heeft daarom met groote vol
doenmg waargenomen, dat de kringen, waaruit 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm steun en 
medewerking ontvangt, zich steeds uitbreiden 
en dat het Instituut, hetwelk na het weo-vallen 
van het z.g. ,,blijvend gedeelte" de beste~min"' 
hiervan heeft overgenomen, meer en meer i~ 
ons volk een vaste positie krijgt. 

. AJdus vastgesteld te 's-Gravenhage, Konin
gmnegracht 50. 

De Nationale Landstorm Commissie, 

De Voorzitter, 

L. F. DUYMAER VAN TWIST. 

De Secretaris, 

G, F. BOULOGNE. 

Januari 1927. 

's GRAVENDEEL. 

Onder voorzitterschap van ds. C. J. Bossers ver
gaderde Dinsdagavond 25 Januari de Bijzondere Vl'ij
willige Landstorm, afdeeling 's-Gravendeel, ten Ge
meentehuize. 

De voorzitter heette allen hartelijk welkem, en in 
zijn openingswoord memoreerde spreker de groei der 
plaatselijke afdeeling, en wees tevens op de nood
zakelijkheid van het bestaan van den BiJzonderèn 
Vrijwilligen Landstorm, vooral als gelet wordt op de 
jongste gebeurtenissen, welke in Ned .. Indië hebben 
plaats gevonden. 

Vervolgens werd overgegaan tot de uitdeeling der 
prijzen, als bekroning van den gehouden schietwed
strijd. 

De plaatselijke leider gaf een korte uiteenzetting 
van het resultaat van den wedstrijd. Vooral was dit 
noodig, omdat de uitkomsten niet die waren, zooals 
deze van de afdeeling 's Gravendeel verwacht kon
den worden. Eenige toelichting vond de plaatselijke 
leider gewenscht, omdat de afdeeling 's Gravendeel 
vorig jaar prijswinster was van den wisselbeker. En 
nu zou gauw vermoed kunnen worden, dat de capaci
teit der schieters verminderd was, terwijl dit geens• 
zins het geval is. 

De gehouden schietwedstrijd, met marga op afstand 
van 12 M., in staande houding, gaf de volgende uit
komsten: 

le prijs H. E. Kleinendorst, 128 p. (bereikbaar aan
tal 150); 2e G. H. van Maanen, 125 p.; 3e L. P. 
Naaktgeboren, 122 p.; 4e P. C. v. Nugteren, 122 p.; 
5e J. v. Gemert, 120 p.; 6e A. Overhoff, 115 p.; 7e 
C. Mulder, 113 p.; Se B. Naaktgeboren, 113 p.; 9e 
P. C. Reedijk, 112 p.; ll0e J. A. Evers, 111 p. 

Een 19-tal landstormers hebben aan den wedstrijd 
deelgenomen. 

Na de prijsuitreiking sprak de heer Groenendijk, 
propagandist van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, over de noodzakelijkheid van het instituut, en 
gebruikte daarvoor enkele sprekende beelden. 

De propagandist gaf vervolgens een uiteenzetting 
over het in het Landstormblad gedrukte, voor ons 
bekende, devies "Als het moet". 

Spreker bracht naar voren, wat elk WO'ordje van 
dat devies ons te zeggen had. 

De rede had grooten bijval. 
De voorzitter bracht den heer Groenendijk dank 

voor het gesprokene en den Landstormers voor hun 
opkomst. 

Na deze bijeenkomst, waarin de band onderling 
nauwer werd aangehaald, gingen allen welgemoed 
huiswaarts. 
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BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM 
APELDOORN. 

Den 6en Januari 1927 was door den Comman
dant van de compagnie Apeldoorn een vergade
ring uitgeschreven voor de leden van de Afd. 
Apeldoorn van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en van het Vrijwillig Landstormkorps 
:Motordienst, die genegen waren om samen te 
werken tot instelling van een wekelijkschen 
schietavond op de buks. 

Een 40-tal leden had aan deze uitnoodiging 
gevolg gegeven. 

Vastgesteld werd, dat de schietoefeningen met 
de buks iederen Woensdagavond van 7-11 uur 
zouden worden gehouden op een der kegelbanen 
in Hotel "de Poort van Cleef". 

De leiding zou berusten bij den Commandant 
van de Comp. Apeldoorn, den Reserve le Luite
nant voor Speciale Diensten G. H. Ebens, bijge
staan door 4 commissarissen, t. w. de heeren: A. 
van der Meij, P. G. Sager, F. J. Tiethoff en H. 
J. Kraaij; laatstgenoemde werd voor het jaar 
1927 belast met de administratie. 

Een kleine tegemoetkoming voor zaalhuur en 
onkosten werd verplichtend gesteld. 

Het doel van deze wekelijksche s~hietavonden 
is de lust tot schieten aan te moedigen en de 
leden ook gedurende de wintermaanden meer met 
elkaar in aanraking te brengen. 

Na afloop der vergadering kon - dank zij de 
welwillende medewerking van eenige leden, die 
daartoe de noodige voorbereiding hadden getrof
fei1 - onmiddellijk met schieten worden aange
vangen. Door een der leden was zelfs een buks 
met schijfjes en patronen tijdelijk ter beschik
king gesteld. 

Het ligt in de bedoeling, zoodra de kas zulks 
toelaat, zelf een concoursbuks aan te koopen. 

Door den Commandant waren voor de beste 
schutters van dien avond eenige kistjes sigaren 
uitgeloofd. 

Te + 10.30 n .. eindigde deze eerste winterbij
eenkomst, welke een zeer gezellig karak-ter droeg. 
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OOSTBURG (Zeeuwsch-Vlaanderen). 

Onder leiding van den leider der afdeeling, de 
heer P. Catsman, had op 28 Januari Ll. in het BeUis
gebouw alhier, tusschen de leden van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm een schietwedstrijd 
plaats. 

Geschoten werd met marga op 20 M. 
Van de vele en mooie prijzen noemen we alleen 

de 5 medailles ( de 5 eerste prijzen) n.l.: 1 zilveren 
kruis, 3 zilveren medailles en 1 bronzen medaille 
respectievelijk ter beschikking gesteld door :ie heeren 
Iz. Versluys, Dr. Herman de Groot, F. Peeters, C. 
de Wolf Jr. en N. de Lange, allen wonende te 9ost
burg. 

Prijswinnaars waren: 1. G. Fieret; 2. Iz. Adriaan
sen; 3. P. Catsman; 4. A. Wage; 5. P. Contant; 6. 
F. Bos; 7. P. Aers; 8. Jac. Aers; 9. J. Vastenhout; 
10. Iz. Boidin; 11. J. B. Aers; 12. Alb. Fieret; 13. M. 
Wandel; 14. Boergraaf; 15. P. Goossen; 16. F. Duine; 
17. Iz. de Mey; 18. Hinneman; 19. J. Fokke; 20. de 
Koning en 21. A. Ekkebus. 

Daar de heer A. Herweyer, instructeur der afdee
ling ,wegens ziekte niet aan den wedstrijd kon deel
nemen, werden hem vanwege de leden bloemen ge
bracht. 

Ook enkele belangstellenden woonden dezen wed
strijd bij. 

HOOGKARSPEL. 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
Spoediger dan kon verwacht worden zijn ditmaal 

de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm opgeroepen voor de jaarlijksche feestelijke 
samenkomst in café "de Landbouw". De kortelings 
samengestelde plaatselijke commissie was voor deze 
gelegenheid voltallig opgekomen en nam met den 
plaatselijk leider en den heer P. J. Oolders, admini
strateur van het Landstormverband West-Friesland, 
zitting aan de bestuurstafel. Er werd begonnen met 
het controleeren en afstempelen der legitimatiekaar
ten der talrijk opgekomen Landstormers, waarna de 
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opening geschiedde door den voorzitter der plaatse
lijke commissie burgemeester Middelhoff. 

De heer Oolders brengt dank voor de waardeeren
de woorden van den voorz. Spr. zegt, dat met de 
oude traditie is gebroken, waarmee spr. bedoelt d,ci 
prijsuitdeeling, die thans zal plaats hebben. De prij
zen die gewonnen zijn in den Verbandswedstrijd, 
zullen toegezonden worden van uit Alkmaar. 

Verder behandelt spreker zeer uitvoerig den te 
houden Landdag, welke te Alkmaar zal gehouden 
worden in het laatst van de maand Mei in 1927. 

Hierna wordt overgegaan tot uitreiking der 
prijzen, wat vergezeld ging van een felicitatie van 
den voorzitter. In klasse A werden de prijzen be
haald door: N. Schouten, le pr. 95 punten;2e Jac. 
Overman, 94 p; 3e D. Appelman, 94; in klasse B: 
le A. Overman, 93; 2e T. Noordeloos 91 en 3e 
C. Neuvel 91 punten. Verder mochten alle leden een 
prijs uitzoeken in volgorde naar het behaalde pun
tenaantal in den wedstrijd. 

DWINGELO-DIEVER. 

Op de in 1926 gehouden schietoefeningen, welke 
ook steeds als wedstrijd werden beschouwd, zijn prijs
winnaars geworden: le prijs R. Oostenbrink in 7 X 
met 733 punten; 2e prijs H. Moes in 7 X met 685 
punten. Voor de beste serie maximum 120 punten: 
le prijs R. Oostenkring met 114 punten; 2e prijs (na 
te houden loting) J. ten Oever 109 p.; H. Hessels 
109 p. en A. Pot 109 p. 

DROGEHAM. 

Op 3 Januari 1927 hield de afdeeling Drogeham 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 
vergadering. 

Deze werd door den voorzitter met gebed geopend. 
Hierna las de secretaris de notulen voor van de 
vorige vergadering, welke onveranderd werden 
goedgekeurd. Daarna kwa~en enkele andere pun
ten aan de orde met betrekking tot de organisatie. 



Vervolgens gaf de voorzitter nog een inleiding ten 
beste, over de Overheid en den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm. Bijzonder werd hierin gewezen op 
gehoorzaamheid, onderwerping en de voorbede voor 
de Overheid. Hierna sloot de heer De Jong deze 
vergadering met dankzegging. 

ENGWIERUM. 

Landstormavond ! 
Konden we verleden jaar bijna niet in de Herv. 

Kerk, ditmaal hadden er nog wel een paar bij ge
kund. De griep zal hier zeker ook wel schuld aan 
hebben. De nieuwe films vonden veel bijval. Zoowel 
't Koninklijke Paleis en 't prachtige Stadhuis van 
Steenwijk, als 't eenvoudige huisje van Sytze en 
Maaike, temidden van riet en water, werdi;m ver
toond. Beetsterzwaag had de meeste belangstelling. 
Geen wonder. Daar zag je veel oude bekenden, vaak 
zonder dat ze er zelf erg in hadden: Pietje, met de 
witte muts op 't hoofd, die nieuwsgierig van de fiets 
stapt in Drachten om al die Bijzondere Vrijwillige 
Landstormers achterna te zien. Feitsma van Wom
mels, zeker één van de oudste landstormers, in zih 
auto, de verschillende besturen en autoriteiten. Ett 
dan niet te vergeten, onze propagandist, toen druk 
hinkende, thans ijverig uitlegging doende van alles 
wat op 't doek getooverd werd. Zijn woorden en die 
van onze beide dominees, zullen, hopen we_, bijgedra• 
gen hebben tot meerdere belangstelling voor onzen 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

LEERDAM. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm "Afd. Leer
dam" hield een schietwedstrijd en de uitreiking der 
prijzen had plaats in café Kemp. 

Nadat de Pl. Leider, W. Vroegh, in een korte 
Rpeech de aanwezigen welkom had geheeten, nam 
Mr. Van Geldorp Meddens, secr. der Gew. Lanclstorm
comm1ss1e. Nieuwe Hollandsche Waterlinie, het 
woord en zette het verschil tusschen Burgerwacht en 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm uiteen. 

Hierna ging hij over tot uitreiking der prijzen. 
le prijs J. Visser, 2e pr. C. den Hartog, 3e pr. H. 

Schaap, 4e pr. ~- r. van Delsen, 5e pr. J. Hoogen
huizen, 6e pr. P. van de Laar, 7e pr. R. Hoofdakker, 
Se pr. J. Bel, 9e pr. T. Kon, l0e pr. S. Steenbe-k, 
lle pr. W. K:unpers, 12e pr. H. Kool, 13e pr. J. van 
der Leeden, 14e pr. J. van Krieken, 15e pr. A. van 
Soest. 

Bovendien werden nog een 15-tal troostprijzen uit
gereikt. 

KLAASWAAL. 

Den 30sten December werd een filmavond ge
geven in het "Wapen van Holland", uitgaande van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. De zaal 
was vol. Het is een zeer gezellige avond geweest. 
Deze vergadering werd geopend door den Burge
meester van .t(laaswaal, eere-voorzitter der Plaatse
lijke Commissie, die met een kort woord allen een 
hartelijk welkom toeriep. Daarna werd de gelegen
heid gegeven, de film te vertoonen. Het begin was 
het portret van de Koninklijke Familie, waarbij het 
Wilhelmus gezongen werd. Daarna werden de ver
schillende, door de Koningin in ons land afgelegde 
reizen, gezien, Vervolgens de opening der Kamers, 
en bezoeken aan de noodlijdenden, gebracht tijdens 
den watersnood. En dan hoe de "Friesche Jongens" 
de gouden koets trokken. Allemaal bewijzen van 
verknochtheid aan het Oranjehuis. Verder de op
richting van den Bijzonderen Landstorm, de uitrei
king van het vaandel door Mevr. Harinxma Thoe 
Sloten, en verschillende gehouden landdagen. Nu en 
dan werd een verklarend woord door luitenant 
Groenendijk gesproken. In de pauze werd gecollec
teerd ten bate der Plaatselijke Landstormcommissie. 
De burgemeester sloot deze vergadering met een 
pitiig woord tot opwekking om den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm te steunen. Het is voor leden 
en geïntroduceerden van landstormers een genotvolle 
avond geweest en allen hebben kunnen zien het 
belang en het n , van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm voor ons land. 

MAASTRICHT .. 

De afdeeling Maastricht van het Landstormkorps 
Llmburgsche Jagers heeft 27 Januari een goedge
slaagden feestavond gehouden in de Royal Cinema, 
waar o. a. de landstormfilm werd vertoond. 

Er was een vrij drukke belangstelling voor -deze 
feestbijeenkoin~t, toen Jhr. Testti-, voorzitter der 
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plaatselijke landstormcommissie, met korte, sympa
thieke woorden de aanwezigen, w.o. de Commissaris 
der Koningin, garnizoenscommandant overste Och
sendorf en luitenant-kolonel Alma, commandant der 
!Ie divisie Kon. Marechaussées. verwelkomde. 

De avond werd in gezet met het "Wien Neerlandsch 
Bloed', terwijl op het witte doek de beeltenissen van 
H. M. de Koningin, H. K. H. de P1inses en H. M. 
de Koningin-Moeder werden geprojecteerd, welke 
hulde luid applaus kreeg 

De heer H. Schrijnemakers zong, met pianobege
leiding van den heer P. Reinards, een drietal liede
ren, waarvoor de zanger applaus kreeg, terwijl ook 
de pianist om zijn welverzorgd accompagnement een 
gedeelte van dit applaus verdiende. 

De landstormfilm had belangstelling om de vele 
interessante opnamen niet alleen, maar ook om den 
duidelijken uitleg van de administratieve en mili
taire organisatie van het instituut van den Vrijwil
ligen Landstorm, dat thans 1152 plaatselijke afdee
lingen telt, ter gezamenlijke sterkte van 55.000 man 
ongeveer. 

De film gaf mooie afbeeldingen van de wijze, 
waarop onze Koningin in dagen van voor- en tegen
spoed met het lief en leed harer onderdanen mede
leeft o. a. Kon. bezoeken aan verschillende plaatsen 
in ons land, inspecties van het veldleger, en vooral 
de spontane huldiging van de Kon, familie tijdens de 
revolutie-dreiging in 1918; na afbeelding der bezoe
ken tijdens den Watersnood aan de overstroomde ge
bieden, kwam de landstormpropaganda, hoe het korps 
georganiseerd werd, hoe het korps propagee1·end 
werkte met het houden van landdagen, oefeningen 
enz. De film had volle aandacht. 

De reserve-kapitein Krol! sprak namens de com
missie dankwoorden voor de betoonde belangstelling 
en den ondervonden steun, en hoopte op goede resul
taten van de propaganda, van dezen geslaagden 
avond uitgaande. 

GIESSENDAM. 

Maandag 7 Febr. j.l. vergaderde de afdeeling Gies
sendam van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
in de bovenzaal van hotel "Dekker". De propagan
dist Luitenant Groenendijk wees op het ontstaan en 
de blijvende noodzakelijkheid van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. Hij wees op de gestadige 
groei ook in Giessendam, waar het ledenaantal in 
ruim een jaar van 8 tot 25 leden steeg. Vervolgens 
werden de prijzen uitgereikt en wel J. Leenman le 
prijs, een rookstandaard; Jac. Huisman, 2e prijs, een 
beeld (leeuw); K. Nederveen, 3e prijs, een kranten
hanger; J. Koppelaar, 4e prijs, een tabakspot; D. d. 
Uil, 5e prijs, een luciferpotje; T. d. Ruiter, 6e pr., 
een pronkstukje. 

't Was een gezellige avond. 

VLISSINGEN. 

10 Februari werd in het Alhambra-theater voor 
de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstom 
te Vlissingen en omstreken de Landstormfilm ver
toond. 

De heer Umbgrove, lid van het provinciaal comité 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in Zee
land sprak bij het begin een woord van welkom en 
deelde mede, dat de burgemeester verhinderd was 
tegenwoordig te zijn. Met groot genoegen zag 
spreker de talrijke opkomst, waarvan verschillende 
leden met hun vrouwen van ver gekomen waren. 
Spreker wees er op dat nog steeds van meerdere 
zijden getracht wordt het wettig gezag te ond~r
mijnen en daarom is het zoo noodig, dat er in het 
land een macht bestaat, welke zich schaart rondom 
H. M. de Koningin en pal staat voor de vrijheid 
van ons volk. 

Hierna werd de Landstormfilm op het doek ge
bracht en werden verschillende tafereelen te zien 
gegeven van oefeningen der Landstormverbanden op 
landdagen in verschillende provincies. 

Zeer mo v. was ook een tocht met Hr. Ms. ,,Tromp" 
van Den Helder naar Dordrecht en de aankomst 
aldaar. 

De vertooning van een en ander duurde ruim twee 
uur en met groote belangstelling werden de beelden 
door de talrijke aanwezigen gevolgd. 

Aan het einde richtte de heer P. G. Laernoes, 
secretaris der Gewestelijke Landstormcommisi,ie 
,,Zeeland" zich nog met een kort woord tot de aan
wezigen, hen ~ankende voor de groote aandacht en 
er op wijzende, dat het vertoonde een duidelijk beeld 
geeft van de belangrijke plaats, welke de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm inneemt en dat het een macht 
is, waarmede te rekenen valt. 

Op spreker's verzoek werden tot slot door allen 
staande twee _coupletten van het Wilhelmus gezongen. 

---------------------
LANGERAK-NIEUWPOORT. 

Donderdagavond 10 Februari 1927 werd in 
het Raadhuis te Langerak een vergadering ge
houden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm alhier. 

De voorzitter der afdeeling, de heer G. B. 
Fortuyn, burgemeester dezer gemeenten, opende 
de vergadering en gaf na een korte inleiding het 
woord aan den propagandist, den heer Groenen
dijk, die een toespraak hield naar aanleiding van 
het devies van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstol'm "Als 't moet". 

Spreker schetste in zijn rede de beteekenis van 
deze drie ·woorden, waarna de voorzitter hem 
dankte voor de zeer duidelijke uiteenzetting, het
geen er ongetwijfeld toe geleid moet hebhen, dat 
de beteekenis van den Bijzonderen Vrijwilligcn 
LanJstorm door de leden nog beter is begrepen. 

Vervolgens had de uitreiking plaats van de 
bij den schietwedstrijd behaalde prijzen. Deze 
waren als volgt: lc pr. M. Verhoeven, i,ehilderij; 
2e pr. G. ç.en Hoed, klokstel; 3e pr. T. Bachanen, 
elcctr. schemerlamp; 4e pr. A. Schep Cz., bloem
pot; 5e pr. W. A. van Hof, beeld; 6e pr. A. Slob, 
borstelhanger; 7e pr. "\V. L. Bochanen, plateelcn 
aschbak; Se pr. K. Vuril, kalender. 

Na nog eenige huishoudelijke zaken, waar
onder het inwisselen der legitimatiebewijzen, te 
hebben -geregeld en besproken, werd de vergade
ring, met een woord van dank voor de goede 
opkomst, door den voorzitter gesloten. 

BEEMSTER. 

De plaatselijke Afdeeling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, had onlangs een propa. 
ganda-avond georganiseerd in "Het Heerenhuis", die 
de heerschende griep in aanmerking genomen, door 
een tamelijk flink aantal belangstellenden werd bij• 
gewoond. '.' 

De Voorzitter, Burgemeester De Geus, opende de 
bijeenkomst met een welkom, wees op het doel van 
het Instituut, dat niets anders wil dan handhaving 
van- en steun aan het wettig gezag, niet door rèvo
lutie, doch door evolutie; het vaderland getrouw, 
ook in donkere dagen_; in verband hiermede herinne
rende aan de Novemberdagen van 1918, toen de 
Landstorm paraat was, alsmede in den tijd der 
watersnoodrampen. 

Nadat het le couplet van het oude Wilhelmus 
was gezongen, werd op het witte doek de Landstorm
film geprojecteerd, wat een duidelijk beeld gaf van 
al wat het Instituut als zoodanig beoogt en waarbij 
vele en mooie kiekjes werden gegeven van ver
scheidene Landdagen in verschillende steden gehou
den, met de daaraan verbonden wedstrijden en 
oefeningen. 

Dit jaar zal een Landdag worden gehouden in 
Alkmaar. 

De heer Stadegaard gaf op uitstekende wijze een 
door hem vervaardigde propaganda-voordracht ten 
beste en oogstte veel bijval. 

Na de pauze kregen we te zien de mooie Konink
lijke Biografie-film, die ons een stukje geschiedenis 
uit het Oranjehuis toonde. 

Eenige kluchtige nummers verwierven mede veel 
bijval en de Beemster-film was een waardig slot 
van de vertooningen. 

De heer Oolders, de ijverige Secretaris van het 
verband Alkmaar, waartoe ook Beemst.er behoort, 
gaf in afwisseling met de films, nog een kort.e, doch 

duidelijk uiteenzetting van het doel van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, wat tot resultaat had, 
dat een 7-tal jongelieden zich als lid liet inschrijven. 

Nadat door Burgemeester De Geus, de heeren 

Stadegaard en Poel nog het woord was gevoerd, 
o.m. dank brengende aan degenen, die tot het wel
slagen van dezen avond hadden medegewerkt, werd 

het officieele gedeelte gesloten en bleef men nog 

geruimen tijd zeer gezellig bijeen. 
De Afdeeling Beemster van den Bijzonderen Vrij

willigen Landstorm kan met voldoening op dezen 
avonä terugzien. 



OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. 

Benoemingen. 

Door den Commandant van het Vrijwillig Lancl
stormkorps Motordienst is: in de plaats van den op 
verzoek eervol uit den militairen dienst ontslagen 
Reserve Kapitein v. s. d. H. W. Duykers, benoemd 
tot Districtscommandant van het gewest ,,Stelling 
van Amsterdam" van het Vrijwillig Landstormkorps 
Motordienst de Reserve Kapitein van den Motor
dienst G. J .B. van Hove, Marnixstraat 397, Amster. 
dam; 

wegens het bedanken als zooclanig van den Dis
trictscommandant van het Vrijwillig Landstorm
korps "Kennemerland" van den Motordienst Reserve 
Kapitein v. s. d. W. Dyserinck, benoemd tot Dis
trictscommanadant van voornoemd district de Res. 
Majoor v. s. d. S. Prins, Commandant der afd. No9rd
Holland van het Vrijwillig Landstorm.korps Motor
dienst, de Genestetweg 2, Bloemendaal. 

tot Voorzitter der Gewestelijke Landstormcom
missie "de Meijerij'', de heer F. W. van Beek, 
Burgemeester der gemeente Boxtel; 

tot Commandant van het Vrijwillig Landstorm
korps Motordienst, afd. Noord-Brabant, de heer 
F. Smits van Oyen, te Eindhoven, als opvolger van 
den heer J. W. Baron van Tuyll van Serooskerken 
te Geldrop. 

,,ROTTERDAM.'' 

Op 27 Januari j.l. werd door de a.fdeeling 
,,Rotterdam" in het Olympia Theater alhier een 
feestelijke bijeenkomst gehouden t;1, g0l;gcn
heid van de uitreiking der prijzen, b0haa ld in 
de Plaatselijke Schietwedstrijden. 

Onder de aanwezigen bevonden zieh behalve 
de Voorzitter, Leden en Secretaris der Gewes
telijke C'll Plaatselijke Landstorm Commîssi1' 
,,Rotterdam,,; de Commandant der ::\farinirrs 
Overste Oelc, met de Je Officier, Kapitein II. 
baron van ITeme1·t tot Dingshof, de Comman
dant. der Politietrorpcn te Rotte1·dam, cle Je 
Luitenant Antennisscn, de heer A. B. T. M. 
Driebcck, President Iloofdman van de Rotter
damsche Brandweer met dl'n Secretaris van het 
College. van Hoofdlieden, Kapitein b. cl. , 
C:. Frrni, de Hoofdman dr1· Drandwerr ,Y. 
Poortman, dr hrer0n ,J. van Sillcvoldt en E. A. 
W ely, resp. Voorzitter en Secretaris der 
Scherpschuttersvereeniging "Rotterdam'', Pater 
l<lcssens. Directem van het R.IC ~Iariniers
tehuis, de Commandanten van de Afd. Vaar
tnig<'ndienst en Motordienst, Res. Kapt. 
Dyxhoorn en res. le Luit. Hoevels, de Voorzitter 
en SeC'r. der Afd. .,Rotterèlam" van de Alg. 
Yerg. voor Verlofsofficforen, Res. Kapitein 
l"!ols.tc~n en H,es. lc Luit. Roodenburg, de Res. 
I\.apitem der Grenadiers Mr. Vl. A. C. 1;an Dam 
en nog vele officieren van het Korps, benevem 
vertegenwoordigers Yan den Bond cler Ridders 
M.vV.O., van de Verg. ,,Het Yaderlanéi 
Getrouw'', Onderofficiers en Oud-Oncleroffi
cicrsbonden. c.a. 

De Eere-Voorzitter Burgemcrster '\Vijtema 
was door ambteli,jke bezigheden vcrhindrrd en 
cvenzoo de Hoofdcommissaris van Politie, ter
wijl de Voorzitter der Plaatselijke Commissie, 
Ds. Scholten, door ziekte afwezi o• was. 

De bijeenkomst werd door de~ Voorzitter der 
Gewestelijke Landstorm Com,missie, Res. Luit.
Kolonel van Capelle, geopend. die allen en in 
het bijzonder den Overste Oelc en de V ;rteo-cn
woordigers uit de Burgerij, hartelijk well~om 
heette en het een verblijdend tecken noemde, 
~t men steeds meer belangstelling gaat toonen 
m het werken van den B\jzonderen Vrijwillio-en 
Landstorm. Het jaar 1926 geeft, zoo zeide hij, 
re.d~n tot Je~rede~heid; het aantal bijzondere vrij
willigers 1s m ruime mate toegenomen. Hoewel in 
het afgeloopen jaar door verhuizin.,. enz. het aan
tal vrijwilligers belangrijk verminderde, was de 
toename dermate, dat de sterkte toch aanmer
kelijk is verhoogd o.a. traden 28 Officieren toe. 
In dit verband bracht de spreker in de eerste 
plaats hulde aan de Plaatselijke Leiders en 
Commissiën, die hiertoe hunne krachten hebben 
gegeven, zoomede aan de overige medewerkers 
die moeite, noch bachten hebben gespaard het 
korps zoo sterk mogelijk te maken. 

Spreker herinnerde verder aan de dezen zomer 
gehouden schietoefeningen en aan de ingebruik
neming van de schietbanen in het R. K. Mari
nierstehuis. De wedstrijd op 11 September j.l., 
op een terrein bij tuindorp Vreewijk gehouden, 
h~eft veel belangstelling ondervonden in het 
b.\i.zollder van de Buitenafdeelingen, Spr. hoopte, 

dat een volgende maal de afd. Rotterdam ster
ker vertegenwoordigd zal zijn. 

Aan het slot van zijn rede herinnerde hij 
aan de gebeurtenissen in den nacht van 12 op 13 
N ovembcr j.l. in Indië. 11:i.j verzocht allen een 
stille en eerbiedige hulde te brengen aan hen 
die als slachtoffers van hun trouw aan on; 
land zijn gevallen. In dit verband wekte Over
ste van Cappelle alle vrijwilligers op om alles 
in het werk te stellen om het Instituut van 
~~n Bijz. Vrijw. Landstorm zoo krachtig moge
lJJk te maken om paraat te zijn in de ure des 
gevaars. 

Hierna sp('eldc de muziek het Wilhelmus dat 
door allen staande werd meegezongen en werd 
bezegeld met een d1·iewerf "Leve de Konin
gin". 

Vervolgrns wel'Cl het ruim voorziene pro
grnmnta afgewerkt, waarbij de gedeelten van 
de Lrger- cm Vlootfilm, verklaard door den 
Rcs. Kapt. W. J. M. Linden, zeer in den smaak 
vielen, terwijl de overige gedeelten ook ruime 
bijval oogsten. 

In de pauze worden de pr~jzen, welke bij de 
schietwedstrijden wai·en behaald uito-ereikt. 
Prijswinnaars waren: Scherp. 1. G. J. D~ Mons
houwer; 2. J. IT. Hoek; 3. C. J. J. Dentro; 4. 
F. Ouddce; 5. A. van der Hoeven; 6. C. Beer; 
7. N. D. Greveling; 8. N. J. C. Donker; 9. A. 
Ileyermans; en 10 M. Bolle 

M arga : Lin kcr Maasoever : 1. P. van der 
Does; 2. A. v. d. Velden; 3. V'l. Breda; 4. B. 
v. d. Velden; 5. J. Ilaarmeijer; 6. C. Saarloos; 
7. M. IIollrsteijn; 8. IT. de Kraay; 9. C. de 
Haan; 10 C. Blaak. 

Marga: Rechter l\-Iaasoe·ver.: 1. F. D. v. d. 
Mast; 2. ,T. C. Ko1·eman; 3. C. IIosman; 4. J. 
de Jong; 5. L. II. van Kan; 6. W. Clcmens; 
7. A. P. Yan Reijn; 8. M. Pollmis; 9. E. F. IL 
Bruens; JO. G. F. Fent h; 11. J. J. dé Jong; 
en 12. A. P. Gronevcld. 

Na afloop dezer druk bezochte bijeenkomst 
werden de medewerkers aan dien avond door 
Overste 1;an Capelle dank betuigd. 

ITierhij zij vrrmeld, dat mede wegens het 
heersc-hen der griep, niet op een groot aantal 
bezoekers was gerekend, de opkomst was echter 
de:r-mate, dat eenige laatkomers, in verband 
met de Rtrcnge brpalingen van de Brandweer 
autoritcitl>n enz. enz. zeer tot leedwezen der 
Commissie niet meer <loor den Directeur van 
(wt Theater l~ond0~ worden to~g'3laten. IIet ligt 
m de bcdoelmg bmnen een met te lang t\jds
vcrloop de Leger- en Vlootfilm en, zoo mogelijk 
aangevuld met de Landstorm-Film alhier te 
vcrtoonen teneinde de teleurgesteld.en eenigs
zins tegemoet te komen. 

VLAARDINGEN EN SCHIEDAM. 

Bij den gehouden schietwedstrijd tusschen de 
afdeelingen Vlaardingen en Schiedam van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is de zilveren 
wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Miss
Blanche--sigarettenfabriek, als le prijs voor de eetste 
maal gewonnen door de afdeeling Vlaardingen, zoo
dat de 2e prijs, de zilveren lauwerkrans, beschik
baar gesteld d~or de Lever's Zeepmaatschappij, ten 
deel gevallen 1s aan de afdeeling Schiedam. 

BODEGRAVEN. 
Onder groote belangstelling van leden en genoodig

den gaf de Afdeeling "Bodegraven" van den Bijzon· 
deren Vrijwilligen Landstorm 12 Januari een feest• 
vergadering. De leiding berustte bij den Voorzitter 
van den Landstorm, Dr. S. Beye. Deze verwelkom
de na opening den Secr. van de Nationale Landstorm 
Commis~ie Luit. Boulogne, den Secretaris van de 
Gewestelijke Landstorm Commissie Luit. L. v. Pelt, 
den oud-leider G. v. d. Bijl, het Gemeentebestuur, af
gevaardigden van Zustervereen., bestuur van Burger• 
wacht en Schietvereeniging "Willem Tell", het Man
dolinekwartet, dat belangeloos zou spelen, den ijveri
gen Secretaris van de plaatselijke Commissie, tevens 
leider der afd., den heer C. v. d. Veer en verder alle 
aanwezigen. De plaatselijke Commissie bestaat uft de 
navolgende heeren: Mr. C. S. van Dobben de Bruijn, 
Burgemeester der Gemeente, Eere-Voorzitter; Dr. 
S. Beije, Voorzitter; J. v. d. Giesen, 2e Voorzitter; 
Leden: L. Hortensius, A. de Vos, Ds. Joh. Dam, Pred. 
Geref. Kerk; J. Th. v. Ghesel Grothe, Ds. G. A. 
Pott, Pred. N. H. Kerk; P. M. Smit, P. Turkenburg, 
F. A. Keet, Pastoor R. K. Kerk, G. Kramer, C. v. d. 
Veer, Secretaris. 

Het doel van de samenkomst was oorspronkelijk 
de prijsuitdeeling van twee wedstrijden, gehouden in 
November en December 1926, maar de uitbreiding 
tot feestvergadering was door de commissie bedoeld 
als propaganda voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. Door verschillende tableaux zou het doel 
van het instituut nader uitgebeeld worden. Nadat een 
tweetal dames met pianobegeleiding een zangstukje 
gezongen hadden, werd als eerste tableau vertoond 
,,Mars", staande op een trapezium, waarop de woor
den: ,,Wet. en Kracht". Op den achtergrond was aan
gebracht het parool van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm: ,,Als 't moet". Het tooneel gaf mede 
door de in verschillende kleurschakeeringen aange
brachte verlichting een schitterend geheel. Tweede 
tableau: ,,De Landman" met kruiwagen, spade en 
geweer over den schouder. Ook de landman wapent 
zich om de rust in het economisch leven te hand
ha ven. Het derde tableau beeldde den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm uit in al haar verschillende 
afdeelingen: voetvolk, motor-afd., vaartuigendienst, 
telefoon- en spoorwegdienst. Alleen de luchtwacht 
afd. kon niet vertoond worden. 

Tijdens dit tableau werd door enkele dames ge
zongen: ,,Wij willen Holland houden". 't Vierde ta
beau schetste ons het roerende afscheid van man en 
vrouw; 't was doodstil in de zaal, toen een stem riep: 
,,Terwille van de orde; terwille van 't gezag; Ter
wille van mijn Koningin, doe ik al wat ik vermag. 
Ik geef mijn goed, mijn bloed ... als 't moet". Het 
vijfde tableau waarin de practische arbeid van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Lan!Jstorm werd vertoond, 
had buitengewon succes. Toen het scherm opging, 
troonde de Ned. Maagd in Koninklijk kleed op haar 
troon. 

Terwijl ze daar zit, stormt plotseling een bende 
revolutionairen de zaal binnen; onder geweldig 
lawaai eischen ze de macht voor zich op. Als zij tot 
de daad willen overgaan, r11kt een sectie soldaten 
op; er ontstaat een gevecht, dat eerst onbeslist blijft, 
maar een afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm valt hen in den rug aan en voor deze 
overmacht moeten de revolutionairen bukken en zich 
overgeven. Bij de soldaten waren twee gewonden ge
vallen, die door hospitaalsoldaten en de pleegzusters 
werden verbonden en vervoerd. 
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Na afloop hiervan vereenigen allen zich in een 
grootsch tableau, waarop de vergadering spontaan 
aanhief het Wilhelmus. 

Het laatste tableau aan 't eind der vergadering 
toonde ons de dank van het Wettig- Gezag aan den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Ook dit tableau, 
waar de Ned. Maagd is omgeven door den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm, en waar zij een ver
tegenwoordiger lauwert, was prachtig verzorgd en 
verkreeg aller bewondering. Telkens werd door 
enkele dames een toepasselijk vaderlandsch lied ge
zongen. Deze tableaux waren wel de hoofdschotel 
voor dien avond. Verbazend jammer, dat de foto's, 
die genomen waren, totaal mislukt zijn. Ze hadden 
anders tusschen het verslag een plaats gekregen in 
ons Landstormblad, en zouden een prachtillustratie 
hebben kunnen zijn van den arbeid der Bijzondere 
Vrijwillige Landstormers. 

Luitenant Boulogne sprak in gloedvolle woorden 
zijn bewondering uit over de opgevoerde tableaux 
en merkte op, dat de afdeeling uitnemend het doel 
en de bestemming hierin had weten neer te leggen. 
Spr. roemde den ijver der afdeeling, in het bijzonder 
haar secretaris, die de leider en de ziel der afdee
ling is en aan wien deze moo' , avond te danken is. 
Daarop schetste hij de kracht van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. Het voetvolk telde 48599 
man. Daarnaa~t wru:en dan de afd. Spoorwegdienst 
met 1200 ruim, de Luchtwacht met 3000 man ruim, 
de motorafdeeling met 7000 man ruim, terwijl c'e 
vaartuigendienst slechts enkele honderden mannen 
bezit, hoewel het materiaal zeer veel is; deze dienst 
is in hoofdzaak bestemd om de steden in tijd van 
nood van levensmiddelen te voorzien. Spr. me1·kt 
nog op, dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm telt 
960 plaatselijke commisies, 1100 afdeelingen onder 
bevel van 1350 officieren. 

Op voortreffelijke wijze vulde een kwartet van 
de Mandolineclub "Internos", met haar zachte 
muziek den tijd, terwijl voor tableaux of samen
spraak het podium in gereedheid werd gebracht. Als 
aangename afwisseling werden koddige samen
spraken gehouden. Luitenant van Pelt bracht zijn ge
lukwenschen aan de nieuwe commissie, aan haar 
voorzitter Dr. Beye, aan den ijverigen leider, den 
heer C. v. d. Veer, die zeker den stoot gaf voor de 
nieuwe actie. Hij herinnerde aan de dagen van 1918, 
hoe 10oral in Friesland de mannen gereed stonden, 
De oud-leider v. d. Bijl bracht alle lof aan zijn 
opvolger, want hij heeft in 1 jaar meer tot stand 
gebracht dan spr. ln 4 jaren voor hem. De leider C. 
v. d. Veer merkte op, dat v. d. Bijl wel veel deed, 
want hij legde den grondslag, waarop spr. gemakke
lijk voortbouwde. Hij wekte op in een collecte bij te 
dragen voor de onkosten. Deze collecte bracht op 
ongeveer f 25. Tusschen de verschillende punten 
van het program in had de prijsuitreiking, het 
eigenlijke doel, plaats van de twee gehouden wed
strijden. De volgende prijzen werden behaald: 

Over November. 
Marga. lste afd. lste pr. T. Zaal, 2e pr. C. v. d. 

Veer, 3de pr. J. Th. v. Ghesel Grothe; 2de afd. lste 
pr. T. Andeweg, 2e pr. A.v. d. Boon, 3e pr. J. Voor
douw; 3de afd. lste pr. W. Verburg, 2e pr. C. J. v. 
Dijk, 3e pr. W. r. d. Giesen; 4e afd. lste pr. H. K. 
v. Groeningen, 2e pr. P. Oostrom, 3e pr. J. v. Groe
ningen; 5de afd. lste ·pr. M. C. Groenendijk, 2e pr. 
A. L. Bakker. 

Eere-afd. lste pr. J. v. d. Giesen. 

Buks. lste afd. lste pr. T. Zaal, 2e pr. J. v. d. Pol, 

3e pr. A. Velenturf, 4e pr. J. Th. v. Gheel Grothe; 
2de afd. lste pr. I. de Vlieger, 2e pr. W. Verburg, 
3e pr. J. J. Hoogendoorn, 4e pr. G. Haring; 3e afd. 
le pr. S. Terlouw, 2e pr. A. v. d. Boon; 4de afd. 
lste pr. C. H. Koot, 2e pr. G. v. d. Laan, 3e pr. K. 
Domubrg; 5de afd. lste pr. T. Andewey. 

Eereafd. lste prijs P. Turkenburg. 

Over December: 
lste klas, . C 1.: lste pr. T. Zaal, 2de pr. C. v. d. 

den van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. De 
plaatselijke leider H. Dijkstra opende de vergade
ring door te laten zingen 't eerste couplet van het 
Wilhelmus en sprak een kort openingswoord naar 
aanleiding van de woorden: Als het moet. 

De heer Schreurer, uit Schoonebeek, vergastte ons 
met zijn toestel op pracl).tige opnamen, zoowel uit 
het binnen- als het buitenland (een prachtmiddel om 
den avond te doen slagen). ' 

Onderwijl konden we tevens genieten van radio-

Foto genomen ter gelegenheid van een schietwedstrijd der Afdeeling Zwartemeer. 

Veer, 3de pr. A. Velenturf, 4de pr. G. Haring, 5de 
pr. T. Andeweg, 6de pr. J. v. d. Pol, 7de pr. J. Th. 
v. Ghesel Grothe. 

2de klas, C 2: lste pr. A. v. d. Bo:m, 2de pr. W. 
Verburg, 3de pr. C. J. v. Dijk, 4de pr. J. Voórdouw, 
5de pr. C. v. Beek, 6de pr. S. Terlouw, 7de pr. G. v. 
d. Laan, 8ste pr. M. Bekker, 9de pr. J. J. Hoogen
doorn, l0de pr. I. de Vlieger. 

Klasse B.: lste pr. P. v. 't Haag, 2de pr. H. K. v. 

Groeningen, 3de pr. W. v. d. Giesen, 4de pr. M. C. 
Groenendijk, 5de pr. C. Batelaan, 6de pr. K Dom
burg, 7de pr. A. Blok. 

Klasse A: lste pr. W. Verduin, 2de pr. C. H. Koot, 
3de pr. A. J. Vlasman, 4de pr. B. v. Staaldumen, 5de 
pr. P. Plomp, 6de pr. T. Rensen, 7de pr. J. v. Groe
ningen, 8ste pr. A. L. Bakker en 9de pr. A. de 
Lange. · 

Door een vriend van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm was een medaille uitgeloofd voor dengene, 
die gedurende den wedstrijd het meeste aantal roze,1 
schoot. Prijswinner was A. Velenturf. 

Aan het slot van de feestvergadering, die een 
prachtig geslaagde mag genoemd worden, br3cht Dr. 
Beye een woord van dank aan allen, die hadden 
medegewerkt en overhandigde den directeur van 
"Internos" voor de 4 leden van 't kwartet een lint 
als blijk van erkentelijkheid voor het belangloos 
geven van muziek. Daarop sloot hij deze welgeslaag
de vergadering. 

ZWARTEMEER. 
15 Januari werd alhier een gezellige avond gehou-

muziek, daar de heer v. Os een gratis demonstratie 
gaf. 

Na de pauze, tijdens welke ververschingen wenlen 
rondgediend, verkreeg de secretaris van het Gewes
telijk Bestuur het woord, om de prijzen uit te reiken 
aan de prijswinnaars. Hij deed :;;ulks op zeer aange
name wijze. Bij iederen prijs werd een toepasselijk 
woord geproken. 

De prijzen waren ook zeer aantrekkelijk, dank zij 
de goede zorgen van velen. 

Geschoten was in 3 afdeelingen. De opkomst bij 
de schietoefeningen was steeds zeer goed te noemen. 

De uitslag van den wedstrijd was als volgt: 
Afd. A. (Hoogste afdeeling): 

le prijs A. Mooibroek, theeblad; 2e H. Dijkstr1'., 
½ ciozijn tafelmessen; 3e G. Kappen, broek en boe
zeroen; 4e H. van Hausselt, strik; 5e J, H. H. 
Lippold, boezeroen. 

Afd. B: 
le prijs: J. Wolters, tabakspot met pijp; 2e M. 

Mooibroek, rookstel; 3e J. Vos, portefeuille en beurs; 
4e D. de Wolde, ho~logeketting en beurs; 5e H. v. 
Beilen, wekker; 6e W. Zwiep, wekker; 7e M. Snippe, 
koffiemolen; 8e J. Pol, ½ doz. kopjes en schoteltjes. 

Afd. C: 
H. Schn~iïng, H. Room, H. Bruinewoud, B. Tapper, 

J. Douwsma, J. H. Falke, ieder een pijp; H. de 
Wolde, 2 psalmboekjes. 

Verschillende voordrachten werden nog ten beste 
gegeven. Ruim elf uur slc,ot de leider dezen welge
slaagden avond, na een woord van dank aan allen, 
die meeg~werkt hadden, dezen avond gezellig te doen 
zijn. De zaal was flink bezet. 
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DEN BIJZONDEREN VRfJWILLIGEN LAND5TORM 
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ADRESVERANDERING. 

Wjj vestigen de aandacht .onzer lezers op de 
verandering van het huisadres van onzen Voor
zitter den Heer L. F. DUYMAER VAN TWIST, 
Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

0 u d a d re s: 's Gravenhage, 
Dr .. KUYPERSTRAAT 11. 

N i e uw a d re s: 's-Gravcnhagc, 
RAAMWEG 7. 

Kunnen Bijzondere Vrij willig ers 
d ie den dienstplichtigen leeftijd 
h e bben overschreden, bij den 
B ijzonderen V rijwilligen Land• 
storm BLIJVEN??? 

Ja! 
Voor een goed begrip laten wij eerst 

hieronder volgen een kennisgeving van 
den Inspecteur van den Vrij willigen Land
storm van verleden jaar Februari, waarin 
medegedeeld werd, dat het niet kon ! 

Kennisgeving van den 
I~SPECTEUR VAN DEN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

No. 8085 d.d. 9 Februari 1926. 

R No. 9/1926. 

Onderwerp: 
BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

Aan 
de Aangewezen Commandanten 
van de Korpsen en Verbanden 

Blijkens mededeeling van den Minister van 
Oorlog dd. 29 December 1925 Ile Afdeeling 
No. 99, worden als "bijzondere vrijwilligers" 
slechts aangemerkt dienst- en reserveplichtigen, 
die zich bereid hebben verklaard om in voor
komend geval in hun positie van dienst- of 
reserveplichtig·e, vrijwillig in werkelijken dienst 
te ·lwmen ter handhaving of tot herstel van de 
op.enbare orde of rust. 

De als "bijzonder vrijwilliger" geregistreerde 
dieI\stplichtigen en reserveplichtigen blijven 
dus na hun diensteindiging niet als zoodanig 
geregistreerd. 

Ik verzoek U - in overleg met de geweste
lijke en Plaatselijke Landstormcommissiën -
het vereischte te verrichten, opdat de r egi
stratie · als "bijzondere vrijwilliger" van 
gew·ezen dienst- en reserveplichtigen vóór 1 
Juli 1926 een einde neme, terwijl ook in den 
vervolge de registratie als "bijzondere vrij
williger" van dienst- en reserveplichtigen een 
einde neemt op het tijdstip, waarop de dienst-, 
onderscheidenlijk reserveplicht van belangheb
benden eindigt. 

Met de in het bezit van de bijzondere vrij
willigers, wier registratie een einde neemt, 
zijnde militaire goederen, moet - vóór dat de 
registratie een eind neemt - ge,handeld wor
·den.. als aangeieven in § 11, tweede lid :van 

L.O. 1925, No. 406, I.V.L. R. 115 dd. 18 
November 1925. 

Het spreekt vari 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 een 
militaire organisatie geen deel uit kunnen 
maken en dus eventueel niet onder de wapenen 
kunnen worden geroepen. 

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

Zoodra een en ander is uitgevoerd, dus uiter
lijk 1 Juli 1926, verwacht ik hiervan bericht. 

DE GENERAAL MAJOOR 
INSPECTEUR. 

Wij hebben destijds in ons blad uit
voerig mede~edeeld, dat de inhoud van 
deze missive alleszins diende gerespec
teerd te worden, omdat: 

lo. de Regeering geen recht had van de 
bierbedoelde oudere Bijzondere Vrij
willers gebruik te maken ; 

2o. omdat de Regeering aan deze Vrij
willigers "zonder militaire positie" 
geen tractement, toelage, vergoeding 
of pensioen mocht uitkeeren. 

Gelukkig werd de uitvoering van de 
m1ss1ve opgeschort, totdat in het gebrek 
aan de "militaire positie" was voorzien. 

Dit is thans geschied bij de navolgende 
getroffen maatregelen. 

LEGERORDER 1927, No. 26. 

Ministerieele beschikking van 17 Januari 1927, 
IIde Afd., No. 81. 

Zie ook L. 0. 1922, No. 92. 
VRIJWILLIGE-LANDSTORM-BESCHIKKING. 

In de "Vrijwillige-landstorm-beschikking ' ' 
(L.O. 1922, No. 92, blz. 8 e.v.) moeten de vol
gende wjjzigingen worden aangebracht: 

§ 6. Twee nieuwe leden toevoegen, luidende: 
6. Gewezen gewone dienstplichtigen, zoomede 

gewezen reserveplichtigen en gewezen vrijwilli
gers van land- en zeemacht of van de overzee
sehe weermacht, op wie geen dienstplicht als 
gewoon dienstplichtige, krachtens de Dienst
plichtwet, rust, kunnen worden toegelaten tot 
een verbintenis bij den staf van den vrijwilligen 
landstorm, met bestemming voo1· het verrichten 
van gewapenden dienst, uitsluitend voor hand
having of tot herstel van de openbare orde of 
1·ust. 

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

§8. Drie 1ueuwe leden toevoegen, luidende: 
6. De in het vijfde en zesde lid van § 6 be

doelde vrijwilligers behoeven niet aan oefenin
gen deel te nemen, doch zijn, voor zoover de 
inspecteur het noodig acht, verplicht elk jaar 
eenmaal in werkelijken dienst te komen, ten
einde te worden onderworpen aan een onder
zoek over de tot hun uitrusting behoorende en 
aan hen uitgereikte goederen. 

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

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

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

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

DE NIEUWE VERBINTENIS VOOR 
GEWEZEN DIENSTPLICHTIGEN ENZ. 

MODEL. 

§ 6. Vrijw. Landst. Beschikking. 

VRIJWILLIGE LANDSTORM. 

Ondergeteekende P) 
als bevoegd ingevolge § 2 van de Vrijwillige-land· 
storm-beschikking om ten aanzien van het ontwerp 
dezer akte, het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart 
te hebben aangenomen (2 ) 

om het Rijk uiterlijk tot den lsten October van het 
jaar (3 ) te dienen als bijzonder vrijwilli
ger, met bestemming voor het verrichten van gewa
penden dienst, uitsluitend voor handhaving of tot 
herstel van de openbare orde of rust, bij (4 ) 

(2) verklaart 
zich te hebben doen aannemen tot vermeld doeleinde. 

Contractanten zijn verder overeengekomen: 

dat de Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm bevoegd is de loopende verbintenis zonder 
formaliteit te verbreken, ingeval hij of de vrijwilli
ger dit om eenige reden noodig of wenschelijk oor
deelt; 

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

dat de vrijwilliger - voor zoover hij in het bezit 
van kleeding en uitrusting wenscht te blijven -
verplicht is, voor zoover de Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm het noodig acht, elk jaar 
éénmaal in werkelijken dienst te komen, ten einde 
inspectie te maken met de in zijn bezit zijnde rijks
goederen en - voor zoover de goederen niet in den 
vereischten staat blijken te verkeeren - nogmaals 
voor een herhaalde inspectie in werkelijken ,dienst 
te komen. 

l 
Hiervan is te 6 ) • deze akte opgemaakt 

in drievoud en door beide contractanten onderteekend 



Elk der contractanten heeft een exemplaar daar-
van behouden, '1) (8) (B) 

BEKRACHTIGING, 

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

's-Gravenhage, 192 • 

De Generaal-Majoor, Adjudant in Buitenge
gewonen Dienst van H.M. de Koningin. w.n. 

lnspect. v. d. Vrijwilligen Landst01·m. 
(Il) 

( 1 ) Geslachtsnaam, voornamen, rang van den 
Aangewezen Commandant. 

( 2 ) Geslachtsnaam, voornamen, voormalige positie 
van den aangenomén persoon. 

( 3 ) Jaar, waarin de verbintenis onder normale om
stándigheden moet eindigen. 

( 4 ) Verband of Korps, waarin de Bijzondere Vrij-
willigers bij mobilisatie zijn georganiseerd. 

( 5 ) Handteekening. 
(•) Plaats en datum. 
( 7 ) Een exemplaar is bestemd voor den Inspecteur. 
( 8 en 11 ) Handteekening der contractanten. 

OPMERK.INGEN. 

Bij de verbintenissen moeten worden overgelegd: 
lo. een bewijs van goed gedrag afgegeven door den 

Burgemeester der Gemeente, waar de aange
nomene gevestigd is; 

20. een uittreksel uit het stamboek of andere offi
cieele gegevens betreffende den vorigen dienst 
van den vrijwilliger. 

Kennisgeving 
van den Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm, No. 483, van 25 Februari 
1921, aan de Aangewezen Oom.mandanten 
der Verbanden en Korpsen. 

Ter uitvoering van de M. B. d.d. 17 Januari 
1927, IIde Afdeeling No. 81 (L.O. 1927, No. 26), 
bepaal ik het volgende. 

Alleen de Aangewezen Commandanten mogen 
het Rijk vertegenwoordigen bij het sluiten der 
in punt 6 bedoelde verbintenissen. 

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

Andere personen kunnen wel voorloopig aan
nemen, doch in de verbintenis-acte wordt de 
aangewezen Commandant ve1,meld. 

Tot het voorloopig aannemen van de o.w. 
vrijwilligers is de medewerking ingeroepen van 
de Nationale Landstorm Commissie en haar 
organen, welke medewerking bereids is toege
zegd. 

In de verbintenis-acte moet bij (3) worden 
ingevuld het jaar, waa1-; n de vrijwilliger 50 jaar 
oud wordt. 

De bekrachtiging der verbintenissen ge
schiedt door mjj, 

De verbintenis-acten worden daartoe, verge
zeld van een uittreksel uit het stamboek of 
andere officieele gegevens betreffende den vori
gen dienst van den vrijwilliger, alsmede van 
een bewijs van goed gedrag, aan mij opge
zonden. 

Uit bedoelde gegevens moet tevens de geboor
tedatum. van den vrijwilliger blijken. 

De verbintenis-acten zullen door mijn zorg 
worden gedrukt en - naar behoefte - aan de 
Nationale Landstorm Commissie en de aange
wezen commandanten worden verstrekt. 

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

Zij kunnen - naar verkiezing - de in hun 
bezit zijnde militaire goederen al of niet in• 
leveren. 

Worden die goederen ingeleverd, dan dient 
daarmede te worden gehandeld, als aangegeven 
in de M.B. van 3 November 1926, VIIde Afd., 
No. 151 0, L.O. 1926, No. 335, R. No. 122 d.d. 
13 November 1926. 

Leveren zij die goederen niet in, dan is op 
hen van toepassing het bepaalde omtrent de 
illspectiën, opgenomen in de verbinten_isacte. 

Mijn brief van 9 Februari 1926, No. 8085/'25 
blijft dus alleen van kracht ten aanzien van de 
bijzondere vrijwilligers, die gewezen vrijwilli
ger, gewezen dienst- of reserveplichtige zijnde, 
geen verbintenis als bedoeld in L. 0. 1927, No. 
26 wenschen te sluiten. 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

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

In de sterktestaten moeten de Bijzondere 
Vrijwilligers, verbonden ingevolge L.O. 1927, 
No. 26 afzonderlijk worden vermeld'; afzonder
lijke registratie van deze vrijwilligers is niet 
noodig, mits zij in de registers bijv. door onder
streeping met rood, daarin worden aangegeven; 
een en ander onder toevoeging van de aandui
ding "verbonden ingevolge punt 6 § 6 der Vrij
willige Land.stormbeschikking." 

Hier volgt nog de in bovenstaande 
kennisgeving genoemde M. B. van 3 Nov. 
1926. 

LEGERORDER 1926, No. 335. 
Ministerieele beschikking van 3 November 1926, 

Vilde Afd., No. 151 0. 

INLEVERING VAN GOEDEREN DOOR DIENST• 
PLICHTIGEN, DIE NAAR DE AANVULLINGS· 

RESERVE ZIJN OVERGEGAAN. 

§ l.Lichting. 
1. In December 1926 worden de rijksgoederen, 

verstrekt aan de gewone dienstplichtigen der 
landmaeht van de lichting 1911 ingeleverd, voor 
zoover de inlevéring van deze goederen niet 
reeds eerder heeft plaats gehad. 

----------------
§ 2. Bijzondere Vrijwilligers. 
1. Van de in § 1 bedoelde inlevering zijn vrij

gesteld de dienstplichtigen, die als "bijzondere 
vrijwilliger'' zijn geregistreerd. 

2. De inspecteur van den vrijwilligen land
storm verstrekt vóór 1 December a.s. de noodige 
opgaven betreffende de in het eerste lid bedoelde 
personen aan de hierbij betrokken indeelings
districtscommandanten, onder overlegging van 
de zakboekjes van die dienstplichtigen. 

§ 3. Officier, die goederen in ontvangst neemt. 
1. Het in ontvangst nemen van de goederen 

geschiedt door den indeelingsdistrictscomman
dant, den aan hem toegevoegden officier, of door 
een ander oficier, als in het tweede lid bedoeld. 

§ 21. 
De Inspecteur van den vrijwilligen landstorm 

draagt zorg, dat de aan de in § 2 bedoelde dienst
plichtigen verstrekte rijksgoederen - met uit
zondering van het zakboekje en van het veld
zakboekje - overeenkomstig het bepaalde in 
§ 20, worden ingeleverd en dat van die inle
vE.\ring een aanteekening in het zakboekje wordt 
wordt gesteld, zoodra de registratie als 
,,Bijzondere vrijwilliger'' van deze dienstplich
tigen een einde neemt, hetzij tengevolge van het 
bedanken als zoodanig vóór het einde van den 
dienstplicht, dan wel door het eindigen van 
den dienstplicht van belanghebbenden. 

Wij merken op dat deze nieuwe 
verbintenis verschilt van het bekende 
toetredingsformulier, dat nog voor de 
dienstplichtigen en reserveplichtingen, 
alsmede de buitengewone dienstplich
tigen, die te voren in het leger gediend 
hebben (vroegere landstormplichtigen), 
onveranderd is gebleven. 

De nieuwe verbintenis geeft in tegen
stelling met het toetredingsformulier, de 
vereischte "Militaire positie". 

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

Indien de hierbedoelde vrijwilliger 
kleeding en uitrusting in zijn bezit heeft, 
heeft de verbreking der verbintenis eerst 
plaats na de inlëvering. 

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

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

Contröle-lijsten. 
Zij, die reeds voor eenigen tijd hun controle

lijst en legitimatiebewijs inzonden, maar nog niet 
terug hebben ontvangen, zij bericht, dat de groote 
toevoer ineens het terugzenden heeft vertraagd. 

Binnenkort ontvangt ieder zijn legitimatiebe
wijs retour. 

Mochten er nog mannen zijn, die verzuimden 
hun controlebiljet en legitimatiebewijs ter af
stempeling op te zenden, dan worden zij daartoe 
alsnog dringend uitgenoodigd. 

De Secretaris: 
L. VAN PELT. 

Langehaven 90, Schiedam. 

LANDSTORMKORPS "DE VELUWZOOM". · 

Oprichting van nieuwe afdeelingen. 

Zelhem. 
Alhier fa ern nieuwr afdeeling van den 

Bijzoudrren Vrijwj]]igen Landstonn opgericht 
met een aanvankelijke sterkte van 21 man. 

Vorden. 
In deze gemeente is een nieuwe afdeeling ge

sticht met een sterkte van 22 man. Een plaatse
lijke Lanclstormcommissic is samengesteld met 
den burgemeester als voorzitter en waarin o.a. 
zitting hebben Generaal b.d. J. C. C. Tonnet en 
Baron van den Borch van Vorden. 

's-HERTOGENBOSOH. 
R. K. Militairen-Vereeniging-. 

Met het oog op het afzwaaien van de lichting 
1926 der treinafdeeling IIIe artillerie brigade en de 
najaarsploeg 1926 van de 3e compagnie v111elrijders 
had er in de Militairen Vereeniging een bijeenkomst 
plaats · om de verlofgangers op de hoogte te -brengen 
van het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. Als spreker was dien avond de heer J, 
van Genabeek genoodigd, die in den bre~de uiteen• 
zette de gestage propaganda, wefke er van commu
nistische en socialistische zijde wordt gevoerd tot 
onderdrukking van het gezag en noodigde zijne 
hoorders uit hiertegen stelling te nemen door zich 
als lid van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
aan te melden. Een twintigtal ongeveer gaven zich 
staande de vergadering op. 

De directeur dankt den spreker, legde nog even 
den nadruk op het gesprokene en sloot hierop de 
goedgeslaagde bijeenkomst. 

Goed zoo, Excellentie!! 
Om redenen, ontleend aan de krijgstucht, 

acht ik het gewenscht, dat de garnizoenscom
mandanten, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19c. van het Reglement betreffende de 
Krijgstucht, den last verstrekken tot het in de 
kazernes en andere verblijven van militairen 
der landmacht doen weren van exemplaren van 
het weekblad "De Notenkraker'' en van de 
daarbij behoorende roman "Frank van Wezel 's 
roemruchtige jaren", (Redactie en Administra
tie: Keizersgracht 380, Amsterdam). 

Ik verzoek U, ieder voor zooveel hem betreft, 
het daartoe noodige te verrichten. 

De Ministe,r van Oo-rlog, 
(get.) LAMBOOY. 

AMBT-VOLLENHOVE' 
Der traditie getrouw is ook in dezen winter weer 

schietwedstrijd gehouden op de gewone plaats. Van 
de 21 leden namen hieraan een tiental deel, welke 
alle de verplichte vier series afwerkten. Elke serie 
bestond uit 5 schoten met margapatronen. 

Voor wat de vier hoogste plaatsen betreft was de 
uitslag als volgt: 1. Jan van den Linde Klaaszn., 178 
punten; 2. en 3. Jan van Benthem Ezn. en Evert Win• 
ters Jzn., elk 168 punten; doch de eerste met een 
hoo'gwe serie; 4. Evert -yan de Weteri.11,g, 166 punten. 



HET LANDSTORMBLAD 
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TWEEDE BLAD. 

Luchtwachtdienst. 
Enkele opmerkingen over 

luchtaanvallen. 

(Ver V O 1 g.) 

In aansluiting op het in het vorige blad ver
mèlde, ·wordt medegedeeld, dat de gemiddelde 
snelheid der vliegtuigen in dcn laatsten tijd zeer 
is toegenomen en zelfs op 180 K.::.\I. per uuu kan 
worden gesteld. 

Heeft men met een luchtsrhip reeds herhaal
delijk groote vluc-hten achtrreen gedaan d.w.z. 
zonder tussrhenlanding, ook met vliegtuigrn 
heeft men later groote vluchten achtereen ge
daan (als record zelfs 5450 K.M.) De vh,cht 
New-York~San li'ranrisco wordt gevlogen in 32 
uur. Hiervoor zijn natuurlijk bijzondere toPstel
len noodig. 

Omtrent het gebruik van mariuewatervliegtui
gon aan boord van oorlogsschepen kan worden 
medcgedet>ld, dat men ze tegenwoordig wil plnat
sen op een wagentje, dat door gecomprimeerde 
lu<:ht langs epn rail op dek wordt voortbewogen 
met C'ene snelheid. van + 22 M. per sec., zooclat 
het vliegtuig de noodige voorwaartsche snelheid 
krijgt om op te stijgen. Het wagentje wordt 
tijdig geremd door gecomprimeerde lucht. Dit 
systeein is reeds in toepassing op de oorlogs
schepen der Vereenigde Staten. 

Als voorname aanvalsobjecten voor luchtaan
vallen komen in aanmerking : petroleumopslag
plaatsen, gasfabrieken, clectrische centrales, 
sluiswerken, dokken, spoorwegstations, spoorweg
bruggen, fabrieken voor aanmaak van oorlogs
materiaal, haveninrichtingen, enz. enz. 

'ren einde de krachten niet te veel te verdeclen 
is het noodig gebleken de aanvallen te beperken 
tot objc.<:teu met groot trefvlnk dan wel deze te 
doen door oon groot aantal vliegtuigen in opvol
gende groepen. 

Het dagbombardement is met het oog op den 
vijand voor den aanvaller het gevaarlijkst. 

Bombardementsvliegtuigen voor de aanwen
ding bij dag zijn lichte snelvliegende toestc-llen 
met groote stijgsnelheid, die op ecne hoogte vlie
gen van 5000 l\I. met het oog op het vijandelijk 
aîweergeschu t. 

Met het oog op de vijandelijke jachtvliegtui
gen vond het nachtbombardement in den regel 
het meest toepassing. 

Dit is het minst gevaarlijk, daar alsdan het 
aanvallen in escadrilles zoo niet onmogelijk dan 
toch hoogst moeilijk is en dus kunnen de bom
bardementsvliegtuiJen dan meer on~ei;traft 
naderen. 

Nachtbombardemcntsvliegtuigen zijn groote 
zware vliegtuigen, die een groot gewicht aan 
bommen kunnen medevoeren. Zij zijn niet snel 
en kunnen ook niet snel stijgen. Zij zijn voorzien 
van lichtapparaten om het bombardement de 
grootste uitwerking op het doel te verzekeren. 

Het nachtbomhardementsvliegtuig moet de 
moeilijkheid van koersen voornamelijk overwin
nen door gebruik van het kompas en het voort
durend waarnemen van den bodem onder zich. 

Hierbij komt het gevaar van de z.g.n. nacht
blindheid. Het is n.l. gebleken, dat vliegers, die 
overdag schitterend vlogen, bij nacht onbekwaam 
waren, daar hun gezichtsvermogen zich niet vol
doende kon accomodeeren met de duisternis. Zij 
verloren bij het vliegen bij nacht hun evenwichts
gevoel of konden den afstand tot den grond bij 
het landen niet juist schatten. 

Het treffen des nachts van objecten door 
bommen uit vliegtuigen is vrij moeilijk, te meer 
daar de bom niet loodrecht valt maar volgens 
eene curve, waarvan de kromming grooter is 
naarmate de vliegsnelheid toeneemt. 

De meteorologische dienst was bij de Duit
schers zeer goed ingericht teneinde de vliegers 
en luchtschippers behoorlijk in te lichten over de 
windrichting en windsterkte in hoogere sferen, 
over den vochtigheidstoestand met het oog op 
mist en nevel enz. lederen avond werden de 
meest nauwkeurige weervoorspellingen aan de 
:vliegtuig- en luchtschipstations geseind. 

..A,ls voorbeeld van de waarde dezer weervoor
spellingen het volgende: 

In 1915 was het de maand Januari en ook de 
halve maand Februari voortdurend storm en 
regen uit het Westen. De aanval op Verdun 
werd daardoor uitgesteld. 19 Februari werd 
gunstig weer voorspeld. De operaties begonnen 
en helder droog weer bevestigde de juiste weer
voorspelling. 

::.\Icn heeft getracht het naderen van een object 
bij nacht door vijandelijke luchtvaartuigen langs 
bepaalde luchtwegen te beletten door hinderpa
lrn op 1 e stellen op deze wegen of een net van 
kabelballons, verbonden met elcctrische draden 
op variecrende hoogten, doch het is gebleken, 
dat absoluut beletten der nadering door barrage 
op de luchtwegen onmogelijk is. 

DergC'lijke barrages had men in het Lunen
burgsche, Lotharingsche en in het Saargcbiecl. 

In het begin van den grooten oorlog heeft 
men bij sommige objecten barrageballons plaat
selijk toegepast o.a. in den sector van Amiens 
het station Longneau, dat door een gordel van 

. barrageba llons werd omringd, welke ballons op 
varieerencle hoogten 800-1000 M. ( de toenma
lige plafonds) 's nachts werden opgelaten. 

V cel effectief hadden zij echter ·niet. 
De Italianen hebben voor Venetië in den oor

log een derg. gordel opgesteld om de stad tegen 
de Oostenrijksrhe vliegtuigen te beschermen. 
Het weer is daar in 't alg0meen beter en er is 
minder wind. Het resultaat was, dat de gordel 
zulk een moreel effect op den vijand uitoefende, 
dat gedurende een vol jaar de Oostenrijkschc 
vliegers voorzichtig waren t.o. van deze stad. 
Later probeerden zij het opnieuw deze stad t~ 
naderen, maar verloren door deze barragebal
lons 2 vliegtuigen. 

De Duitschers pasten daarna de barragebal
lons ook toe bij Metz. 

De Franschcn deden dit voor bepaalde objec
ten en wel met hallons-captifs, die op eenzelfde 
hoogte n.ro.l. 2000 l\I. verhinderden, dat de 
vijandèlijke vliegtuigen laag vlogen en door 
dubbele etage-hoogte n.m. 4000 1\1. eene geduchte 
hindernis vonden voor de aanvallende bombar
dementsv Jiegtuigen. 

Voor kleinere objecten als Nancy of een 
fabriekscomplex als Pompey ging dit, maar-voor 
een stad als Parijs was dit hoogst moeilijk. 

Toch ging men na het bombardement van 
Partis eind Januari 1918 aldaar over tot het op
stellen van barrageballons. 

vVat het barragevuur betreft, om eene behoor
lijke barrage te verkrijgen heeft men noodig een 
zoodanig aantal projectielen, dat hunne trefvlak
ken elkaar raken. 

Voor eene verticale barrage van 500 1\12. met 
brisantgranaten van 7.5 c.M. heeft men noodig 
+ 1000 schoten en daar deze vrijwel gelijktijdig 

· moeten springen eischt dit reeds + 100 vuur
monden. Het barragevuur voor groote strooken 
kan men dus gerust illusoir noemen. 

Oriëntccring kan men beletten door het ver
wekken van rook. Dit moet dan natuurlijk ge
schieden over eene groote breedte, daar ander::; 
juist de aandacht der vliegers op het te bombar
deeren object wordt gevestigd. Bij sterken wind 
is rookcamouflage onmogelijk. De · rookontwikke
ling moet aanvangen als het vijandelijk vliegtuig 
op + 25 K.1\1. afstand is van het te camouflee
ren punt. 

In den grooten oorlog is o.a. de vijver in het 
park te Versailles door rook gecamoufleerd. Deze 
vijver heeft den vorm van een kruis en biedt een 
uitstekend oriënteeringspunt voor de vliegers. 

Naast deze camouflage door rookgenerators 
worden schijnobjecten opgericht op verschillende 
afätanden van het object op weinig kwetsbare 
punten. Door een ingenieuse verlichting van 
deze objecten beantwoordden zij vrij goed aan 
het gestelde doel. 

In Londen heeft men in den grooten oorlog 
tegen lu~htbombardement schijnobjecten opge
richt. l\Ien omheinde bepaalde grondoppervlak
ten en deze werden als geheim en streng verbo
den terrein aangeduid. Niemand mocht deze ter
reinen naderen en alras werd het gerucht ver
spreid, 'dat aldaar eene geheime fabriek van 
explosieve stoffen was opgericht. 

In werkelijkheid was er slechts een los getim
merde loods met veel electrische lichten, die ge
draaid konden worden en alzoo vanuit de lucht 
den indruk gaven van een ~abriek in werking. 

Zoodra een luchtaanval dreigde, werden de 
lichten dezer schijnobjecten gedraaid en hoopte 
men, dat dit lokaas den vijand zou aantrekken. 

Echter bleken deze geheime plaatsen al spoe
dig niet meer geheim te zijn :voor den :vijand. 

INGEZONDEN. 
Aan de Redactie 

van het Landstormblad te 's-Gravenhage 

In het Februari-nummer van Uw orgaan vond i 
onder het opschrift "De grootste gemeene deeler", 
eenige wenken ten aanzien van een door afdeelingen 
van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm te vol
gen gedragslijn, eindigende met den raad, dat Insti
tuut niet levendig te houden, door 't organiseeren van 
feestjes en a~tracties, daar het anders waard is, den 
smadelijken weg van de Schut
ter ij te volgen. Tegen die laatste woorden wil ik 
een woord van protest uiten. Het komt mij voor, dat 
die oud-vaderlandsche instelling, hoe groot hare ge
breken waren en hoe gering hare waarde ook moge 
geweest zijn, als deugdelijke legerreserve in oorlogs
tijd, niet kan gezegd worden een smadelijken weg 
te hebben gevolgd! 

Toen indertijd in verband met nieuwe legerwetten, 
de dienstdoende schutterij ophield te bestaan, werd 
algemeen erkend, dat zij ondanks hare gebrekkige 
regeling, ten spijt van hoon en smaad, waaraan ze 
vaak bloot stond, meermalen met eere haar taak ver
vuld heeft. 

De goede bedoeling die er moge bestaan, om den 
Bijzonderen Vrijwi!Iigen Landstorm te behoeden voor 
het inslaan van eene ongewenschte richting, behoefde 
m.i. geen reden te zijn, om een blaam te werpen 
op eene instelling, die hoe men er ook over mogen. 
hebben gedacht, allerminst op smadelijke wijze is 
verdwenen. Toen, om maar eens een geval te noemen, 
gedurende de spoorwegstaking van 1903, het regi
ment schutterij van Amsterdam, onder b~vel van 
Kolonel Boellaard, den lateren generaal-Majoor, tot 
algemeene tevredenheid van burger- en militaire 
autoriteiten zijn lang niet gemakkelijken dienst ver
richtte, bleek op overtuigende manier, hoe die veel 
gehoonde schutters hun plicht wisten te doen. Wan
neer die schutterij den smadelijken weg had gevolgd, 
zou voorzeker niet zoo'n groot aantal officieren 
uit hare gelederen afkomstig, in latere jaren zich 
geroepen hebben gevoeld, om tot landweer en land
storm toe te treden. (Er zijn er onder, die het tot, 
de hoogste legerrangen hebben gebracht!) 

Tegenover de oude schutterij in het algemeen en 
voor die officieren in het bijzonder, vind ik bedoelàè 
uitdrukking grievend, omdat ze op geen grond ván 
waarheid berust. 

Indien ooit de Bijzondere Vrijwillige Landstorm• 
afdeelingen bewijzen zullen hebben te geven van 
hunne paraatheid, moge het dan den leden gegeven 
zijn zulks met evenveel lof te doen, als eertijds onze 
schutterij h e e f t gedaan. 

LE JOLLE, Res. Kapitein L. S., 
Oud-Officier dd. Schutterij te Amsterdam. 

NASCHRIFT DER REDACTIE VAN HET 
LANDSTORMBLAD. 

Verre van door deze uiteenzetting geprikkeld. 
te geraken, nemen wij haar gaarne als een zeer 
gewaardeerde beschouwing op. Dat wij een 
oogenblik gemeend hebben de gang van zaken 
bij de voormalige Schutterij als een waarschu
wend voorbeeld voor ons Instituut te moeten 
stellen, is ons ingegeven door de gedachte, dat 
deze oer-nationale instelling nimmer had moe
ten verdwijnen. De fout is destijds geweest, dat 
er niet voor gewaakt is, de Schutterij in zoo
danige banen te houden en te leiden, dat zij 
haar fundament in ons volksleven niet kon 
verkiezen. 

Intusschcn nemen wij gaarne de ook in dezen 
gedachtengang nog eenigszins krasse uit- · 
drukking, die wij gebruikten, terug. 

ALKMAAR. 

In ,,'t Gulden Vlies" werd de Landstormfilm ver
toond, welke reeds in zoovele grootere en kleinere 
plaatsen met succes werd afgedraaid. 

De belangstelling van de zijde van het publiek 
was bevredigend. 

De heer P. Oolders, secretaris van de gewestelijke 
Landstormcommissie, heette de ruim 200 aanwezigen 
van harte welkom, in het bijzonder Kapitein van 
Brederode, uit Bergen, de heer Maas Geesteranus en 
Wethouder Ringers. 

Spr. deelde mede, dat Burgemeester W endelaar~ 
Voorzittèr van de afdeeling Alkmaar in verband 
met de begrafenis van oud-burgemeester Ripping, 
waarbij Z.Edelachtbare tegenwoordig was geweest, 
verhinderd was tegenwoordig te zijn. , 

Ook Kapitein De Wolf, Commandant, was wegens) 
een sterfgeval in zijne familie niet aanwezig. _j 
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LANDSTORMFILM 
Reeds 130 vertooningen aangevraagd 

• STEGGERDA . . . . . . . 
• REEUWIJK . . 1 . . . . 

GRIJPSKERK . . • . . . 
OUDEWATER. . . . . . . 
OENKERK . . . . . • . 
WERKENDAM . . • • . 
WOUDSEND . . . . 
LEEUWARDEN . . . . . . 

'-
ZUID-BEIJERLAND . . . . 

• • 
Spr. wenschte voorts de aanwezigen een genoege

lijken avond en sprak den wensch uit, dat de belang
stelling voor het Instituut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm door dezen avond mocht groeien. 

Na eenige schitterende natuuropnamen, werd een 
korte biografische film vertoond van H. M. de 
Koningin. 

Vele gedenkwaardige momenten uit het Regee
ringsleven van onze Landsvrouwe werden hierbij op 
het doek gebracht. 

Ook in de eigenlijke Landstormfilm, die hierna 
vertoond werd, an die geprojecteerd werd door den 
heer A. Ris, alhier, kwam de verschijning van H. M. 
de Koningin meermalen ten tooneele. 

Deze interessante film gaf ons tevens een duide
lijke uiteenzetting van de organisatie, het doel en 
het werken van het instituu;; van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. Vele Landdagen, zooals er 
ook ui Mei a.s. alhier een zal gehouden worden, 
waren verfilmd, waarbij verscheidene vooraanstaan
de figuren van de Landmacht ten tooneele versche
nen. 

In de pauze werd op verzoek van den heer Oolders 
t door de aanwezigen staande een couplet van het 

"Wilhelmus" gezongen. 
De piano-begeleiding door den heer J. Dik, tijdens 

de vertooning der films, verhoogde de aangename 
stemming. 

Met eenige komische bij-films werd de avond be
sloten, welke zeker de belangstelling voor den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm zal hebben doen 
toenemen. 

LANDDAG TE ALKMAAR. 

De datum van dezen landdag is vastgesteld op 14 
Mei e.k. 

EZINGE. 

30 J'anuari was de afd. Ezinge van den Bijzonde-
ren Vrijwilligen Landstorm bijeen, om op de boven-

1 verdieping van de O. L school een schietwedstrijd te 
1 houden, onder leiding van kapitein de Jonge uit 
1 Groningen. De prijzen, welke hiervoor beschikb:;:,r 
, waren gesteld, vielen ten deel aan H. Datema, 
·' Feerwerd, J. Oosterhoff, Ezinge, S. v. d. Zwaag, 

Ezinge en L Damminga, Ezinge, resp. le, 2e, 3e en 
4e prijs, welke na afloop met een zeer toepasselijk 
woord door kap. de Jonge in •t café v. d. Bleek wer-

' den uitgereikt. 

TUITJENHORN. 

De Landdag Commissie van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, afd. Harenkarspel, heeft voor 
den in Mei a.s. te houden Landdag gecollecteerd 
f 79.50. 

De leden onzer afdeeling worden er nogmaals aan 
herinnerd, dat wij zoo spoedig mogelijk hun legiti
matiebewijs ter afstempeling moeten zenden aan 
den secretaris den heer N. P. Kramer. 

HAASTRECHT. 

Op 24 Februari werd alhier in het R. K. Vereeni
gingsgebouw voor de afdeelingen Haastrecht, Stein 
en Vlist de Landstormfilm v.ertoond. Behalve de bijna 
voltallige Plaatselijke Landstorm Commissie, waren 
van de Gewestelijke Landstorm Commissie aanwezig 
de Voo:M'tter ,de heer H. N. Valckenier de Greeve, 
Ka:i;,elt:..a1 Verhoeff en de Secretaris M,r. J. v. Meche-
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len. De heer Valckenier de Greeve opende op de b~
kende prettige wijze, waarna het le gedeelte van 
de film werd vertoond. 

In de pauze zong een der aanwezigen een door 
hem zelf gemaakt lied, getiteld: De Bijzondere Vrij
willige Landstorm, waarmede hij zeer veel succes 
oogstte. Na de pauze het 2e gedeelte van de film. 
Daarna ~prak de voorzitter van de Plaatselijke Land
storm CommiJsie, de heer G. V. W. Baron van 
Hemert tot Dingshof. Hij dankte allen, die dezen 
avond hadden bijgewoond, in 't bijzonder de aan
wezige leden van de Gewestelijke Landstorm Com
missie en wees op de propaganda, die van deze waar
lijk mooie film uitgaat. 

Tot slot bracht de heer Valckeni~r de Greeve een 
woord van dank ar.n de Plaatselijke Commissie, in 
het bij zonder echter aan den Zeer Eerwaarden Heer 
Pastoor A. Waterreus, aan wien de afdeeling dezen 
gezelligen avond heeft te danken, daar hij niet 
alleen alle kosten van de film op zich had genomen, 
maar ook nog de zaal gratis beschikbaa1· had gesteld. 
Met een woord van dank 11,an allen voor hun aan
wezigheid en een drie-werf Hoera yoor H.M. de 
Koningin werd deze bijeenkomst gesloten. 

BODEGRAVEN. 
In het verslag van de feestvergadering gehouden 

den 12 Januari, "'oorkomende in het orgaan van 
Februari . j.l., waarin weergegeven zijn de namen 
van de heeren welke vormen de Plaatselijke Commis
sie, .is door een abuis achter gebleven die van den 
Heer R. M. Loman, Secretaris der Gemeente. 

BERKEL (Z.H.) 

Eindwedstrijd van de gehouden schietoefeningen 
van het gedeelte, dat in Rodenrijs geschoten heeft: 

Klasse A: W. Havenaar 49, J. J. Holleman 47, A. 
Bergwerff 46, W. de Gelder 46, P. F. Zonbergen 45, 
W. van Etten 42, D. Struijk 41, W. Kromkamp 40 
punten. 

Klasse B: A. de Vroed 45, M. v. d. Jagt 42, Ant. 
Klingeman 41, J. de Vrij 39, C. v. d. Stoep 36 
punten. 

Klasse C: H. de Groen 44, S. C. W. Zuidam 39, 
D. v. d. Voort 36, D. T. Driel 30 punten. 

De prijzen werden naar ieders genoegen uitge
zocht, in de volgorde: klasse A, B, C, zoodat de 
tweede prijs viel op den hoogsten schutter van klasse 
B, enz. . 

Wel heeft men ook van dezen wedstrijd kunnen 
leeren, dat er nogal verschil is tussehen schieten en 
prijsschieten. 

Degenen, die geen prijs geschoten hadden, mochten 
2 sigaren als troostprijs aanvaarden, en moeten een 
volgend seizoen hun best doen om een van de prijzen 
machtig te worden. 

Zeer voldaan over de klasseindeeilng en over de 
volgorde van keus op de collectie mooie prijzen, keer
den allen huiswaarts. 

Maandag 21 Febr. Eindwedstrijd bij den heer 
Vermeulen, voor degenen, die er thans komen schie
ten, dus niet voor die leden, welke in Rodenrijs heir 
ben geschoten. 

Gezien de goede geest, welke in onze Afdeeling 
heerscht, past ook mij hier een woord van dank aan 
die leden, welke mij deze campagne terzijde hebben 
gestaan door het werven van een flink aantal bur
gerbegunstigers. 

Dit doet ons goed, het laat ons zien, dat ook 
wij met ons instituut het volle vertrouwen hebben 
van onze medeburgers, en ook zij hun financieelen 
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steun willen geven, opdat onze moreele steun zich 
daardoor kan ontwikkelen. 

Onze eenheid is onze kracht Wij staan pal voor 
het gezag in ons Vaderland. ' 

Prijswinnaars van het gedeelte, dat in 't Dorp, bij 
den heer Vermeulen geschoten heeft, op 21 Febr. 1.1. 

Klasse A: W. v. Herk LFzn.,. met 94 punten, le 
prijs; J. Muilwijk, 91 p., 2e pr.; M. W. Bouwman, 85 
p., 3e pr.; P. Keijzerwaard, 84 p., 4e pr. 

Klasse B.: J. L v. Velzen, met 89 punten, le prijs; 
Abr. Verhoeff, 85 p., 2e pr.; M. O. v. Lienden, 83 p .• 
3e pr.; L v. d. Sman, 79 p., 4e pr. 

Klasse C.: E. Kneppers, met 78 punten, le prijs; 
W. Dekkers, 76 p., 2e pr. 

ELSHOUT. 

Dinsdag 22 Februari werd in 't cafe van den heer 
van Hoorn eene lezing gehouden voor· de Bijzondere 
Vrijwilligers en Oud-Militairen door den hèer A. B. 
Rabou te 's~Bosch. , •" ...... ,,, ,, 

De .zaal was geheel .gevqld :met ·:beláhgst'ellenden. 
Op zeer duidelijke wijze zette spreker het nut en 

het recht van bestaan van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm .uiteen, en zijn lezing,-· getiteld 
"Dreigt er nog gevaar?" Wat de meesten te voren 
nog niet begrepen, moesten zij na afloop van de rede 
volgaarne met hem beamen. Er gaven zich 
nog 7 nieuwe leden op, waarna de voorzitter den 
spreker dankte ~n den wensch uitsprak hem nog 
meer in hun midden te mogen zien. 

Daarna dankte hij de leden en belangstellenden 
voor hunne trouwe opkomst en sloot de bijeenkomst 
met den Christelijken groet. 

DORDRECHT. 
Op 22 Februari vergaderde de Vereeniging voor 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, verband 
Dordrecht in N.A. B. Na een openingswoord van den 
heer J. A. J. Jansen, die in 't bijzonder Mevr. Rolloos 
welkom heette, werd staande een tweetal coupletten 
van het Wilhelmus gezongen. 

Hierna nam luitenant Groenendijk het woord en 
zette in een rede de vele voordeelen van een aan
sluiting bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
uiteen en spoorde ieder aan zich als lid op te geven. 

Vervolgens had de uitreiking plaats van de bij de 
laatste schietwedstrijden behaalde prijzen. Prijswin
naars waren resp. de heeren Groeneveld, Schout, 
Groenendijk, de Haan, Knijf, de Keizer, Mom, v. d. 
Wier, van Festen, de Jong, de Kluijzenaar, Veer
man, van Dalen, Pos. 

Volgens mededeeling van den heer Hoogenboom 
zal dezer dagen een filmavond worden gegeven, 
waarop een film gedraaid wordt van de v~rschillende 
landdagen, o.a. ook die te Dordrecht. 

De heer Jansen, de prijswinners complimenteerend, 
sprak den wensch uit voor de niet-prijswinnaars, dat 
er nog verscheidene schietwedstrijden zouden wor
den gehouden, opdat zij dan ook eens een kansje 
hebben iets te winnen. Er waren reeds veel prij&
winnaars, doch er kunnen er nog meer zijn. 

Het maximum aantal punten was 40, terwijl van 
het aantal punten, waannede de prijzen . gewonnen 
zijn, het hoogste was 36 punten. De avond werd 
opgeluisterd met muziek van mevr. Rolloos en voor
drachten, o.m. een schetsje uit het militair~ leven 
van luitenant Groenendijk, e.a. Na een woord van 
dank voor de belangstelling, uitgesproken door den 
heer Hoogenboom, werd de. avond gesloten. • 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 



DRUNEN. 

27 Februari had alhier een propagandavergadering 
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm plaats. 
Nadat de plaatselijke commandant de heer J. Smits 
een welkomstwoord had gesproken, hield de heer -~· 
Rabou, uit 's-Hertogenbosch, eene rede over nut en 
doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Eenige aanwezigen deden zich inschrijven als lid. 
Nadat herinneringsplaten waren uitgereikt., werd de 
vergadering gesloten. 

BAARDWIJK. 

Dezer dagen waren de oud-militairen te v.m. 
Baardwijk opgeroepen om in het Patronaatsgebouw 
bijeen te komen om aldaar het nut van den Vrijwil
ligen Landstorm te hooren uiteenzetten. Het aantal 
oud-militairen, dat aan de uitnoodiging had gevolg 
gegeven, was niet groot. Onder de aanwezigen 
merkten we o.m. op de Eerw. heer Ds. Louwse 
Kooijmans, terwijl de Z.Eerw. heer pastoor v. Erp 
bericht van verhindering had ingezonden. 

Door Ds. Louwe K-0oijmans werd met een wel
komstwoord de bijeenkomst geopend en de spreker, 
de heer Rabou, commandant van den Bosschen Vrij
willigen Landstorm, ingeleid. 

Deze spreker zette hierna op duidelijke wijze het 
nut van den Vrijwilligen Landstorm uiteen, speciaal 
door te wijzen op het gevaar, dat dreigt van het 
bolsjewisme. Hij schetste de ellendige toestanden in 
Rusland door dit regime geschapen en riep als be
wijs, dat men ool- hier op zijn hoede zijn moest, de 
Novemberdagen van 1918 in de herinnering terug. 
De Vrijw. Landstorm wil waken tegen dit roode ge
vaar door op die wij ze een goed georganiseerde 
en geoefende macht te kunnen stellen tegenover hen, 
die op het oogenblik niet stil zitten, doch een gun
stige gelegenheid afwachten om ook hier de roode 
vaan te planten. 

De spr. deelde verder nog mede dat hij den heer 
W. v. d. Mee had aangezocht en bereid had gevon
den om als leider van een op te richten afdeeling op 
te treden. 

Staande de vergadering traden alle aanwezige 
oud-militairen als lid toe, terwijl allen propaganda 
zullen maken om het ledental uit te breiden. Het ligt 
in •. d.e bedoeling in de zomermaanden geregeld 
schietoefeningen te houden. 

Ds. Louwe Kooijmans dankte in welgekozen be
woordingen den geachten spreker voor diens uit
stekende rede en hoopte, dat allen, die daarvoor in 
aanmerking komen, zich als 'lid zouden aanmelden. 
Men kan zich opgeven bij den bovengenoemden 
plaatselijken leider. 

BERKEL-ENSCHOT. 

Het bestuur van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm had in de school te Berkel een propa
ganda-vergadering belegd. Op verzoek van den com
mandant van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, den heer M. Th. Hogedoorn, opende de bur
gemeester de goedbezochte vergac)ering. De reserve 
eerste luitenant A. Rabou uit 's-Hertogenbosch hield 
vervolgens een propagandistische rede, welke alge
meene instemming verwierf. 

:::>e burgemeester dankte den heer Rabou voor 
zijn geestdriftige en leerzame uiteenzetting, waarna 
hij den leden een gedenkplaat uitreikte. 

Staande de vergadering gaven velen zich nog als 
lid van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op. 

LOPPERSUM. 

Dezer dagen werd alhier in het voormalige · bijz. 
schoolgebouw vertoond "de Landstormfilm". Hoewel 
door het Bureau der Ned. Nat. Vredes-Acties door 
middel van een vlugl!Chrift - dat huis aan huis was 
bezorgd - werd gewaarschuwd "tegen de stelsel
matige en schijnschitterende propaganda van het 
Ned. militairisme" was een groot aantal belangstel
lenden aanwezig. 

De Commandant van de afdeeling Loppersum Tan 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de heer W. 
r.. Pastoor, heette allen welkom '!n wel in het bijzon
der Kapitein De Jonge, B. en W. dezer gemeente, 
allen dit: steun hadden verleend om het vert-Oon'"'"'l 
van de film mogelijk te maken, alsmede het muziek
korps, dat ter opluistering aanwezig· was. 

Door Kapitein De Jonge werd gereleveerd het 
doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. ,e 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm is volgens hèm een 
verzameling van oud-militairen, die zijn tegen de 
revolutie en die het wettig gezag willen steunen. 

Het ko?P,S is geboren in het bekende jaar 1918. 

Het bestaat than::; uit plm. 56000 infanteristen en 
3 afzonderlijke korpsen, n.l. die van den motordienst, 
spoorwegdienst en vaartuigendienst. Het devies 
luidt: ,,Als het moet." 

Hierna werden verschillende films van landdagen 
e.a. vertoond. 

Aan het slot wekte Kapitein De Jonge de aan
wezigen, die zich nog niet hebben aangesloten bij 
den Bijzonderen Vnjwilligen Landstorm, op ,m 
zulks alsnog te doen. 

GROOTEBROEK. 
Door het bestuur van den Vrijwilligen Landstorm 

alhier werd 11 Februari een landstormavond geor
ganiseerd, witarin de welbekende landstormfilm 
werd afgedraaid, zeer ten genoege van de niet over
talrijke aanwezigen. In zijn geheel genomen mag 
het landstorm.comité . hier ter plaatse dankbaar 
terugzien op dezen avond, daar 't doel, het opwekken 
van sympathie voor die instelling, volkomen werd 
bereikt. Een · ardig speechje van onzen Burgemees
ter, den voorzitter van meergenoemd korps, droeg 
er niet weinig toe bij om de aanwezigen meer te 
doen aanvoelen het doel en streven van den Land
storm, die zooals mede uit de film bleek, steeds 
actief zal blijven, onze haardsteden tegen geweld en 
oproer te verdedigen. 

WARFUM. 

25 Januari werd hier onder leiding van kapitein 
De Jonge, van Groningen, voor de afd. Warfum van 
den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm in het hotel 
Dijkema de bekende Landstormfilm vertoond. 

Een zeer belangstellend publiek was opgekomen 
om dezen film te zien. Alles viel zeer in den smaak 
en we twijfelen niet of deze film versterkt de lief
de voor Vaderland en Oranje, terwijl ook doel en 
streven van den Vrijwilligen Landstorm voo.,. velen 
helderder bewust zal worden. Van harte kunnen we 
deze film dan ook aanbevelen. 

GROOTEGAST-DOEZUM. 

27 Januari was hier in het gebouw der Vrije 
Evangelisatie een bijeenkomst van landstormers met 
belangstellenden. De vergadering werd geleid door 
R. Booy alhier, die opende met het laten zingen van 
twee coupletten van het "Wilhelmus" en met gebed. 
Hij heette daarna de talrijke aanwezigen welkom, 
inzonderheid den Burgemeester en kapitein De Jonge, 
en sprak daarna een opwekkend woord, -vaarin hij 
behande1de de drie punten: 1. de zegeningen van de 
binnenlandsche vrede, 2. de schrik der revolutie, 3. 
de taak van den vredelievenden burger. De beteeke
nis van den vrijwilligen landstorm werd hierbij uit
eengezet. Het verdere gedeelte van den avond werd 
de landstormfilm vertoond in gedeelten, afgewisseld 
door muziek van het Chr. fanfarekorps van Groote
gast, en andere films. De kapitein gaf hierbij korte 
en duidelijke toelichtingen. Het was half elf toen de 
leider sloot op gebruikelijke wijze. Allen waren zeer 
voldaan over dezen leerrijken, genotvollen avond. De 
landstorm had een welgeslaagde opwekkings- en 
propagandabijeenkomst. Het gebouw was vol men
schen. 

MEDEMBLIK. 
De Vrijwillige Landstorm hield in het gebouw St. 

Pieter alhier een filmavond. 
De wethouder, de heer J. Bos, deelt mede, dat de 

Burgemeester is verhinderd. Spr. zegt reeds eenige 
malen te hebben gehoord van de mooie film en 
twjJfelt niet of ook te Medemblik zullen allen 
hiervan genieten. Al is de opkomst der Medemblikkers 
verre van schitterend, hulde brengt spr. aan de vele 
buitenmenschen, die ondanks het slechte weer, flink 
zijn vertegenwoordigd. Spr. heet · den heer Oolders 
hartelijk welkom. Allen kennen dezen heer, die den 
Vrijwilligen Landstorm een goed hart toedraagt. Spr. 
hoopt, dat de avond goed moge slagen. 

Hierna worden de filmbeelden vertoond, vanaf de 
geboorte der Koningin en verdere levensepisodes. 
De films gaven een duidelijk beeld wat de Vrijwil
lige Landstorm beoogt. Zeer veel mooie beelden 
werden gegeven van de Landdagen, oefeningen door 
verschillende groepen en personen; bovendien de 
mooie koninklijke Biografiefilm, welke de Oranje
geschiedenis toonde. 

Laten we volstaan met te zeggen, dat alle films 
schitterend waren en duidelijk waren bel!cht. Ter 
afwisseling eenige komische films, welke de lach
spieren danig in werking stelden. Zoo ook een film, 
disponibel gesteld door den Z.Eerw. heer Pastoor, 
verwekte een schaterend gelach. 

De heer Bos j{On dan ook reeds in de pauze zeg
gen, dat het een schitterende avond was, echter was er 
een schaduwkant daar wegens minder goede opkomst 
dan verwacht was, het financieele gedeelte niet toe
reikend was. Dit was jammer voor de ijverige com
missie; laten wij allen iets bijdragen tot dekking der 
kosten. Dat dit algemeen werd goedgevonden bleek 
wel, daar spoedig de som van f 14.75 was bijeenge
bracht. 

Na afloop der films nam de heer Oolders het 
woord en hoopt, dat de beelden, welke de aanwezi
gen hebben gezien, zullen bijdragen tot de algemeene 
belangstelling, in 't bijzonder voor de afdeeling 
Medemblik. 

De heer Bos dankt der, heer Oolders voor den 
aangenamen en nuttigen avond en hoopt dat de afd. 
Medemblik zal groeien. Spr. dankt den heer Vermeu
len voor zijn toepasselijk pianospel. 

De commandant, de heer Krabbedam, brengt 
hierna dank aan allen, in 't bijzonder aan den heer 
Oolders en den filmoperateur, den heer van Esch, 
en roept allen een tot weerziens toe te Alkmaar. 

HOORN. 

Voor een matig bezette zaal werd in café Buiteman 
de Landstormfilm afgedraaid. De voorzitter der 
piaatselijke commissie, de heer J. A. Spigt, verwel
komde inzonderheid burgemeester Middelhoff van 
Hoogkarspel en burgemeester Haverkamp van West
woud, verder enkele andere plaatselijke autoriteiten 
en den heer Oolders, secretaris van het Verband Alk
maar. De film was zeer interessant, vooral de 
vertooning der gemaakte opnamen van de reeds ge
houden Landdagen, met de diverse sportdemonstra
ties trokken aller belangstelling en gaven bij voor
baat eenigen indruk van het verloop van den in Mei 
a.s .te houden Landdag te Alkmaar. Ter afwisseling 
werden verdienste!ijk enkele zangnummers gegeven 
door den heer P. Wagenaar en E. Groot, terwijl bij 
den heer Joh. Morsink de pianobegeleiding in goede 
handen was. Voorts werden we vergast op een duo 
voor 2 pistons met begeleiding van pian' door de 
familie Buiteman. 

Na een dankwoord van burgemeester Haverkamp 
sprak de voorzitter het slotwoord, waarbij sp. de 
autoriteiten dankte voor hun belangstelling, verder 
Dr. Romeyn voor zijn bereidwilligheid om zitting te 
nemen in de plaatselijke commissie en verder allen, 
die hadden meegewerkt tot het welslagen van den 
avond. 

BARNEVELD. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm-Compagnie 
alhier heeft in het Nutsgebouw een propaganda
avond gehouden, waaraan o. m. een aantal officieren 
der artillerie uit Ede hebben medegewerkt. Aan de 
luitenants Enklaar en Kok, die tot de hoofdpersonen 
mochten worden gerekend, werden prachtige kransen 
aangeboden, terwijl, eveneens als blijk van waardee
ring, aan den oud-burgemeester van Nagell en den 
tegenwoordigen burgemeester Westnlr, hun portret 
werd geschonken. 

Voorts werden mevrouw Westrik bloemen geof
freerd. Het was een mooie avond. waarop door ver
schillende sprekers op de noodzakelijkheid van het 
voortbestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm werd gewezen. Talrijke tableaux werden ver
toond, waardoor de geestdrift van de vele aanwezigen 
ten top steeg. Ongetwijfeld zal deze avond ten 
goede komen aan het streven der Landstormers, die 
vol liefde voor H. M. de Koningin, als een hechte 
steun voor vaderland en trouw kunnen worden be
schouwd. 

WAAROM DE COMMUNISTEN DIENST 
NEMEN IN HET LEGER. 

Geen Dienstweigeraars! 
Nog steeds heerscht in verschillende kringen de 

meening, dat het dienstweigeringscontingent der 
soldaten, dat ::ich elk jaar weigert te onderwerpen 
aan den militieplicht, behalve door de anarchisten 
en de revolutionnair anti-militaristen, ook wordt 
samengesteld door de communisten. 

Deze periode is afgesloten. Er is een tijd ge~t, 
dat ook de communisten de rijen der dienstweige
raars kwamen versterken. Zoo heeft b.v. de commu
nist Brommert als dienstweigeraar gevangen ge
zeten. 

Tegenwoordig heeft men echter ,ook al weer op 
aanwijzing van de leiding der Derde Internationale, 
die in Rusland zelf een uitstekend bewapend leger 
op de been bracht, dit principe verloochend. 

Nu is het wel toevallig, dat juist in deze dagen, 



nu de relletjes in het leger nog versch in het ge
heugen liggen, andermaal de "Tribune" komt met 
een kernspreuk van Sinowjew, die het standpunt van 
de communisten in dezen duidelijk uiteenzet: . 

Sinowjew heeft in een zijner redevoeringen gezegd: 
,,Wanneer de reservisten weigeren op te komen, .. 

dan zou dat slechts beteekenen, het leger te be
rooven van de meest klassebewuste elementen e:1 
zou rlit de meest vastberaden strijders voor het 
volk onbewapend laten. 
De "Tribune" drukt hier boven af "Herhalings

oefeningen". 
De bedoeling is duidelijk. Ook dit jaar was de 

1samenwerking waar te nemen tusschen dienstplich
itige communisten en de partij-afdeeling in het be
,trokken garnizoen. 

Het onderzoek naar de oorzaken der relletjes 
heeft dit mede onomstootelijk vastgesteld. Mocht er 
nog iemand zijn, die gelooft in het anti-militarisme 
van den communist, dan kan het van belang zijn de 
spreuk van Sinowjew onder de aandacht te brengen. 

,,Ik zal handhaven." 

OFFICIEREN L UOHTWAOHTDIENST. 

Op initiatief van den heer P. Braat te Ouden
bosch, le luitenant v. s. d. bij het Vrijwillig Land
stormkorps Luchtwachtdienst, worden door eenige 
officieren van dat korps pogingen aangewend, om 
te komen tot eene engere organisatie van alle offi
cieren van den Luchtwachtdienst, welke dienst uit
sluitend uit vrijwilligers bestaat. De persoonlijke 
bedoeling van luitenant Braat is, naar hij ons mede
deelt, de nieuwe organisatie eene onderafdeeling te 
doen vormen van de Vereeniging van Officieren van 
den Motordienst, mits deze er toe zou kunnen 
oesluiten, haren naam dusdanig te wijzigen, dat 
duidelijk uitkome ,dat niet alleen officieren van 
den Motordienst als leden kunnen toetreden. Daar
over valt zeker met het testuur der Vereeniging 
van Officieren van den Motordienst te praten, al 
zal de oplossing niet zoo héél gemakkelijk te vinden 
zijn. Immers - indien, zooals wij vernamen, de 
naam "Vereeniging van Officieren voor speciale 
Diensten" zou worden gewenscht, zoo zouden daar
mede al dadelijk de reserve officieren van de 
Schoolcompagnie van den Motordienst worden uit
gesloten, iets, wat het Bestuur der VereP.nigqig van 
Officieren van den Motordienst zeker nimmer zou 
willen overwegen. Bovendien is het begrip van 
officier voor :.;peciale dienst zeer ruim en strekt zich 
niet alleen uit tot de officieren der Vrijwillige 
Landstorm Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst 
en Luchtwachtdienst, doch ook tot tal van andere 
actieve- en reserve-officieren van verschillende 
wapens en dienstvakken. Die allen in één organi
satie te vereenigen, heeft o.i. geen zin en ligt 
ongetwijfeld ook niet in de bedoeling van den heer 
Braat c.s. Eene andere oplossing zal dus moeten 
worden gezocht en vermoedelijk na onderling over
leg ook wel gevonden worden. Dat de Luchtwacht
Officieren, die met de beide andere Vrijwillige Land
storm Korpsen alléén den Commandant gemeen 
hebben, doch wier dienst overigens van die der 
laatstgenoemde te eenenmale verschilt, behoefte 
gevoelen aan eene nauwere aaneensluiting, welke 
hun dienst zelf hun allerminst verschaffen kan, 
achten wij intussschen alleszins begrijpelijk, hoe 
zeer wij het op prijs stellen, dat velen hunner, bij 
gebrek aan een eigen organisatie, voorloopig bij de 
Officieren van den Motordienst gastvrijheid hebben 
gezocht en gevonden. 

Hunne verhouding toch tot de Officieren van het 
Vrijwillig Landstorm Korps Motordienst is eene 
geheel andere, dan die van de Officieren van de 
Schoolcompagnie Motordienst; deze beide militaire 
organisaties worden, in geval van mobilisatie, geheel 
en al samengesmolten, terwijl, wat den Vaartuigen
dienst betreft, deze door zijn doel, n.l. het militaire 
transport, met den Motordienst ontegenzeggelijk 
nauw verwant is, in tegenstelling met den Lucht
wachtdienst, welks doel toch een totaal andere is. 

Inmiddels stelt de Motorgids hare kolommen voor 
de verdere ontwikkeling der bestaande plannen voor
loopig i;aa:rne beschikbaar. 

( Motorgids.) 

LANDSTORMKORPS "DE VELUWZOOM". 
Opriohting Afd. Dinxperlo. 

Te Dinxperlo is een nieuwe afdeeling van den 
Bijzonclcren Vl'ijwilligen Landstorm opgericht 
met een aanvan~ssterkte Yan 2:~ man en een 
Plaatselijke Commissie, waarvan de voorzitter d,Q 
Burgemeester is. In deze Plaatselijke Commissie 
zitten verder de Secretaris der Gemeente, de 
hulpprediker en eenige notabelen. 

LANDSTORMKORPS "ROTTERDAM ''. 

FRANS GUDDEE. t 

De afdeeling Rotterdam heeft i11 dè af
geloopen maand eèn gevoelig verlies 
geleden door het overlijden van den Ser
geant Vrijwilliger Frans Guddée. 

·weliswaar was hij reeds eenigen tijd 
ernstig ziek, doch toen hem kort geleden 
op zijn ziekbed nog de prijs, door hem 
behaald in d011 schietwedstrijd werd over
handigd, was iedereen overtuigd, dat het 
gevaar geheel gC\veken en hij weer spoe
dig in ons midden zou zijn. Helaas enkele 
dagen daarna vond de pleegzuster bij hare 
nachtelijke ronde hem reeds overleden. 
Groot was dit ycrlies YOor zijn gezin en 
zijn ouders. Guddee toch was een goed 
zoon, en oppassend huisvader. 

Reeds op jeugdigen leeftjjd was hij bij 
het Vv eCJ·baarheidskorps ,.Het Vaderland 
Getrouw" aangesloten, vervolgens was hij 
vrijwilliger bij de "Afdecling Rotterdam 
II" (wielrijders) Yan den Vrijwilligen 
Landstorm, daarna ging hij zijn militaire 
verpliehtingen bij het Leger vervullen en 
werd als Sergeant gedemobiliseerd, van 
welk tijdstip af hij als Bijzonder Vrijwilli
ger was toegetreden. 

Hi,i was een der besten uit de kern -
een werkzaam lid, dat altijd bereid was 
zijn diensten te vcrleenen als 't de goede 
zaak betrof en had o.a. nog een zeer werk
zaam aandeel bij het organiseeren van de 
tocht naar Katwijk, tot het deelnemen aan 
de schietwedstrijden aldaar, bij welke ge
legenheid hij als Colonne-Commandant 
optrad. 

Eenige leden van de Gewestelijke en 
Plaatselijke Commissie en van den Motor
dienst waren Lij zijn teraardebestelli1ig 
aanwèzig en volgden de lijkbaar, die o.m. 
met eenige kransen, waarvan een van het 
Korps en een van de afd. l\foto1·dienst, 
waren gedekt. 

Eén goed ·kameraad en- ftinlr· sttijdcï· 
werd verloren, zijn nagedachtenis zal ech
ter bij allen, die hem gekend hebben in 

1 1 eere blijven. 

AFDEELING RUCPHEN. 

Bestuurswijziging. 

Op verzoek heeft de Heer F. J. Crusio, burge
meester dezer gemeente, het voozitterschap onzer 
afdeeHng bereidwillig aanvaard. Tevens zal de 
Heer C. Theewes, Secretaris der gemeente, den 
hem aangeboden bestuurszetel innemen. 

Het bestuur is dus thans als volgt samenge
steld: Burgemeester Crusio, voorzitter; A. Com
missaris (Plaatselijk Leider), secretaris; Pastoor 
P. Hack en C. Theewes, bestuursleden. 

's-GRA VENZANDE. 
Pinsdag 25 Januari hield de Bijzondere Vrijwil. 

lige Landstorm haar derde jaarvergadering, in de 
zaal van den heer Baars. 

De voorzitter, de heer A. Heus, opende de ver

Binne nkort v e rschijnt : 
2do ge he el ge wij z i g d e druk van den 

HANDLEIDING VOOR DEN 
VRIJWILLIGEN 
BIJZONDERt:N 
LANDSTORM 
S a meng est e Id door 

G. F. BOULOGNE 
Secr. der Nat Landstorm Comm. 

Prijs f 0. 9 0. Toezending na ontv. van postw.· 
of storting op onze Giro rek~ning 

No. 41175 onder verm. van "Handleiding Landstorm". 

Uitgave Dru kkerij ,,VOORTY AREN'' - Den Haag. 

STREEFKERK. 

Door 'de leden van den Bijzonderen Vrijwilligén 
Landstorm te Streefkerk zijn wederom een drietal 
schietoefeningen gehoudén, waarvan de laatste als 
wedstrijd is beschouwd. Van de afdeeling, sterk 33 
leden, hebben een 18-tal aan den wedstrijd deelge
nomen. Er is geschoten met marga. 5 patronen per 
hoofd. Daar er weer e·en 10-tal prijzen beschikbaar 
zijn, zijn de prijswinnaars als volgt: 

H. Plomp, 45 p., le prijs; Joh. Kromhout v. d. 
Meer, 45 p" 2e pr.; J. Noorland, 43 p., 3e pr.; Adr. 
Boel Bz., 43 p., 4e pr.; P. Brand Ez., 40 p., 5e pr.; 
M. J. Spek -Cz., 39 p., Ge pr.; W. Verhoeff Az., 36 p., 
7e pr.; P. de Vos, 35 p., Se pr.; J. C. Verhoeff Cz., 
34 p., 9e pr.; B. v. tl. Wouden, 31 p., l0e prijs. 

Op een daarvoor bepaalden avond zullen de prijzen 
worden uitgereikt. 

INGEZONDEN. 
BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM. 

Men verzoekt ons plaatsing van onderstaand ge
dicht, op den filmavond van den Bijzondèren Vrij
willigen Landstorm te Haa::;trecht, door <len heer 
~ntoon Faaij voorgedragen. . ,, • J 

1 . J . . •; ./ 

De B. V. L. heèft reeds heel wat doorgemaakt · 
En ondanks het feit, dat tegenstanders er op weten 

te vitten, 
Heeft hij van zijn ontstaan af getoond 
Een groote levMsvatbaarheicl te bezitten. 

Wij behoeven ons intusschen hierover niet te 
verbazen, 

Allen, die dit doen, noem ik groote dwazen, 
Tenzij ze zijn in verkeerden waan 
En niet weten, tot welk doel 't Instituut is ontstaan. 

Het doel van den B. V. L. is werk'lijk heel goed 
n.l. Handhaving van het wettig gezag, onder het 

devies: 
Als 't moet! 

Als 't moet, willen ze strijden voor vorstin en land; 
Ab 't moet, staan ze klaar, met 't geweer in de hand. 

óch! waren alle Nederlanders hiervan beter door
drongen, 

't Kon wel wezen, dat ze dan minder de 
,,Internationale" zongen! 

M. a. w.: Als allen 't doel van 't Instituut goed 
wisten, 

Er waren minder socialisten. 

gadering, door ons allen een hartelijk welkom toe Ja, de redenaars worden van 't praten niet moe, 
te roepen, en hoopte, dat allen mee mochten werken En voortdurend nemen hun aanhangers in aantal toe. 
tot het welslagen van dezen avond. Maar, wat ook de groei van den B. V. L. bewij:st, 

Hierna gaf de secretaris een overzicht over het Is, dat in iedere gemeente een afdeeling verrijst. 
verloopen jaar en hoe gewerkt werd met de schiet- ' 
oefeningen, enz. 
Daarna bracht de heer M. van Zanten zijn inleiding 
ten gehoore over het gezag, hetwelk hij op schitte
tende wijze uiteenzette, en waarop nog eenige be
sprekingen volgden. 

En zoo werd de agenda afgewerkt, afgewisseld 
door voordrachten en samenspreken. vooral het stuk 
Staatsgreep 1918. met de daaraan verbonden beel
dengroep en een tableau haden veel succes. 

Solozang en pianomuziek vielen goed in den 
smaak; eveneens een pantimone, welke de lachspie
ren flink opwekte; voor chocolademelk en speculaas 
was goed ~zorgd; in één woord een schitterende 
avond. 

Aan 't einde der vergadering werden prijzen uit
' gerekit van den schietwedstrijd en dankte de VOO!"' 

zitter voor de groote belangstelling. 
Zes nieuwe leden traden tot de afdeeling toe. Allen 

keer<len vol<laan huiswaarts. 

Zoo is voor 't kleine Haastrecht 
Een afdeeling van ruim 20 man niet slecht, 
En ook 't Land van Stein 

1 Kan er fatsoenlijk zijn. 
Tenslotte nog Vlist: 

1 15 Vrijwilligers, als je 't soms nog niet wist, 
• Waarvan er bij 't schieten maar zelden een mist. 

Tezamen dus 3 afdeelingen van ruim 40 man! 

1 
't Is moo1, maar zeg niet, dat het beter niet · kan, 
De afdeelingen moeten bloeien, 
In ledental groeien, 
De plaatselijke leider doet hiervoor zijn best, 
Doen ook zoo de leden, dan volgt wel oo rest. 

1 Wij hopen, dat Haastrecht, Vlist en 't Land van Stein' 
Op .hun afdeeling nog eens trotsch kunnen zijn. 
:Oat zij mogen groeien door de verdrukking heen, 
Onder de leuze: .il 

God, Neerland en Oranje één! 



LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Haarlemmermeer. 
1 

Zaterdagmiddag 12 Februari werd in hotel 
"De Landbouw'' te Hoofddorp een groote 
schietwedstrijd gehouden voor de leden van de 
afd(lélingen Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
in de Haarlemmermeer. De opkomst was zeer 
goed; ruim 200 leden namen aan de wedstrijden 
deel. 

N,adat de burgemeester Mr. A. Slob met een 
kort toepasselijk woord de bijeenkomst had 
geopend en het eerste schot had gelost, welk 
feit op de gevoelige plaat werd vereeuwigd, 
werd direct met het schieten op . twe.e yrijc en 
twee vaste banen aangevangen. 

Onder de aanwezigen werden opgemerkt de 
majoor C. de Veer, commandant van het La.nd
storinkorps en de kapitein Schell, secretaris der 
Gew. Landst. Commissie, alsmede de luitenants 
Kiel en Benne, leden van de schietcommissie 
Amsterdam. 

Er werd den geheelen middag met uitsteken
de resultaten geschoten en uit een en ander 
bleek duidelijk dat de organisatie in goede han
den was. 

Voor den wedstrijd waren talrijke fraaie 
prijzen op tafels tentoongesteld. Verschillende 
particulieren hadden door het geven van een 
prijs blijk van hun medeleven gegeven. 

Te ongeveer negen uur was de wedstrijd ge• 
eindigd en had de prijsuitdeeling plaats. De 
uitslag is als volgt: 

Hoofdklasse. 1. N. van .der Elst, 2. J. L. van 
Leeuwen, 3. A. A. Verberne, 4. 'fh. v. d. Geest, 
5. A. P. Biesheuvel, 6. J. de Vries, 7. L. Clemens, 
8. A. v. d. Maarl, 9. JU. B. Benard, 10. J. A. 
van Leeuwen. 

Overgangsklasse. 1. L. W. Roodzant, 2. J. M. 
van der Elst, 3. II. J. de Gans, 4. G. v. Huis, 
5. M. H. Vastenhout, 6. "\V. Kranenburg, 7. G. 
Rip, 8. J. Meyer, 9. JI. J. Treur, 10. A. van 
Leeuwen, 11. J. Maliepaard, l 2. P. van Gent, 
13. N. A. Knibbe. 

Beginklasse. 1. M. de Rijk, 2. P. Bogers, 3. 
W. v. d. Pol, 4. S. Pols, 5. P . v. Dam, 6. H. 
Dekker, 7. M. Kroon Gzn., 8. F . Clemens, 9. 
Doppenberg, 10. D. Brouwer, ll. W. J. de 
Groot, 12. J. Boele, 13. II. Verhoog, 14. S. Jong
stl·a, 15.,J. .. O, v, Vliet1 16. M, de, J~poter, 17 .. B. 
Groscurt, 18. J. v. d. Dlij, 19. P. I3ietsheuvel, 
20. ,J. Parlevliet, 21. II. Verkttyl, 22. J. Turk, 
23. J. Yaalburg, 24. IL A. Verberne, . 25. A. v. 
d. Berg, 26. E. W amsteker. 

Sloterweg Noord (gem. Haarlemmernieer). 
Opgericht is de afdeeling Sloterweg Noord 

met 25 nieuwe leden. Tot leider is benoemd de 
wachtmeester J. Koole, Sloterweg, Rjjk Haar
lemmermeer. 

Volendam. 
De afdeelingen Volendam I t.m. III verga

derden Zaterdagavond 19 Februari in het Sint 
Jozefgehouw te Volendam. De zaal was stamp
vol. Bijna 200 leden waren met hun vrouw of 
meisje opgekomen, zoodat in de -zeer volle zaal 
bijna 500 personen werden geteld. 

Na opening door den heer Keyzer als plaats
vervangend voorzitter der Plaatselijke Com
missie werd het woord verleend aan den Majoor 
C. de Veer, die in een korte toespraak de korps
brevetten uitreikte, door de afdeelingen be
haald in de Korpswedstr~jden in 1926 te 
Amsterdam gehouden. 

Een woord van hulde werd gebracht aan de 
schutters van Volendam, die met talrijke prij
zen in de Korpswedsti-ijden naar huis waren 
gegaan,. 

Vervolgens werd door den Kapitein K. L. 
Schell een interessante serie lichtbeelden ver
_toond, betrekking hebbende op den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, welke lichtbeelden zeer 
in de smaak vielen. 

De landstormer De Boer luisterde de bijeen
komst met pianomuziek op. 

'l'e ruim half elf werd deze bijzonder goed 
geslaagde vergadering gesloten. 

Ouderkerk a. d. Amstel. 
Vrijdagavond 25 Februari vond de prijsuit

reiking plaats aan de winnaars van den serie
sehietwedstrijd, gehouden in Februari 1.1. 

Nadat door den leider, de heer J. Ligtenberg 
verslag was gedaan van de behaalde punten, 
overhandigde de kapitein Schell de pr.ijzen aan 
de opgekomen priiswinnaars. 

Ten slotte vond een vruchtbare gedachten-

wisseling plaats, in~ake de te houden Korps
schietwedstrijden 1927. 

Van de Plaatselijke Commissie waren de 
heeren M. van der Hulst, en J. Bohneke aan
wezig. 

Afdeeling De Kwakel. 
De leider der afdeeling de Kwakel, de heer 

J. ' Graven, zal in de maand Maart schiet
wedstrijden organiseeren, welke zullen worden 
gehouden op het Fort aan de Kwak el. 

Binnenkort zullen nadere bijwnderheden aan 
de leden worden medegedeeld. 

Nichtevecht. 
1 
'.Het ligt in het voornemen, na afloop van de 

schietoefeningen te Abcoude, welke in de 
maand April zullen worden gehouden, begin 
Mei a.s. een schietwedstrijd te organiseeren 
voor de leden der afdeeling Nichtevecht op het 
fort bij Nichteveeht. Zij behoeven dan niet meer 
naar Abcoude om aan de wedstrijden aldaar 
deel te nemen. 

Zaanstreek. 
De propagandacommissie voor de Zaanstreek 

heeft besloten in Maart a.s. voor de Zaansche 
afdeelingen een groote vergadering te houden. 
Deze vergadering zal vermoedelijk in het cen
tr-çtm der Zaangemeenten te Koog aan de Zaan 
worden georganiseerd. 

be leiding der vergadering zal in handen zijn 
va_n den notaris G. van Holk te Zaandam.. 

Korpsschietwedstrij den 1927. 
!Iet voornemen bestaat in de tweede helft , 

van de maand Mei korpsschietwedstrijden te 
houden voor alle vrijwilligers uit het Land
stormkorps Stelling van Amsterdam. 

Schietcommissie Haarlemmermeer. 
De schieteommissie, welke de Gewestelijke . 

L~ndstorm Comanissfo bij de organisatie van 
schietwedstrijden in de Haarlemmermeer, 
groote steun verleent, is thans als volgt samen
gesteld: J. C. Tanis, voorzitter: Joh. R\isd\i]c 
seeretaris; M. D. Benard; Il. J. Treur en J. C. 
van Leeuwen Czn.,leden. 

Landdag te Aalten. 
De plannen voor den te Aalten te houden Land

dag van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
nemen vàsteren vorm ~an·. De grootste moeilijkheid 
was het bijeenbrengen der benoodigde gelden. Het 
grootste deel der kt;,sten is in de gemeente Aalten 
uit vrijwillige bijdragen bijeengebracht, de rest wordt 
verstrekt door de naburige, bij den Landdag be
trokken plaatsen. 

In Aalten zelf is de inzameling der gelden vrijwel 
afgeloopen, in de andere gemeenten nog niet, maar 
daar hebben de Plaatselijke Commissies toch toege
zegd hun deel te zullen bijeenbrengen, en er behoeft 
niet aan te worden getwijfeld of zij zullen hun woard 
gestand doen. 

De Centrale Landdag-Commissie kon dus in hare 
vergadering besluiten den Landdag te houden en 
stelde den datum vast op Donderdag 2 Juni. 

Wanneer de nt;,odige medewerking wordt ver
kregen, zal het volgende programma worden uit
gevoerd: 

Met den Voorzitter van de Nationale Landstorm
Commissie zal een drietal sprekers van naam het 
woord voeren. 

Een afdeeling van het 4e half Regiment Huzaren 
zal een reeks evolutiën te paard uitvoeren. 

De onderofficieren van het 8e Regiment Infanterie 
geven een Colonne Geweer. 

Een escadrille Vliegtuigen wordt gevraagd tot het 
geven van vliegdemonstraties. 

De gyrnnastiekvereenigingen uit Aalten en om
geving zorgen voor gymnastiekdemonstraties, ter
wijl de dag zal worden besloten met een Historisch 
Tafereel uit de geschiedenis van Breedevoort: De 
inneming van Breedevoort door Prins Maurits 
in 1597. 

Het belooft een prachtige dag te worden, die on
getwijfeld uit heel den Gelderschen Achterhoek de 
bezoekers naar Aalten zal trekken. 

ENKHUIZEN. 

Eind November j.l. vergaderde de afd. Enk
huizen, in het lokaal van den heer J. Houten, ten
einde de behaalde schietprijzen aan belanghebben
den te doen uitreik~n. 

Na een welkomstwoord van den voorzitter, ver
kreeg de heer Oolders, secretaris der Gewestelijke 
Landstorm Commissie, gelegenheid om met een 
toepasselijk woord de prijzen aan de betrokkenen 
uit te reiken. De eerste prijs werd behaald door den 
heer J. v. d. Mark, een tweede door den heer P. v. 
Kol, terwijl een derde prijs werd uitgereikt aan den 
heer v. d. Blonk. 

De heer Oolders hield verder een bespre
king, over het vertoonen der Landstormfilm hier 
ter plaatse, en stelde, op de daartegen geopperde 
bezwaren voor, nevenafdeelingen daartoe te combi
neeren, tot dekking der onkosten, vervolgens over 
het houden van een landdag in Mei 1927 e.k. en 
de voorbereidingen daartoe; over personen, welke 
volgens de bepalingen al, en welke niet meer tot den 
Landstorm behooren, enz. 

Naar aanleiding hiervan werden verschillende 
vragen gedaan, en beantwoord, waarna door den 
voorzitter met äank aan spreker en aanwezige vrij
willigers, en een opwekkend woord tot trouwe en 
meerdere deelname aan de a.s. schietoefeningen, 
deze gezellige, niet druk bezochte vergadering gesle
ten werd. 

NIEUWLEUSEN. 

Onder leiding van den voorzitter der Plaatselijke 
Commissie werd hier in de zaal van den heer J. 
Visser een feestavond gehouden voor den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm, Sectie Nieuwleusen. 

De bijeenkomst werd geopend door den voorzitter, 
den heer Backx, die het een eer en genoegen noemde 
de vergadering te mogen openen. Een eer was het 
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voor spreker, omdat hij in deze vergadering tegen
woordig zag, o.a. Professor Pater Felix Otten uit 
Zwolle, Luitenant Boulogne, vertegenwoordiger van 
den generaal Duymaer van Twist, Burgemeester 
Bulten, de Secretaris der Gewestelijke Commissie 
Vollenhove en Kapitein Sonne, de Verbandscomman
dant. 

Wel was het een groote teleurstelling, dat Gene
raal Duymaer van Twist hedenmiddag zijn komst 
had moeten aftelegrafeeren wegens zijn vereischte 
tegenwoordigheid in de Tweede Kamer bij de behan
deling van het ontwapeningsvoorstel Schaper; maar 
daar was nu eenmaal niets aan te doen. Een genoe
gen was het voor spreker deze bijeenkomst te mogen 
openen, omdat de Landstormers in zoo ruimen ge
tale waren opgekomen; een bewijs dat men in 
Nieuwleusen nog wat voor onze goede zaak voelt. 

Op voorstel van den voorzitter werd een telegram 
aan H. M .de Koningin gezonden. 

Nadat enkele vaderlandsche liederen werden ge
zongen ( de gasten werden met het Wilhelmus door 
de Landstormers ontvangen) · nam Professor Pater 
Felix Otten uit Zwolle het woord voor het uitspreken 
van een rede. 

Hierbij gaf spreker het kleurige en pittige stuk 
van Potgieter: ,,Over onze Jannen!" en speciaal over 
Jan Salie. 

Jan Salie moet er uit op een hofje of desnoods :n 
de Dedemsvaart met hem, zegt spreker. 

Na deze rede, waarin de humor niet ontbrak, 
gaven de Landstormers duidelijk blijk, hoe zeer zij 
genoten hadden. 

Daarna nam kapitein Sonne uit Zwolle het woord 
om een kleurrijke schets te geven van het leven in 
Indië. 

Kapitein Sonne ging vervolgens over tot de uit
reiking van de prijzen, door eenige lan,dstormers bij 
de schietwedstrijden gewonnen. 

Met een toepasselijk woord werden aan de land
stormers H. J. Stolte, G. Stolte, G. J. Beldman, 
Prins en Potjes mooie prijzen uitgereikt. 

Nog verkr€eg de heer Bulten, burgemeester der 
gemeente Blokzijl en secretaris van de Gewestelijke 
Landstorm-Commissie "Vollenhove" het woord om 
mooie beelden te geven uit onze eigen geschiedenis en 
uit die der Transvaalsche boeren. 

Nadat nog eenige voordrachten ten gehoore wer
den gebracht door de Landstormers Evertsen, Krale, 
Prins en Beldman en vaderlandsche liederen werden 
gezongen, nam de heer Backx, de voorzitter der 
.t'laatselijke Commissie, nogmaals het woord. 

Nu onze gasten wenschen te vertrekken .(het was 
reeds ruim elf uur), zoo zegt de voorzitter, past hier 
uit deze vergadering een hartelijk woord van dank, 
in de eerste plaats aan den vertegenwoordiger van 
Generaal Duymaer van Twist, den Luitenant Bou
logne, die dezen avond wilde bijwonen. Wij verzoe
ken den heer Boulogne den heer Duymaer van Twist 
onzen dank en onze groeten wel te willen overbren
gen en hem de verzekering te geven, dat wij hem 
ook verder op de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
paden zullen blijven volgen. 

Professor Pater Otten, die zich dadelijk op mijn 
verzoek beschikbaar stelde naar hier te komen een 
hartelijk woord van dank voor zijn mooie en interes
sante rede, wij zijn Pater Otten zeer erkentelijk, dat 
hij heden avond hier heeft willen zijn en wij zullen 
hem ook in de toekomst gaarne op onze Landdagen 
en Feestavonden blijven zien en hooren! Leve Pater 
Otten! (Algemeene instemming.) 

Verder een woord van dank aan onzen ijverigen 
secretaris van de Gewestelijke Commissie, Burge
meester Bulten, die ook heden weer op zijn post 
was en ons heeft doen genieten van zijn mooie rede. 

Onzen Verbandscommandant, kapitein Sonne, die 
ons zooveel interessants over Ned. Oost-Indië heeft 
willen vertellen danken wij daarvoor hartelijk en 
wij hopen hem nog vele jaren als onzen commandant 
te mogen behouden. 

Nu geachte vergadering, het slot. Wij hebben ge
meend dat wij den voorzitter der Nationale Land
storm Commissie, Generaal Duymaer van Twist 
eenigszins schadeloos behooren te stellen, nu hij dezen 
avond gemist heeft en zijn beste krachten in de 
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Tweede Kamer aan de bestrijding van het ont
wapeningsvoorstel heeft moeten wijden Wij weten 
wat een soldaat toekomt, dus ook wat een generaal 
toekomt. 

Het kommiesbrcod begint zoo zoetjes aan te ver
velen en daarom hebben wij iets anders bedacht, n.l. 
een Nieuwleusensch broodje, een krent-stoete. De 
voorzitter brengt een doos ter tafel van respectabele 
grootte, die een reuze krente-stoete van een meter 
lang en een gewicht van ruim 13 pond blijkt te be
vatten. 

Luitenant Boulogne wil dit broodje wel voor den 
Generaal accepteeren en het hem namens de Sectie 
Nieuwleusen overhandigen. 

Misschien, dat de heer Duymaer van Twist wil 
overwegen of bij de behandeling van de eerstvol
gende Oorlogsbegrooting redenen bestaan den Minis
ter voor te stellen voortaan dergelijke broodjes aan 
de soldaten te verstrekken. 

Wij hopen gaarne, dat dit broodje de eerstvol
gende dagen den ontbijttafel in den huize Duymaer 
van Twist moge sieren en dat de heer D. v. Tw. en 
zijne echtgenoote zich de stoete goed zullen doen 
smaken. 

(De stoete was verpakt in cartonnen doos. Op het 
deksel stond: ,,Als het moet ... " en aan de binnen
kant van het deksel: ,, ... eet ik 'm op!") 

Luitenant Boulogne nam daarna het woord en 
bedankte voor dit bewijs van hulde. Hij was er van 
overtuigd, dat gen. D. v. T. dit geschenk met blijd
schap zou aanvaarden! 

Onder het zingen van "Lang zullen ze leven!" 
verlieten de gasten daarna de zaal, uitgeleide ge
daan door den Voorzitter. 

De Landstormers bleven nog eenigen tijd bijeen; 
de Sectie-commaLdant, de heer J. Oegama, sprak 
nog een woord van dank aan den voorzitter, den 
heer Backx, voor den gezelligen en leerzamen avond. 

Naar wij hooren zal de heer Backx nog een 
Landstormavond organiseeren, waar zoowel de 
Landstormers als hunne vrouwen toegang hebben en 
andere personen, die belang in de zaak stellen. 

De Landstormers met hunne echtgenooten zullen 
vrijen toegang hebben; terwijl de anderen tegen een 
klein bedrag toegang tot de zaal zullen verkrijgen. 

Het plan is om bekende sprekers uit te noodigen. 

OUD-BEIJERLAND. 
18 Febr. hield de afd. Oud-Beîjèrland van den 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een bijeenkomst 
in het gebouw voor Christelijke Volksbelar.gen, welke 
o.m. werd bijgewoond door de luitenants Groenen
dijk en van der Steeg. 

De heer mr. Tresling opende de bijeenkomst met 
een woord van welkom tot de aanwezigen. Verder 
wees hij er op, dat het met de afdeeling steeds 
crescendo ging en werd herinnerd aan de deelname 
door de afdeeling aan een te Rotterdam gehouden 
schietwedstrijd, waarbij enkele schutters der afdee
ling zich kranig hadden geweerd, in 't bijzonder de 
heer Wijtman. Dat deze zich desondanks geen prijs 
zag toegekend, vond zijn oorzaak in de getroffen 
regeling. 

Hierna werd luitenant v. d. Steeg verzocht, over 
te willen gaan tot het afstempelen der legimitatie
bewijzen. Alvorens dit te doen, sprak deze namens 
de gewestelijke landstormcommissie zijn tevreden
heid uit over den gang van zaken in deze afdeeling. 
Een speciaal woord van dank werd gericht tot ds. 
Goote en den heer Mullaard, den leider der af
deeling. 

Na nog met een enkel woord de bedoeling van 
het legimitatiebewijs te hebben uiteengezet, werden 
deze door luitenant v. d. Steeg afgestempeld en uit
gereikt, na afloop waarvan hij toezegde pogingen 
te zullen doen om den heer Wijtman alsnog een 
prijs te doen geworden. Deze mededeeling werd met 
applaus ontvangen. 

Ook in het afgeloopen jaar was een wedstrijà in 
het scherpschieten gehouden. Het meest begunstigd 
door Fortuna, een goede hand en een goed oog, aldus 
de heer Tresling, waren respectievelijk de volgende 

Wie helpt 

personen: J. D. Mullaard, A. P. v. Bellen, A. Ver
maas, C. Wijtman, P. Brussaard, Jac. Boer, W. de 
Kluijver en L; Boogaard. Voor deze schutters wa-ren 
eenige mooie prijzen aangekocht, welke door ds. 
Goote met een toepasselijk woord werden uitgereikt. 
Van de verdere aanwezigen mochten de heeren een 
kleine verrassing in ontvangst nemen. 

Vervolgens kwam aan de orde de vraag, hoc de 
schietoefeningen aantrekkelijker te maken. De heer 
M ullaard wees op de bezwaren, welke de tegenwoor
dige schietoefeningen aankleven en deed een idee 
aan de hand, waardoor aan het grootste bezwaar 
tegemoet zou worden gekomen. 

Na eenige bespreking wetd besloten, het door den 
heer Mullaard geopperde idee uit te voeren. 

Een ander punt van bespreking ten aanzien van 
de schietoefeningen was àe klassen-indeeling. Tot 
dusver kwamen alleen zij voor prijzen in aanmerking, 
die het hoogste aantal punten hadden behaald, welke 
regeling door den heer Mullaard onbillijk werd ge
acht jegens de minder goede schutters, wa~rom hij 
had gemeend met een nieuwe regeling voor den 
dag te moeten komen. Na deze uitvoerig te hebben 
toegelicht, rezen er vanuit de vergadering enkele 
bezwaren tegen de uitvoering in de praktijk. Het 
resultaat der gevoerde besprekingen was, dat een 
commissie werd aangewezen, die met den heer Mul-
1aard zal trachten tot een nieuwe indeeling te ge
raken. 

Het verdere gedeelte van den avond werd gevuld 
met het voorlezen, door den heer Mullaard, van een 
schets uit het soldatenleven, getiteld: Voor den dok
ter en met een korte uiteenzetting, speciaal met 't 
oog op het aanwezig zijn van eenige genoodigd•m, 
van het doel van den bijzonderen vrijwilligen land
storm, door luitenant Groenendijk. Het resultaat van 
deze uiteenzetting was, dat zich staande de vergade
ring drie personen als lid der afdeeling opgaven. 

ALPHEN a. d. RIJN. 
Onqer groote belangstelling werd op 18 Februari 

j.1. de Lundstormfilm vertoond voor de Afdeeling 
vah den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. De 
groote zaal van de Marthastichting was geheel ge
vuld; er waren naar schatting plm. 600 personen 
aanwezig. 

BAFLO. 
Onder leiding van kapitein De Jonge had 21 Febr. 

in de zaal van Berends een schietwedstrij'd plaats 
vanwege den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
alhier. De uitslag was als volgt: le prijs A. Dijkster
huis, 174 punten, 2e prijs H. F. Bouwsemà, 170 pun
ten, 3e prijs A. Datema, 162 punten, 4e prijs H. J'. 
Bouwsema, 159 punten, 5e prijs, R. v. Olst, 154 pu:i
ten. Over het geheel is er uitnemend geschoten. 

HAARLEMMERMEER. 
Het aantal leden van de afdeeling Haarlemmer

meer van den Bijzonderen Vrijwilligen Lands~rm is 
in de laatste dagen met bijna 60 vermeerderd en 
bedraagt nu reeds 670. 

In ~erband met deze belangrijke stijging werd 
besloten om ook aan den Sloterweg (Noord) een 
onderafdeeling op te richten, ·onder leiding van den 
heer I. Koole. Ook bestaat het voornemen aan den 
Bennebroekerdijk tot oprichting van een nieuwe 
afdeeling over te gaan. 

OEFFELT. 

Op de 1 Januari j.L gehouden vergadering van 
het bestuur van de afdeeling van de1 Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm Oeffelt, is besloten om 
in 1927 een schietwedstrijd te houden voor 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, Burger
wachten en erkende Schietvereenigingen. De 
wedstrijden worden gehouden op 22-26 en 29 
Mei, op de schietbanen der Burgerwacht. De 
wedstrijden bestaan in korps- en personeele 
wedstrijd. De inschrijving moet geschieden vóór 
1 Mei 1927, 

Het portret 
van den Heer 
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een Landstormer aan 
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ONZE HULDE. 

Zooals het somwijlen mogelijk is, dat de geluidstrilling eener menschelijke 
stem een rotsblok van z'n laatsten steu,n kan berooven en alzoo oorzaak kan 
worden van een lawine . . . 

zoo willen wij thans de navolgende opwekking doen uitgaan, in de 
hoop, dat zij aanleiding moge zijn, dat het gereedliggende enthousiasme voor 
ONZE PRINSES, zich moge uiten in een machtige betuiging van hulde van 
den Bij zonderen V ri}vvilligen Landstorm op den dag, 

waarop volgens de bepalingen der Grondwet, Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Juliana door het N ederlandsche Volk mag worden begroet en geëerd 
als een zelfstandige figuur in ons staatsleven. 

Op den 30s1e 0• April a.s. bereikt de Prinses haar achttiende levensjaar 
en doet zij hare intrede in DEN RAAD VAN STA TE, terwijl vanaf 
dienzelfden dag een ander artikel onzer Grondwet het de Prinses mogelijk 
maakt, om met eere en luister dien nieuwen staat ook werkelijk te gaan voeren. 

Nog is ons Volk de Koningin-Moeder ten hoogste dankbaar voor de 
wijze, waarop deze Koninklijke Vrouwe haar jeugdig kind, onze tegenwoordige 
Koningin, opvoedde v~or de zware taak, welke zij reeds op haar achttiende 
Jaar op zich moest nemen. 

En al is nu gelukkig voor onze Prinses haar achttiende jaarda.g niet 
tevens de dag, waarop zij den zwaren koningsscepter moet overnemen, toch 
heeft ons volk met erkentelijkheid gadegeslagen de ernstige en liefdevolle 
wijze, waarop onze Koningin Juliana opvoedt en laat opleiden voor de hooge 
en verantwoordelijke positie, waartoe ook zij bestemd is. 

vele 
altaar 

De jeugd van Prinses Wilhelmina was geen verspilde jeugd. 
De jeugd ook van Prinses Juliana is er totnogtoe een geweest, waarbij 

kinderlijke genietingen reeds vroeg moesten worden geofferd op het 
van ·het geluk onzes Volks. 
Ook daarom is er reden tot dankbaarheid. 

Doch bovenal is er oorzaak onzen dank te brengen aan de Allerhoogste 
Majesteit, aan onzen God, dat wij als een vrije Natie nog mogen bezitten 
een Vorstelijke Familie, welker leden, ook zonder kroon, behooren tot de 
edelste kinderen der menschheid. 

Daarom op 30 April: los de hulde-lawine voor onze Prinses! 

Van Ameland tot Eisden en het land van Cadzand, telt de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm meer dan duizend afdeelingen . . . . . . . • 

Daarom gaan er ook meer dan duizend HULDETELEGRAMMEN 
naar het Paleis, Noordeinde, 's-Gravenhage ! 

De Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en Lucht
wachtdienst tellen hunne afdeelingen en sectiën bij honderden . • . • . . 

Zij zullen niet achterblijven! 

1\1 
dat het genot hetwelk 
Ge uit een piJp hoolt 
afhangt van netgeen 

Ge er In !>topl 
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Luchtwachtdienst. 
ENKELE OPMERKINGEN OVER LUCHT-

Vervolg. 

Wat de zoeklichten betreft het volgende: 
Het is te verwachten, dat hunne opstelling op 

den duur aan den vijand bekend zal worden, zoo
dat het dus noodig is na elken raid de opstelling 
te veranderen. 

De omstandigheid, dat vliegtuigen klein zjjn 
en zich zeer snel verplaatsen, maakt het onmoge-
1ijk om hen, zooals met doelen op den grond 
geschiedt, met den bundel op te zoeken. 

Niet alleen, dat de langdurig geopende zoek-
. lichten en de heen en weer zwaaiende bundels 
tot ernstige tactische nadeelen voeren zouden, 
b.v. de vijandelijke vliegers reeds op grooten 
afstand een baken op hun weg zouden bieden, 
praktisch fa de kalis om een vliegtuig te vinden 
zoo klein, dat zij nihil te noemen is. 

Stilstaande bundels vorderen ongelooflijk veel 
zoeklichten, terwijl de kans om een vlieger daarin 
te vangen gering is; bovendien vormen zjj een 
prachtig oriënteeringspunt. 

Men handelt echter anders n.m.1. door gebruik 
te maken van de omStandigheid, dat het vlieg
tuig een bepaald geluid (geronk) veroorzaakt om 
de richting waarin het zich bevindt te bepalen, 
daarnaar de zoeklichten verduisterd te richten en 
eerst daarna te openen. 

Verder worden gebruikt z.g.n. nachtkijkers als 
· gevolg van de omstandigheid, dat het in nachten, 
waarin bombardementsvluchten kunnen worden 
uitgevoerd veelal (70 %) moge1ijk is gebleken, 
vliegtuigen_ onverlicht met deze instrumenten te 
zien, waarbij deze dan eerst op het gehoor in de 
richting worden gebracht. 

Zoeklichten moeten zoo beweeglijk zijn, dat zij 
met paarden of motortractie zelfs op slechte 
wegen snel verplaatst kunnen worden. 

De zoeklichten zijn een onmisbare hulp voor de 
jachtvliegers der verdediging, daar zij zonder 

Want een ieder mag het weten, dat zooals de Landstorm zal staan deze hun doel niet kunnen vinden. Zij oefenen 

Niemand blijft achter! 
--·--

of vallen voor onze Koningin, zoo zullen WIJ ook staan en "als 't moet'' ook een groote moreele depressieve kracht uit op 1 

l den aanvallenden vlieg"er. 
vallen voor onze Prinses. De werkingssfeer voor de luehtdoelzoeklichten 1 
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moet zoo groot mogelijk zijn. De meest gebruik<'
Iijke zijn die van 1] 0 c.Ilf., terwijl ook de 150 c.M. 
voorkomen, voorzien van moderne lampen met 
groote lich1 sterkte. 

De werkingsfeer kan men stellen op 4000 M. 
d.w.z. dat een op 2 K.:\f. hoogte r0rht over hrt 
zoeklicht vliegend vliegtuig >'oor hij lwt i0n-ith 
over een horizontalen afstand v:,n 3:ïOO l\T. kan 
worden gevolg-d. 

Waar een zoeklicht ern vliegtuig slechts kan 
verlichten over eene breedte van 3fi00 :\L moeten 
zoowel in de breedü, als in de diepte meerdere 
zoek] :eh1 en worden opgrsteld. 

Indirn een vlirgtuig door mrrrclere zoeklieh1rn 
tegelijk beschenen wordt, is de verhlindende wrr
lcing àes te grooter en wordt den vliege1· het uit
zicl1t op de anrde zeer hemoeilijkt. 

De jachtsvlieg-tuigen vnn den verdediger kun
nen de zocklichthundels benutten om qen vijan
delijken vlieger te vinden ook al bevindt deze 
;,:ich met in den lichtbundel n.m.l. :,l" cle vijande
lijke vlieger zich als silhouet afteekent tegen den 
bundel. In het begin van den wereldoorlog was 
de zoeklichtenquestie in Frankrijk niet in orde. 
Voor de verdediging van Parijs tegen luchtaan
vallen stelde rle marine .zoeklichten van de kust 
beschikbaar, terwijl men bovendi<'n in Parijs 
zelve bij alle mogel\jke constructeurs zocht om 
zoeklichten te krijqen, die voor het huite11land in 
aanmaak waren, en die met ePniqe wijziging voor 
vertikaal gebruik gescl1ikt te maken waren. 

In Engeland waren de zooklichte11 ook lang 
niet in orde. l\fon had niet minder dan 5 syste
men met verschillende afmrtingen. De elertri
sche stroom werd door verschillende mac11ines 
opgewekt, die ook weer verschillende tijdm 
noodig luidden om op stroom tr komen. 

In ,Juni 1916 hadden de Duit,;f'hers 132 zoek
lichten. Bij de raid op Parijs 191 :i werd de vijan
delijke vliegroute zeer Ycrgemnkl,el\jkt1 doordat 
de zoeklichten van Rijssel tot Noyons voort
durend hun licht wie1·pen. 

Tegenwoordig heeft men in l~r:rnkrijk zoek
lichtregimenten, terwijl in Engeland rle zoeklich
ten een zelf-,tandig bataljon vormen in de uit 
de 3 waperni (Yliegtuigen, afw<'ernrfillerie en 
zoeklichten) bestaande samengestelde luchtver
dedigingsbrigade. 

AJs bijzonderheid kan worden medegedeeld, 
dat thans te Parijs op den :'.\font-Valerieu ee11 
zoeklicht is geplaatst van G0.000 kaarsen ten· 
dienste van het luchtverkeer. 

Bijeenkomst van Officieren 
Landstormverband Twenthe. 

Op 29 Maart had te Oldcnzanl bli Vastert 
een hijeenkomst plaats van de officieren van 
het Landstorm Verband Twente, welke bijgr
woond werd o.a. door den Verbandscomman
dant Rcs. :Majoor J. "\Y. C. C. Tucker, de IIeeren 
Ludwig van Heek en L. A. M. Bruggeman, res
pectievelijk Vice-Voorzitter en Secretaris der Ge
westelijke Landstorm-C.ommissie en de Secre
taris der Nationale Landstorm Commissie, den 
Heer G. F. 3oulogne. 

Van liet Landstormkorps :\fotordienst ,,·aren 
aanwezig de reserve Kapitein G. Stroink en de 
res. Ie Luitenant Ekker. 

Vele der bij het Verband aangesloten officfo
ren waren opgekomen om deel te nemen aan 
de bespreking, welke door den V erbandscom
manclant met een sterk belijnde uiteenzetting 
werd geopend. 

De samenkomst kenmerkte zich door ef'n 
prettige behandeling der aan <le orde gestelde 
onderwerpen. 

De gemeenschappelijke maaltijd gaf na de 
bijeenkomst voorts een meer kameraadRchappe
lijk karakter, iets wat voor de consolidatif' van 
J1et Verband op zicl1zr>lf reeds van niet te 
onderschatten beteekrnis moet worden geacht. 

Ingezonden. 
Geachte Redactie, 

Vergun mij, dat ik u hiermede beleefd opmerkzaam 
maak op enkele onjuisthPf:en, welke zijn ingeslopen 
in het verslag van den Landstormavond van de afdee
ling "Dordrecht" op 22 Februari l.l., afgedrukt in 
het laatstverschenen nummer van het ,,Landstorm
blad". 

Het zou al zeer slecht nleiten voor de schietvaar
digheid van onze afdeeling wanneer inderdaad de 
h o o g s t e prijswinner 36 van de 40 punten had 
geschoten. In werkelijkheid was dit het 1 a a g s t 
aantal punten van de 17 schutters, aan wie een prijs 
werd toegekend. 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

Aangezien de namen van deze landstormers ten 
deele verminkt en ook onvolledig werden genoemd, 
laat ik hier den juisten uitslag volgen: 

G. Groeneveld, Chr. Schout, A. Groenendijk, W. de 
Haan, J. Knijff, M. de Keize1·, A. Bonten, H. v. d. 
Wiel, R. van Eerten, J. de Jongh, C. de Kluizenaar, 
A. Beerman, A. de Wit, G. Hoogenboom, A. van 
ValPn, D. Bos en L. v. d. Graaff. 

Het zou ten zeerste door mij op prijs worden 
gesteld, indien U deze rectificatie zoudt willen opne
men, terwijl U mij misschien tevens toestaat hieraan 
een opwekking toe te voegen aan alle vrijwilligers 
van de afdeeling "Dordrecht" om gehoor te geven 
aan de uitnoodiging tot deelname aan de schiet
oefeningen en wedstrijden in het volgend seizoen. 

Deze uitnoodigingen zullen binnenkort worden ver
zonden. 

U dankzeggend voor de verleende plaatsruimte, 
teekent, 

Hoogachtend, 

Dordrecht. 

G. A HOOGENBOOM, 
Plaatsel~k Leider. 

LANDDAG 
op het Gemeentelijk Sportpark te Alkmaar op 

Zaterdag 14 Mei a.s .. 

Mededeelingeu vau het Voorbereidiugs-Comité. 

Van 8.30-1 uur SCHIETWEDSTRIJDEN, waar
onder een Korpswedstrijd. Elke afdeeling zendt voor 
dezen Korpswedstrijd - per 100 man sterkte - 3 af
gevaardigden. De afgevaardigde drietallen kampen 
onderling. Zij worden aangewezen door de Plaatselijke 
leiders, en genieten vrij reizen. 

Prijzen: Lauwertakken en medailles. 
De hoogste schutter van elk drietal ontvangt 

bovendien als herinnering een zilveren dasspeld. 
Verder bestaat schietgelegenheid op eenige Per

~oneele banen, Vrije banen, Eerebaan en Geluksbaan. 
Nadere gegevens in het Programma, dat begin Mei 

wordt toegezonden. 

Van 10-12.15 SPORTWEDSTRIJDEN, en wel 
van 10-11: Ringsteken per rijwiel met hindernissen: 
(wip over rijden, ringsteken, hek overklimmen, 50 
M. snelheidsrace); baanlengte ongeveer 150 M. 

Van 11-12: Hardloopen met hindernissen. 
11.15 Opening van den Landdag door den Voor

zitter der Gewest. Landstorm Commissie. 
11.30 Vliegdemonstraties door een escadrille jager
vliegtuigen uit het vliegkamp de Kooy. 

Landstonuers die aan de Sport.wedstrijden willen 
deelnemen, worden verzocht zich direct op te geven 
bij hun Plaatselijk-leider. 

Prijzen: fraaie Kunstvoorwerpen. 

Nadere gegevens in het Programma. 

In den namiddag: van 1.45-2 rede van den Voor-
zitter der Nationale Landstorm Commissie, 

Van 2-3. Motorwedstrijd met hindernissen. 

Van 3--3.20. Twee sprekers . . 

Van 3.25-5.15. Oefeningen en demonstraties van 
de militaire politietroepen uit Amsterdam: Colonne
geweer; clowns te paard; carousselrijden; Hon
gaarsche post; Patrouille springen. 

Alle bijzohdere vrijwilligers en plaatselijke Com
missies hebben vrijen toegang met één dame. Legiti
matiebewijzen (al of niet gestempeld) medebrengen. 

Alle belangstellenden zijn welkom. 

TOEGANGSGPRIJZEN: 
Overdekte tribune: (grootendeels gereser-

veerd voor de autoriteiten en genoodigden f 1.80 
Niet-overdekte tribune • • • • • • • • f 1.20 
Overig terrein . . . • • • • • f 0.60 

Buffetten op het terrein. - Matige prijzen. 
Afzonderlijke Prijzentent. 
Officieele ontvangst-tent: alleen toegankelijk voor 

autoriteiten en genoodigden. 

Reiskosten: 
De aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid 

tot collectief-reizen per afdeeling, waardoor de tre;in
kosten sterk verlaagd worden. 

De afdeeling moet dan echter per zelfden trein 
heenreizen, en weer per zelfden trein terug. 

De Plaatselijke-leiders zijn hieromtrent volkomen 
ingelicht. 

Bij voldoende deelneming voor collectief-reizen 
zullen extra-treinen loopen, die 's morgens ongeveer 
half tien te Alkmaar 7'lllen aankomen, en 's avonds 
10.15 weer uit .AJ.kmaaz sullen verlreklr.en. 

Verschenen : 
2de g e h e e 1 g e w ij z i g d e druk van den 

HANDLEIDING VOOR DEN 
BI)ZONDEREN 
VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM 
S a m eng es te 1 d dool' 

G. F. BOULOGNE 
Heer. der Nnt. La.nûstorm t:o:mnL 

Prijs f 0. 90. 'I'orzending n:t ontv. van postw. 
of storting op onze Giro rekening 

No. 4417!) onder verm. van .Handll'iding Landstorm". 

Uitgave Drukkerij "VOORTVAREN'' - Den Haag. 

Men geven zich voor collectief reizen aaMtonds 
op aan zijn Plaatselijk-leider. 

Ook niet-landstormers kunnen van hetzelfde 
collectief-biljet gebruik maken. 

De reiskosten moeten (ingeval men collectief reist) 
tevoren aan de Plaatselijk-leiders worden afgedragen. 

Inlichtingen bij den Algemeenen Leider van den 
Landdag, den heer P. J. Oolders, Stationstraat 73, 
te Alkmaar. 

DEN HAAG. 
In de vergadering van de Landstormcommissie op 

3 Mei in den Dierentuin zal alleen aan Dr. J. Th. 
de Visser het mobilisatiekruis worden uitgereikt. 
Wegens uitstedigheid van hoofàaalmoezenier Evers 
zal de uitreiking van •het kruis aan dezen tot later 
worden uitgesteld, evenals zulks geschiedt ten aan
zien van Ds. H. Jansen, leger- en vlootpredikant, 
die op 3 Mei ook verhinderd is. 

Op de bijeenkomst van 3 Mei zullen voorts de 
prijzen worden uitgereikt aan de prijswinnaars van 
den laa.tsten schietwedstrijd en de medailles aan de 
5 schutters, die op den :J.,anddag te Delft den eersten 
prijs behaalden in den korpswedstrijd. 

De vereeniging "Die Haghe Sanghers" heeft zich 
bereid verklaard op deze vergadering haar mede
werking te verleenen. 

ADUARD. 

De Bijzondere Vrijwillige Landsto1m, afd. 
Aduard, kwam op Maandag 4 April voor een te hou
den schietwedstrijd bijeen in 't café Blomsma. 

De prijzen werden resp. behaald door R. Hamming 
(183 p.), J. Offringa (177 p.), O. Y. Blomsma (174 
p.), H. Nie:iwenhuis (166 p.) en R. Smit (157 p.). 

Daarna werd de landstormers een woord van wel• 
kom toegeroepen, alsmede de Burgemeester, die als 
voorzitter namens de plaatselijke commissie aanwe
zig was, door den kapitein de Jonge, van Groningen, 
den organisator van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm in onze provincie. Op een geestige wijze 
werden de prijzen uitgereikt. Met genoegen zullen 
allen zeer zeker op dezen avond terugzien. 

De schietbaan is hier uitstekend in orde en de 
schutters nemen toe in de kunstvaardigheid van het 
schieten, getuige het zeer goede resultaat van dezen 
wedstrijd. Een volgende keer verwachten we 
de volle 100 % der leden. Vooral Den Horn niet 
achterblijven, hoor! 

BERGEN OP ZOOM. 

Op 23 Februari j.l. vergaderde de afd. ,,Vrede
rust" van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
Dit was haar lste jaarvergadering. Deze vergade
ring werd op de gebruikelijke wijze geopend door 
den voorz.; waarna hij allen een hartelijk welkom 
toeroept, en hoopt op aller medewerking. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd. Daarna 
de jaarverslagen van secretaris en penningmeester. 
Ook Kapt. , Asselbergs, die hiertoe uitgenoodigd was, 
was op onze vergadering aanwezig. Vooral in de 
pauze mochten we echt gezellig met elkaar van ge
dachten wisselen, en werd door hem op verschillende 
vragen een antwoord gegeven. 

Verder wisselden een onderwerp "Voortvaren" en 
verschillende voordrachten elkander af, en werd de 
avond gezellig doorgebracht. 

In de tweede pauze werden twee coupletten van 
,,'t Wilhelmus van Nassauwe" gezongen. 

Dankbaar en voldaan gingen allen weer huis
waarts, nadat eerst dank aan God gebracht was, 
vooa' ai '1; goede, TIIA R--. -.V~ 
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LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Afdeeling Ilpendam. 

Deze afdeeling kwam voor het eerst onder haar 
nieuwen leider, de heer J. G. de Jong op 3 
Maart m het Stationskoffiehuis te Ilpendam 
bijeen. Mede waren aanwezig de Majoor C. de 
Veer en de kapitein K. L. 8chell, als vertegen
woordigC'r dC'r Gewestelijke Landstorm Com
missie. 

Deze eerste btieenkomst was goed bezocht. Be
sloten werd eenig-e s<>hietoefeningen te houden 
en de daardoor bC'schikhaar gestelde prijsjes op 
7 April nit tC' reikc>n. 

Mutatiën. 

CommisRie !{ udelstaart. 

Afgetreden als plaatselijk leider wegens ver
trek uit de gemeente. C. Gerritsen (de functie 
wordt tijdelijk vervuld door den heer ,Joh. de 
Vries te Aalsmeer. 

Commissie Aalsrneer Dorp. 

Afgetreden als plaatselijk leider wegens ver
trek uit de gemeente Jb. van Dillewijn. 

Benoemd als plaatselijk leider Joh. de VriC's, 
voorheen leider te Aalsmeer Oosteindc. 

Commissie Aalsmeer Oosteinde. 
Benoemd als leider Res. le Luit. Kl. van 

Leeuwen te Aalsmeer Oosteindc. 

Commissie Amsterdam Il (voormalig Water
graafsmeer) . 

Afgetreden als lid dezer commissie wegens 
aanstaande verhuizing. Dr. M. van Haaften, 
Res.-Kapitein der Infanterie. 

Zaandam en Koog aan de Zaan. 

Vl'ijdag 25 Maart 1927 kwamen in de Waak
zaamheid te Koog aan de Zaan de afdcelingen 
Zaandam, Koog-Zaandijk, Oostzaan en Westzaan 
bijeen. Het was niet een bijeenkomst zooals de 
voorzitter, de heer C. van Holk, het' uitdrukte 
om werkzaamheden te verrichten, maar om door 
geze}]jg samenz\in de vriendschapsbanden te ver
~terken en om bij eventueelc oproeping voor het 
cloel. waarvoor wij georganiseerd zijn - spr. 
lioopt, dat het nooit behoeft te gebeuren - we 
niet vreemd tegenover elkaar staan. Spr., zijn 
l'edc vervolgende, zegt : In ons vaderland is het 
gelukkig nogal rustig, maar het is toch de font 
van ons Nederlanders, dat als zi.i meenen, dat 
N' geen gevaar dreigt, zij lauw worden. Dit is 
eensdeels te betreuren. Men geeft daarmede aan 
den tegenstander te veel gelegenheid om zijn ver
derfelijken invloed te ontplooien. Wij weten wel, 
dat als er aan ons heilig bezit getornd wordt, de 
rechtgeaarde Nederlander ongenaakbaar is. Spr. 
wekt op tot activiteit · en wijst naar onze mooie 
driekleur, gesierd met oranje, waarvoor de leden 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zoo 
noodig zullen strijden. 

.Aan de bestuurstafel waren gezeten de heeren 
G. van Holk, voorzitter; H. Russelman secreta
ris en leider; Burgemeester Driessen 'van de 
Koog; Burgemeester W empen van Westzaan; P. 
F. Randshuizen, R. Bets, mr. H. Verkouteren, 
Majoor C. de Veer, Kapitein K. L. Scheil en le 
Luitenant N. van Nie. 

Ruim 100 mannen en vrouwen hadden aan den 
oproep gevolg gegeven. 

De avond werd opgeluisterd door het muziek
gezelschap Soli Deo Gloria en door voordrachten 
van de leden. 

De avond kenmerkte zich door een zeer in
tieme verstandhouding en werd besloten door 
het zingen van Vaderlandsche liederen. 

.Als ptmt 3 der agenda stond vermeld een be
knopt verslag van den leider. Wij laten het 
hier volgen: 

,,Mijnheer de voorzitter, geachte vergadering. 

Evenals vorige jaren hebben wij ook dit jaar 
stof tot danken. Opgave van verlies door over
lijden zijn mij niet gedaan, zoodat we in deze 
geen verliezen behoeven af te voeren. De afd. 
Zaandam telde op 1 Jan. 1.1. 162 leden, de afd. 
Koog Zaandijk 41 leden, totaal 203 leden tegen 
vorig jaar totaal 188. ' 

In de propagandacommissie is geen verande-

ring gekomen, uitgezonderd het verlies van ds. 
Elskamp door vertrek naar Groningen. 

Spr. dankt den heer Carpentier voor zijne 
bereidwilligheid om bij hem de wedstrijden te 
kunnen houden, waaraan dit jaar 33 leden heb
ben deelgenomen, wat te gering is. 

Dankt ook de heeren mr. H. V erkouteren, ma
ja:,r C. de Veer en kapitein K. L. Scheil die 
hem zoo minzaam hebben gesteund. Ook ' alle 
leden van de prop. commis::;ie. Onze verhouding 
is allerhartelijkst, zegt spr., het is mij een be
hoefte dit hier uit te spreken. Geen wanklank 
verstoorde in het afgeloopen jaar onze goede ver
standhouding en spr. kan zich niet beter uit
drukken dan met de woorden: ,,Hechte banden, 
die mij binden aan het beste volk van orde ~n 
geza.;". Voor onze tegenstanders 1s het een 
schrale troost als we kunnen zeggen, dat in ons 
7-jarig bestaan nog niemand is afgevoerd. 
(.Applaus). 

Voorts, mijnheer de voorzitter, wil ik nog 
hulde brengen ·voor de krachtige handhaving 
van orde en gezag in Indië. 

Hoe betreurenswaardig het voorgevallene ook 
moge zijn, het blijve voor ons een roepstem voor 
~etrouwheid en paraatheid aan het oude Neder
, ·1d, dat der eeuwen stormen heeft doorstaan 
en nog Rtaat als een baken rn de woeste zee 
van het wereldgebeuren. 

:!\fot al hun schoone woorden, 
}fet al hun stout geschreeuw, 
Ze zullen het niet hebben, 

Dr goden dezer eeuw, 
'Penzij net woord des zwijgers, 
:Moedwillig · werd verzaakt. 
'k Heb met den Heer der heeren 
Een vast verbond gemaakt. 

Daarom, mijnheer de voorzitter, met hart en 
mond, met pen en rechtehand, getrouw aan God, 
Oranje en 't Vader land. 

De heer Russelman besluit zijn verslag m':lt 
te zeggen: Spreek alzoo en doet alzoo, mannen 
V?" den Vrijwilligen Landstorm, Voor Koning-in 
en Vader land, voor Monarchie en Constitutie, 
rnor Orde en Gezag. Wij Wilhelmina, bij de Gra
tie Gods, Daartoe zullen wij ons verbinden, door 
staande te zingen het aloude lied onzer nationale 
vrijheid en onafhankelijkheid, het "Wilhelm ts 
van Nassouwe". 

Onder begeleiding van "Soli Deo Gloria" werd 
hieraan spontaan voldaan. 

De voorzitter, de heer Van Holk, sloot, onder 
d· ·1kzegging, overtuigd dat deze bijeenkomst zijn 
doel tot inniger verstandhouding van de leden 
onderling wel geslaagd was, deze vergadering, 
mede onder dankzegging aan de pers, die aan
wezig was en welke, naar hij hoopte, door zijn 
grooten invloe<l hun propaganda wel zou willen 
stenne11. 

Korpsschiet~dstrij den. 

Voor alle leden van het Korps Stelling van 
Amsterdam, worder. in de tweede helft van de 
maand Mei meerdaagsche Korpsschietwedstrijden 
georganiseerd. Een Commissie is tot dat doel in
gesteld en doende de noodige voorbereidingen te 
treffen. . .. 

DELFT. 

De schietoefeningen met scherp vangen aan 
in Mei en hebben plaats den len en 3en Dins
dag van iedere maand des avonds van 7 tot 
9 uur. 

Vrijwilligers uit de omliggende gemeenten 
kunnen meeschieten. 

De Leider, 
ECKEBUS. 

L' 'N'DSTORM-MOTORDIENST. 

Een wintercursus der Afd. Noord-Holland 
Vrijwillig Landstorm. Korps Motordienst. 

Op het initiatief van den kapitein L. P. J. 
Geldens, groepscommandant Utrecht van de afd. 
Noord-Holland Vrijwillig Landstormkorps Motor
dienst, werd in den winter 1925-1926 een cur
sus tè Utrecht gehouden, teneinde de leden dier 
groep meer te bekwamen voor hun taak, welke 
zij in het korps vervullen. 

De resultaten van deze vrijwillige proefneming 
waren van dien aard, dat de Commandant der 
afdeeling, de majoor S. Prins, hierin aanleiding 
vond om, in overleg met den korpscommandant, 

..., 

een dergelijke cursus ook deze Winter voor zijn 
o.h. afdeeling te doen houden. 

Oproepingen voor deze vrijwillige b\ieenkom
sten werden verzonden en het resultaat was, dat 
zich ongeveer een 142 tal leden opgaven. 

Gedurende de maanden November 1926 tot en 
met Februari 1927 werden in de plaatsen .Alk
maar, Utrecht, Haarlem, en Amsterdam respertie
velijk onder leiding van de H.H. kapt. de Wolf, 
kapt. Geldens, luit. van :t-;ispen en luit. .A. J. 
Dekker, benevens de onderofficieren-instructeurs, 
iederen Dinsdagavond de lessen gegeven. De te 
behandelen stof betrof in hoofdzaak het voor den 
motorsolé!aat voornaamstJ uit het voorschrift 
Dienst Autotreinen, Velddienst en Aanwijzingen 
opleiding Infanterie; iederen avond werd 1 uur 
aan theoretische vakken en 1 uur aan praktische 
oefeningen besteed. 

Aan het eind der cursussen werd in elke plaats 
een schriftelijk examen afgenomen. Tot besluit 
kwamen op Zaterdag 19 Februari j.l. alle deel
nemers, c. q. met hun materiaal op het karzerne
terrein der Motordienst te Haarlem bijeen, ten
einde voor den korpscommandant en andere 
officieren van hun verkregen vaardigheid te ge
tui gen. 

Eerst werd er onder leiding van de luitenants 
Merstensteijn en Dekker geexcerceerd; gezien het 
feit, dat vele manschappen nooit in werkelijken 
dienst waren geweest, mag het resultaat alleszins 
bevredigend genoemd worden. 

Daarna werden de deelnemers met hun wagens 
en motorrijwiele11 m secties ingedeeld, waarna 
het geheel onder kapt. Geldens, waarbij de H.H. 
luitenants Wortman, Meijboom, Bolken en de 
Moor, afreed naar de nieuwe Zeeweg, teneinde 
aldaar het colonnerijden met de gebruikelijke 
teekens te demonstreeren. 

Tenslotte werden all<.;n weer verzameld in de 
cantine der Schoolcompagnie Motordienst, al
waar een mondeling examen werd afgenomen, 
van welke gelegenheid de Overste Wijnaendts, 
die vergezeld was door den Majoor ten Broecke 
Hoekstra, gebruik maakte de deelnemers indivi
dueel vragen te stellen. 

Ook dit gedeelte had een vlot verloop, waar
na de korpscommandant zich in een toespraak 
tot de aanwezigen wendde, en onder betuiging 
zijner tevredenheid, dank bracht aan allen, die 
tot het welsla~en van deze cursussen hadden 
medegewerkt. 

De Majoor Prins zegde irgelijks àank voor 
de vrijwillige beschikbaarstelling en sprak de 
hoop uit, dat bij een volgende gelegenheid de 
leden der afdeeling ook wederom zullen toonen 
een even groote toewijding en belangstelling voor 
het korps te mogen hebben. 

-------------------- , 
WINSUM-OBERGUM. 

Onder de als altijd gezellige leiding van den Kapt. 
de Jonge, werd den 24 Maàrt 1927 de eerste van de 
in 1927 te houden Schietwedstrijden gehouden, in de 
zaal van het huis Thoe Gennep, daartoe weer welwil
lend afgestaan. Een 30-tal schutters nam daaraan 
deel. Geschoten werd in drie rubrieken en wel: I. 86 
punten en daarboven, II. 71-85 punten, III. 70 pun
ten en daar beneden. Prijzen vielen ten deel: in 
rubriek I. aan P. Banninge met 93, H. de Boer met 
92 en H. Groeneveld met 89 punten; in rubriek II 
T. Kaspers 85, G. Heerema 85, G. ldema 84 en F . 
Westra 84 p., in rubriek III. IJ. J. Enter 70 en I. 
Boiten 67 p. 

Besloten werd binnenkort met scherp te gaan 
schieten op de schietbanen te Groningen. 

HEINENOORD. 
Op Woensdagavond 30 Maart j.1. werd in 't ver

eenigingslokaal alhier de Landstormfilm vertoond 
vanwege de afdeeling Heinen. 

Luit. Groenendijk opende deze bijeenkomst met een 
hartelijk welkom, 't verheugde hem, dat zoovelen in 
deze gemeente hun bijdragen hadden geofferd, ten 
einde 't vertoonen van den Landstormfilm mogelijk 
te maken en ook dat zoovelen waren opgekomen. 

Thans nog iets, voor wij gaan filmen, u allen kent 
de dichtregels: ,,Er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan," ik bedoel en heb hiermede op 'toog ons 
lid Pl. Leider en secretaris, de heer E. L. Laban, die 
binnen korten tijd door vertrek naar Indië ons 
instituut gaat verlaten, hij die altijd pal stond voor 
de belangen onzer corporatie, wij zien hem met leed
wezen uit onze gelederen vertrekken, hij was een 
sieraad van onzen Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, menige gezellige, aangename en leerrijke 
avond heeft hij ons bezorgd. ,,'t Ga u en uw gezin 
goed, nu gij ons gaat verlaten.'' 



Daarop ging men over, na een tweetal cou
pletten van 't oude Wilhelmus staande gezongen 
te hebben tot de filmvertooning, de heer Luit. Groe
nendijk had er slag van om als explicateur op te 
treden, met menige geestige kwinkslag kruidde hij 
op voorbeeldige wijze zijn verklaring. In de pauze 
werden de aanwezigen vergast op zang en piano
spel, gegeven door M'ej. H. Gel dof uit Charlois. 
Daarop verkreeg Luit. Van der Steeg uit Rotterdam, 
het woord, die eveneens een woord van dank bracht 
aan den Plaaselijk Leider E. L. Laban voor zijne 
onverflauwden ijver, welke hij zich troostte om de 
afdeeling alhier te brengen op 't peil, waarop zij 
thans staat, ,,wij zien u noode vertrekken, doch 
moeten in uw besluit berusten, ieder is vrij om te 
gaan, wij hopen, dat u zult vinden, wat gij zoekt. 
't Ga u en uw gezin in uwe nieuwe werkkring voor
spoedig. Als blijk van waardeering heeft het gewes
telijk bestuur gemeend u een souvenir te moeten 
aanbieden, waarop hem een prachtigen zilveren siga
rettenkoker werd overhandigd. 

De heer E. L. La.ban dankte voor 't geschenk en 
de woorden hem toegesproken. 

Daarna werd door de leden, de heeren J. den Boer 
en G. Snijders een schaalcollecte gehouden om van 
de opbrengst een blijvend aandenken in den vorm 
van een foto in lijst te schenken aan E. L. Laban 
en aan het gemeentebestuur. De opbrengst was 
f 17.43. 

Na afloop dankte Luit. Groenendijk allen, die 
hadden bij gedragen tot het welslagen van dezen 
avond en hoopte, dat vele jongelieden zich zouden 
aansluiten bij den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm-afdeeling alhier, waarop hij de bijeenkomst 
sloot. 

Twee nieuwe leden meldden zich aan. 

Bij nrlln. Tertrek naar Indië allen een hartelijk 
vaarwel, in 't bijzonder de afdeeling Heinenoord, 
met welke afd.eeling de oefeningen bij het schieten 
prettig waren, de opkomst was steeds goed. Luit. 
v. d. Steeg, Luit. GroenendiJk en sergeant Kartu.s 
hartelijk dank voor de prettige samenwerking. Ook 
nog mijn oprechten dank aan het Gewestelijk 
Bestuur Rotterdam, voor het mooie cadeau. 

Op voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
trouw aan het wettig gezag om, ,,als 't moet" de 
orde en rust te helpen handhaven. 

Dat onze afdeeling alhier, op den ingeslagen weg 
moge voortgaan en dat zij in ledental zal toenemen 
is mijn hartelijke wensch. Het ga u en de uwen 
allen weL 

De Plaatselijk Leider 
E. L. LABAN. 

RHOON. 

Op lllaanda.g 1 Maart j.l. werd voor de vrijwilli
gers en andere genoodigden in het gebouw "De Een
dracht" de Landstormfilm vertoond. De bijeenkomst 
werd door den Voorzitter der Plaatselijke Commissie 
Ds. Notenboom met een toepasselijk woord en een 
hartelijk welkom geopend. 

Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt de 
Burgemeester, de heer J. C. van Es, de Heeren Ds. 
Van de Berg en J. Barendregt, leden der Plaatse
lijke Commissie, benevens de Secretaris der Gewes
telijke Commissie Rotterdam, le Luitenant van der 
Steeg, en de propagandist der Nationale Landstorm 
Commissie le Luitenant Groenendijk en eenige vrij
willigers van de af deeling Poortugaal. 

Hierna werd het Wilhelmus gezongen en werd met 
de vertooning der film begonnen, welke door den 
heer Groenendijk met de noodige humor, enz. werd 
toegelicht, zoodat allen een genotvollen avond 
hadden. 

Na afloop sloot Ds. Van den Berg - ( aangezien 
het spreekorgaan van den Voorzitter in minder 
goede conditie verkeerde) - deze feestavond en 
bracht namens de aanwezigen dank aan allen die tot 
het welslagen hiervan hadden medegewerkt en in 't 
bijzonder aan den heer Groenendijk voor de w·jze, 
waarop hij de film had toegelicht. 

Spreker besloot met een opwekking tot steun aan 
ons mooie Instituut, wekte allen op nog meerdere 
leden te doen toetreden en stelde voor met hem in 
te stemmen met een Leve Koningin en Vaderland, 
hetwelk met een driewerf "hoera" werd bezegeld. 

Ruim 10 uur was deze vergadering afgeloopen en 
gingen allen zeer voldaan huiswaarts. 

PLT:t{ACKER. 
Donderdag 24 Februari 1.1. hield de Bijzondere 

Vrijwillige Landstorm, afdeeling Pijnacker, haar 
feestelijke jaarvergadering. Daar de voorûtter niet 
aanwezig was, opende ,·e leider, res. kapt. Valken-

Moelen de Communistische lnlander.s naar Niel!W_Guinea.f 

burg, de vergadering met een welkomstwoord voor 
de trouwe opkomst in 't bijzonder aan de dames en 
verzocht te zingen "Het Wilhelmus", waarna de 
spreker uiteenzette de noodzakelijkheid van het 
voortbestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, omdat in het buitenland de revolutie 
met kracht wordt gepropageerd, waardoor een groot 
gevaar tot ondermijning van het "Wettig Gezag" 
wordt bewerkt. 

Reden te meer, dat wij steeds de schietvaardig
heid moeten blijven beoefenen en wij ten allen tijde 
paraat zullen zijn het "Wettig Gezag", desnoods met 
de wapenen, te steunen. 

Ook werd een woord van welkom toegeroepen aan 
res. kapitein Eckebus, als afgevaardigde van de afd. 
Delft, alsmede aan den secretaris van Zuid-Holland 
West, den heer L. van Pelt. Hartelijke woorden van 
dank werden daarna door den heer v. Pelt gesproken 
voor de vele bewijzen van belangstelling bij zijn 
huwelijk ondervonden, ook van de afdeeling Pijnacker 

Van onzen burgemeester, den heer Hesselt van 
Dinter, was bericht gekomen dat hij tot zijn spijt 
verhinderd was de vergadering bij te wonen. 

Hierna werd een jaarverslag uitgebracht door C. 
van Atten, waaruit viel op te merken, dat de ver
eeniging vooruitgaande is en dat er voor de schiet
wedstrijden veel animo bestaat. 

In verband hiermede een woord van hartel:ijken 
dank, namens alle leden ,aan onzen leider, die deze 
avonden zoo gezellig mogelijk weet te maken. 

Daarna had de prijsuitdeeling plaats, waarvoor 
tien personen in aanmerking kwamen. 

le prijs A. F. van Winden, 139 punten; 2e P. v. 
d. Berg, 139 p.; 3e J. Wensveen, 138 p.; 4e L. A. 
Maat, 135 p.; 5e L. v. Dijke, 134 p.; 6e C. D. v. d. 
Dool, 134 p.; 7e Chr. Kluiters, 134 p.; Se C. W. v. 
d. Ende, 133 p.; 9e N. C. v. Beek, 128 p.; l0e C. 
Luiken, 128 p. 

Hierna was er pauze en werden eenîge vader
landsche liederen gezongen, begeleid door orgelmu
ziek. 

Na de pauze werd een samenspraak gehouden 
door twee dames en zes heeren, welke tot titel droeg 
"Als 't Moet", welke samenspraak op schitterende 
wijze geslaagd is. 

Door den leider werd dan ook aan allen, die hier
aan hadden meegewerkt, een woord van dank ge
bracht in 't bijzonder aan de dames, aan wie door 
hem een bloemstuk werd aangP.bc,len. 

Daar enkele leden het Mobilisatiekruis nog niet 
hadden ontvangen, werd door Res. Kapitein Eckebus, 
op verzoek van den Leider, het doel en de beteekenis 
van dit Kruis uiteengezet, waarna hij Mevrouw van 
Pelt verzocht dit Kruis aan de leden uit te reiken, 
daar zij zelve ook draagster is van het Mobilisatie
kruis, aan welk verzoek zij gaarne voldeed. 

Na een woord van hartelijken dank aan allen, die 
tot het welslagen van dezen avond hadden meege
werkt, werd deze vergadering door den leider, den 
Res. Kapitein Valkenburg, gesloten en keerden allen 
voldaan huiswaarts. 

OOLTGENSPLAAT. 

Propaganda-avond van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm op 24 Maart 1927. 

Te 7 uur waren ruim 30 belangstellenden ten ge
meentehuize aanwezig. De EdelAchtbare Heer W. 
J. Donkersloot, voorzitter der plaatselijke commissie, 
richtte een hartelijk woord van welkom tot de aan
wezigen, in het bijzonder tot den WeledelGestr. 
Heer C. van den Nieuwenhuizen, Verbands-Comman
dant, die in zijne kwaliteit van Secretaris der Ge
westelijke Land5t?rmcommissie "Monden der Maas" 
( deel Goeree en Overflakkee) welwillend op zich had 
genomen, een duidelijke uiteenzetting te geven van 
doel en streven van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, benevens een overzicht van den tegen
woordigen toestand en de nieuwste regelingen. 

Spreker gaf aan de hand van verschillende offi
cieuse bescheiden een historisch overzicht van de 
wording ervan in de welbekende N ovemberdagen 
1918, van de spontane betuigingen alom in den lande 
voornamelijk in het Noorden en Zuiden, die blijk 
gaven van de gehechtheid en trouw aan het Vor
stenhuis, van de liefde voor onze geeerbiedigde 
Landsvrouwe en den wil om op te komen voor de 
handhaving van orde en wettig gezag. 

Sedert dien tijd van woelingen hebben zich bij 
de eerste honderden vele duizenden gevoegd, die, als 
't moet, willen pal staan voor dezelfde beginselen. 

Men houde wel in 't oog, dat de toetreding geheel 
vrijwillig is. Waarop het vooral aankomt? Op de 
algeheelc instemming met het beginsel van trouw aan 
Koningin :m Wet. 

Wie, om welke redenen ook, niet ten volle hier-

• 



WERKENDAMSCHE VRIJWILLIGERS IN' DEN HAAG (NOVEMBER 1918). 

Staande van 1. n. r.: B. v. <i. Heuvel, Jac. G. van Oerd, Adr. Hakkers, A. van Driel, L. Voor den Dag, 
M. J. van Oord. Knielend van 1. n. r.: , G. Visser Czn., G. Koman. 

mee kan instemmen, hij trede niet toe, of verlate 
de rijen! 

De ongeschreven belofte bij de toetreding moet zijn 
voortgekomen uit het hart, geheel vrijwillig, maar 
met ernst, als trouwe vaderlanders. 

Spreker gaf vervolgens verschillende cijfers van 
den groei, ook in den laatsten tijd, ook van de vaar
tuigen- en motordiensten. Hierbij werd de inwen
dige organisatie, die steeds nieuwe wijzigingen met 
zich brengt, in den breede besproken. . 

Thans en stellig ook in de toekomst, wijden mannen 
van naam en hooge positie hunne zorgen aan het 
Instituut. Vervolgens beantwoordde de geachte spre
ker eenige vragen betreffende aangeslotenen bij 
motorkorpsen en luchtwacht om met een krachtig 
woord Yan opwekking zijne rede te eindigen. 

Jammer, dat vele genoodigden absent waren. Met 
een woord van dank aan Kapitein van den Nieuwen
huizen sloot Burgemeester Donkersloot de bijeen
komst en noodigde allen uit, met hem het Wilhelmus 
aan te heffen als een waardig slot dezer samen
komst. 

FRIESCHE VRIJWILLIGERS 

Hierna werd de film vertoond, welke een äuide
lijke uiteenzetting gaf van de organisatie, het doel 
en het werken van het instituut van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Interessant waren vooral de vertooningen der ge
maakte opnamen van de gehouden Landdagen, met 
de diverse sportdemonstraties, waarbij verscheidene 
vooraanstaande figuren van de Landmacht ten too
neele verschenen. 

Na afloop der film dankte de secretaris der Ge
westelijke Landstorm Commissie, de heer Laernoes, 
allen voor de opkomst en wekte alle jongens op, zich 
aan te sluiten bij den Bij zonderen Vrijwilligen Land
storm, opdat men zoodoende een macht vorme, waar
op gerekend mag worden, zoowel ter verdediging 
onzer grenzen als ook bij elk pogen tot omverwer
ping van het wettelijk gezag. 

WESTMAAS. 
Op Woensdag 16 Februari 1927, des nam. 7 uur, 

werd in het gebouw voor Volksbelangen een propa-

IN DEN HAAG (NOVEMBER 1918). 

De afdeeling Bakhuizen. 

OOSTBURG (Z.). 

Vanwege de Gewestelijke Landstorm Commissie 
Zeeland werd Dinsdagavond in het Beursgebouw 
alhier, voor een 80 à 100 tal belangstellenden, afge
draaid de "Landstormfilm". 

Daar de burgemeester, de edelachtbare heer P. 
Erasmus, wegens familieomstandigheden verhinderd 
was het openingswoord uit te spreken, werd de 
avond ingeleid door den heer A. Mijs, notaris, alhier, 
als lid van de Landstorm Commissie W estel. 
Zeeuwsch-Vlaancl~ren. Deze wekte in zijn openings
woord allen, die daarvoor in aanmerking kwamen op, 
toe te treden tot den Bijzonderen Vrijwilljgen Land-. 
storm. ' 

gandaavond gehouden, uitgaande van de afd. West
maas van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
en werd de Landstormfilm vertoond. Aanwezig 
waren de Plaatselijke Commissie, leden met familie 
en een groot aantal belangstellenden, zoodat de zaal 
te klein was en daarom het aangrenzende school
lokaal, met toestemming, in gebruik is genomen. De 
heer P. Quartel Cz., voorzitter der Plaatselijke Com
missie, sprak een kort op·eningswoord en heette allen 
welkom, inzonderheid den Weleerw. heer Ds. Ten 
Brink, die in de plaats van zijn ambtsvoorganger in 
de commissie zitting nam en den heer Groenendijk, 
die zoo welwillend was geweest om deze afdeeling 
wederom met een bezoek te vereeren en daarbij de 
tai.>.k or zich had genomen om de op doek te brengen 
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beelden, waar noodig, toe te lichten. Nadat op voor
stel Tan den voorzitter het le . couplet van het oude 
Wilhelmus was gezongen, werd overgegaan tot het 
vertoonen van de film, waarbij verschillende mooie 
opnamen op Landstormgebied en andere beziens- '. 
waardige gebeurtenissen in den lande op het doek 
werden geprojecteerd, hetgeen door allen met de 
meeste belangstelling werd gevolgd. Vooral de tocht 
van Hr. Ms, ,,Tromp" van den Helder naar Dordrecht 
met de daarbij behoorende passagiers, oogstte veel 
bijval. 

Na de vertooning der film, nam de voorzitter het 
woord en wekte alle jonge mannen op, die daarvoor 
in aanmerking komen, om zich aan te sluiten bij den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Spreker dankte 
allen voor den grooten aandacht, waarmede zij den 
avond hadden gevolgd en sloot te ruim 10 uur deze 
vergadering, nadat door allen staande het 2e couplet 
van het oude Wilhelmus was gezongen. De afd. West
maas van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
kan met voldoening op dezen avond terugzien. 

WERKENDAM. 
Om nu eens te gaan uitleggen, waar ons liefelijk 

dorpje ligt, gaat niet aan en het geeft ook niet, als 
ge het niet weet. Generaal Duymaer van Twist en 
Luitenant Boulogne wisten het wel en daar was het 
toch ook eigenlijk om te doen. Eerst een beetje 
gestook door den propagandist Luitenant Groenen
dijk hoe we het moesten aanleggen om die hooge 
gasten in ons midden te krijgen en jawel hoor, het 
lukte. En op den dag, dat Mevrouw Duymaer van 
Twist midden in den rommel zat, van het verhuizen 
naar den Raamweg No. 7, hadden wij de Generaal 
in ons midden. Jongen, dat is me wat geweest hoor. 
Zeker, de film was ook mooi, dat moet eerlijk gezegd, 
maar als je zoo van nabij ziet den man, die ons 
land en ons volk dat kostelijk Instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm bracht en als 
je dan hoort, wat daaraan vooraf ging, nou, dan 
moet je al van steen zijn, als je daar onverschillig 
onder blijft. En de Werkendammers, zoo ongevoelig 
voor weer en wind als ze zijn, hebben zich daar 
warm gemaakt, dat het een lust was om te zien. 
Resultaat 5 nieuwe leden en heel veel menschen 
wakker geschud uit den winterslaap. 

Het valt niet mee om ons wedervaren te ver
tellen. Het enthousiasme steeg steeds hooger. 

Het samenzijn werd geopend door onzen plaat
selijk leider Jac. G. van Oord, nou die mag er ook 
zijn hoor. Toen ik de openingsrede hoorde, wist ik 
het al zoo wat. De kwestie is deze. Gt?neraal Duy
maer van Twist en onze leider hebbben elkaar op 
het Malieveld leeren kennen in N ovemher 1918, nu 
dan begrijp je wel, dat er een band bestaat, die 
nooit meer wordt verbroken. Daarna ~ingen van 
het aloude Wilhelmus van Nassouwe en toen kreeg 
Generaal Duymaer van Twist het woord. Maar dat 
ging maar niet zoo gewoon, als men dat gewend 
is op gewone vergaderingen, nu dat was hier ook 
niet het geval. Bij den Buitengewonen Landstorm 
(onze oude naam) behooren buitengewone dingen. 
Het was maar goed dat er een sterke vloer in ons 
vergaderlokaal was, anders weet ik niet, wat er ge
beurd zou zijn. Een oorverdoovend applaus en toen 
het wat bedaard was, begon de Generaal ons te ver
tellen, hoe het gegaan was in 1918 in en buiten de 
Kamer. Nu, dat wisten we al zoo'n klein beetje, 
want er is ook een groep Werkendammers 
naar Den Haag geweest en we zijn Luitenant Bou
logne zeer dankbaar, dat we in de gelegenheid wer

. den gesteld om de foto , die toen van ons is gemaakt 
op het doek te zien. Voor de Generaal weg ging, 
zongen we nog eerst uit volle borst "Zij zullen het 
niet hebben" en dan voel je eigenlijk wat onze dich
ter Da Costa bedoeld heeft, toen hij dat gedicht 
maakte. 

En daarna. De film... Maar daar wat van 
vertellen doe ik niet, die was zoo mooi en laat 
zoo echt zien, wat er in onze organisatie lee,ft, dat 
ge hem maar moet bestellen om zelf te oordeelen. 
Heerlijk, die toelichting van onzen propagandist, 
soms om te gieren en dan is dat erg aardig, maar 
ook ernstig. Het geeft zoo'n echt beeld van trachten 
iets alleen tot stand en brengen en dat gaat niet · 
en daarom zullen we het gezamenlijk doen. Gezamen
lijk tegen de Revolutie en het Revolutie gevaar, dan 
bereiken wij wat. Daarom vrienden, (niet alleen uit 
Werkendam) sluit u bij ons aan, want we behooren 
bij elkaar als vrije zonen van een vrij volk. Het is 
steeds weer de film, die me voor oogen staat, 1919 
Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen en het is weer de 
film, die ons doet zien, dat we van Dollard tot Cad
zand bij elkaar hooren. 

En daarom heeren Generaal Duymaer van Twist, 
Luitenants Boulogne en Groenendijk en onze leider 
Van Oord, gaat voort in God's kracht en wij zullen 
toonen, dat we Holland willen houden. 
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ENSCHEDE. 

Door de afd. Ens~hede van het Twentsch Verband 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm was gis
teravond in de groote zaal van "Irene" een propa
ganda-vergadering belegd, welke onder leiding stond 
van reserve-majoor J. W. C. C. Tücker, Commandant 
van het Twentsch Verband. 

Majoor Tücker zette in zijn openingswoord in het 
kort het doel en streven van den B!jzonderen Vrij
willigen Landstorm uiteen, welke na de rumoerige 
Novemberdagen van 1918 werd opgericht. Spr. ver
welkomde voorts de sprekers en wees er tevens 
op, dat dezen avond nog een aantal mobilisatie
b-uisen zou worden uitgereikt. Over cle beteekenis 
van het mobilisatiekruis hield spr. een korte be
schouwing waarbij hij er aan herinnerde, dat het 
initiatief in dezen is uitgegaan van een Twentenaar, 

1 n.l. van den heer H. P. Gelderman uit Oldenzaal. 
Vervolgens had de uitdeeling der mobilisatiekrui

sen plaats door majoor Tücker, in hoofdzaak aan 
leden van het Enschedesche politiekorps. 

Na de uitdeeling werd staanae het Wilhelmus ge
zongen, waarop de secretaris van het Twentsch 
Verband, de heer L. A. M. Bruggeman uit Olden
zaal een telegram voorlas van den heer Duymaer 
Yan Twist, voorzitter van den Bi.izonrleren Vl·ijwil
ligen Landstorm. In dit telegram zeide de heer Van 
Twist tot zijn spijt verhinderd te zijn deze bijeen
komst bij te wonen. Hij sprak zijn beste wenschen 
uit voor het welslagen van dezen avond. In 't bij
zonder bracht de heer Van Twist hulde aan den heer 
L. van Heek voor het vele, dat hij in het belang 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in 
Twente heeft gedaan. 

Als eerste spreker trad vervolgens op prof. pater 
Felix Otten uit Zwolle. Spr. begon met op te mer
ken, dat hij hier als R.K. priester staat om te spre
ken .in het belang van een beweging, welke niets 
heeft te maken met oorlogswerk, maar dat in zijn 
diepere beteekenis arbeid is in het belang van den 
vrede. Men wil van andere zijde zoo vaak ten on
rechte beweren, dat onze beweging een zuiver mili
taristisch karakter draagt. Niets is minder waar. 
Wij wenschen hartgrondig en duidelijk als de felste 
anti-militarist, oorlog aan den oorlog. Wij laten 
ons geen etiket van militarisme op ,den rug plakken. 
Ook wij vinden de oorlog de apotheose van stoffelijke 
en geestelijke ellende. Wij moeten werken en bidden, 
dat er nooit meer oorlog op de wereld mag komen. 
Maar de wereldvrede is een utopie, wanneer de men
schen innerlijk niet veranderen en niet gaan leven 
naar Christus' Evangelie, dat gerechtigheid en liefde 
predikt en den menschen leert zien, dat allen broe
ders en zusters zijn. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is ontstaan in 
de moeilijke dagen van 1918, toen de in zoo vele op
zichte groote Troelstra naar de macht wilde grijpen. 
Maar hij riep, zeide spr., ,,Hei" voor hij over de 
sloot was. Hij kwam er midden in en haalde een nat 
pak! In dat jaar ontstond het spontane verzet tegen 
den revolutiegeest, in Noord en Zuid, in Oost en 
West. Men kwam op voor het wettig gezag, voor 
vaderland en vorstenhuis. Uit alle deelen des lands 
stroomden de trouwe vaderlanders naar den Haag, 
waar op het Malieveld de koets van de Landsvrouwe 
werd voortgetrokken door Friezen en Brabanders. 
Bt:-oederlijk trokken Noord en Zuid, Protestant en 
Katholiek op tegen het revolutionnair geweld. Zoo 
ontstond de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in een 
moeilijken tijd, maar hij heeft gelukkig geen last 
gehad van de gevreesde kinderziekte, de roodvonk, en 
thans telt de organisatie reeds 60.000 man. Maar hij 
kan nog veel meer in ledental toenemen en daardoor 
een des te grootere preventieve waarde krijgen. 

Spr. bracht woorden van bijzondere hulde aan den 
voorzitter van den Bij7,0nderen Vrijwilligen Land
storm, den heer Duymaer van Twist, die zoo on
noemelijk veel in het belang van de Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm heeft gedaan. (Daverend ap
plaus). 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, vervolgde 
Pater Otten, is ontstaan uit een anti-revolutionnaire 
~;eest, hij is geen oorlogsinstituut, doch evenmin een 
eerewacht om de brandkasten der fabrikanten, zoo
sls Rommigen meenen. De Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm is in zijn streven gezond nationaal; hij 
wil waken tegen revolutionnair geweld, dat den 
arbeidersstand meer ellende zal brengen dan de fabri
kanten. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een 
nationaal instituut, dat a11e standen omvat. W~i zijn 
ook geen fascisten, zooals men ons wel eens wil 
aanwijzen. 'Wij werken zuiver preventief en de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm is op zijn mooist, 
wanneer hij niet!' te doen heeft. Daardoor blijkt des te 
meer zijn groote waarde om revolutie te voorkomen. 
Wij zijn een vrede-organisatie, maar wanneer oproer
makers denken op anders dan 11arlementaire wijze 
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iets te kunnen bereiken, vinden ze ons 111et de wa
penen in de vuist, om desnoods met geweld de goe
deren, die ons heilig zijn, tegen bruut geweld te 
verdedigen. 

Spr. herinnerde voorts aan hetgeen S1 enhuis heeft 
gezegd op het jongste congres der S.D.A.P., hetgeen 
ook voor den Bijzondercn Vrijwilligen Landstorm een 
waarschuwing is om steeds paraat te zijn. 

Het is o-.,k een verheffend feit, dat men in dezen 
vlakken, materialistischen t~id, tastbare, concrej ~ 
idealen heeft. Wij doen niet mee aan de gewilde 
malaise stemming. Wij hebben onze idealen: wij 
staan in de bres voor ons nationaal bezit, voor hej 
wettig gezag, dat voor de menschheid van grooten 
zegen is. Wij strijden vooral ook voor ons Oranje
huis, dat de verwezenlijking is van het hoogtepunt 
van ons nationaal bestaan. Voor onr.e Vorstin, die 
zulk een heerl\ik voorbeeld gaf van haar Christelijk 
geloof, toen zij in de moeilijke oorlogsjaren sprak: 
,, Christus voor alles". 

Voor ons is vaderland geen leeg en hol woord. 
Het is de nationale eenheid, eeuwen geleden ver
kregen, door eenheid van taal. 

Wij zijn ook internationalistisch, döch gebaseerd 
op 'n gezond nationalisme. \,Vij wenschen er niet aan 
mee te doen de nationale grenzen, door cl~ historie 
gegroeid, uit te wisschen. 

Tenslotte betoogde spr., dat wij door den Bijzon• 
deren Vrijwilligen Landstorm ook pal staan voor 
ons Christelijk geloof, dat de meerderheid van ons 
volk gelukkig nog belijdt. Dat Christendom, dat 
diepte geeft aan ons leven, zou den revolutiegeest 
te niet willen doen omdat men den godsdienst een 
opium voor het volk acht. 

Spr. eindigde met te herinneren aan Potgieter's 
gedicht: ,,Jan, Jannetje en hun jongste kind", waar
in Jan Salie wordt uitgebannen. Dat is ook de be
doeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm; 
Jan Salie moet verdwijnen om plaats te maken voor 
Jan Kordaat. 

Tweede spreker was ds. H. Meulink, Geref. pre
dikant te Enschede, die zeide slechts een kort woord 
te zullen spreken, omdat na de eminente rede van 
Pater Otten het overbodig zou zij!l een lang betoog 
te houden. 

Spr. wees er op, dat de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm geen instituut is, dat indruischt tegen 
Jezus' woorden: ,,Zalig zijn de vi·eedzamen". Het is 
een vredesinstelling in den rechten zin des woords. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is ook geen 
instituut tegen de echte democratie. Het erkent alle 
gezag, dat op wettige wijze tot stand is gekomen. 
De vakorganisaties hebben veelal ee!l vooroordeel 
tegen den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, doch 
dit berust op een misverstand. De Bijzondere Vr\i· 
willige Landstorm zal zich nooit mengen in econo
mische conflicten, hetgeen in de statuten duidelijk 
omschreven is. Hij keert zich alleen tegen het revo
lutionair geweld. 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat in den Bij
zonderen V1·ijwilligen Landstorm alles wat waakt 
voor onze nationale goederen, elkaar kan vinden. Er 
is helaas zoo veel, dat scheidt, doch hier heeft men 
als 't ware een. breede coalitie. In den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm gaat men schouder aan 
schouder. 

In het bijzonder stond spr. stil bij hetgeen in 1918 
is gebeurd en wat op het Paaschcongres der S.D.A.P. 
in 1919 is besproken. Alles wijst er op, dat wij 
steeds klaar moeten staan en dat wij ons niet voor 
een boeman bevreesd maken. In dit verband moet 
vooral op de teekenen in het buitenland gelet worden. 

Steeds moeten wij klaar staan met onze organi
satie. Cromwell's devies: ,,Bidt en houdt uw kruit 
droog!" moet ook het onze zijn. 

Laatste spreker was de heer G. W. Stroink, res.
kapitein. De peilers van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, aldus spreker, rusten op een nationalen 
onderbouw, d.i. de nationale gedachte, welke hecht 
en sterk is. Onze organisatie strijdt voor vrijheid en 
recht, orde en gezag. 

Het is noodig, dat allen, die zich met het doel 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm geheel 
kunnen '!ereenigen, zich zoo spoedig mogelijk aan
sluiten. Daardoor wordt dit instituut steeds sterker 
gemaakt en wordt zijn preventieve waarde des te 
grooter. Men moet geen afwachtende houding aan
nemen, doch zoo spoedig mogelijk toetreden. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is in de 
natie een gezonde ken1, waaromheen zich alle wel
denkende Nederlanders moeten scharen. Het revo
lutionair g~aar dreigt aan alle kanten. In het 
Oosten gist en woelt het en ook Nederl.-Indië is niet 
verschoond gebleven. Het is een teeken, om steeds 
waakzaam te blijven. 

Spreker wees er tevens op, dat in de ontwape
ningsactie van heden zulk een groot gevaar schuilt 
en voorts dat men van socialistische zijde den Bij-

zonderen Vrijwilligen Landstorm heftig bestrijdt. 
Maar men vergeet, dat b.v. in het soc.-dem. Oosten
rijk een zelfde instelling als de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm in ons land, door den soc.-dem. re
geering met kracht ondersteund wordt. Het ie dui
delijk, dat de revolutionaire machten steeds werk
zaam bl~jven en dat daarom de Bijzonrlere Vrijwil
lige Landstorm zoo sterk mogelijk rnof't zijn. Dan 
zal de vrees voor deze instelling des te grooter zijn. 
Spr.· eindigde met geestdriftige woorden van op
wekking om zich aan te i,luiten bij den Bijzonderen 
Vrijwillig-en Landstorm, die strijdt voor wettig ge
zag, voor vaderland en vorstenhuis. 

Nadat een tweetal coupletten van het Wilhelmus 
' was gezongen, sloot ma,ioor Tiicker deze propaganda
bijeenkomst met dank aan -sprekers en publiek. 

'>UDEWATER. 

Onder voorzitterschap van den heer L. F. X. Aders 
werd in de Doelenzaal alhier, een feestvergadering 
gehouden der plaatselijke af<leeling van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. 

Vele ingezetenen waren uitgenoodigd bij deze 
b~ieenkoml'!t tegenwoordig te wille11 zijn en te oordee
len naar de tjokvolle zaal, hebben schiei' allen aan 
deze uitnoocliging gevolg gegeven. 

De bijeenkomst had ten doel aansluiting door ver
lofgangers, bij den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm te propageeren. Deze strekking had ook de 
vertoonde film, die op het wezen van dit instituut 
betrekking had. 

De Edelachtbare heer P. A. Troost, burgemeester 
van Waddinxveen, lid van de Gewestelijke Land
storm-Commissie, hield een rede, waarin hij voorna
melijk wees op het gevaar, dat van het bolsjewisme 
was te vreezen. Wij moeten, zeide spr., paraat zijn, 
indien gepoogd wordt op onwettige wijze het lands
bestuur, van welke politieke richting dit ook zijn 
moge, omver te werpen, indien pogingen worden m 
het we.rk gesteld een toestand te scheppen, zooals die 
thans in den scharlakenrooden "heilstaat" Rusland 
bestaat. Met een paar voorbeelden illustreerde spr de 
verworden samenleving in de Sovjet-republiek. Om 
echter te bewijzen, dat een dergelijke omwenteling 
in ons land niet voor onmogelijk wordt gehouoen, 
las spr. eenige uitlatingen voor van Lou de Vis8er, 
onlangs gesproken in de Tweede Kamer der St. Gen., 
die verrassend duidelijk aantoonden, dat de theoneiin 
van zijn partijgenooten, die elders zulke wantoestan
den hebben geschapen, ook in ons land zullen wor
den doorgevoerd, · zoodra slechts een oogenblik de 
gelegenheid daartoe zal bei:;taan. De Bijzondere Vrij
willige Landstorm, zegt spr. is er om het recht ten 
allen tijde te handhaven; niet voor het voeren van 
een oorlog, doch integendeel, om den vrede te 
bewaren, niet tot bevordering der belangen van be
paalde groepen of partijen, doch tot bescherming van 
alle vredelievende Nederlanders. 

Luitenant Mr. van Mechelen uit Gouda, secretaris 
der Gewestelijke Landstormcommissie "Gouda" hield 
een keurig verzorgde rede, waarin hij het belang der 
uitbreiding van het ledental van den Bijzonderen Vrij. 
willigen Landstorm uiteenzette. Aan het siot van den 
avond werden door den heer Aders na een harte
lijke toespraak aan de oud-gemobiliseerden het 
mobilisatiekruis uitgereikt, waarna door den neer 
Troost uitreiking geschiedde van de prijzen, bij de 
onlangs gehouden schietwedstrijden behaald. 

De Muziekvereeniging Concordia heeft door hare 
verscheidenheid van keurig uitgêvoerde nummers 
niet weinig tot de gezelligheid van dezen avond 
bijgedragen. 

Uitslag Schietwedstrijd Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm, Zwolle en Zwollerkerspel. 

A. Doorloopend concours. Maximum 500 punten. 
H. D. v. d. Kouwe 492 (buiten meded.); v. Winsum 
488; Akse 488; Zweers 485; Bouman 482; Zijlstra 
479; v. Lensen 476; Verstraete 476; Hiestand 475; 
Soes 468; Sanders 467; Beekman 465; v. Dijk 461; 
Sluiter 458; v. d. Kolk 458; v. Eyndt 434; Albers 430. 

B. Personeele Wedstrijd. (Voornaamste uitslagen). 
Maximum 50 punten. Klas A: Zijlstra 48; Weidijk 
48; Akse 47; v. Leusen 47; Hiestand 46; Kamper 46; 
Verstraete 45. Klas B: v. Eyndt 44; Visser 42; Robe! · 
38; Albers 38. Klas C. Schutte 22. 

Luchtwacht. Bouman 47; Zweers 45; Soes 45; van 
Winsum 41. 

C. Vrije Baan, Maximum 30 punten. Zijlstra 5 X 30; 
Zweers 1 X 30 en 2 X 29; Hiestand 1 X 30; 1 X 29 
en 2 X 28; v. Eyndt 1 X 30 en 2 X 28; Sanders 
1 X 30 en 1 X 26; Bouman 2 X 29 en 1 X 28; 
Akse 1 X 29 en 1 X 28; Sluiter l X 29 en 3 X 27. 



DE LANDSTORMFiLM IN MODDERGAT. 

Woensdag 16 Maa1·t 1927 werd een· propaganda
avond gehouden in de Ger. K')rk te Moddergat, 
waarbij de Landstormfilm vertoond werd. 

De leiding was in handen van den Burgemeester 
yan West-Dongeradeel, den heer Oosterhof, die de 
vergadering opende met gebed en door het laten 
zingen van een psalmverR, waarna hij de flink op
gekomen menigte en de film-operateur Buntenbach 
uit Dokkum, hartelijk welkom toeriep. 

Z.E.A. sprak van het nut van deze avonden, die 
ten doel hebben de band der regeeringsgetrouwen 
hechter te maken, en de weerbaarheid van ons Volk 
tegenover revolutie of een eventueele buitenlandsche 
vijand te verhoogen. , 

Hij hoopte dat de vergadering aan het einde kon 
zeggen: ,, het was ons goed daar geweest te zijn." 

Hierna kreeg de heer Buntenbach het woord of 
liever "de daad" zooals Z.E.A. opmerkte. 

Verschillende films werden geruischloos en zonder 
eenige trilling afgedraaid met de keurige nieuwe 
bioscope, en wanneer een bekend gezicht als de 
Gen.-Majoor Duymaer van Twist, oud-minister 
Colijn, de Visser, Lambooy e. a. werden gezien op 
het doek, klonk een flink handgeklap. 

En toen H. M. de Koningin te paard een oogenblik 
de zaal inkeek, daverde de geheele kerk van de 
ovatie, onze geliefde Landsvrouwe gebracht. 

De glorie van den avond was natuurlijk de film 
van den Landstormdag te Beetsterzwaag. Hier was 
men op "Fryske groun" en toen dan ook eenige 
regels van ons Frysk Folksliet op 't doek werden 
geprojecteerd, klonk spontaan: ,,Frysk bloed tsjuch 
op; wol nou ris bruze en siede"... · 

Tusschen de verschillende series in, werd het 
woord gevoerd, o.a. door den heer Holwerda van Nes, 
Commandant der Afd. W.-Dongeradeel Bijzcmdere 
Vrijwillige Landstorm. ·•eze nam tegelijk afscheid van 
de Friesche kameraden, aangezien hij naar IJssel
monde zal vertrekken. Hij wees op de tegenstrij
digheden bij de linksche groepen in ons land en 
elders, hier ontwapening, elders bewapening. In Oos
tmrij K b.v. had de S. D. A. P. ook een soort Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm, hier zijn ze er natuur
lijk tegen. Het is bij hen alleen maar "de wapenen 
aan ons". 

De res. le Luit. Staudt van Dockum sprak over 
anti-militarisme en militarisme, wapenaars en ont
wapenaars en kwam tot de conclusie, dat in ons land 
geen militarisme bestond en dat hij kon verklaren: 
met hart en ziel anti-militarist te_ zijn. Duitschland 
b.v. was het land van het militarisme, waar de grap
pige geschiedenis van de kapitein van Kopernick kon 
voorvallen, die hij met smaak vertelde. Hij wees er 
op, dat er vast en zeker een tijd komt, waarin de 
Christenen schouder aan schouder moeten staan 
tegenover de ant-christ. Het begint in !:et Oosten 
reeds te b1·oeien. We moeten ons klaar maken ! De 
ontwapenaars willen nationale ontwapening, waar
om? om weerloos te zijn? Hij leest voor wat Von 
Moltke, de Duitsche chef van den generalen staf, 
had gezegd: 

"Ik was en ben nog heden er van overtuigd, dat de 
veldtocht in het westen moest mislukken, wanneer 
wij Holland niet zouden hebben ontzien." 

Was echter Holland weerloos geweest, dan had von 
Molke ons niet ontzien. Nu zijn wij gevrijwaard ge
bleven van de verschrik;kingen van den vreeselijken 
oorlog in 1914 tot 1918. 

Maar ach, de ontwapenaars meenen er niets van. 
Het is alleen maar klinkklare humbug, van de 
S. D. A. P. b.v. een nieuwe verkiezingsleuze. De prak
tijk? Bij het debat over het ontwapeningsvoorstel in 
de Tweede Kamer waren twee ontwapenaars ( ? ) met 
den mond aan 't vechten, maar ook hier ging de 
natuur Öoven de leer, de heeren vielen uit hun rol en 
de heer Lou de Visser kreeg een mep op z'n neus. 
Het was in de Kamer, anders had er in die vuist 
misschien wel een zwaard gezeten. (Daverend 
applaus). Ten slotte spreekt hij nog over de Potem
kinfilm" het vergif of liever het filmvergif voor 
ons volk. Gepropageerd door de z.g.n. ontwapenaars, 
dan is de film van hedenavond door anti-ontwape
naars, van een veel beter gehalte en veel vrede
lievender. Met een opwekking om trouw te zijn aan 
het "wettig gezag" eindigt spreker zijn causerie. 

De voorzitter zegt de sprekers en ook den heer 
Buntenbach dank voor de correcte wijze, waarop deze 

· de film heeft afgedraaid. Iemand had gezegd, dat hij 
twijfelde aan het gelukken van dezen avond, het is 
jammer, zei Z.E.A., dat die iemand hier niet aan
wezig is om te constateeren, dat onze filmoperateur 
(die trouwens van huis uit vakman is, verslagg.) 
Diet overtroffen is geworden; daarom: ,,onzen dank 
en mijn complimeDi voor het duidelijke rustige 
beeld." 

DWI;NGELOO...-DIEVER. 

Op 8 Maart jJ. is door de Commissie van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en Mobili
satiekruisdragers, in café de Wal een feestavond ge
houden, welke er zijn mocht en zeker nog lang in aan
gename herinnering bij de aanwezigen zal blijven. Na 
een verkoop van kaarten door de leden was de zaal ge
heel uitverkocht. Om acht uur was de grootc rwmte 
tjokvol toen de voorzitter, H. Geuchies, het feest open
de en staande het "Wilhelmus" deed zingen, begeleid 
door het muziekkorps U. d. i. Van heinde en ver was 
men trots den vallenden mistregen gekomen om ge
tuige te zijn. Onder meer merkten wij op: kapitein 
Nolthenius en luit. de Vos met hunne da~es. Ook 
niet te vergeten de heer de Bruyn van Klaziena
veen, welke getrouw deze avonden 'Jijwoont. 

De heer en mevrouw Clinge Doorenbos, maakten 
dezen avond tot een waar kunstgenot. 

Het was dan ook met leedwezen, toen de voo1·zitter 
om elf uur het eerste gedeelte afsloot en de heer 
Clinge Doorenbos afscheid nam. 

De muziek maakte zich nadien nogal verdienste
lijk en onderwijl werd door de oud-soldaten menige 
vroegere kennismaking vernieuwd en nadere vriend
schap afgesloten. Op zoo'n avond komt onze trouwe 
Vad~rlandsliefde nog eens goed tot zijn recht. 

Moge het gegeven zijn nog menigkeer samen te 
komen en de oude herinne1-ingen van vroegere sol
datenjaren nog eens op te diepen en te h.erdenken. 

De leider oud-sergeant-grenadier Bijker bleek bij 
deze gelegenheid een goed leider te zijn en nog 
steeds uitstekend met zijn mannen te kunnen op
schieten, zooals een geijkte soltenterm luidt. 

Wij wenschen den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm- en de Mobilisatiekruisdragers veel succes toe 
in hun pogen. 

KOUDEKERK a. d. RIJN. 

Donderdagavond, 31 Maart 1.1., werd in een der 
lokalen van de 0. L. School een onderlinge schlet
wedstrijd gehouden van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm alhier, zulks in plaats van de te hou-
den gewone jaarvergadering. Voor dezen wedstrijd 
waren door den Landstorm een achttal prijzen be
schikbaar gesteld, terwi.jl hiervoor door den heer 
Burgemeester, een tweetal prijzen en door den 
Instructeur, den heer T. Molema Wzn., nog een prijs 
was geschonken. 

Door den heer Burgemeester werd de bijeenkomst 
om half 8 geopend met een welkomstwoord. ~pr. 
zette hierna in het kort, doch op duidelijke wijze, het 
nut van den Vrijwilligen Landstorm uiteen, door 
speciaal op het gevaar te wijzen, dat dreigt van den 
kant van het communisme. Dat dit gevaar niet denk
beeldig is, daarvoor beriep hij zich op de plotselinge 
toestanden door dit regime geschapen in ons Ned. 
Indië. Spr. besloot met een kernachtig betoog, dat 
de Vrijwillige Landstorm wil waken tegen dit roode 
gevaar door op die wijze een goed georganiseerde 
en geoefende macht te kunnen stellen tegenover hen, 
die op het oogenblik niet stil zitten, doch een gun
stige gelegenheid afwachten, om ook hier de roode 
vaan te planten. Spr. deelde verder nog mede, dat 
van Luit. van Pelt bericht was ingekomen, dat hlj 
wegens ongesteldheid verhinderd was dezen wedstrijd 
bij te wonen. De uitslag van den wedstrijd is als 

volgt: J. Ravensbergen le pr.; C. Verbree 2e pr.; A. 
Kroon 3e pr.; A. Hogenes 4e pr.; A. Uithol 5e pr.; 
K. Vonk 6e pr.; J. J. Hoogeboom 7e pr.; T. Molema 
Wzn. 8e pr.; L. de Joi1g 9e pr.; A. van Velsen l0e 
pr.; J. Dalebout lle pr. 

De winnaars werden daarna door den Burgemees
ter met een toepasselijke speech in de gelegenheid 
gesteld hun prijz~n in ontvang,;t te nemen, waarna 
deze gezelli~e avond weer tot het verleden behoorde. 

ZWOLLE. 

De wintersehie1ocfeningen van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, afdeeling Zwolle 
en Zwollerkerspel, waaraan ook werd deelge
nomen door oenige leden van de Vrijwillige 
Landstormkorpsen "Vaartuigendienst'' en 
"Luchtwachtdienst", z~jn in de afgeloopen week 
voor dit :-;eizoen geëindigd. Aan de oefeningen, 
die vrij geregeld werden bijgewoond, was, ter 
bevordering van het animo, tevens het karakter 
gegeven van een doorloopend concours. B~ven
dien werden op den sluitavond van het seizoen 
eenige afzonderlijke wedstrijden gearrangeerd. 
BFikens den uitslag stemde de mate van ge
oefendheid der deelnemende leden aan het einde 
van den winter tot tevredenheid. 

Na uitreiking der prijzen door den Plaatse
lijken Leider den Res.-le Luit. H. D. van der 
Kouwe, waarbij deze memoreerde hoe de ge
houden winteroefeningen hadden bijgedragen tot 
versterking van den korpsband, nam de Res-le 
Luit. J. H. W eidijk het woord, om namens de 
deelnemers den Heer Van der Kouwe dank te 
brengen voor diens aangename, uitnemende en 
belanglooze leiding, waarbij geen opoffering van 
tijd en moeite hem te veel was. Hij bood daarbij, 
onder een paldrnnde improvisatie, namens de 
deelnemers den leider een passend geschenk aan 
als blijk van waardeering voor hetgeen deze in 
het belang van het Korps deed. 

OUL JORP (Z.-H.). 

Donderdag 17 Febr., kwam de afdeeling Ouddorp 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm bijeen 
ten Raadhuize (hetwelk geheel vrijwillig beschik
baar was gesteld door het <:!emeentebestuur) om in 
ontvangst te nemen de•prijzen, behaald, bij den laat
sten schietwedstrijd. De opkomst was prachtig, onge
veer 55 leden, waren opgekomen. Onze Kapitein v.d. 
Nieuwenhuizen was in ons midden, ook was voor die 
gelegenheid overgekomen de voorzitter der Geweste
lijke Commissie v. d. Velde, de voorzitter der plaat
selijke commissie Burgemeester Gobius Du Sart, met 
nog twee commissieleden. 

Om 7 uur opende de voorzitter de vergadering met 
een hartelijk welkom toe te roepen aan alle aanwe
zigen, inzonderheid aan onze hooge gasten, hij 
sprak enkele woorden aangaande de landstorm, om 
als het moet, pal te staan als één man rondom den 
troon van onze geliefde Vorstin. Hierna gaf hij de 
gelegenheid aan den heer v. d. Velde om 2 medailles 
uit te reiken aan de leden J. Grinwis Lz. een gouden, 
aan J. Vlietland een verguld zilveren'voor het hoogste 
aantal punten, behaald op den Landdag van 2 Sep
tember 1926. Na afloop werd de Kapitein gevraagd 
zich te belasten met het uitreiken der prijzen, welke 

r-- ADRESVERANDERINGEN --~ 

1 
~ Dengenen, die "Het Landstormblad" ontvangen, wordt beleefd verzocht, na te will~n 1 
.....- 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 nau~
keurig ingevuld, aan haar adres wordt toegezonden. Als drukwerk in ongesloten enveloppe ZJJn 
slechts 2 cent portokosten verschuldigd. 1 

Aa1i de Administratie van ,,Het Landstormblad'' 
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bij onze mannen en jongens goed in den smaak 
vielen. Onderwij 1 werden de sigaren rondgedeeld, en 
een ieder dampte er lustig op los. Na de uitreiking 
der prijzen gaf het commissielid de heer v. d. Kemp 
( oud-onderwijzer) ons een aardig stuk geschiedenis 
te hooren, aangaande Napoleon, het is hem wel toe
vertrouwd. Na afloop daarvan werden de legitimatie
bewijzen afgestempeld, en nog vele andere , zaken 
aangaande de landstorm afgewikkeld. Door één van 
de leden werden nog eenige vragen gedaan, die door 
onzen Kapitein werden beantwoord. 

De heer v. d. Velde als scheidende Voorzitter der 
gewestelijke afdeeling, sprak nog eenige waardee
rende woorden tot de afdeeling Ouddorp, aangaande 
haar begin (8 Aug. 1919), haar eerste groei en nu 
als grootste afdeeling van het eiland Goeree en Over
flakkee. Hij sprak de wensch uit, dat deze afdeeling 
mocht blijven groeien en bloeien. 

Hierna sprak de Kapitein nog eenige woorden tot 
commissie en afdeeling, daarna sloot onze Voorzitter, 
Burgemeester Gobius Du Sart, de vergadering, nadat 
staande gezongen was de bekende twee verzen van 
ons oud Wilhelmus. 

Toen ging een ieder recht voldaan huiswaarts. 
Het was een echt gezellige avond. 

Landstormavond te Zwartsluis. 
Op 17 Maart werd alhier een jaarvergadering 

gehouden van de Landstorm-afdeelingen, ver
eenigd in het Gewest "Vollenhove". Deze zeer 
goed bezochte vergadering stond onder leiding 
van Ds. Hofstede van Blokzijl, Voorzitter van 
het Gewestelijk Verband. Aanwezig waren o.a. 
de Heeren Duymaer van Twist, Luit. Boulogne, 
resp. Voorzitter en Secretaris van de Nationale 
Landstormcommissie, Ds. Bootsma, Legerpredi
kant en Kapitein Sonne, Commt. 

De Voorzitter opent de vergadering met een 
woord van welkom tot de aanwezige Landstor
mers met hun dames, en tot de autoriteiten, die 
aanwezig zijn. 

ffierna verkrijgt de Heer Duymaer van Twist 
het woord, die in een geestdriftige speech uit
eenzet, dat de Bijzondere Vrij willige Landstor
mers, geen militairisten, geen imperialisten, en 
geen fascisten zijn, doch mannen, die den vrede 
op de N ederlandsche erve willen bewaren. 
Spreker noemt den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm een Instituut, dat preventief werkt 
tegen revolutionair pogen. 

Onder applaus der vergadering brengt hij 
hulde aan Ds. Hofstede, Burgemeester Oprel, 
en A. J. Vinke, resp. Voorzitter van het Ge
westelijk Verband, ,,Vollenhove'', Voorzitter 
van de Plaatselijke Commissie, en Plaatselijk 
Leider. 

ffierna wordt de "Landstormfilm" vertoond, 
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welke zeer in den smaak viel. In de pauze wor
den ververschingen aangeboden, en de prijzen 
uitgereikt, in de verschillende afdeelingen be
haald op de schietwedstrijden. 

De Heer G. Oprel, Voorzitter van de Plaatse
lijke Commissie, sluit de vergadering, en ver
zoekt staande het Wilhelmus te zingen. 

't Geheel was een zeer goed geslaagde avond. 
De Plaatselijke Commissie had :voor een 

keurige zaalversiering zorg gedragen. 

RUCPHEN EN SCHIJF. 
3 April hielden de afdeelingen Rucphen en Schijf 

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm gecom• 
bineerd hunne algemeene vergadering onder voorzit
terschap van den Edelachtb. Heer Burgemeester 
Crusio in het patronaat te Rucphen des namiddags 
5 uur. Als vertegenwoordiger der Gewestelijke Com
missie had aan de bestuurstafel plaats genomen de 
ZeerEerw. Pastoor van Genk, Secretaris van het 
West Brabantsch Verband. 

Na opening door den Voorzitter bracht de Secre
taris (tevens Plaatse!. Leider) verslag uit omtrent 
de werking der afdeelingen gedurende 1926. Daar
uit bleek dat er geanimeerd geschoten werd en de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm meer en meer be
langstelling verwierf. Gedurende 1926 waren 
7 nieuwe leden toegetreden, aan wien het bewijs van 
lidmaatschap door den Voorzitter werd uitgereikt. 

Vervolgens werd overgegaan tot bespreking der 
plannen gedurende 1927. Evenals in 1926 zouden ook 
dit jaar wederom prijzen beschikbaar worden gesteld 
voor den plaatselijken wedstrijd. Tevens werd be
sloten de prijsuitdeeling van dezen wedstrijd eenigs
zins feestelijk te organiseeren door den Landstor
mers een gezelligen avond te bereiden! Dit werd met 
algemeene stemmen goedgekeurd! Onmiddellijk gave~ 
zich 19 leden op om hunne medewerking daartoe te 
verleenen. 

Daarna reikte de Voorzitter nog eenige gedenk
platen uit en portretten van H. M. de Koningin aan 
eenige Vrijwilligers die hiervan nog niet voorzien 
waren, waarna hij het woord verleende aan den 
ZeerEerw. Heer Pastoor van Genk welke de ver
gadering o.a. mededeelde dat de Verbandwedstrijd 
was omgezet in een Korpswedstrijd, waarvoor elke 
afd. eenige personen moest afvaardigen om in een 
centraal punt te wedijveren om een medaille of wis
selbeker, hetgeen zeer in den smaak viel 1 

Circa 7 uur sloot de Voorzitter de vergadering 
waarna ieder met ernstige schietplannen huiswaarts 
keè'rde. 

LANDDAG TE ALKMAAR. 
Zaterdag 14 Mei zal te Alkmaar een landdag ge

houden worden, uitgaande van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, verband Alkmaar. Deze landdag 

•• 

. . 
zal o.m. worden bijgewoond door den Minister van 
Oorlog, den Qud-opperbevelhebber luit.-generaal Snij
ders en den commandant van de Stelling Den Hel
der, schout bij nacht Quant. 

De leden der Tweede Kamer Duymaer van Twist 
en dr. Dec.kers, zullen het woord voeren· in het ge
meentelijk Sportpark. 

PIAAM. 
18 Maart '27 vergaderde al.hier de Bijzondere 

Vrijwillige Landstorm, afdeeling Idsegahuize'n
Piaam. Van de plaatselijke Commissie nam de heer 
P. Postma het voorzitterschap, de heer H. Boersma 
het secretariaat waar. De heer S. Zoodsma hield, 
na een inleidend woord yan den voorzitter, een in
leiding over: "Waarom lid van den Bijzonderen 
Landstorm. De plaatse!. leider deed op duidelijke 
wijze uitkomen het groote gevaar, dat nog steeds 
dreigt van de kant der Communisten en drong aan 
op krachtige organisatie en op altijd paraat zijn. 
Na deze inleiding ontstond een gezellige bespreking, 
waarbij vele vragen onder de oogen werden gezien. 

Nu volgde uitdeeling der afgestempelde legimi
tatiebewijzen, alsmede van de Gedenkplaat 1920 en 
de .Jubileum.plaat 1923. Nog werd besproken het 
houden van schietoefeningen en eventueel wed
strijden, terwijl besloten werd een krachtige pro
paganda. te voeren en zooveel mogelijk begunstigers 
te krijgen. 

OEFFELT. 
Nationale schietwedstrijden. 

Voor de alhier op 22, 26 en 29 Mei e.k. te houden 
groote . Nationale schietwedstrij den, is naar wij ver
nemen veel belangstelling. Een groot aantal land
storm.korpsen en burgerwachten hebben voor dit 
groo~ concours hunne medewerking reeds toege
zegd. 

Kapitein P. M. DE WOLF t 
Bij het ter perse gaan van dit nummer, 

bereikte ons het droevig bericht van het 
plotseling overlijden van den Kapitein P. 
M. de Wolf, den in Noord-Holland zoo 
algemeen bekenden en beminden Com
mandant van het Landstorm-Verband 
Alkmaar. 

Groot is zijn verdienste geweest voor 
ons Instituut en in ruimen kring zal met 
dankbaarheid de gedachtenis aan zijn per
soon en zijn arbeid bewaard blijven. 

r • 
BEZOEKT ZATERDAG 14 MEI A.S. 

LANDDAG te ALKMAAR op het Gemeentelijk Sportpark. 1 onzen 
· · ·· · 1 h" d · en · Hardloopen met hindernissen · Schiet-Twee muziekkorpsen ; Rmgsteken per r1Jw1e met m ermss , ' .. 

■ wedstrijden (11 banen naast elkaar); Demonstratie van jagervliegtuigen uit "de Kooy"; MotorwedstriJden 

1 met hindernissen; Sprekers ; Oefeningen der militaire politietroepen uit Amsterdam (colonne-geweer, carous
selrijden, clowns te paard, Hongaarsche post, Patrouille springen). 

1 === D Zie.mededeelingen van het Voorbereidings-Comité in dit blad. 1 
,___ ~ E _, 

Wie helpt 
een Bij zonderen Vrij williger, 
2 jaar eigen zaak gedreven, 

aan werk. 
Kan goed chauffeeren. 

Hoog loon geen vereischte. 
Adres: A. HOKKE, 

Putschestr. 44a, Rotterdam. 

DRUKKERIJ C. BLOMMENDAAL 
Rijnstraat 9 's·.Gravenhage • Tel. 70461 

levert alle soorten drukwerk 
Stipte uitvoering van zoowel de 
kleinste als de grootste orders. 

Wie helpt ~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

een Landstormer aan 
een betrekking als 

Portier of aan werk. 
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Brieven aan de Admini
stratie van dit blad onder 
letters 1. T. 
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HfJ LAND5TORM81AD 
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN 

DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND5îOQM 
INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG. 

ADMINISf'RATIE EN REDACTIE~KONINGINNEGRACHT.50 'S·GRAVENHAGE. 

A90NNEMENTSPRIJS ll 8 l.OSSE NUMMERS 

De hulde van den Landstorm 
voor de Prinses. 

Namens den Bijzonderen Vrijwilligen Land
stprm en d(.; daarnaast gevormde Bijzondere 
Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoor
wegdienst en Luchtwachtdienst, is 
ten Paleize Noordeinde aan de Prinses een bloe
menhulde gebracht, bestaande uit een groote 
corbeille, geheel beplant met een nieuw soort 
azalea, bijgewerkt met rozen en orchideeën en 
versierd met passende zijden linten. 

Telegrammen met gelukwenschen werden ver
zonden door de Nationale Landstorm Comm!s
sie, de Gewestelijke Landstorm Commissiën en 
door een groot aantal Afdeelingen van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Het telegram der Nationale Landstorm-Co~
missie luidde als volgt: 

Hare Ifoninklijke Hoogheid Prinses Juliana, 
's-Gravenhage. 

,De Nationale Landstormcommissie met de 
aa~1 haar zorg toevertrouwde organisatie van 
den Bijzonderen Vr~jwillig·cn Landstorm biedt 
Dwc Koni~kl\jke Hoogheid op dezen voor ons 
yolk zoo gewiehtigen feestdag hare eerbiedige 
gelukwenschen aan. De Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm hernieuwt op dezen dag zijn trouw 
en verknochtheid aan het huis van Oranje en 
bidt U God 's zegen toe." 

L. F. DUYMAER VAN TWIST, 
Voat·zittet. 

Naar aanleiding hiervan werd hét onder
staande schrijven ontvangen: 

Paleis Noordeinde, !) Mei 1927. 
In opdracht van Hare Koninkl~jke Hoogheid 

Prinses Juliana heb ik de eer de- Nationale 
Landstormcommissie met de aan haar zorg 
toevertrouwde Organisatie van den Bijzonàe:r:en 
Vrijwilligen Landstorm te 's-Gravenhage, Haren 
dank over te brengen voor het fraaie bloemstuk 
en voor de gelukwenschen, Hare Koninklijke 
Hoogheid aangeboden, ter gelegenheid van de 
vervullingvan Haar achttiende levensjaar. 

De J(amerheer 
van H. J(. H. Prinses Juliana 

J.C. BAUD. 

Aan de Nationale Landstormcommissie 
1net de aan haar zorg toevertrouwde 
Organisatie van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorrn te 's-Gravenhage. 

Iets anders. 
Sommigen meenen, dat de gewapende troepen, 

welke in Oostenrijk en België zijn georganiseerd 
door de socialistische leiders, iets gemeen hebben 
met onzen Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Niets is minder waar. 
Deze troepenmachten vormen een dreigement

tegen de wettige Overheid in Oostenrijk en Bel
gië. In ons lanë!. zouden zij den Bijzonderen 
N"rijwilligen Landstorm lijnrecht tegenover zich 
:vinden. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm-organi
satie berust op art. 35 der dienstplichtwet, ont
vangt financieelen steun uit de schatkist, en 

. heeft zich vrijwillig gesteld onder de be~elen 
onzer Regeerjng. 

Dat is dus wel iets andersJ 

0 PER JAAR.. ■ 15 CENT. 

BELANGRIJKE DATA. 
21 Mei. Bijeenkomst officieren van het 

korps "De IJssel" te Apeldoorn. 

21 

28 

Mei. Bijeenkomst officieren en pl. 
leiders van het Friesch verband te 
Leeuwarden. 

Mei. Bijeenkomst officieren L.S.K. 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie te 
Utrecht. 

28 Mei. Prijsuitreiking Korpswedstrij
den Stelling van Amsterdam. 

2 Juni. Landdag te Aalten. 

11 Juni. Landdag te Baarn. 

1 en 2 Juli. Schiet- en Sportdag te 
Paterswolde, bij Groningen. 

19 Augustus. Landdag te Barneveld. 

LANDDAG TE BAARN. 
De landdag te Baarn op 11 Juni 
a.s. zal bezocht worden door 
H.M. 'de KONINGIN=MOEDER. 

BENOEMINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd en aangesteld: 

tot Majoor der Militaire Administratie, de Majoor
titulair der Militaire Administratie G. F. S 1 o o t, 
toegevoegd aan den Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm; 

tot Reserve-Majoor, de Reserve-Kapitein A. C. de 
N e e v e, lid van de Gewestelijke Landstorm Com
missie "Rotterdam"; 

tot Reserve-Majoor, de Reserve-Kapitein J. W. 
K 1 e i n, oud-Korpscommandant van den Kader
landstorm, lid der Gewestelijke Landstorm Commis
sie "Dordrecht"; 

tot Reserve-Majoor, de Reserve-Kapitein C. v a n 
d e n N i e u w e n h u i z e n, Commandant-Secre
taris van het Vrijwillig Landstorm-Verband "Monden 
der Maas". 

MOTORDIENST EN LUCHTWACHTDIENST. 

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd: a. bij de 
Schoolcompagnie van den Motordienst : tot 
Kapitein de le Luit. J. Koolhaas Revers, tot 
Res. Kap. de Reserve le Luitenant I. Zurel, P. 
van der Zee, F. M. J. Goossens en E. M. H. 
Houbolt; b. bij den Vrijwilligen Landstorm, tot 
reserve-kapitein voor speciale diensten: bij het 
Vrijwillig Landstormkorps Motordienst, resp. 
met 2, 5, 5, en 8 Mei de res. eerste-luits. voor 
speciale diensten: A. J. C. Hoevels, H. B. F. J. 
de Roo, C. Polis en J. S. Wurfbain, allen van 
dat korps; bij het Vrijwillig Lanclstormkorps 
Luchtwachtdienst met 6 Mei de res. le luit. voor 
speciale diensten: H. J. Bathoorn van dat korps. 

~ 
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dat zóö ~~ har~ der rookers spreekt 

cis een lekkere pyp! 
De ondervinding leert. dat niefs 

6/IAT BOVI.N 
een qeurige tabak die nooil verveelt 
steeds even lekker is en daarbij 
tot een lagen prys verkrijgbaar. 

Dit alles vindt 6e vereenigd in 
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LANDDAG TE ALKMAAR. 

Van dezen la11ddag, welke. ondanks het gure 
weer, uitnemend is geslaàgd, hopen wij in het 
volgend nummer een uitvoerig verslag te geven. 

LANDDAG TE AALTEN. 
De luidspreker 'wordt gratis beschikbaar ge

steld door Philips-Radio te Eindhoven. 

SCHIETWEDSTlUJDEN LANDSTORM
KORPS ,,STE_LLING VAN AMSTERDAM". 

De belangstelling voor de op 21, 25, 27 en 28 Mei 
a.s. te Amsterdam te houden schietwedstrij den, ge
organiseerd door de Gewestelijke Landstorm Com" 
missie in Noord-Holland voor de Stelling van Am•• 
steraam blijft toenemen. · 

Ruim 1000 leden hebben zich reeds nu ·oor de 
wedstrijden opgegeven. Na afloop op 28 Mc,i a.s. zul
len evoluties en demonstraties te paard worden ge
geven, terwijl alle deelnemers buiten Amst~1·clam 
zijn uitgenoodigd voor een bezoek aan het Koloniaal 
Museum. 

Aan de wedstrijtlen kan worden deelgenomen door 
de leden van het Landstormkorps "Stelling van 
Amsterdam" en van de Bijzondere Korpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en Lucht
wachtdienst, voor zoover woonachtig in het gebied 
van de Gewestelijke Landstormcommissie "Stelling 
van Amsterdam", 

LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Afdeeling- Aalsmeer Oosteinde. 

Onder leiding van den Res. le Luitenant Kl. 
Yan Leeuwen zijn de schietbijeenkomsten te 
Aalsmeer Oosteinde aangevangen, waartoe de 
_beschikking is verkregen over het daartoe zeer 
geschikte veilingsgebouw "Bloemenlust ". 

Dat deze schietbijeenkomsten aldaar in een 
behoefte voorzien, bewijst wel de animo voor 
het deelnemen aan deze bijeenkomsten. 

Ongetwijfeld zal de afdeeling onder haar 
nieuwen leider een tijdperk van bloei tegemoet 
gaan. 



Prijsuitreiking te Ilpendam. 

In tegenwoordigheid van Majoor C. de Veer 
en Kapitein K. L. Schell vond de prijsuit
reiking plaats aan de winnaars in den te Ilpen
dam gehouden schietwedstrijd, 

De Majoor de Veer vond daarbij gelegenheid 
aan den heer de Jong dank te brengen voor de 
uitstekende leiding en sprak de verwachting uit, 
dat de af<leeling ook te Amsterdam op de 
komende Korpswedstrijden een goed figuur zou 
maken. 

Afdeeling Sloterweg Noord. 
liet toenemend aantal leden in de gemeente 

Haarlemmermeer maakte het gewenscht tot op
richting van eenc nieuwe afdeeling genaamd 
,,,Sloterweg Noord" over te gaan, 

De oprichtingsbijeenkomst vond 9 April 1927 
plaats, waarbij de secretaris van de Gewestelijke 
Commissie aanwezig was. 

l\fajoo1· de Veer installeerde den nieuwen 
leider, wachtmeester Koole, waarna de talr\jk 
opgekomen leden onderling op Margagewcer 
kampten om een aantal beschikbaar gestelde 
prijzen. i Van de nevenliggende afdcelingen hadden 
verschillende leden door hun komst van hunne 

J belangstelling blijk gegeven. 
1 Tijdens dezen wedstrijd traden nog een vijftal 
1 nieuwe leden tot de jonge afdeeling toe. 
1 

Af deelingen Amsterdam. 
Deze afdeelingen kwamen 11 April bijeen 

voor het houden van een schietoeîening. Een 
grootc opkomst kon worden geconstateerd. Ook 
vele leden van do bijzondere korpsen waren 
aanwezig. 

Door den Luitenant Ilarts van het korps 
Luchtwachtdienst werd een bijzondere prijs be
s<:ihikbaar gesteld, welke op de aanstaande 
Korpswedstrdjden onder de leden van de Lncht
wachtdienst zal worden verschoten. 

Afdeeling d~ Kwakel. 

Op het fort aan de Kwakel werd 13 April i.l. 
de eerste schietbijeenkomst gehouden voor de 
afdeeling. IIet bijzonder ongunstige weer 
werkte de opkomst niet in de hand. Toch zal 
ook deze afdeeling op den duur wel meerdere 
belangstelling trekken. 

De leiding is bij den heer Graven in goede 
: handen, 

Afdeeling Wormerveer. 

Een tamelijk goed bezochte sclûetweàstrijd 
om prijzen vond op Zaterdagmiddag 23 April 
l.J. te ·wormerveer plaats. 

Op verzoek van meerdere leden werd be&loten 
de schietbijeenkomsten voortaan van 5 tot 7 
uur des middags uit te schrijven, waardoor de 
leden van de dag- en nachtploegen, die om 
Guur aflossen, gelegenheid zullen krijgen bij 
eventueele wedstrijden mede te dingen. 

Een drietal werd op deze bijeenkomst ge
vormd, welk drietal de afdeeling zal vertegen
woordigen op de a.s. Korpinv(;dRtr'ijden te 
Amsterdam. 

Korpswedstrijden te Amsterdam. 

De op 21, 2G, 27 en 28 Mei te Amsterdam to 
houden Korpswcdstrijdeu trekken in de ver
schillende afdeelingen reeds veel belangstellin.;. 

In de meeste afdeelingen is men doende de 
beste schutters in drietallen te formceren, 
welke drietallen de afdeeling te Amsterdam 
zullen vertegenwoordigen. 

Door het Fonds "Kon. Ned. ·w eerb. Verg " 
is een groote Gouden Medaille beschikbaar ge
steld, naar welke de beste schutter uit elke af
dceling mag kampen. 

Verwacht mag worden, dat door het verbin
den aan deze wedstr~jden van een bezoek aan 
het Koloniaal Museum te Amsterdam en het 
doen uitvoeren van evoluties en demonstraties 
te paard op 28 Mei a.s. do belangstelling die 
van het vorig jaar zal overtreffen. 

Luchtwachtdienst 
Enkele opmerkingen over luchtaanvallen. 

(Vervolg.) 
De luchtvaartdienst hangt nauw samen met 

den luchtbeschermingsdienst. 
Behalve de waarschuwing aan militaire auto

riteiten en aan hen, dio rechtstreeks met de 
luchtverdediging to maken hebben, moeten ook 
do burgerautoriteiten en de burgerij worden ge
waarschuwd, opdat zij maatregelen kunnen 
nemen voor beveiliging van personen en goede
ren en opdat de bevolking zelve zich in veilig
heid kan stellen; dit laatste geldt natuurlijk in 
de eerste plaats dit deel der bevolking, dat nabij 
waarschijnlijke luchtobjecten woont. 

Onder de voorbereidende maatregelen moet 
men noemen het nagaan, waar sommige dekkin
gen aanwezig zijn, o.a. kelders met gewelven zoo 
noodig te versterken met rails of zandzakken. 

Zoodra mogelijkheid bestaat, dat van deze 
schuilplaatsen gebruik zal moeten worden ge
maakt mogen zij niet worden afgesloten, terwijl 
gereedschappen ter ontgraving er in worden 
bij eengebraeht. 

De ingang moet met ecu blauwe lantaarn 
worden aangegeven met vermelding van het aan
tal personen, dat er dekking in kan vinden. 

Een bepaald persoon moet bij de grootere 
schuilplaatsen worden aangewezen voor het 
handhaven der orde en reinheid. 

In huizen is geen bomvrijheid te krijgen, doch 
ecnige scherfvrijheid kan worden verkregen door 
opstelling achter muren c.q. zandzakken op te 
stapelen en eventueel door zolders of vloeren van 
verdiepingen, welke zich daartoe leenen met een 
laag zand van b.v. 25 c.M. of een laag zandzak
ken te bedekken. 

Opgemerkt wordt, dat opstellingen onder 
trappenhuizen het gevaarlijkst zijn, dat beneden
verdiepingen veiliger zijn dan bovenverdiepin
gen en dat niet volkomen bomvrije kelders zeer 
gevaarlijk zijn. 

Bij gevaar van luchtaanvallen moet in groo
tere objecten de geneeskundige dienst worden 
geregeld en hulpposten geplaatst worden voor 
het zoo noodig dadelijk verleenen van genees• 
kundige hulp; deze hulpposten moeten goed ken
baar worden aangegeven ook des nachts. Gevaar 
bestaat ,dat de vijand bommen gevold met traan
gas, mosterdgas of andere bedwelmende gassen 
laat vallen. Daarom boorwater- en zuurstof
apparaten en in 't algemeen neutraliseerende 
stoffen gereed houden. 

Tegen brandgevaar moet men zorgen, dat 
zoodra lnchtalarm wordt gegeven, de druk op 
de waterleiding wordt verhoogd en dat de gas
druk wordt verminderd. Brandweerposten 
moeten op verschillende punten voor uitrukken 
(met groot materieel) gereed staan. Men moet 
het gevaar onder de oogen zien van water
gebrek bij blussclling door het vernielen door 
de bommen van de waterleidingbuizen. 

Verder moet de burgerij er opmerkzaam op 
worden gemaakt dat de ramen worden open 
gezet met het oog op zich binnenshuis 011t
wikkelende gassen. 

Het behoeft geen betoog, dat verschillende 
objecten als fabrieken, stations, stapelplaatsen 
enz., enz. bij dreigende luchtaanval gehePl ver
duisterd moeten worden en dat in grootere 
:pluiitsen alsdan het tramverkeer moet ophouden, 
dat geen lichtreclames mogen branden, in 't al
gemeen dat deze centra naar gelang van het 
dreigen van het gevaar, geheel verduisterd 
worden. 

Men moet ook maatregelen nemen om de 
oriënteering der vijandelijke luchtvaartuigen 
te verhinderen dan wel te bemoeilijken. 

Vooral 's nachts kan men oriënteering en 
verkenning door den vijand ernstig belemmeren 
door het doen heerschen boven het land van 
eenc zoodanigo duisternis, dat vreemde vliegers 
als de omstandigheden niet te veel medewerken, 
zich moeilijk kunnen orienteeren en slechts op 
het kompas kunnen vliegen. Men moet in het 
oog houden, dat elk naar buiten zichtbaar licht 
oorzaak kan zijn, dat ter plaatse één of meer 
bommen worden geworpen, zij het ook b~j ver
gissing. 

In den beginne was Parijs sedert den aanval 
der .. 'J'auben" den geheelen nacht verlicht door 
zoeklichten, hetgeen echter verkeerd was, daar 
de vijand er eene aanwijzing door kreeg omtrent 
de te vliegen route. 

In den zomer 1917 werd Parijs na langen tijd 
weer uit de lucht gebombardeerd. In den nacht 
van 27-28 Juli vielen 2 vliegtuigen Parijs aan, 

dat slechts weinig verduisterd was. Dit was de 
oorzaak, dat de uitwerking op de wapenfabrie• 
ken te St. Denis en andere militaire gewichtige 
objecten zeer groot was. 

Die verlichting moest dus eindigen en Pa1·ijs 
en omstreken werden bij dreigende luchtaanval ... 
Ion in duisternis gehuld, terwijl er in normale 
tijdrn slechts een spaarzame verlichting was. 

Ilet doovcn der lichten was niet eenvoudig, 
omdat: 

le. sommige fabrieken beslist moesten door" 
werken, zooals die voor do vervaardiging van 
oorlogsmateriaal; 

2o. de stations en spoorwegsignalen verlicht 
moesten blijven. 

Wanneer er geen mist of regen was, kon Par\js 
als baken dienen tot een afstand van 40 K.l\l. 
Vooral de Seine was vanuit de hoogte vanwege 
de waterspiegeling zeer goed zichtbaar, het was 
als een zilveren slang op een zwart veld. 

Men moest een geheel stelsel van verduistering 
organiseeren, lichtreclames verbieden en de be• 
volking in dit opzicht discipline loeren als het 
sluiten der gordijnen en jalouziën in den avond 
of nacht en het in hoogc mate verminderen van 
de verlichting der huizen. 

De bevolking van Parijs voegde zich hierin 
uitstekend en hielp zelf krachtig mede bij do 
controle dezer maatregelen. Herhaaldelijk werd 
op het hoofdkwartier telefonisch bericht, <lat 
ergens een licht brandde, hetgeen wel zou wijzen. 
op een spion, dan werd door de politie een agent 
gezonden, die niets vond dan eene familie aan 
tafel onder een licht met rood of groen scherm, 
of wel een heer, die voor zijn lamp hcbn 011 wee:t:' 
liep en daardoor telkens het licht onderschepte, 

Een telefonisch bericht werd zelfs ontvangen, 
dat een Zeppelin gezien werd, hetgeen bij onder· 
zoek bleek niets anders te ziin dan een Ycrlicht 
venster eener bovenverdieping, waanan Je 
jalouziën waren losgerukt door den wind en heen 
en weer wapperden. 

BIJZONDERE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM. 

Bijeenkomst in Den Haag. Uitreiking van 
het mobilisatiekruis aan Dr. J, Th, de Visser, 

In de groote zaal van den Dierentuin te 
's-Gravenhage is op 3 Mei een vergadering ge
houden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, Lelcgd door de Nationale Landstorm
commissie te 's-Gravenhagc. De vereeniging
,,Die Ilagl1e Sang hers II verleende haar mede• 
werking en opende den avond met het zingen 
van twee copletten van het "Wilhelmus. 

Vervolgens heeft de gep. generaal-majoor tit. 
L. F. Duymaer van Twist, voorzitter van de 
Nationale Lanclstormcommissie, een openings
woord gesproken, waarin hij in het bijzonder 
welkom heet+e den minister van Oorlog en van 
Marine a.i., den heer Lambooy, den oud-opper
bevelhebber van ïand- en zeemacht, generaal 
Snijders, oud-minister Dr. de Visser en oud
...ninister van Dijk. 

Spr. wees verder op. de bedoeli::ig van cle 
bijeenkomst, het versterken van de onderlinge 
banC'cn der vrijwilligers en het brengen van 
nieuwe bezieling onder hun gelederen. Dank werd 
gebracht aan de organisators van dezen avond, 
inzonderheid aan den heer J. Zandberg, den 
Secretaris van de Plaatselijke Commissie, 
die deze bijeenkomst had belegd, direct na 
de geestdriftige viering van den 18de~ 
verjaardag van de Prinses. Op dien 30sten April 
hebben de vrijwilligers hun eed van trouw aan 
het Oranje Huis herhaald! (Luid applaus). 

Spr. deed vervolgens mededeeling van °cn 
brief van den adjudant van Prins Hendrik, die 
tot zijn leedwezen verhinderd was deze vergade
ring bi.j te wonen. Ook de commissaris der 
Koningin in Zuid-Holland en de burgemeester 
der Residentie hadden bericht van verhindering 
gezonden, en een vrijwilliger, die dien dag naar 
zee was vertrokken. 

Uitreiking mobilisatiekruis aan Dr. de Visser. 
De minister van Oorlog, de heer Lambooy, 

kwam hierna aàu het woord, ter uitreiking van 
het mobilisatiekrui~ aan Dr. de Visser, oud
veldprediker in algemeenen dienst. Spr. zeide, 
dat de regeering, als hoogste macht voor de 
goede orde van het land, een groote en bijzon
dere belangstelling aan den dag legt voor een 
instituut als dat van den Vrijwilligen Land
storm. Spr. zal daar dan ook altijd van getui. 
gen. En wanneer de geest in dat instituut blijft 

(Vervolg op pag. 3 Jloofdblad.) 
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Wakker blijven! 
Beschouwing van een Christen-arbeider over 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

''t Geweer bij den voet. Zoo sprak Mr. P. J. 
Troelstra, de toenmalige Leider der S. D. A. P. 
in Nederland, op Vrijdagavond 26 October van 
het jaar onzes Heeren 1923, de duizendkoppige 
menigte in het schoone Scheveningen toe, zulks 
in verband met de verwerping van de Vlootwet. 

W ouderlijke beeldspraak van deze politieke 
:figuur, waardoor de lachspieren in beweging 
worden gezet van eigen partijgenooten. 

Zonderlinge uitspraak van onzen tegenstander 
en toch ook weer niet, want Troelstra weet zeer 
goed wat hij bedoelt en zijn volgelingen, die niet 
onder de duisterlingen gerangschikt kunnen 
worden, maar hun plaats hebben in de rijen der 
bewusten, en derhalve clan ook onverpoosd 
voortschdjden naar den komenden Socialis
iischen heilstaat. Ze kunnen clan ook deze woor
den wel vatten, die van uit de hoogte (want 
'I'roelstra spreekt Yanaf het balcon) hun in het 
oor klinken. 

Dit spel is gewonnen - de krachtpatser 
Colijn heeft nu zijn laatste rol gespeeld - en 
is nu naar huis gezonden. 

Er moet echter nog meer worden gewonnen, 
er is nog meer te v roveren, doch d&n moet 
er schouder aan schouder staande, met mannen
moed worden gestreden, gedragen doc,r het 
machtig besef en een alles beheerschende over
tuiging, dat het Socialisme eenmaal zegevierend 
overwinnen zal. 

In werkelijkheid is het dan: Aan U, o Volk, 
de zegepraal. 

,, 't C·fe-weel' bij den voet", zoo sprak Troelstra 
in den jare 1923. Hoewel dit werd uitgesproken 
door onzen tegenstander, bevat het ook voor ons 
een wijze les. 

Van den tegenstander valt ook te leercn, wij 
hebben met zijn veldtochtsplannen rekening te 
houden, en op te letten hoe de wijze van strijd
voeren wordt voorbereid, welke strijdwapenen 
daarbij gebruikt worden, en tegen wie de wa
pens het meest gehanteerd worden. 

FEl.'ILLETON. 

Y oor een der vorige nummers van ons blad 
hadden wij nog een feuilleton ontvangen van den 
schrijver Penning, dat wij thans als zijne laatste 
pennevrucht voor ons Landstormblad een plaats 
geven. 

Een Lustrumfeest .. 
Het was in dezen zomer, en prachtig was het 

weer. Ik bevond me met mijn vrouw op het Stad
huis te Utrecht; vriendelijke bereidwilligheid had 
het zoo beschikt. Zoo waren we daar dan, om ge
tuigen te zijn van het glorieuse lustrumfeest, dat 
de Utrcchtsche studenten aan de grijze bisschops
stad zouden aanbieden. 

Het was avond, en het werd morgen, den nacht 
hebben we niet gekend. De avond eindigde te 
twaalf uur, en te middernacht begon de morgen. 
De nacht was voor dezen keer uitgeschakeld. 
Onze studenten verlangden, dat niemand naar 
bed zou gaan, en aan hun verlangen werd vol
daan - wij gingen niet naar bed ...... 

Tienduizenden stonden daar te wachten langs 
de straten, in de parken, op de stoepen, van tien 
uur 's avonds af. Zij morden niet, en ze klaagden 
niet. Er werd geen kreet van muiterij gehoord; 
zoo l'Ustig is het Stichtsche volk. 0, het mag be
wonderenswaardig worden genoemd! Zooals de 
Utrechtsche domtoren door geen anderen toren 
in ons vaderland in hoogte wordt overtroffen, 
evenmin wordt de bloem van het geduld, die in 
de Utrechtsche lustwarande opbloeit, door een 
andere bloem in een andere provincie overtroffen. 

Roe komt het î Is het te danken aan de krijgs
}mftige gebaren van wijlen David van Bourgon
dië, den strijd baren bisschop van Utrecht? 

Och neen, daar schuilt het niet in. Het zit hem 
in iets anders; de Utrechtenaren wonen in het 
Sticht, en daarom zijn het t'tichtelijke menschen. 

Wij leven ook thans nog in dagen, waarin de 
rust niet bestendig is. Zeker, er is voor een 
oogenblik :windstilte waar te nemen, dan zwijgt 
de opgestoken storm, dan breekt het verzet, en 
zijn de woelingen voor een wijle bezworen. 

Doch 1·ust, neen is er niet, slechts schijnbare 
rust, en door deze hebben wc ons niet in slaap 
te laten ,viegen. 

Maar men zegt misschien: ,,In het kamp der 
tegenstanders is het soms verre van harmonie, 
een wroeten in eigen ingewand is merkbaar, in 
de S. D. A.P. hï.mnen Polak en Stenhuis, twee 
figuren van beteekenis in de Partij, het niet best 
met elkander vinden. In de Communistische 
Partij worden van alle kanten bravo's be
luisterd, als van weerszijden klappen uitgedeeld 
worden.'' 

Zeker, in de vestingen van de vijanden des 
Heeren gaat het soms rumoerig toe. 

Maar dat beteekent voor ons, die den Naam 
van Christus belijden, echter geen rust. 

Er mag in de verschillende partijen verbrok
keling en scheuring geconstateerd worden, ja 
zelfs verregaande aftakeling, gelijk dit te zien 
is bij de eens zoo machtige Liberale Partij in 
Nederland. 

En moge nu de eenheid zoek zijn tussc11en 
deze allen, op één punt nadert men elkander, 
als het tegen den Christus der Schriften gaat, 
dan is het wel meer dan eens aanschouwd, dat 
van gezamenlijk optrekken sprake was. 

Op zulk 'n oogenblik vallen de laatste sta
ketsels weg, dan tellen meenigsverschillen niet 
mee, op een bepaalde richting komt het niet 
aan .• 

De geavanceerden stellen zich aan de spits, 
en de gematigden vormen de achterhoede. 

Deze laatste groep is op zichzelf niet imrnrr 
bewust waarheen hun eigen beginsel hen drijft, 
welke gevolgen dit voor hen zelf, alsook voor 
het Land, kan hebben, in "·elks midden zij 
wonen" 

De vruchten van hun beginsel, dat van oor
sprong revolutionair is, verkiezen ze niet, doch 
als de dam doorgestoken wordt die de omwen
tclingszee bedwong, wanneer de Heere niet 
meer wordt erkend als de "\Vetgever, maar men 
louter zweert bij de Rechten van den Mensch, 
en deze voor autonoom verklaart, dan wordt 
alles door den Revolutiestroom verzwolgen. 

Maar ook dat beginsel yan deze gematigden 
het is met dat van Thorbecke, naar het woord 
van Dr. Schaepman, ,,eeuwig wisselend" te 
noemen. IIet verwisselen echter van kleed- en 

Wij hebben bij dat glorieus lustrumfeest dus 
geduldig gewacht. En de hanen verkondigden 
den morgengroet, ·en de dageraad begon te sche
meren, en de torenklok sloeg hall: vier, toen er 
een ontroering kwam op het Oude Kerkhof. IIet 
was de verrijzenis, die wij zagen uit het graf van 
een ouden Farao, die drie duizend jaren rustig in 
zijn kist had gelegen, en nu met paukenslag en 
trompetgeschal, met ruischenile banieren en om
stuwd door zijn zegevierende krijgslieden en zijn 
priesters, zijn plechtigcn intocht binnen dezer 
stede poorte hield ...... 

Twintig jaar te voren hac1 ik ook zoo 'n 
Utrechtsch lustrumfeest bijgewoond. Ik woonde 
te Zeist; do kinderen waren al vroeg ü1 de sok
ken, en naar buiten rennend, brachten ze de ver
heuglijke tijding mede, dat het mooi weer was. 

Ik ging eens poolshoogte nemen, want het op
timisme der kinderen is dikwijls onbegrensd, 
maar ik vond hun bewering toch bevestigd: het 
beloofde een schitterende dag te worden. W cl 
dreven er ncvelwolken, maar ze waren jjl en 
doorzichtig; de zonnestralen zouden ze opslur
pen, en bejaarde menschen zeiden: Ilet wordt 
een ouderwetsche zomerdag. 

Op dien merkwaardigcn dag dan Yan het jaa·r 
1906 dien ik nimmer zal vergeten, gingen wij 
van 'zeist naar Utrecht; het ouderpaar, de beide 
jongste kinderen Sien en Paul. Een dokter, onze 
buurman, die met zijne gade ook naar Utrecht 
toog, had de vriendelijkheid, ons oudste zoontje 
Frans onder zijne hoede te nemen. 

We stapten in de paardetram, een open tram 
- ik weet het nog· goed. Een elcctrischc tram 
was er nog niet; en autobussen, die rustelooze, 
ronkende voertuigen, die het leven van een men
schenkind op en neer doen schommelen tusschen 
de polen van verhoogd genot en zweetende angst, 
waren evenmin nog bekend op het traject van 
Zeist naar Utrecht, terwijl de stuwing van het b 
duizelingwekkende vaart voortjachtcn Of) motor
fietsen, auto's en in vliegmachiMS de zenuwen 

dat nu en dan, sticht nog meer verwarring, een 
vertrouwen daarin gesteld, kan op de grootste 
teleurstelling uitloopen, want niet een wisselend, 
maar een beginsel dat zijn vastheid en zeker
heid ontleent aan het geopenbaarde Woord van 
God de Heilige Schrift, zulk een beginsel biedt 
waarborg voor het heden en voor de toekomst 
voor volk en Vaderland. 

De personen van het wisselend beginsel :zijn 
menschen van het oogenblik. 

"\Vanncer de revolutionaire woelingen ju den 
lande uitbreken, en deze bedwongen moeten 
worden, slaat hun de schrik niet weinig om het 
hart, en als dan het Calvinistisch volksdeel op
trekt om de erve der, Vaderen te verdedigen, 
en op de bres te staan voor het recht en de 
ordinantiën des Ileeren, en onvervaard te strij
den vöor het waarachtig welzijn des volks dan 
kan men, ja, dat Volk bewonderen om zijn moed 
ofschoon het natuurlijk de waarde van do l\1o
dernc Cultuur niet kent, dan is er nog een 
woord van hulde over voor dat volk, dat in zijn 
hart de machtige trilling voelt van het grond
beginsel van het Calvinisme, en niet zweert bij 
de M enschelijke Rede. 

J\faar nanwc1ijks is de orde hersteld, het 
bruut geweld den kop ingedrukt, of de l'eeds 
antiek geworden vrijheidsliederen klinken wcee 
langs den eeuwcnouden bodem. 

Het gevaar is bezworen. Dat l1ehbcn die an• 
alfabetcn gedaan, die voor hun onderricht 11iet 
anders dan een Nachtschool ter beschikking 
hebben. 

Wij moeten waakzaam blijven, dat is c1urc 
roeping. ,,Het geweer bij den voet" geldt ook 
voor ons. 

Want de Leugenprofeten dezer Eeuw waren 
overal rond en op schier elk levensterrein heb
ben ze hun tenten opgeslagen; met Absalom 
stelen ze het hart van duizenden iri den lande ; 
in het kleed der verfijnde vroomheid komen ze 
zich aandienen en tooveren met het woord Hu
maan en Religieus om daardoor de schare aan 
hun voeten neergezeten, te begeesteren. 

l\faar zij komen ook tot de mensehenkinderen 
met leuzen, die inwerking hebben op de ver
houdingen ten opzichte van het M aatschappjj
leven. 

Deze leuzen zijn niet zonder invloed op de 
saamgepaktc menigte. 

Zij, die de leiding in de beweging hebben, 
constateeren straks met innige voldoening, dat 
er suggestieve kracht van de aangeheven losse 
phrasen uitgaat. 

der menschen nog niet te pakken had gekregen. 
l\Iaar 't zat in de lucht. IIet zou een keer 

komen. En een meneer tegenover me, die onder
weg was ingestapt, had het al te pakken. 

"Wat een gesukkel met zulke knollen!" zeide 
hij ; ,,je schiet niet op ! " Dat was het. 

Het waren Russische poneys, die den tram
wagen trokken: kort en stevig op hun pooten, 
maar hardloopen deden ze niet. 

De mijnheer, die in Indië 1·ijk was gc,vorden, 
rukte met de vingers zenuwachtig aan de zware 
gouden ketting, die over zijn vest bengelde en 
keek om de vijf minuten op zijn horloge. 

't Is om er gek van te worden", barstte ltij uit. 
Dat zag er niet zoo rooskleurig uit. l\feneer had 

het leclijk te pakken, en een onbestemde nees 
rees in mij op, dat hij iets YCl'keerds zou doen; 
er b.v. uitspringen en zich een schedelbreuk bc
zorg·cn : in den drang·, om een kwartier eerder in 
Utrecht te zijn. 

:Maar de andere passagiers trokken zich van 
zijn onheilspellende gebaren niets aan en bleven 
rustig en 1Jedaard. Zij hadden al hun verlangen: 
een zomerdag Yol klaren zonneschijn - wat kon
den ze meer wenschen? 

"Germanicus' triumflocht binnen de stad 
Rome", zoo luidde het programma van het 
lustrumfeest. 't Was hoog gemikt - voorzeker! 
J\faar de U1rcchtsche studenten zijn voor geen 
klein gen1rht vervaard, en deze triumftocht zou 
op luistenijke wijze worden Yoorgcstcld. 

Gcrmanicus - wat was dat voor een baasT De 
vraag hegon helangstclling te wekken, en de 
tramgasten staken de koppen hij elkander. 

,,Ko~nt hij iü een auto, Jan?'' 
Het wás Mic11, èch dienstmaagd, die deze vraag 

stelde, ~11 uit de vertrouwelijkheid waarmede zij 
elkander aanspraken, maakte ik op, dat het een 
verloofd paar was. Zij zagen et· allebei gezond 
uit, gebruind 13.óor de zon, en zij hadden eelt in 
1nm hm~dei1. Vooral Jan. Een ridder van den 
arh~<l - ik haJ. alle respect voor .fan. 



De betoogers, ze voelen als het ware een over
weldigende indruk, die zich straks naarbuiten 
openbaart, zelfs in ziedenden toorn en vlam
menden haat! Een Satanische geest vervult hen 
met helsche woede, en de daden die volgen, 
leveren het bewijs, wat de scheppende en bou
wende Mensch onzer dagen vermag en niet ver
mag. 

De Onge1oofsprofeten van onzen tijd zijn met 
de wroetende vossen uit Ezechiel 's dagen te ver
gelijken. Op sluwe wijze ondergraven ze de fun
damenten, waar het leven in alle schakeeringen 
op voortgebouwd kan worden. Ze wroeten de 
pijlers van 't Goddelijk recht los - de grond
zuilen, waarop het °Volksbestaan rusten kan -
worden omgewoeld, waardoor de zuivere ont
wikkeling en ontplooiing van het Maatschap
pelijk Sociale leven, wordt belemmerd niet al
leen, maar ook richt zich daarbij alles" het is 
verklaarbaar tegen de ordeningen Gods. 

Zoo zien we als we maar opletten, al meer 
naar voren treden de verdervende werking van 
het ziclverwoestcnd vergif, dat op allerlei ma
nier bij menige dosis wordt toegediend. Ja het 
gaat om den geheclcn Mensch, de machten des 
ongeloofs werpen zich met toenemende driest
heid op hem, om hem alzoo in heel zijn bestaan 
voor zich op te eischen .. 

Zoo predikt dan tot op den lrnidigen dag -
de Balling van Eden, de verdrevene ·uit het 
Paradijs - het gevallen creatuur, opstand en 
verzet, hij is een aanrander_ van het Hoogste 
gezág, van de Majesteit des Ileeren, maar dies 
ook van alle gezag, dat aan den Souvereinen 
God herinnert en dat in Hem zijn oorsprong 
heeft. 

Den schepper van hemel en aarde daagt men 
voor de vierschaar van het Tribunaal Gerechts
hof. de 1\1cnsch zij geen slaaf van wie dan ook, 
hij is autonoom, en dat heeft hij niet eeTSt te 
zijn, als de zon zijns levens de toppen der 
middaghoogte besteeg, maar dat heeft hij reeds 
als kind te zijn. 

Want, - en merk nu maar op - waar richt 
de ChTistusvijandigc macht in onze dagen zijn 
giftP,ijlen heen, naar den kromgebogen en 
voor't~kompclenden grijs~a1'q.1 Neen .immers! 

Op de kit1dcrzicl is het vooral gemunt. De 
jeugd en de toekomst staan tot elkander in 
nauw contact. Vanuit alle richtingen legt men 
het dan ook op de jeugd aan. De donkere 19c 
Eeuw is wel eens de Eeuw van het Kind ge
noemd. En waarlijk, toen ging het ook om de 

Hij glimlachte, toen de vraag tot hem werd 
gericht. 

,,Of Germanicus in een auto komt? Toch niet." 
,,En waarom niet, Jan 1" 
,,Omdat er toen nog geen auto bestond." 
Even stilte. Mien moest nadenken. En toen 

deed ze een machtige vraag. 
,, Was Germanicus nog familie van Oranje î" 
Jan aarzelde met het antwoord, .en in elk geval 

wilde hij een achterdeur open houden. 
Kobus van het groene hek vertelde me, dat 

Gcrmanicus een oud-oom was van koning 
Willem I." 

,,Dan is-'t-ie al lang dood, Jan.'' 
"Ik denk het ook," antwoordde Jan met iets 

sombers in zijn toon, en onder zulke belangwek
kende gesprekken bereikten wij de bisschopsstad. 

Ze scheen weer jong geworden te zijn onder het 
licht der zon, bij het gewapper der vele vlaggen, 
terwijl de statige koninklijke stoet in den flikke
renden glans van gepolijste helmen en blanke 
speren daarheen trok. Het was een pracht, een 
heerlijkheid! De schittering van het Oud-Rome 
weerkaatste zich in de stille grachten van Utrecht. 

Germanicus was de eerste, de grootste van het 
feest. De stad en de stampvolle straten juichten, 
als zijn gouden helm werd gezien, en die jeugdige, 
krachtvolle gestalte, met den glimlach der vol
doening op het zonnige gelaat, won ras aller 
ha<'ten. 

fn twintig jaren kan veel gebeuren. Gcrmani
cus is al lang overleden; hij stierf ver van 
't vaderland. Een feest is als een golf, die op
spat in het zonnelicht. Ze zinkt weer weg, en 't is 
voorbij ..... . 

De dag daalde. We hadden van het schouwspel 
volop genoten, en het werd zachtjes aan tijd, 
naar huis te gaan. 

"Laten we maar naar huis gaan! mcendr. ons 
jongstè kind Paul, die zeven jaar was. 

"Eerst de mooie illuminatie zien", drong het 
meisje. 

Ik keek eens rond. We bevonden on$ op de . 

ziel van het kind, als ik slechts aan het woord 
schoolstrijd herinner dan is meteen de ver
klaring hiervoor gegeven. 

Doch toen we over den drempel traden - en 
de Eeuw der verlichting als de 20ste werd in
geluid, toen is het kind niet uit het oog ver
loren, maar vastgehouden. En wel in dezen zin 

, 

Het is een greep gedaan met de ijzeren vuist 
eens heerschers, ontstellend en ontzettend te 
noemen. 

Een greep ook naar die jeugd waar de 
Kerk van Christus, en waaruit ook mede de 
Natie gebouwd moet worden. 

Maar, zegt ge, Nederland is schier overdekt 
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- en dat zien wc ook thans - om van dat kind 
te maken een voertuig· bij uitnemendheid om 
straks te verove'ren wat in den loop der tijden 
zich historisch onwikkelde. 

Het klinkt de jeugd in de ooren: Sluit de ge
lederen. En waarom 1 Om te strijden zoo aan
stonds mede voor een nieuwe wel'eldorde, waar
in de wapenen der barbaren tot grl.l.is- vernield 
zullen zijn. 

Er is in onze dagen een greep naar het kind 
en zoo deze g·elukt, kunnen, maar ook zullen 
hieruit voortvloeien: onberekenbare gevolgen. 

N oude. Het was er zwart van de menschen, en ik 
maakte mij ongerust. Ik wendde mij tot een 
politie-agent, die mij verzekerde, zoo 'n massa 
volk nog nooit te hebben beleefd op de Neu<le. 

"En straks komt er nog meer'', meende de 
agent met een zorgelijk gebaar. 

De eerste lampions werden aangestoken. 
,,Nog even wachten en kijken!" zei ons meisje. 
"Goed - dan nog even wachten". Maar toen 

pakte mij een hevige onrust bij het aanzwellen 
der volksmenigte, en ik was niet van zins, Ollt 

één minuut langer te wachten. 
We gingen de Potterstraat door, de brug over 

- ah, daar was de Lange Willemstraat ! Het 
buurtstation was het doel, en we schoten aardig 
op; we waren vlak bij de Fransche Bazar. 

We liepen aan de linkerkant; dat was dom. 
Maar we stàken nu over naar den rechter kant. 
Het gedrang werd onrustbarend, waarbij moet 
gezegd, dat de ordemaatregelen der overheid des
tijds nog lang niet volmaakt waren. Ik drong aan 
tot spoed, want de aanwezigheid van die twee 
kinderen vervulde mijn hart met groote zorg. 

Mijn vrouw en ik haastten ons, om vooruit te 
komen, maar in zoo 'n zwaar gedrang heeft de 
mensch niet veel te vertellen. We gingen al lang
zamer; we bevonden ons als in een stroom, die 
dicht vroor. We deden nog drie kleine stappen 
- stop ! we konden vooruit en niet meer achter-
uit ..... . 

Ik stiet een deur open en wij kwamen terecht 
in den winkel ecner zadelmakerij, die later ver
bouwd is. Het was voor ons de vluchthaven, en 
een half dozijn andere menschen, die 't eveneens 
te benauwd hadden gekregen op straat, stormden 
met ons den winkel in. 

De eigenaar stond bij de deur. Hij was een 
welwillend man en vond het goed, dat wij er 
schuilden. 

"Wat een drukte!" zei de zadelmaker; 't is 
een mirakel - waar komt al dat volk vand::'.,an?'' 

Het werd nog erger; we waren nog in den 
vloed. Er kwam een vrouw binnen tuimelen, die 

. het hevig op haar zenuwen had, en tusschen haar 

met een net van Scholen met den Bijbel. Zeker, 
die staan daar als opgerichte teekenen ons her
innerend aan de goedertierenheden des Hoeren 
en ons tevens wijzend op de kracht des geloofs, 
die de voortrekkers in de donkere 19e eeuw 
bezielde. 

Maar neen, ik zal de strijd niet schetsen, 
toen gevoerd, doch het indommelen van zoo 
vele belijders van den Naam des Heeren in de 
vorige eeuw, ja een meegaan vaak met een 
Christus-vijandige macht, wat he-eft dit ons niet 
berokkend î Lees slechts de historie. 

huilbuien door vertelde, dat ze op straat, aan 
den overkanti waren slaags geraakt met elkan
der: een troep krachtige jongelingen, terwijl er 
voor een fatsoenlijk mensch niet eens ruimte was, 
om.. behoorlijk te niezen. 

Daar kwam een nieuwe golf van menschen in 
hevige ontsteltenis den winkel binnenstroomen. 
Het was de paniek. Wij grepen onze kinderen en 

. vluchtten er mee naar achter. Het was een lange 
gang, en aan 't eind aan den rechterk!),nt, be
vond zich een keuken. 

Ik trad er binnen. Er brandde een klein petro
leumlampje, en er heerschte een diepe rust, die 
mij verwonderlijk aandeed bij het luidruchtig ge
woel der straat. 

De nood maakt vindingrijk. Indien er door den 
tuin een uitgang was naar een stille straat, dan 
waren we goed. Helaas, er was geen uitgang, en 
we wachtten, we wachtten op de eb ..... . 

De eerzame zadelmaker verlangde nu echter 
toch wel naar bed, en hij verraste me met de 
opmerking, dat de drukte op straat merkbaar 
verminderde. Ik kon weinig van die verminde
ring merken, maar hij wilde den winkel sluiten. 
We stonden daar met ons achten, en allen waren 
hem wildvreemd. 

De tocht moest beproefd worden. Ik nam den 
jongen, mijn vrouw het meisje bij de hand, en 
nooit in m'n leven, heb ik in grootere spanning 
een winkel verlaten. Ik had een gevoel, alsof we 
op een wrakke schuit, zonder een reddingboei, 
over een woedende zee de haven moesten be
reiken. 

In zoo 'n gedrang van volk is men trouwens 
weerloos. Men kan tegen een muur te pletter 
worden gedrukt of onder den voet geraken, zon
der dat de trouwste vrind kan bijstaan, en die 
onnoozele bloeden van kinderen deden mijn hart 
kloppen van angst. 

,,Het gaat niet", riep ik: ,,terug!" 
We waren nog geen vier passen verder geko

men, en daar stonden we weer in den winkel van 
den zadelmaker. 

,,Het gaat niet," zei ik . 



~ 

Heeft Groen van Prinsterer niet geroepen tot 
.vele malen toe: ,,Christen volk van Nederland, 
wordt toch wakker!'' 

Hoe heeft Kuyper niet opgeroepen tot den 
geesteUjken strjjd en in heiligen aandrift ont
stoken, de wapenkreet doen schallen over den 
bodeqi met martelaarsbloed gedrenkt: ,,God wil 
het!" . 

Heeft de stem van onzen nog immer onver
getelijken Keuchenius niet geklonken in 's Lands 
vergaderzalen, als het ging om het behoud eener 
dierbare jeugd, waarin ook mede besloten lag 
het welzijn van land en volk, en bovenal omdat 
het ging om de eere van den Drieëenigen God? 

Dat inslapen in de vorige Eeuw onder de 
aanlokkelijke tonen van de Vrijheidsliederen, die 
het luchtruim doorkliefden, is in zijn gevolgen 
ontzettend geweest. 

En nu indommelen en dan in dezen zin, 
onder de bekoring van de Ontwapeningsleuze, 
wat zal zulks ons brengen î 

Wee ons als volk, als we dan ook nog een 
Overheid hadden, die mede insliep, en zich in 
't minst niet bekommerde om de geldende rech
ten des volks en er een laat maar waaien sys
teem op na hield inzake de verdediging des 
lands, een Regeering, die zou meenen, dat het 
zulk een vaart niet nemen zou, want de humane 
menseh is immers zoo kwaad niet, de befichaving 
leert toch andere dingen dan krijg voeren? 

Doch een Overheid, die zoo optreedt, en ook 
slap zich aanstelt, wanneer onlusten binnen de 
grenzen het land beroeren, en dit het karakter 
begint te vertoonen van een omwenteling. 

Zulk een Overheid zou een volk overleveren 
in handen die niet de zachtheid van fluweel 
hebben. 

Inzonderheid als ons Christenvolk insliep, dat 
volk, dat tot waken geroepen is, en tot bewaring 
verplicht is van de goederen ons door God ge
schonken, dan zeer zeker zou een niets ontziende 
vijand ons weldra overvallen. 

Laat mij nog even de draad weer opvatten bij 
het kind. Dé litteratuur van onzen tijd levert een 
belangrijk aandeel vergif, bestemd om het jonge 
hart te vergiftigen. De zenuwen worden geprik
keld, de hartstochten opgezet. 

Onze IIeere Jezus Christus sprak eenmaal: 
"Laat de kinderen tot Mij komen", maar de 
blinde leidslieden dezer Eeuw, die voor · paeda
gogen willen doorgaan, roepen luide: ,,Laat de 
kinderen tot o n s k o m e n' ', wij zullen hun ons 
evangelie leeren. '' 

En wat zal dat zijn? 
Straks zingt die jeugd, - zooda t het ons in 

de ziel moet grijpen: 

Mijn Volk wil eigen heiland zijn -
Het zal door nood van tijd en dood 
Zich zelf ter redding leiden. 
Staat op. Mijn Volk is op gestaan 
. ;.\laar nooit zal zijn verlangen gaan -
Uit zijnen smaad herrezen -
:Kaar hemelvaart - het wil op aard 
Verlost en zalig wezen". 

Ja' straks klinkt het ·: ,,Vernietig God - die 
Naam vol toovernij, door verwarden altijd aan
gebeden.'' 

En eenmaal treden uit de rijen van <lezen 
- maar dan tot meer rijpheid gekomen, naar 
voren de wereldhervormers, de wereldvernieu
wers, die een wereldorde zullen scheppen 
waarin het door de Eeuwen heen verdrukte pro
letariaat zich zal ontwikkelen in steeds toene
mende krachtsontplooiïng - en zich ook vrij zal 
uitleven de mensch zal scheppend, ja zoo 
spreekt de mensch, optreden. - God echter 
alleen kan scheppen en wat de mensch zich dan 
ook moge vermeten en wat hij dan ook zin
spelend op zijn scheppingen vermag - dan blij
ken de woorden van wijlen den Nederlandschen 
staatsman, Dr. Schaepman, nog van kracht, 
toen hij zong : 

"Er vaalt door heel de wereld een woeste 
doodsorkaan 

De scheppingen der menschen verrijzen en 
vergaan.'' 

De histol'ie heeft Schaepman in het gelijk ge
steld, want de scheppingen van menschen ze 
gaan menigmaal in rook op. 

Doch evenwel geven de wereldhervormers hun 
plannen niet op, de omwentelingsstem wordt 
weer beluisterd, waarvan Da Costa spreekt in 
zijn:· ,r'\Vachter wat is er Yan de nacht'?" (1847) 
en waarvan de Tuillerieën in Frankrijk dreun
den. (1789), dan klinkt het "Geen God geen 
Meester", ,;Wij hebben de lichten aan de hemel 
uitgedoofd", met Viviani "Wij gunnen met Be
bel. den D.uitschen Sociaal-Democraat, den he
mel aan de musschen - wij hebben het gansch 
heelal doorworsteld, doch nergens een spoor van 
God ontdekt!" . 

Men eindigt in stofvergoding, in schepsel
aanbidding, met Kloos in zelfaanbidding, als het 
klinkt : ,,Ik ben een god in 't diepst van mijn 
gedachten." -

Satan lacht. 
'\V as hij niet de eerste prediker van het revo

lutie-beginsel'? Heeft hij niet reeds in den aan• 
vang der tijden de opstand tegenover den Schep
per van hemel en aarde geproclameerd 1 En is 
de doorwerking Yan dat beginsel, door den loop 
der eeuwen niet telkens gevoeld'? .Ja, op schier 
elk terreiil !ict dit beginsel zich gelden, zelfs 
drong- het de Kerk binnen e11 verdonkerde met 
het betooverend woord "Verdraagzaamheid" op 
de lippen, het licht op den kandelaar. 

Op het terrein van het onderwijs, alsook op 
dat van de ,staatkunde, zoo mede op dat van het 
maatschappelijke leven, oefende het een invloed 
uit, die aan een koortsachtige gloed deed denken. 

,,Als God zijn!'' zoo klonk het in het Paradijs; 
yanuit Kain 's stad wordt de stem der opstand 
vernomen; vanuit Lamech 's tent klinkt het lied 
van zelfaanbidding. Babel 's torenbouw is 'n 

Ve~geet de stelsel'matig~ werving onder de jonge_ 
dienstplichtigen niet! ! 

"Wat een drukte!" was zijn antwoord: ,, 't is 
vreeselijk ! '' 

We wachtten nog geruimen tijd. Toen kreeg ik 
toch den indruk, dat het gedrang verminderde, 
en wij aanvaardden op nieuw den tocht, maar 
er waren nog geen tien passen afgelegd, of de 
angst greep mij weer aan. 

't Is niet doenbaar!" riep ik: ,,we moeten 
terug." 

Het was te laat. De terugtocht was afgesneden, 
en de vluchthaven, die ons goedgunstig had op
genomen, niet meer bereikbaar. 'l'oen zuchtte ik 
tot God om hulp, en het geloof, dat Hij alles 
bestuurt, gaf mij mijn kalmte en mijn tegen
woordigheid van geest terug. 

Ik keek links van me. Het was een reus van 
een boerenman, die daar naast mjj ging. 

,,Vriend", zei hij: ,,de weg ligt niet achter
waarts maar voorwaarts.'' 

Hij had rossig haar en er lag iets goedhartigs 
in zijn gelaat. Me dunkt, dat ik hem zou herken
nen, als ik hem weer zag, en hij sprak te midden 
van het overweldigend gedrang zoo rustig en 
kalm, alsof hij op een stillen zomernamiddag in 
een polder zat te hengelen naar baars en voorn. 

,,Ik ben maar bang voor onze kinderen!'' zei ik. 
"W ces gerust ! '' zei de reus : ,,ik zal wel een 

oogje in 't zeil houden. Kijk dat oude moedertje 
- die is toch ook doodbedaard'?'' 

Nu kreeg ik eerst erg in het moedertje, krom 
als een hoepel, met den neus haast aan den 
grond, rechts naast mij. Ze kon wel bij de hon
derd jaar zijn; zoo krom ging ze. En een trek 
van stille vergenoeging teek ende haar verrimpeld 
gelaat, toen zij daar langzaam, langzaam voort
dreef met dien ontzettend.en menschenstroom 
naar de vernauwing der Lange Viestraat, waar 
heden nog een uitbouw is van een sigarenwinkel, 
die binnen afzienbaren tijd zal verdwijnen, ter
wijl die vernauwing nog meer werd verengd door 
een grootsch opgezette eerepoort. 

Vv e bereikten die schrikwekkend enge sluis. 
We kunnen er niet door!'' riep mijn vrouw 

in"grooten angst; we worden dood gedrukt." 

Wij bevonden ons in een draaikolk. Het oude 
vr0uwtje was verdwenen, en den reus van een 
boer kon ik evenmin meer ontdekken, maar ik 
begreep den toestand: we moesten er door met 
onze kinderen, al ging het met geweld. Er kwam 
een oogenblik, dat ik niet kon ademhalen, maar 
in het volgende oogenblik was de zaak beslist. 
Wij raakten door de sluis heen en bereikten de 
ruimte van Vredenburg. 0, dat gevoel van vei
ligheid, - het was niet uit te spreken! 

't Liep alles mee. Er stond een leege paarde
tram op het stationsplein, en wij stormden erin. 
Ik kwam te zitten naast een braven burger uit 
de richting Zeist, en we wachtten op de paarden, 
die er voor gespannen zouden worden. Het 
duurde lang, heel lang; het sloeg het midder
nachtelijk uur, en onze tram, tot berstens toe 
geladen met passagiers, stond nog altijd op het 
stationsplein. 

En de paarden kwamen maar niet! Wel echter 
een controleur, die op 11adrukkelijken toon ver
zekerde, dat deze tramwagen buiten dienst was 
gesteld. '\Vég stoven de passagiers als een vlucht 
spreeuwen, en ik zou met mijn gezin hetzelfde 
hebben gedaan, indien m1jn buurman mij niet op 
geruststellenden toon had verzekei'd, dat het een 
krijgslist was, om de tram te verlichten. 

,,Ik heb die snufjes zoo dikwijls bijgewoond,'' 
zeide hij ; ,,de tram was veel te vol.'' 

Il'.l} gelukkig, dat ik dezen raadsman had ont
moet! De trucs van de heeren controleurs waren 
mij geheel onbekend. 

,,U 1iadt er zeker geen erg in," zei mijn buur
man met iets medelijdends in zijn stem: ,,dat het 
maar een smoesje was van den controleurî" 

"Geen erg!' moest ik met een oprecht hart 
verzekeren. 

,,Als men veel tramt, komt men er wel ach
ter," zeide hij, en ik vond, dat mijn buurman 
diep doordrongen was van zijn meeste\'Sehap m 
het ontdekken van de ragfijm,te trucs. 

Ik wç1s nu geheel gerustgesteld. Deze tram was 

1 
onze onneembare b-,1rcht, en welk een weelde zou 
het straks zijn, om in den veiligen wagen door de 

. -

menschc,nmassa heen te boren in die Vie::itraat, 
waar we doodsangsten hadden uitgestaan. 

\Véér kwam de controleur; op zijn gelaat lag 
iets als een donderwolk. 1\Iaar de verheven 
kalmte, die mijn buurman in zijn gebaren ten 
toon spreidde, stelde mij gerust. 't Zou weer met 
een sisser afloopen; dat dacht ik. Het vermoeden 
lag immers vo.or de hand, dat het een krijgslist 
in de derde verhooging was, om een nieuwe op
ruiming te houden in den wagen, die allengs 
weer stampvol was geraakt. 

Ik stond echter voor de voorzichtigheid toch 
maar op en vertrok met mijn gezin, terwijl mijn 
raadsman kalm het onweer afwachtte. lVIaar door 
de ruiten heen zag ik, dat de controleur hem in 
elf borst greep, en in minder dan geen tijd was 
hij buiten boord gezet. 

,, \Vat een kaffer ! " zei hij, toen we weer bij 
elkander op het stationsplein stonden; ,,de vent 
kan stikken voor mijn part!'' En onder soortge
lijke, vari zijn standpunt wel verklaarbare maar 
niettemin ongepaste uitdrukkingen nam de man 
der krijgslisten afscheid van mij. 

De idylle van den tramwagen was afgeloopen. 
Onder een nieuw, zwaar gedrang gingen we naar 
het buurtstation, waar de achterblijvers nog 
juist konden zien, hoe een corpulente mijnheer, 
die het balkon van deL lokaaltrein niet had kun
nen bereiken, door een portierraampje trachtte 
binnen te komen, doet door zijn corpulentie in 
het raam bleef steken, en met de beenen naar 
buiten, het overi6e deel van het lijf naar bin
nen, huiswaarts werd vervoerd. 

De volgende trein was de onze, en de morgen 
schemerde boven de dennebosschen der stichting 
Bethanië, toen we ons huis bereikten. 

Dat was het Utrechtsche lustrumfeest van het 
jaar 1906. 

L. PENNING. 
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:vermetele aanranding van äe hoogste '.Majesteit. 
Nebucadnezar, Herodes, Napoleon, ze heffen 

aan als ze staan op het toppunt hunner heer
schappij: 

,,Geen nood, wij redden 't zonder Hem!" 
Dat Revolutiebeginscl werkt door, er is geen 

stilstand, hoewel het zich niet aWjd even sterk 
gelden laat, het schrijdt voort naar het alles
heerschende doel, n.l. indien het mogelijk ware, 
de gansche schoone schepping Gods te verwoes
ten en om te keeren. 

En uit de puinhoopen daarvan zoo straks een 
schepping te doen verrijzen, waarin de lof zal 
bezongen worden van den scheppenden mensch. 

Wij onderkennen hier de machtige doorwer
king van de zonde. 

Het wordt alles ter vernietiging voorgedragen 
wat aan de ordinantiën Gods herinnert. 

Zoo dan ook het kind als met ijzeren armen 
omvattend en in wreede klauwen vasthoudend, 
de jeugd ophitsend tegen het van God gestelde 
en wettig gezag, met een geslepen tong les ge
vende hoe de wapenen moeten gehanteerd. Ze 
richtende tegen hen, die geroepen worden de 
orde te handhaven. Onschuldig bloed verft dan 
den bodem; het gezin wordt uiteengerafeld, een 
heidensche moraal zag men liefst in toepassing 
gebracht. 

Gemeenschapszin, vrijheid, broederschap, 't 
wordt als van de daken gepredikt, en door den 
niets ontzienden klassenstrijd wordt eer ver
wijdering dan toenadering bereikt. 

Uit de ontwrichting van het Sociaal Econo
misch leven wordt politieke munt geslagen. Deze 
moet dienen, en kan ook waarlijk dienen, om 
het Vaderland waarin de vrijheid van Gods
dienst en geweten zoo duur werd gekocht aan 
den rand van den afgrond te brengen, het los
laten van God en Zijn ,voord; het vertreden 
van 's Heeren ordinantiën, het brengt - hoc 
kan 't ook anders? - ontzettende gevolgen met 
zich. 

Wij mogen hier zeker met volle vrijmoedig
heid dit woord laten hooren: ,,Christenvolk van 
Nederland gij vooral, blijf waakzaam en versta 
uw roeping in deze zoo alleszins felbewogen 
tijd!" 

Want het gaat om bewaring van dierbare 
goederen, het gaat om verdediging van kostbare 
panden, die zelfs tot den prijs des bloeds betaald 
zullen moeten worden als de golven der Revo
lutie zich schuimend verheffen om alles te ver
zwelgen. 

Als Christen.volk, en zoo dus ook wij, als be
lijders van den Christus ,Wien macht is gegeven 
in hemel en op aarde, hebben we aan te gorden 
de volle wapenrusting Gods. 

J\Iet een Peter van Amiëns zullen we geen 
krnistochten ondernemen met het wereldlijke 
zwaard, om landen te veroveren en volken te 
dwingen. 

Maar wel hebben we de heerlijkheid van het 
kruis van Christus te prediken, waar de zondaar 
genezing vindt. 

Niet de Sovjet-ster maar het Kruis van onzen 
Heiland predikt ons ware vrijheid, volkomene 
verlossing, zoo ook een heerlijke toekomst. 

Maar toch... we kunnen geroepen worden om 
de vleeschelijke wapenen te hanteeren, wanneer 
een brute macht zich opmaakt om tronen omver 
te werpen, en kronen te doen rollen langs de 
straten, en bovendien niet alleen dat, doch die 
ook aantast heel het leven, en dan vooral ook 
bezien uit het oogpunt van geestelijke strekking. 

Dan ja, hebben we in werkelijkheid in 
het geweer te komen. Dienaangaande staan ons 
de woelige Novemberdagen van het historische 
jaar 1918 nog helder voor den geest. 

Niemand onzer zeker zal kunnen dulden, dat 
de Koninklijke Standaard zou worden neerge
haald, dat de Oranjevlag door het slijk werd 
gesleurd. Of zou door ons toedoen verbroken 
moeten worden het drievoudig snoer: God, Ne
derland en Oranje, door hulde te brengen aan 
het roode vaandel? 

Neen, dat nooit. 
En waar de Overheid als Gods dienaresse ge

roepen is om onverkort te handhaven de rechten 
en vrijheden des Volks zoo deze in het gedrang 
komen, dan is deze zelfde Overheid, die bij de 
gratie Gods en niet in naam van de volkswil 
regeert, verplicht tot ingrijpen en de onderdanen 
hebben de bevelen op te rnlgen, om het revolu
tionair verzet te breken, door middel van de 
wapenen hun door de overheid daartoe ver
stl'ekt, 

Door den uitroep "de wapens neder" hebben 
we ons niet in de wacht laten sleepen, want de 
vertaling is feitelijk: ,,de wapens hier!'' 

,vee ons zoo we zouden indommelen, want dan 
zouden en dat mede door onze schuld, de al
taren des Heeren omver worden geworpen. 

Want het gaat hier niet om korteren arbeids
dagen hooger loon, het gaat in den diepsten 
grond der zaak tegen den van God gezalfden 
Koning. 

Met de wapenen in de hand kan dan ook de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm geroepen wor
den om de goederen te beschermen ons door God 
geschonken, stoffelijke, maar niet minder gees
telijke. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm zal dan 
ook onder den indruk komen van het gewicht 
van dat machtig oogenblik, want de breuk, door 
de zonde geslagen, is van vreeselijke gevolgen. 

Ontbinding en uiteenrijten treedt in. Ja, zoo 
God het niet verhoedt, komt er een totale ver
nietiging, bereikt langs een weg van stroomen 
bloeds. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een 
vredesinstituut, en heeft ook in onze dagen 
zeker recht van bestaan, hij heeft met militaris
me niets te maken. 

Wil men zijn protest doen hooren tegen den 
fäjzonderen Vrijwilligen Landstorm, dat is niet 
zoo erg, het is een bewijs, dat dit instituut nog 
geenszins overbodig is. 

Voorgangers onder het volk, die daar roemen 
in de schittering van de Moderne Cultuur en 
die eenmaal zelve zaten aan de voeten van de 
Filosofen dezer Eeuw, ze vermogen niet met 
hun kunstlicht het door de zonde verdorven hart 
te verlichten. 

En de werkelijkheid zal zijn, dat ze in de 
ravijnen neer zullen storten, om bedekt te wor
den met eeuwige duisternis. De protesten van 

den tegenstander zijn den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm welkom. 

Maar als daar gevonden worden, die zeggen 
te buigen voor de H. Schrift, en dan mede hun 
stem verheffen, tegen de instandhouding van 
dit Instituut, dan striemt zulks, want hierdoor 
wordt mede de Naam des He eren gelasterd. 

Er gaat een gejuich op in het Christus 
vijandige leger, en op de straten van· Askelon 
wordt geboodschapt, dat de slagorden van den 
God Israëls wel zijn te overwinnen. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm heeft 
recht van bestaan, en wanneer dan ook een 
schennen.de hand mocht worden uitgestoken naar 
de ons zoo dierbare goederen - dan zal onge
twijfeld deze zelfde hand - naar het woord van 
Colijn - den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm op zijn weg ontmoeten, als een muur niet 
gemakkelijk te doordringen. En wanneer dan ook 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm zich weet 
gedragen door het gebed van de getrouwen in 
den lande - en zelve ook gedreven wordt door 
de onuitroeibare kracht des geloofs dan ja, zal 
het klinken, ook op het oogenblik wanneer naar 
God 's ondoorgrondelijken Raad°- de nederlaag 
aan onze zijde mocht zijn "Wij blijven ook bij 
't zinken, Der Vaderen God gewijd." 

Onze tijd vol van onrust en verwarring, op 
zooveel gebied, heeft behoefte aan mannen, niet 
aan titels, maar aan personen, die de Standaard 
van God 's ,voord fier voor zich uitdragen, die 
tegenover de Revolutie het Evangelie stellen, die 
tegen de kreet der omwenteling, de oproep tot 
Reformatie doen uitgaan - die tegen verwijde-
1'Îllg, toenadering prediken, die allereerst met 
de geestelijke wapenen het strijdperk intrekken, 
maar die als Vaderlanders - ook het erf der 
vaderen zullen verdedigen met de blanke wape
nen. - Als 't moet! Ja, als 't moet!" 

(Fr. Dagblad.) 
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~~ de Centrale Landdag-Commissie, de HoogEdelGestr. Heer ~ 
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~~ Openin,!srede door den Voorzitter van de Nationale Landstorm- ~~ 
V..-4 Commissie, den HoogEdeIGestr. Heer L. F DUYMAER VAN V..-4 
,~ TWIST. ~~ 
~~ Defilé van de deelnemende groepen en de leden van den B. V. L. r~ 
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t'1 4e halt Reg. Huzaren te Deventer. ra 
ijj Colonne-Geweer door Onderoff. van het 8e Reg. Inf. te Arnhem. ijj 
rQ Evoluties van een esquadrille vliegtuigen uit Soesterberg. S~ 
~~ GYMNASTIEK-DEMONSTRATIES. door ~ 
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~) Des avonds schitterend vuurwerk op het Landdagterrein. ~j 
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zooals hij thans is, dan is revolutie in ons land 
onmogeli~· Spr. wees er op, wat het voor de 
regeering beteekent te weten, dat, zoo er in ons 
land iets zou gebeuren, er ten minste 50.000 
man vrijwilligers gereed staan om het gevaar 
te bezweren. (Donderend applaus.) 
. Tot zijn eigenlijke taak overgaandc, gewaag
de spr. van zijn sympathie voo1.· Dr. de Visser. 
Daarom heeft hij gaarne aan de tot hem ge
richte uitnoodiging gevolg gegeven. Vele oud
militairen hechten aan het mobilisatiekruis 
groote waarde en naar spr. 's meening zeer 
terecht. Het is een mooie décoratie, welke spr. 
aan Dr. de Visser mag uitreiken. 

Het is de eerste maal, dat eèn bijzondere 
bi.jeenkomst belegd is om aan iemand afzonder
lijk het kruis uit te reiken. Maar Dr. de Visser 
heeft pionierswerk verricht wat betreft de gees
telijke verzorging van leger en vloot en dat op 
een lcefti.jd, waarop een militair feitelijk aan 
zijn rust begint te denken. Het was een buiten
gewone taak, waarvoor hij gesteld werd, maar 
het werk is buitengewoon goed verricht . .Aan 
den geestelijken arbeid van Dr. de Visser en 
de zijnen is het mede te danken, dat de vader
landsliefde onder de gemobiliseerden werd be 
waard en gesterkt, zoodat de misdadige greep, 
welke in 1918 naar den Troon werd gedaan, 
moest mislukken. 

Onder applaus der aanwezigen ging minister 
Lambooy hierna over tot de uitreiking van het 
mobilisatiekruis aan Dr. de Visser, onder het 
uitspreken van de hoop, dat het dezen gegeven 
mocht zijn, nog vele jaren met trots en een 
dankbaar gevoel terug te zien op het tijdvak, 
waarin hij op zoo 'n buitengewone wijze zijn 
God, Koningin en Vaderland heeft gediend. 

Dr. de Visser sprak zijn diep gevoelden dank 
uit in de eerste plaats jegens den minister van 
oorlog voor de gesproken woorden en voorts 
jegens de vereeniging, welke deze . bijeenkomst 
had belegd. 

Spr. 's veldpredikerschap begon met een stuk 
tragiek, want hij moest de plaats innemen van 
den man, aan wiens initiatief het instituub de 
geestelijke legerverzorging te danken had. Ter 
eere van Talma 's nagedachtenis verzocht spr. de 
aanwezigen een oogenblik op te staan. 

Spr. vond daarna gelegenheid in dit verband 
een woord van dank en hulde te spreken jegens 
generaal Snijders en dezen een "lang zal l1ij 
lev1m'' toe te wenschen. De vergadering stemde 
met een driewerf hoera hiermee in. 

Spr. wees er op, hoe de trouw en aanhanke
lijkheid aan vaderland en vorstin allen he
heerscht. Wanneer er morgen weer iets zou 
gebeuren en de minister een beroep zou doen 
op spreker als ouden man, dan kan hij hem 
kri.igen. (Luid applaus). 

Dr. de Visser eindigde met de aanwezigen toe 
· te roepen: houdt de banier, waaronder gij u 

geschaard hebt, hoog en heilig, en zegt, wan
neer het ooit zoover mocht komen: hier ben ik. 
Donderend applaus onderstreepte deze woor• 
den. 

Mededeeliug werd gedaan van een telegram 
van den commandant van het veldleger, generaal 
Muller Massis, waarin deze hulde brengt aan den 
oud-veldprediker dr. de Visser. 

Het woord was vervolgens aan den heer ,J. 1\1. 
Krijger Jr., voorzitter van de gewestelijke land
stormcommissie, ter uitreiking van meda illcs en 
andere prijzen aan schutters. 

Dank werd daarbij gebracht aan Mevrouw de 
Wed. Keiser, die het door haar echtgenoot in 
een schietwedstrijd gewonnen geweer, ter be
schikking had gesteld. Deze daad, als herinne
ring aan den overleden korpscommandant, is 
hoogelijk gewaardeerd. 

Na de pauze heeft de oud-minister van oorlog, 
de heel' J. J. C. van Dijk, nog een kort woord 
gesproken. Hij zeide, doelende op het zoo juist 
gevierde Oranjefeest, dat de Vr~jwillige Land
storm zelden een gunstiger tijdstip om bijeen te 
komen heeft uitgezocht. Een hoogtepunt is het 
30 April geweest in de serie van Oranjefeesten. 
De wi.jze, waarop onze Prinses wordt voorbereid 
voor de haar wachtende taak - getuige de woor
den, door de Koningin tot Haar gesproken -
geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Wan neer 
éénmaal te troon overgaat op Juliana, moge ook 
zij trouw en aanhankelijkheid om Haar heen zien, 
een bereidwilligheid om bloed en goed te geven. 

Hier }iot .ie taak voor den Vrijwilligen Land
storm. E; dreigt altijd gevaar en daa!·tegen _is 
verweer plicht. Organisatie daartegen lS nood1g 
en daarvoor is de Vrijwillige Landstorm. Daar
naast is een groote taak tegen verschijnselen van 
gevaar, welke altijd worden waargenomen, wegge-

legd voor de kerk. De waarde van den geesteliJ
ken arbeid heeft erkenning gevonden in het uit
reiken van het mobilisatiekruis aan dominée de 
Visser. 

Spr. eindigde met de ópwekking, ook voort te 
gaan met het strijden met geestelijke wapenen. 

Generaal Duymaer van Twist heeft met een 
enkel woord de samenkomst gesloten. 

Daarna heeft Dr. de Visser nog den heer 
Duymaer van 'fwist dank gezegd voor het vele, 
dat hij voor den Landstorm doet en Mevrouw 
Duymaer van 'fwist gehuldigd voor de opoffo. 
ringen, die zij zich daardoor getroosten moet. 
Maar daarmede dient zjj het Vaderland. 

De verschillende toespraken werden afgewis
seld door mooien zang van Die Haghe Sangers, 
onder leiding van den directeur, den heer Hubert 
Cµypers. 

.Aan het slot moest zelfs gebisseerd worden. 

BREDA. 
Woensdagavond 4 Mei heeft voor de afd. Breda 

van "Pro Rege" de heer G. F. Boulogne, Secretaris 
der Nationale Landstorm-Commissie, een propagan• 
darede gehouden over den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

De samenkomst was belegd in het Chr. Militairen• 
Tehuis. 

Na de pauze was er gelegenheir tot het stellen 
van vragen, waarvan ruim gebruik werd gemaakt. 

LIMBURGSCHE JAGERS. 

Schietoefeningen en wedstrijden. 
De leden van den Vrijwiligen Landstorm vergader• 

den 3 Mei j.l. in de achterzaal van Hotel Suisse 
onder leiding der Plaatselijke Landstormcommissie. 
Bij afwezigheid van den voorzitter, jhr. mr. Testa, 
presideerde de onder-voorzitter, de oud-res.-kapt. 
Boersma. Er waren verscheidene officieren, onder• 

officieren en manschappen van de Vrijwillige Bri- .., 
gade (de zgn. Limburgsche Jagers) aanwezig. 

Een groot deel der besprekingen was gewijd aan de 
behandeling van huishoudelijke aangelegenheden. Met 
nadruk werd erop gewezen, dat hoewel Vrijwillige 
Landstorm en Burgerwacht in de beste harmonie 
leven, het gelijktijdig lid zij" van beide organisaties 
door het reglement van den Vrijwilligen Landstorm 
formeel wordt uitgesloten. 

In den breede werden de te houc:en schietwedstrij
den besproken, waarvoor door enkele aanwezige leden 
reeds eenige medailles en een eere-kruis als prijzen 
werden toegezegd. Om aan de wedstrijden te kunnen 
deelnemen, zal men minstens vier van de acht voora.i'
gaande schietoefeningen moeten hebben bijgewoond. 
Deze oefeningen zullen worden ge:!iouden vanaf de 
week van 22 Mei, en wel op Maandag of Zaterdag, 
naar keuze van den schutter, telkens van half 6 tot 
half 8 ure n.m.; alzoo de eerste week op 23 en 28 Mei. 

Na afloop der acht oefenweken volgen twee weken 
van plaatselijke schietwedstrijden, waarbij de afge
vaardigden naar den gewestelijken schietwedstrijd 
zullen worden aangewezen. Leider der oefeningen is 
de res.-serg.-majoor Boerma. 

Bijna alle aanwezigen gaven zich voor deelneming, 
met keuze van een der beide werkdagen, op. Niet
aanwezige Limburgsche Jagers 'kunnen zich voor 
deelneming vóór Zondag a.s. aa..1melden bij den 
tweede-secretaris der Plaatselijke Commissie, den 
res.-serg. J. H. van Thor, Lyonnetstraat 5. j 

Door den secretaris der Gewestelijke Landstorm
commissie, den res.-luit. jhr. Graafland, werd mede
gedeeld, dat het volgend jaar een nieuwe regeling 
voor de schietwedstrijder zal worden ingevoerd, 
waarbij in vier categorieën zal worden geschoten: 
schutters, scherpschutters, se 11erpschutters le klas en 
koningsschutters. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voor• 
zitter de vergadering met dank aan de aanwezigen 
voor de vrij talri.j'ke opkomst. 
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g~ Voorloopig Programma!'! m 
m 11.15 uur v.m. Officieele ontvangst ten Gemeentehuize Baarn. m 
~ 1.45 uur n.m. Opening van den Landdag. ~ 

~., Toespraak door den Oud-Minister van Oorlog J. J. C. van Dijk, lid N-' 
~ van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. m 
~ DEFILE van het · Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche t-i1 
~ Waterlinie". ~ 

! ?i::.u;:::r::i:a:a~e:e~i::~:e;~ol~~i~:-,A:!t\~~~etf !~a~~:e:i~n vuren. tl. 
ffl Demonstratie van Vliegtuigen. ffi 
"'-"' Defilé van het St. Gangulphus en St. Laurentius-gilde uit Huissen (Geld.) V..,_. 

&.~ met Vendelzwaaien. &.~ 
~~ Quadrille te paard te rijden door: ~~ 
v..... 4 Dames en 4 Heeren in costuum Louis XV. V.'( 

~~ Caroussel te paard te rijden door: ~~ 
V...,. 4 Officieren der Roode Huzaren ~ 

~ij 4 ,, ,, Blauwe " 1.n ,i t t ~~ ,).J 4 Veld Artillerie sroo enue. "'-"' 

ru onder ieidini van d~n ~it!eir~eD;re~teur der Rijschool te Amersfoort. m 
&.~ Jachtrit achter een Jagermeester over hindernissen, georganiseerd door &.~ m de Noord:Hollandsche Jachtvereeniging. &.~ 
~~ 2 Muziekkorpsen. ~~ 
,.,..,. Muziekkorps Se Regiment Infanterie uit Amersfoort en het Muziekkorps 1-N 
,~ der Huzaren uit Amersfoort. ~l 
~ ~ 
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HENGELO (0.). 

Donderdag 21 April had de plaatselijke commissie 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 
propaganda-vergadering uitgeschreven in het gebouw 
"Het Centrum", welke zeer druk bezocht werd. De 
iaal was stampvol. 

De heer Meinster, voorzitter der plaatselijke com
missie, opent de vergadering met allen een hartelijk 
welkom toe te roepen, in 't bijzonder de beide spre
kers van dezen avond Ds. Bootsma, veldprediker en 
Pater Borromeus de Greeve, de gevierde redenaar, 
alom in den lande bekend, een man van de daad. 
Hij biedt Pater Borromeus zijn gelukwensch aan, om
dat het H. M. de Koningin behaagd heeft, hem ter 
gelegenheid van zijn priester-jubileum te benoemen 
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. (Applaus). 
Ook roept àe voorzitter een welkom toe aan onzen 
edelachtb. burgemeester, den heer Mr. G. Jansen, 
die hier tegenwoordig is en waaruit blijkt, dat hij • 
belang stelt in den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. Hij benoemt hem als eere-lid van den Bijzon
deren Vrijwilligen LanC:storm (Applaus). 

Pater Borromeus het woord nemende, zegt in den
regel over andere onderwerpen het woord te voeren 
dan hedenavond. Doch wanneer hij hier vanavond het 
woord voert voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, dan doet hij dat niet om den krijgsdienst 
uit te breiden. Hij is een groot voorstander Van 
vrede, volkenrecht en algeheele ontwapening. Het 
instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm is toe te juichen, omdat het noodzakelijk is. 

Is er iets vreeselijker en walgelijker dan den 
oorlog met al zijn wreedheden? Alle middelen, die 
anders in het belang der menschheid gebruik worden, 
ie zien gebruiken om elkaar te vernietigen. De ;I?atts 
van Rome predikt altijd internationale ontwapening, 
niemand van ons zal zich hiertegen verzetten. Maar 
wij moeten nuchter blijven. 90 pct. der menschheid 
is gewapend. Rusland het grootste leger. Ons weer
loos maken is prachtig, een mooie toekomststaat. 
Vredig is het te zien, wanneer daar een kudde loopt 
te grazen op de stille heide, wanneer de kerkklokken 
jubelen, een stil dorp, waarvan de bewoners bewust 
zijn, niet verstoord te worden door roovers o.f inbre
kers. Maar wanneer daar een onverlatene de rust 
komt verstoren, zooals b.v. een wild dier in de kudde 
verwoesting kan aanbrengen, zou het dan niet dwaas 
zijn ,geen weerstand te bieden. Dan zou weerloosheid 
zijn zelfmoord en zwakheid. Wat beteekent weer
loosheid in den storm? Zoolang kerk en vaderland 
niet veilig zijn moeten wij ons kunnen verdedigen. 

Kunnen wij ons volk bloot stellen aan hen, die ons, 

HARLEY· 
MOTO 

vrije Hollanders van nature, zouden willen knechten, 
ons aan hen willen binden. Neen. Wij willen Holland 
houden.Groote Duitsche Staatslieden hebben beweerd, 
dat ons leger Holland heeft bewaard voor den gi·oo
ten wereldoorlog. En wanneer een der leiders 'van 
een der groote partijen in 1918 herinnerde, dat er 
nog andere middelen waren om het wettig gezag en 
vorstenhuis omver te halen, dan staan wij gereed 
om het wettige gezag te hel~n. (Applaus). 

In de H. Sch1·ift staat verschillende keeren, dat het 
zwaard wordt gebruikt voor gruweldaden, maar ook 
voor gerechtigheid en dat het beter is het zwaard 
ter hand te nemen en zich te bevrijden, dan te buk
ken onder 'n tirannie. 

Daarom heeft hij grooten eerbied voor den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, waarvan de leden, 
als het moet, zich zelf offeren voor het recht. Ieder
een bezit toch vaderlandsliefde. Grepen niet de 
Duitsche socialisten in 1914 naar de wapens. Wie 
jubelt er niet wanneer Holland als overwinnaar uit 
het veld is getreden over het leeren monster, als van 
een Hollandsch kunstenaar in het buitenland zijn 
werken worden geroemd. Is het niet onze volksaard, 
wanneer de nood dringt, b.v. de dijken springen, allen 
te helpen, zooveel in ons vermogen ligt. 

Daarom willen wij, als echte Hollanders vrij blij
ven, ons weten op te offeren voor het wettig gezag 
en vorstenhuis. (Applaus). 

Staande wordt het N ederlandsche volkslied ge
zongen. 

Majoor Tücker neemt even het woord als voorzit
ter van het Twentsch Verband. Hij dankt de 
plaatselijke commissie van Hengelo voor het organi
seeren van dezen prachtigen avond. Hij installèert 
burgemeester Jansen als eere-voorzitter der plaatse
lijke commissie van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. Hij spoort allen aan, zich straks als lid 
op te geven bij den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, die alleen voor heeft, wanorde te voorkomen 
en geheel onafhankelijk staat van elke politieke rich
ting. 

Ds. Bootsma het woord nemende, had eerst een 
oogenblik geaarzeld hier het woord te voeren voor 
een plaats als Hengelo, met naast zich zoo 'n 
bekend spreker als Borromeus de Greeve. Toch heeft 
hij het met vreugde aanvaard, omdat hij zooveel 
liefde heeft voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en de eer had een der eerste propagan
disten te zijn van dit instituut. Wij moeten ons als 
het moet, kunnen verdedigen met de wapens. We 
kennen allen de groote vergissing van Troelstra in 
1918. Velen geloofden toen, dat er revolutie zou kun
nen komen. Maar dan komt de Bijzondere Vrij-

willige Landstorm, die. zegt, geen sprake van. Wij 
hebben mannen, die allen betrouwbaar zijn, vrijwil
ligers. Het is een waarschuwing geweest, laten wij 
zorgen in de toekomst paraat te wezen voor een 
plotseling oproer. Sommigen beweren, dat het geld, 
dat besteed wordt aan den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, beter voor andere doeleinden kon 
worèien gebruikt? Maar laten wij dit bekennen, dat 
een revolutie meer vernietigt, dan de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm in al die jaren gekost heeft. 

Men kent de verschrikkelijkheid eener revolutie. 
Alle religieus gevoel wil men de menschen uitruk
ken, alle hooger gevoel wordt afgestompt. Dan volgt 
men den regel van het volk, dat in den Romeinschen 
tijd niets anders riep dan: ,,brood en spelen", maar 
wat tenslotte hun ondergang was. 

Laten we met liefde aan het Oranjehuis qenken. 
In hangen strijd heeft het vroeger gevochten voor 
vrijheid en recht. Denken we aan het woord van den 
stervenden Willem I: ,,0, mijn God, ontferm U mijner 
en over dit arme volk." We hebben gezien hoe 
Koningin Wilhelmina in den grooten watersnood, 
daar rondtrok, zoodat zelfs de Krabbelaar in "Het 
Volk" schreef: ,,alle respect voor de Landsvrouwe, 
die dit werk dagen heeft weten vol te houden.'' 

Laten wij den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm propageeren en als de nood aan den man 
komt allen optrekken om te helpen om ons zelfswil, 
om volkswil en om Godswil. (Applaus). 

Hierna neemt burgemeester Jansen het woord. Hij 
dankt voor het hem aangeboden eere-1idmaatschap 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Hij 
neemt dit graag aan, wetend, dat het een instituut is, 
niet van de eene of andere partij afhankelijk, maar 
verdedigend het wettig gezag en vorstenhuis. Hij 
hoopt dan ook, dat velen zich zullen laten inschrijven 
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De dames Gez. Chlepna, een Boheemsch Viooltrio, 
luisterden den avond op door hun prachtige muziek. 
Extra willen we vermelden het mooie kanarieiied, 
dat zoo prachtig gespeeld werd. 

Intusschen waren inschrijvingsbiljetten rondge
deeld, waarop men zich kon inschrijven als lid van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De voorzitter sluit dezen avond met dank te zeg
gen aan de sprekers voor hun schitterende rede en 
voor de mooie muziek van de dames Chlepna. 

----
Vult deze coupon in en verzendt haa1· aan den Delftsche Motorhandel, 1e van 
áen Boschstraat 1a, Den Haag. 

Ondergeteekende .......................... ............... , ................. , ................... , , , .... .. 

freeds in het bezit van een motor1·ijwiel .................. ............ jaartal ............ ) 
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verzoekt toezending van volledige catalogi, omvattend: 
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' ') de Eencylinder modellen *) de Tweecylinder- en Zijspanrnodellen *) . de 
Comrnerciëele- of Bestelclienst-zijsvancombinatie *) Maandelijksche toezending 
i•an het Harley-Davidson tijdschrift en vcin de H. D. vublicaties *) Adres of 
bezoek van den dichtstbij gevestigden HcvrleyDavidson vertegenwoordige1· 
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Naarn......................................................... niet wordt gewenscht. 

Verstandige zuinigheid 
leidt tot de keuze van een 
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zaamheid, veiligheid en lichten gang 
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compleet met vrijw., rem, bel en reflector 

Res. Luit. Inf. vraagt ter 
overname eenvoudige grijze 

UNIFORM 
Taille normaal. 
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bureau van dit blad. 

WIE HELPT 
een Landstormer aan een 
betrekking b.v. als Portier. 
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dit blad onder letter J. S. 
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Onze tweede ban. 
Wat is een ban'/ 
Een ban wordt gevormd door de verschillende 

grorpe1 , WC'erbare mannen, die gelijktijdig in 
gernl rnn gevaar, worden opgeroepen. Zoo was 
vror get· de militie een ban. 

Danrachter stond de ban van de landweer 
rn Yoor het geval het gevaar daarmede niet 
kon worden bedwongen, had men in uitersten 
nood nog- <len ban van den verplichten landstorm. 

Zvu wordt ·voortaan de Bijzondere Vrijwillige 
L,mclstorm verdeeld in een eersten en een twee
dc11 b,rn. 

De eerste ban komt op, indien het gevaar groot 
is. De tweede ban, indien de toestand hachelijk is. 

Tot den eersten ban komen allen te behooren, 
op wie nog dienst- of reserveplicht rust. 

Tot den tweede ban zij, die van alle mili-
1 ::i i 1·0 verplichtingen af zijn. 

.\'iemand onder den zestigjarigen leeftijd be
h.,c ft derhalve wegens gebrek aan een "militaire 
p,;:,it1° 1

• van de registers van den Bijzonderen 
Yri,i \.-Jili gen Landstorm ie worden afgevoerd. H\j 
kan :J;j den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
vrrlJon<len blijven met handhaving van het des-
1 i_id , duor hem geteekende formulier. 

K0rnr ,Ir:zr, tweede ban onder de wapenen, dan 
wordt or dat tijdstip in de vereischte "militaire 
posit1<' ·' voorzien door het teekenen van een, met 
c10 vunrsc·hr;ften der wet in overeenstemming 
gelmtch1 e wrbintenis, die thans van tevoren ge
rèrd ,,c,rdt gr 1egd. 

.ï.i.] die ontslagen van alle militaire verplich
ti1rn:cn, nochtans onmiddellijk tot den len ban 
willen behooren, kunnen dit bereiken, door het 
1hans reed,; teekeuen der nieuw ontworpen ver
hin1enis, welke zonder verzwaring van verplich
ting hun de waarborgen verschaft, dat de bezol
digings- en pensioenhepalingen ook op hen van 
toepassing zullen zijn. 

Zoolang de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
niet onder de wapenen behoeft te worden geroe
pen, wordt tusschen leden van den len en 2en 
ban geen enkel verschil gemaakt. 

Hun rechten tot bijwonen van bijeenkomsten, 
schietwedstrijden, landdagen, enz. blijven volko
men gelijk. 

:'\adrukkelijk wordt nogmaals verzekerd, dat 
op het aanblijven van de oudere vrijwilligers de 
grootste prijs gesteld wordt. 

Ilet bezadigde element kan in onze organisatie 
nu eenmaal niet gemist worden. 

l\Iet aandrang worden deze ouderen uitgenoo
dig-d zich te doen overschrijven in den eersten 
ban. De toestand in de wereld rondom ons en 
ook in ons land is van dien aard, dat de hoogste 
belange11 van ons volk blijvend in gevaar ver
keeren. 

De communisten, die bij de laatste verkiezing 
nog mcrr zijn gestegen, en daarbij een-en...zeventig 
dilize11d stemmen uitbrachten. zitten niet stil, 
maar verkondigen luide, dat zij niet zullen rus
ten, eer de toestand in ons land gelijk is aan die 
in Rusland. 

Daarom, strijdt een vurigen propagandastrijd, 
tot uit,breiding van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

In onze gelederen is nog plaats voor duizenden. 
Overtuig hen en win hen ·voor ons instituut. 
Het gaat om de hoogste belangen, ook van 

ieder onzer. 

Niet alleen stoffelijke. maar vooral ook de 
geestelijke. 

Wij noemen ervan: 
De burger- en gewetensvrijheid. 
Vrijheid van godsdienst. 
Vrijheid van arbeid. 
Ons Koningshuis. 
De vrije beschikking over de opvoeding onzer 

kinderen. 
De beveiliging van het huwelijk. 
De vrijheid om aan ons vaderland gehecht te 

zijn. 
De vrijheid om de revolutie te bestrijden. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is in den 
middelijken weg, een schutsmuur rondom dit 
geestelijk bezit onzer natie. 

Werkt allen mede aan den opbouw daarvan. 

Uit de Tribune . 
Het Nederlandsche Dagblad der Communisten, de 

Tribune, dat ongestoord dag in dag uit mag ver
verschij1;,en, verklaart zich solidair met de Fransche 
Communisten en brengt hun hulde in het hieronder
volgende artikel, dat een duidelijke uitlegging geeft 
aan de beteekenis van het overzicht der stem
mencijfers, hetwelk wij hier eveneens in dit blad 
afdrukken. 

SOLDATEN DER REVOLUTIE! 

,,Wij hebben maar één vaderland: 
de Revolutie!'' 

Onder leiding van Poincaré et Sarraut aldus 
schrijft "de Tribune" is een geweldige ophitsing 
tegen de Fransche communisten begonnen. Er 
zijn hevig bewogen zittingen geweest in de 
Fransche Kamer en als straks partijgenoot 
Doriot in Frankrijk terug zal zijn, dan zullen 
nog andere hevig bewogen zittingen volgen. 

Drie beschuldigingen worden er tegen de 
communisten ingebracht, in hun strijd tegen hei. 
Fransche "vaderland", ze plegen militaire 
sabotage, koloniale sabotage en spionnage. 

"Wij kenden in het verleden een str~jd tegen 
het militarisme,'' verklaarde de minister van 
binnenlandsche zaken Sarraut in zijn jongste 
groote rede. ,,Maar deze anti-militaristische 
actie heeft de moraal van het land niet aan
gevreten .. Het bewijs daarvoor werd geleverd 
op het moment van den oorlog, in het enthou
siasme van die heilige eenheid, waarbij de par
tijen ,1an de uiterste linkerzijde niet de laatsten 
waren om op den roep des vaderlands te ant
woorden. 

Dat was een pacifistische ideologie. Maar het 
c:omrnunisrne neemt tegenwoordig een houding 
aan, die met het vroegere anti-militarisme in 
lijnreehten strijd is. Dat vroegere anti-milita
risme, zei tot de soldaten: ,,Gaat niet in de 
kazernes, deserteert, weigert dienst ! '' Het 
communisme daarentegen zegt: ,,Gaat in dr 
kazernes, saboteert de burgerlijke orde, leert dr 
·wapenen te bedienen, opdat ge ze in den bur
geroorlog zult kunnen gebruiken.'' Het gaat 
dus niet meer om de ontbinding van het ]eger, 
maar het is er de communisten om te doen, het 
leger te veroveren!'' 

En meneer Sarraut gaf tal van bijzonder
heden, die den ernst der communistische propa
ganda in het leger moesten aantoonen. ,,En de 
resultaten,'' hier daalde de stem van Sarraut 

1
- ,, 't woord aarzelt op mijne lippen: moet ik 
daarover SP.reken, moet alles gezeg_d worden?'' 

door komt het 
dat er nog rockers zyn 

die von de 
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zy hebben het ware nog met ontdekt 
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onovertrotfen in kwaliteit ,s' 

"Ja ! '' werd er geroepen uit het centrum e11 
van de rechterz\jde. ,,Ja!" - ,,Zeg alles!" 
,, Er moet gehandeld worden J '' 

En Sarraut vervolgde: 
"Het e:ommunisme streeft er naar het ganscha 

leger in het kamp der revolutie over te bren
gen, met w_apens en munitie en wat het ver
schrikkelijke is, dat is het feit, dat het e:om
munisrne zich meester maakt van de ziel van 
den soldaat! ,,De proletari,ër l)eeft geen vader
land!'', dat is de formule, die Boeeliarin van 
l\larx heeft overgenomen. En Cachin verklaar
de in de "Humanité.": ,,Wij ·hebben slechts één 
vaderland, de Revolutie!''. . . . 

Groote verontwaai;diging klonk.er in de stem 
Yan Sarraut ( de man is radicaal-socialist) toen 
hij het had over den stroom van communis
tische brochures, v lugschrifteil en publicaties 
van allerlei aard, die "de moreele ontbinding in 
de ziel van den soldaat" .veroorzaken. Vooral 
een communistisch blad "De Kazerne" gehee
ten, maakte de patriotten in de Kamer woe
dend, omdat het werd uitgegeven onder mede
werking ' der "grootsmoelen van de officieren". 
- En Sarraut e:iteerde de "Humanité", die de 
pas opgekomen recruten als volgt toesprak: 

Kameraad recruut, je zult bij je komst in dl' 
kazerne dezelfde rotzooi vinden als je voorgangers. 
De bourgeoisie drukt je een wapen in de hand om 
het tegen de arbeidersklasse te gebruiken. , Maar 
door dit wapen tegen de bom,geoisie te richten, stelt 
gij het proletariaat in staat om de dictatuur te ves
tigen. Terwijl de bourgeoisie u . wapent, geeft zij u 
alle gelegênheid. Plaats u onder de bevelen van het 
proletariaat; ondanks de uniform, ondanks de natio
nale vlag, ondanks uw inlijving door de bourgeoisie 
staat gij niet onder de bevelen der bourgeoisie en 
haar regeering_ Gij zijt een soldaat der rev'olutie, 
ondermijn de autoriteit der aanvoerders, breng uw 
kameraden bij een, verbroeder u met de arbeiders! 
Werk er aan mee, dat uw kameraden eensgezind 
tegenover de burgerlijke regeering stelling nemen!" 

Sarraut's stem sloeg over: ,,Men organiseert 
volkomen openlijk muiterijen, men ruit de sol
daten op tot r.ebellie ! '' 

Ook bij de marine doen blijkens de , mede
deelingen van Sarraut de communisten hun 
plicht. . 

In het matrozenblad "Pag de Jean le Gouin" 
wordt de verbroèdering van het proletariaat in 
de blauwe matrozen-blouse met het proletariaat 



van veld, fabriek en werkplaats gepredikt: 
"Matrozen", zoo schrijft dit blad - ,.groet 

Lenin, uw leider! '' 
"Als Doriot terug komt, ben ik bereid hem 

]1ier te ontmoeten, verklaarde Sarraut. Dan zul
] en ,vij ons hier weerzien. '' 

Poinacré interrumpeerde: ,,En voor cle recht
bank!'' 

,,In naam van het vacl<•1•land rn Yan cle 1·r
puhlirk, zeg ik u: de W<'t moet ten volle tor
tepm;t worden," brsloot Sarraut zijn rcclr. 

'.De recle van den Frnnsc•hen minis1 ei· Rar
J'aut lee1-t ons twee dingen. 

Ten eerste: dat de Framiche bourgeoisie den 
opcn1ijken aanval op de Communistische Pm·ni, 
op haar wijdvertakte organisatie, op haar schit
terende pers (de "IIumanité" behoort tot de 
grootste dagbladen in Frankrijk, haar oplage 
fltceg tot niet minder dan 400.000 exemplaren!) 
is hegonnen. 

Ten tweede: dat onirn P1·a11srl1c rnakkrrn 1nm 
plicht doen! 

\Yij zenden onze broNlergroeien aan c1,~ 
Frnnsche rornmunisten en wij zullen ons hrst 
doen hun schitterende voorbeeld te volgen 

Lrve de Uommunistische Pat-tij van Frm1k1·ijk ! 
De Tribune van 4 Juni 1927. 

SLUIT DE GELEDEREN! 
Jn het orgaan van den Nationalen Bond tegen Revolutie vonden w\j een uitgebreid 

overzicht van de door de commnnist0n behaalde cijfers. Gaarne nemen wij dlt overzicht over 
en maken van de gelegenheid gebruik, om onze groote waardeering uit te spreken voor het 
uitnemend propaganda werk, dat door dezen Bond ·wordt verricht. Het overzicht spreekt 
boekdeelen. Landstormers, sluit de gelederen! 

De Communistische ■temmen bij de Statenverkiezingen 1927. 
Meer dan een en zeventig cluizencl stemmen! 

Wij geven onderstaand de uitgebrachte stemmen resp. op de candidaten van clc groe11 
Wtjnkoop (de uitgetredenon) en vn.n de tegenwoordige officieele communistische partij (de 
groep De Visser). · 

Stemmental op In% v/ h Stemmental op In% v/h 1'otaal aantal In% v/h 

Provincirs c•andidaten der totaal rand id aten der totaal Rtemmen op totaal 
C. P. IT. aantal aantal aantal 

(groep de Vissn) stemmen Wijnkoop-groep. stemmen comtnunislen strmmen 

Zuid-Holland . . ]2199 1.7 10439 1.4 22G38 :tl 
N"oord-Holland. . 1263:3 22 1786:\ 3 3049G r,.2 

Friesland . . GfJl 0.3 2660 1.G 3211 1.8 
Groningen. . . . ]804 1.1 4731 2.1 6G35 :J.3 

Overljsel. . . . . ]690 0.9 ]900 1 3fi90 1.9 

Gelderland. . . . . 1409 0.:J - - 1409 o.;, 
Limburg. . . . . . 832 0.42 427 0.21 12CJ9 ·0.63 

Drente. . . . G00 0.75 - - G00 0.7:J 

Noord-Brabant . geen cn.ndidaten gesteld. 
Utrecl1t . 1154 0.8 - - 11.'i4 0.8 

Zeeland . . . . geen candidaten gesteld. 203 o.rn 203 0.19 

In hot hieronder volgende overzicht zijn aangegeven de sLemmen-totalen van de 
communistische lijsten bij de Statenverkiezingen in 1923, de Tweede Kamerverkiezingen in 
192:5 en de Staten verkiezingen in deze maand. 

Uit een vergelijking der procenten is de af- of toename te constateeren. 
--- -----

Stemmental Stemmental Stemmental 

Provincies Statenverk. In % Tweede Kamer In % :Sta tenve1 k. In% 1927 
1923 verk. 1925 (zie boven) 

Zuid-Holland . 13209 2.09 7942 1.10 22638 3.10 

Noord-Holland. 20112 4.G~l 17624 2.91 30496 5.20 

Friesland . 848 0NJ 3211 1.8) 

Groningen. 6230 4.38 4.18fi 2.5G G,j3fi 3.30 

Overijsel .. 2471'.1 1.41 2961 1.50 3690 , 1.90 

Limburg. 11!)9 0.7\J 488 0.21 12fi9 0.73 

Gelderland. . 145/'i 0.62 765 0.23 1409 0.fi0 

Drente. . . . 864 0.43 600 0.75 

Nootd-Brabant geen candidaten gesteld. 
Utrecht 1399 1 or, 1Hi4 0.80 

Zeeland . .. . 203 0.19 

Een vergelijking van de stemmentotalen en de procent-verhouding ovor het geheele 
lan<l tusschen de vnrkiezingsuitslngen van 1923, 1925 en 1927 geeft het volgende resultaat: 

Totaal aantal geldige 
stemmpn 

Op communisten uit-
gebracht • • 

Staten ver k. 
1923 

47803 1.4G 

Kamerverk. 
1925 

308Ci862 

36170 

In% 

1.15 

Statenverk. 
1927 

2941375 

71095 

In% 

2.41 

Uit deze vergelijking blijkt, dat het totaal aantal stemmen, uitgebracht op de commu
nistische candidaten, ondanks de in die gelederen heerschencle verdeeldheid, prooentsgew~jze 
is toegenomen. 

Vergel\jken wij daarbij de totalen voor de communistische partij in de drie groote 
steden, dan is een vootuitgang hier zeer zeker te constateeren. 

Het aantal zetels door communistische Statenleden bezet, blljft gelijk, met dien ver
stande, dat de groep-Wijnkoop VIJF van de zeven zetels bezet, die de C.P.H. voor de 
scheuring bezat De sympathie gaat in de communistische wereld dus klaarblijkeltik in de 
richtin~ van de groep-Wijnkoop. 

Gekozen zijn ten slotte: 
In de provincie Zuid-Holland: L. L. H. de Visser (C.P.H.), G van Burink (Wijnkoop-groep), 
ln de provincie Noord-Holland: H. v. d. Glas (C.P.H.), O. J. Wijnkoop (Wijnkoop-groep), 

G. A. Vader, (W\jnkoop-groep). 
In de provincie Friesland: G. Roorda (Wtinkoop-groep), 
In de provincie Groningen: G. Sterringa ('vV\jnkoop-groep). 
J n de overige provincies kon geen z1,1tel worden behaald. 

(Uvergenomen utt ulk zul >w.ndhave;i" .) 

BELANGRIJKE DATA. 
11 Juni. Landdag te Baarn 
24 en 25 Juni. Leger- en Vlootdag van 

de Algemeene Nedcrlandsche Ver
eeniging van V erlofsofficieren te 
Rotterdam. 
Adres Secretariaat Uitvoerend Co
mité: J. Roodenburg, lc Middel
landstraat 98b, Rotterdam. 

2 Juli. Landdag te Groningen (Stad). 
8 Juli. Landdag te Zierikzee voor het 

eiland Schouwen en Duiveland. 
19 Augustus. Landdag te Barneveld. 
31 Augustus. Schietdag te Tholen (Zeel.). 
7 September. Landdag te Oud-Beijer-

land. 

STORMRAMP. 

Jn den nac·l1t Y1111 1 op 2 ;Jm1i iN een kleine 
rolonnc Ytm lwt \'1·ijwillig J,arn1~tormkorp~ l\fo
tordiPnst, ter stc1·k1e van 4 offiriercn, J2 man 
rn 1 zil'krnverplcrg-strr, Commandant Owrnte 
~\fr. A. Baron van IIerckrrrn van KC'll, naar 
Nretlc <'Il föhrrgen \'P1-iroklw11. 

l•)pn ol°riC'Ï('l' hiJ d<•n Mo1ot·tli<•11s1 nwt <.'enige 
111otorrij<lt•1·s zijn ':-; nach1s 1('1' ])('schikking g-c

steltl van dt•n lmrg-Pmecslt'l' van Bibrrgrn en 
J,iehiC'nvoonlP. Ook cle Dist l'ietscommnndunt 
Twr11te van het Vrijwillig Landstormkorps 
l\Iotordirnst hr('f't rrn lrnlpbriµ;ade ter hrsrhik
king gt•!-!IP1<1 van dl' au1ori!l'i1t'11 tPt' plaat:sr. 

LANDSTORMKORPS ROTTERDAM. 

Bijeenkomst van Plaatselijke Leiders . 

Op ½atel'dag 28 l\fei j.l. wcrJ in i1Ct Mari11ic1·s• 
Tehuis te Rotterdam door den Commandant van 
het Landstormkorps Rotterdam eene vergade
ring gehouden met alle Plaatselijke Leiders va~1 
het Uewest Rotterdam. Aanwezig waren de Lei
ders der Afdeelingen 1-foii.rnnootd, Ilillegersberg, 
Klaaswaal, Nieuw-Beijerland, Oud-Beijerlnrnl, 
Pernis Poortncraal, Rhoon, Rotterdam (N.), 

' 0 1 '\'T Rotterdam (Z.), Rozenburg, Schirbroe,, v\~~t-
maas, I.Jsselmonde, Zuid-Beijerland en ½w:,}n
drcrht, benevens de Secretaris der Gewestel\Jke 
Commisie en de Secretaris der Plaatselijke Com
missie Rotterdam, de heer Rn\js. 

VooraE had ern onderlinge flChictwedstl'ijd 
plaats; na afloop hiervan werden met een toe
passelijk woord door den Overste Van Cap11elle 
de prijzen uitgereikt. le prijswinner was de ser
gem1t S. van Proosdij van Schirbroek. 

Hierna werden verschillende punten betref
fende schietoefeningen en -wedstrijden, aanvra
gen patronen enz. besproken en werde1:i mede
deelingen gedaan omtrent de verstrekkmg _yan 
nieuwe geweren, den Landdag te Oud-Be1,1er
]and, enz. enz. 

Ten slotte dankte Overste Van Capelle, mede 
in zijne hoedanighéid van Voorzitter der Gewes
telijke Commissie, de Leiders voor hun ijver en 
wekte hen op, in dcnzelîden geest voort te gaan. 
Voorts bracht spr. dank aan den afgetrnden 
Plaatselijk Leider van Heinenoord, den heer 
Laban, die inmiddels ter vergaderiilg was ver
schenen en sprak mede 1rnmens allen de hoop 
uit, dat'het hem in zijne nieuwe functie in Indië 
geheel naar wensch zou mogen gaan. 

Res. le Luitenant Kok betuigde namens alle 
Plaatselijke Leiders den Overste dank voor de 
aano-ename woorden en de gezellige bijeenkomst 
en dei beide Secretarissen voor de bemoeiïngen 
in zake den schietwedstrijd en de daarvoor be
schikbaar gestelde prijzen. 

Een der Leiders bracht den Overste dank voor 
de vlotte wjjze, waarop de aanvragen om: patro
nen enz. werden afgedaan en tevens voor de wel
willende wijze, waarop dit altijd geschiedt, 
waarmede door een krachtig applaus de andere 
leiders instemden. 

Na nog een wijle aangenaam tezamen te zijn 
gebleven en eenige huishoudelijke zaken, n.l. 
Lanclstormblad controlelijsten, nieuwe vrijwil
ligers e.d., met den Secretaris der Gewestelijke 
Commissie werden besproken, werd deze geani
meercle bijeenkomst gesloten. 

De volgende vergadering zal plaats hebben op 
24 oi 25 J:uni a.s. 



HET LANDSTORMBLAD 
VAN JUNI 1927. 
TWEEDE BLAD. 

La11dstorm"Landdag Alkma~r. 
Vrijdagavond. 

Om <len landstormdag meer luister bij te zetten, 
werd medewerking gezocht van de Koninklijke 
Marine, die zich aanstonds bereid verklaarde om met 
twee oorlogsbooten naar Alkmaar te komen. 

Alkmaar Oorlogshann. 

13 Mei om i2 uur arriveerden een torp~:iÖ
hoot en een onderzeeboot, respetcievelijk onder com
mando van de luitenants ter zee le klasse H. Vree
denburg en J. H. Stolkesz, 

In het kanaal aan de Handelskade werd ligplaats 
genomen. De beide schepen waren met kleurige vlag
gen gepavoseerd en boden bij avond door de royale 
iluminatie een feeërieken aanblik. 

De belangst.-lling van de zijde van het publiek 
voor dit niet alledaagsche havenbezoek was, begrij
pelijkerwijze, zeer groot. 

Des rnièdag.~ l ~,,c·hten de beide commandanten um 
hcleefclheid8bczock Lij Burgemeester Wcndelaar. 

Bij ons bezoek aan de oorlogsschepen wal'en de 
gezagvoe , ct,•r!:l ,oo welwillend ons rondgeleid,, te 
doen en van een en ander de noodige uitleg te geven. 

De Onderzeeër. 

De OndJ,-~8ei;r O 9, die er van buiten zoo onsi-!u.ll· 
dig en eenvoudig uitziet, bergt in ::ijn binnenste een 
geweldige machineconstructie, die een leek doet dui
zelen . Hij meet boven water 520 ton, onder den 
\Yaterspicgcl G40 ton. De boot, is, evenals de Torpedo
boot, geleverd door de Mij. ,,De Schelde" te Vlissin
gen, trwijl de machinerieën alle van Duitsche con
structie zija. Deze booten zijn zoo gebouwd, dat ze 
ook in Ned. Oost-Indië gebruikt kunnen worden. 

Men staat verbaasd over de groote zindelijkheid, 
welke in al deze vertrekken heerscht. 

Naar de commandant Solkesz ons mededeelde, staat 
de Hollandsche Marine zelfs in het buitenland om 
haar zindelijkheid op de booten bekend. In dit compar
timent zien wc voorts nog een distilleerderinrichting, 
0111 zeewater voor het gebruik geschikt te maken, 
venler ischakelkasten om het aantal toeren te regelen 
, an den schroef. · 

De 'forpedohoot. 

Cornmarnlant Vrccdenburg had, toen wij hem ver
zochten ons zijn boot te laten zien, al zooveel bezoek 
van IH'langstellenden, vooral van de school.ieugd, dat 
liet ondoenl"ijk was deze boot zoo te bezichtigen als 
den onderzeeër. 

De bemanning telde evenals np de onderzeeër plm. 
30 man. 

Van de gelegenheirl om de booten te bezichtigen 
is door duizenden gebruik gemaakt. Ook Burgemees
ter \Vendelaar zagen wij in den onderzeeër kruipen. 

LangH den Kanaalka11t had<len zich vr.le kijkers 
op gestel<!. 

Door het gedl'a11g moesten een paar jongen8 hun 
Jiaantje-de-vnorstc-willen-zijn met een nat pak he-
1,octen, ne Hollanclsche J antjcs sprnngen ze echter 
dapper na en wiHten ze spoedig op het droge· te 
brengen. 

Des avonds manoeuvree1·de de onderzeeër met 
zoeklichten, l1etgeen veel bekijks trok. 

Zaterclngmorgen, 14 Mei, 

]1cel'$chLe <'l' iu de stad een ongewoon levendige 
drukte. Het weer, dat aanvankelijk slecht dreigde te 
worden, wen! in den loop van den morgen iets milder. 

Op het terrein. 

was het om !) uur nog kalm. De schietwedstrijden, 
welke om half negen waren begonnen, trokken nog 
maar weinig belangstelling'. Dit werd beter toen 

De Koninkijke Marine-kapel 

arriveerde. Deze was om 8.13 per trein uit Helder 
aangekomen. Vanaf het Station werd een marsch 
door de stacl gemaakt langs Stationsweg, Scharloo, 
Bergerhout, Zevenhuizen, Kerkplein, Langestraat, 
Huigbrouwerstraat, Kennemerpark en verder langs 
den groenen Kennemerstraatweg naar het Gemeente
Sportpark aan de Nieuwpoortslaan. 

De belangstelling van het publiek voor de in 
keurig uniform gestoken muzikanten was heel groot, 

Vele landstormers, die ongeveer op denzelfden 
tijd ~-~.!'!. gear:t_ivecnl.i sloten_ zich .!>,ij dfill §t~t aan. 

Onder de opgewekte tonen van de frissche muzie~ 
van het bijna 40-man sterke korps trok men door de 
stad, terwijl zich steeds meer belangstellenden bij 
den stoet aansloten. 

De politie zorgde uitstekend voor de goede regeling 
van het verkeer en maakte den ·weg vrij. 

De drukte op het terrein begon allengs levendiger 
te worden en reeds merkten we enkele militaire auto
riteiten op. Steeds arriveerden meer Landstormers 
en toen tegen tien uur de Koninklijke Marinekapel 
wederom een opgewekte marsch deed hooren, begon 
de stemming een feestelijk tintje te krijgen. 

De officëele ontvangst ten Stadhuize, 

Zaterdagmorgen te kwart over 10 werden de auto
riteiten officieel ten Stadhuize door het Gemeente
stuur ontvangen. 

Wij merkten o.a. op burgemeester Wendelaar, 
Wethouder 'fhomsen, Wethouder Ringers, het raads
lid mr. D. Sluis, den gemeente-secretaoris, den heer 
A. Koelma, burgemeester Janssen (in uniform der 
huzaren) van Egmond-Binnen, burgemeester Burger 
van Harenkarspel en Warmenhuizen, burgemeester 
Middelhoff van Hoogkarspel, burgemeester Kroonen
burg van St. Pancras, burgemeester Van Slooten 
van Heerhugowaard, den Commissaris van Politie, 
den heer C. C. Walraven, de officieren der beide 
hier liggende Marineschepen, Dr. L. N. Deckers, Lid 
van de Tweede Kamer, den heer L. F. Duymaer van 
Twist, Lid van de Tweede Kamer, voorzitter der Na
tionale Landstormcommissie, generaal J. H. Borel, 
inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, overste 
Snellen, kapitein Haremaker, majoor Prins, comman
dant van de motortroepen te Amsterdam, wethouder 
Leesberg, voorts verschillende reserve-officieren en 
hoofdofficieren, burgemeester Houwing, van Helder, 
meerdere leden van de Gewestelijke Landstormcom
missic en mr. H. Verkouteren, Lid der Eerste Kamer. 

Ministcriëcl bezoek. 

Begeleid door mr. Leesberg, kwam de minister 
van Buitcnlandsche Zaken, Jhr. mr. Beelaerts van 
Blokland. 

Toespraak Burgemeester, 

De Burgemeester pprak een woord van welkom tot 
allen, die zijn gekomen om het feest van den Land
storm luister bij te zetten. 

In enkele gevoelige woorden herdacht spr. het 
overlijden van kapitein De Wolf, die de ziel van het 
feest was. 

Spr. heette vervolgens eenige autoriteiten in het 
bijzonder welkom. 

De Minister van Buitenlandsehe Zaken geen 
uiting aan de waurdeering van de regeering ,;oor de 
commisi,ie, die dezen Landdag heeft georganiseerd. 
De regeering waal'deert dat, te meer, omdat het hier 
geldt de ontvangst van de Landstormcrs, die zich 
vrijwillig hebben aangemeld, om eventueel het wet
tig gezag te steunen, voor Vaderland en Vorstenhuis, 
voor Nederland en Oranje. De regeering hecht aan 
dit instituut de grootste betcekenis. 

Sin·. weet, dat over het algemeen bij ons volk mili
tair-vertoon niet het hoogst staat aangeschreven. 
Doch spr. weet ook, dat het volk zeer prat gaat op 
zijn vrijheden en dat het niet duldt, dat die vrijheden 
worden aangetast. Daarom moet het volk sympathie 
gevoelen voor de mannen dio de vrijheid op den 
vaderlandschen bodem willen beschermen. 

Moge deze Landdag dio sympathie bevestigen en 
versterken (applaus). 

Toen wij na de officieelo ontvangst ten StacUrnize 
op het Sportpark kwamen, heerschte daar reeds een 
gezellige drukte. De wedstrijden trokken langs allo 
zijden veler belangstelling. De muziek van de 
Marinekapel deed zich nu en dan hooren. 

Dit alles gebeurde in afwachting van de offirieelc 
opening, welke om kwart na elf zou plaatsvinden, 
doch door allerlei omstandigheden werd het tijdstip 
versteld en toen burgemeester Wendelaar het spreek
gestoelte zou beklimmen, kon de opening weer geen 
doorgang vinden, aangezien - het was inmiddels 5 
minuten na half twaalf geworden - aan de horizon 
een zwarte streep zichtbaar werd, welke deed ver
moeden, dat de vliegeniers uit de Kooy in aantocht 
waren. 

Vliegdemonstratie. 

Tegen twaalf uur kwamen nog 3 vliegtuigen zich 
bij het i·eeds aanwezige aantal voegen. Dit waren 
gevechtsvliegtuigen, elk met twee vliegers bemand. 
Deze toestellen bleven steeds in V-vorm bij elkaar 
vliegen, terwijl de jagers de koenste verrichtingen 
vertoonden, 

J.Vl_ç_n kQn, :!:'an .bçt_~~h9~l .naqfü!l}j_~ gc_nq_cg 

krijgen en velen speet het, dat de vliegers tenslotte 
weer huiswaarts moesten keeren. 

Filmoperateurs en persfotografen hadden intus
schen gelegenheid te over gehad, mooie opnamen te 
maken. 

De jagervliegtuigen waren de D 25, D 9, D 28, 
D 39 en D 27, de gevechtsvliegtuigen, de Z 18, Z 10 
en Z 3. 

Toen de vliegers verdwenen waren, kon Alkmaar's 
burgemeester - die tevoren reeds autoriteiten en 
publiek had doen verzamelen, na signalen van een 
hoornblazer - den Landstormdag openen. 

De officiëele opening. 

Burgemeester Wendelaar herinnerde aan de evo
luties van de vliegers, voor wier dapperheid spr. 
enthousiast is. Spr. zegt hun dank, dat zij dezen 
dag hebben willen opluisteren (instemming). 

Spr. wijdt hier vervolgens eenige woorden van 
dankbare herinnering aan kapitein De Wolf, van 
wien één der laatste wenschen is geweest, dezen dag 
te organiseeren. 

Spr. uit vervolgens zijn dankbaarheid jegens de 
landstormers, die zich bereid heben verklaard, het 
gezag eventueel te steunen. 

Spr. verzoekt dan eenige oogenblikken te denken 
aan de Koningin, die ons vereent. Op verzoek van 
spr., wordt daarna een driewerf hoera uitgebracht 
op de Koningin en het Koninklijk Huis. 

Vervolgens wordt staande het "Wilhelmus" ge
zongen. 

Waarmede de landstormdag officieel is geopend. 
De meeste aanwezigen verlieten het terrein, omdat 

nu de pauze intrad. 

Des middags. 

Om half twee begaf het muziekgezelschap "St. 
Louis" zich naar het terrein, na een rondgar{g door 
de stad gemaakt te hebben. Een en ander trok veel 
belangstelling. Er waren nu twee muziekkorpsen 
aanwezig, die om beurten 't publiek aangenaam 
bezig hielden. 

Het weer, dat in de morgenuren iets beter gewor• 
d~n was, liet nu veel te wenschen over. Het was 
koud en guur op het veld, terwijl een gestadige 
regen het bezoek nu juist niet aangenaam deed zijn. 

Des te meer mag men zich er over verwonderen, 
dat nog ongeveer 4000 toeschouwers aanwezig waren. 

De verschillende nummers in den namiddag wer
den aangekondigd door twee herauten te paard, man
schappen van de bereden politie te Amsterdam. De 
signalen waren zeer welluidend en droegen niet 
weinig tot het succes van het geheel bij. 

Om ongeveer twee uur werd het woord gevoerd 
door den IIoogedelgestr. Heer L. I~. Duymaer van 
Twist, voorzitter der Nationale Landstorm Commis
sie en generaal majoor titulair. 

Staande in de overdekte tribune sprak de sympa
thieke afgevaardigde de landstormers en ovr.rigo 
aanwezigen toe. 

Rede Dr. L, , Dcckcrs. 

De heer Dr. Deckers herinnerde eveneens aan de 
moeilijke dagen van 1018, toen de landstormcrs ge-

. reed stonden, het wettig gezag te steunen. Spr. 
zegde hun daarvoor dank en wees erop, dat zij dat 
niet deden uit winstbejag. Zij vroegen zich niet af, 
wat er mee te verdienen viel, doch deden het uit 
vaderlandsliefde. En liefde vraagt handelen, vraagt 
daad. Welnu, de landstormers heben daaraan vol
komen beantwoord. Tenslotte wekte ook spr. Dr, 
Deckers op, vast aaneengesloten te blijven. 

Ook op deze rede volgde luid applaus. 

Militaire politie. 

Het prog1·amma vermeldde als laatste nummer: 
oefeningen en demonstraties door de bereden en niet
bereden afdeeling der 2e compagnie politietroepen 
uit Amsterdam. 

Dit is "'.Cl één der meeste succesvolle nummers van 
den dag geworden. 

Een daverend applaus weerklonk daarna op als 
dank voor hetgeen de kranige ruiters hadden ver
richt. 

De onbereden militaire politie wekte aller bewon
dering door de buitengewone gelijkmatigheid, waar
mede de oefeningen werden verricht. Dat was in 
één woord: af. 

Interessant was ook het nummer Hongaarsche 
post, waarbij een span van 4 paarden door één man 
gemend werd. Op de achterste twee paarden had de 
ruiter zich een staanplaatsje uitgekozen. 

Dit was het einde van den in het algemeen wel
geslaagden Landdag. 

De politie had voortreffelijke verkeersmaatregelen 
genomen, waardoor de duizenden toeschouwers on
gehind~d ~e 11tad k911den. be1:.ejkQn, 



1'e officieele ontvangst ten stidhuizé te Alkmaar te gelegenheid van den Landstorm
dag van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm. Op den voorgrond v. 1. n. r.: 
Burgemeester Mr. W. L: W.endelaa1·, lid v. d. Gew. Landst. Commissie "Alkmaar", 
Mr. Dr. L. N. Deckers, 'Lid v. d. •.rweede Kamer der Staten-Generaal; Gen. Maj. tit. 
L. F. Duymaer van Twist, idem, Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, Minister van 
Buitenlanclsche Zaken en Gen. Maj. J. H. Borel, Inspecteur v. d. Vrijwilligen Landstorm, 

Adj. in B. D. van H. M. de Koningin. 

LANDDAG VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND "ALKMAAR" TE ALKMAAR, 
OP 14 MEI 1927. 

Hongaarsche Post. 

Landdag_ van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm te Aalten 
Al vroeg in den morgen van 2 Juni kondigden 

herauten te paard, in middelèeuwsche kleederdTacht, 
het begin aan van den grooten landdag.· Hoe meer 
het tegen twaalf uur liep, hoe grooter de stroom 
werd van auto's, fietsen en voetga11gers, ç!i~ vár. 
alle richtingen, Aalten binnenkwamen. Een dichte 

haag van nieuwsgierigen stond langs de kanten van 
het marktplein opgesteld om getuige te zijn van de 
officieele ontvangst ten gemeentehu:ze van de auto
riteiten, die dezen dag zouden meemaken. De mid
denruimte werd in beslag genomen door de deel
nemers aan den lfistorischen optocht in schitterende 
kleed ing. 

De burgemeester, de heer Monnik, heette in een 
kort woord de autoriteiten welkom. 

Be~alv~ het Bestuur en de Commissie van ont-

Het ,-,Landstormlied" 
Losse exemplaren, op mooi 
dubbel vel kunstdrukpapier 
gedrukt, met cliché van den 
B. V. L. ,,ALS 'T MOET" 

verkrijgbaar 'ad. f 0.10 per exemplaar 

Aan.vragen, liefst voor geheel e afdeelingen 
ineens, onder gelijktijdige overzending van 
het bedrag, te richten tot het bureau der 
Administratie van het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 's"Gravenhage 

vangst waren o.m. aanwezig: generaal Leverland 
uit Arnhem, als vertegenwoordiger van den min. 
van Oorlog, Generaal-Majoor tit. L. F. Duymaer 
van Twist, voorzitter der Nationale Landstorm-Com
missie, Mr. A. Baron van Heeckeren van Keil, voor
zitter Gewestelijke Landstorm-Commissie, Res. Luit.
Kolonel, de Oberbürgermeister uit Bocholt, Dr. 

Schmitz; de burgemeester van Liederen; áe burge
meesters van Winterswijk, Dinxperlo, Wisch en 
Vorden; Luitenant Boulogne, secretaris van de 
Nationale Landstorm-Commissie, de heeren Van 
Marle van Brummen, Ds. Rentink, Pastoor Van 
Rooyenakker, Luitenant-Kolonel Froger, vertegen
woordiger van den Inspecteur van den Vrijw. Land
storm, Majoor Van Ingen-Schouten, commandant van 
het Landstormkorps "De Veluwzoom", Luit.-Kolonel 
Lavaleye, commandant van het Landstormkorps "De 
IJssel", Majoor Tücker, commandant van het Land
stormkorps "Twente", le luitenant Korswagen, en 
andere. 

Het is een tegenstrijdig idee om hier nu feest te 
gaan vieren, aldus de burgemeester, nu zoo'n groote 
ramp den Achterhoek juist weer heeft getroffen. Er 
is dan ook dadelijk, toen het gebeurde bekend was, 
beraadslaagd over het af!asten van den dag, maar 
dit bleek niet meer mogelijk, zoodat nu het gewone 
programma afgewerkt zal worden. 

Na de ontvangst begaven zich het bestuur en de 
autoriteiten naar de Sociëteit op 't Blik, waar in 
een met vlaggedoek versierde zaal de lunch werd 
gebruikt. 

Tijdens de lunch werd eerst door generaal Duy
maer van Twist een heildronk ingesteld op H. M. 
de Koningin. De Oberbürgermeister van Bocholt, Dr. 
Schmitz, wijst op de sterke muur, die de Landstorm 
vormt, uit liefde en trouw. De vrijwilligheid is de 
beste waarborg om de rust te handhaven. Spr. brengt 
in herinnering de jaren 1922 en 1923, toen de Hol
ïandsche grensbewoners Bocholt met leven~iddelen 
enz. hielpen. Dat zal Bocholt nooit vergeten. Het is 
spreker een groot genoegen dit hier te mogen memo
reeren. 

De burgemeester laat tijdens de lunch een pijp 
circuleeren met zilveren beslag, waarop gegraveerd 
,,Landstorm Aalten". Deze pijp dateert waarschijn
lijk van 1814. Uit 't Archief blijkt n.l. dat 14 Januad 
1814 een verzoek aan Aalten gedaan werd om 75 
weerbare mannen te sturen. Deze moesten zich te 
Zutfen met anderen vereenigen, om dan naar Deven
ter te gaan, dat nog door de Franschen bezet was. 
Vermoed wordt, dat bij terugkeer deze pijpen a'lr, 
deze en gene als souvenir uitgereikt werden. 

Intusschen volbracht de historische optocht zUn 
roI).dgang door 't dorp. 

Om twee uur begon het eigenlijke feest. Een grootr, 
weide, prachtig voor dit doel geschikt, was netjes 
en doelmatig ingericht om den drom van toeschou
wers te bevatten. Behalve de officieele tribune wa
ren rondom de wei banken geplaatst, zoodat van at:e 
kanten het terrein was te overzien. Om half drie 
sprak de burgemeester een openingswoord. Door twee 
luidsprekers, opgesteld door Philips, was het ge
sprokene overal te verstaan, zelfs tot een eind in het 
dorp toe. De burgemeester herhaalde ongeveer wat 
hij bij de ('l!tvangst gezegd heeft. Meegedeeld wed, 
dat de pastoor van Harreveld verzocht heeft een 
oogenblik te mogen spreken naar aanleiding van het 
gebeurde te Lichtenvoorde en elders; aan dit ver
zoek werd gaarne voldaan. De burgemeester beval 
nog de collecte, die gehouden zou worden op het ter
rein ten bate van de slachtoffers van de stormramp 
aan bij de aanwezigen. 

De pastoor verkreeg nu het woord en schetste het 
gebeurde. Hij hoopte ook op directen en ruimen 
steun. Thans is gebleken dat de collecte voor den 
stormramp f 100.- heeft opgebracht. 

Thans volgde een rede van het Kamerlid Duymaer 
vs1,n Twisi voorzitter van de :-rationale Landstorm
Commissie. Spreker cl;:;elr.le eerst mee, dat minisc,.,r 
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Lambooy verhinderd was te komen. De minister 
van Oorlog heeft aan generaal-majoor Leverland 
opgedragen hem te vertegenwoordigen. Spr. wees 
dan op de beteekenis van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm en op het, doel dat hij zich stelt: 
steun van het wettig gezag, en vervolgde: Ik heb 
van de Nationale Landstorm-Commissie het verzoek 
twee mannen uit uw midden te huldigen, 2 mannen, 
die bijzonder geijverd hebben voor dezen dag, in dele 
plaats, de heer A. v. d. Boomgaard, en 2e R. G. 
Papiermole. Beide mannen dank ik voor al den 
arbeid, die zij zich hebben willen getroosten. Moge 
deze dag in aangename herinnering blijven en wil 
dit souvenir aanvaarden. (Applaus). 

Na deze rede volgde een defilé van de deelnemende 
groepen en leden van den Bij zonderen Vrij willigen 
Landstorm langs de officieele tribune. Daarna ven
delzwaaien door het Schuttersgilde "St. Hubertus" 
te Ulft. Vervolgens gymnastiekdemonstraties door 
de Aaltensche gymnastiek vereeniging Achilles en 
D.O.K. Meegedeeld werd dat de vliegtuigen niet 
kwamen wegens de weersgesteldheid. Ook de volgen
de spreker, Prof. Felix Otten van Zwolle, was niet 
gekomen. Dus volgde direct de rede van Ds. G. Hof
stede van Blokzijl, voorzitter van de Gewestelijke 
Landstorm Commisise. 

Nog werden uitgevoerd oefeningen door huzaren 
en door een deel van het Se regiment infanterie, 

Dan als slotnummer een historisch tafereel: de 
inneming van Breedevoort in 1597 door Prins 
Maurits. 

Vermelden we nog, dat er erg veel publiek was, 
dat zeer voldaan bleek over al 't gebodene. Laat in 
den avond werd nog vuurwerk afgestoken. 

EU SCHIETWEDSTRIJD. 
Het zal onzen leden, en vooral hen, die verleden 

jaar den Schietwedstrijd te Apeldoorn meemaakten, 
aangenaam zijn te vernemen, dat dit jaar op dezelf
de banen een wedstrijd wordt uitgeschreven door d~ 
,,Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe", 
waaraan ook de leden van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm kunnen deelnemen. 

Onder verwijzing naar achterstaande advertentie 
deelen wij mede, dat een afzonderlijke Korpswed
strijd is ingevoegd voor onderdeelen van Land- en 
Zeemacht, Politietroepen en Vrijwillige Landstorm. 

Deze Korpswedstrijd wordt alhier gehouden op 
15, 16, 18 en 21 Juli. 

Door de Gewestelijke Commissies van Veluwe, 
VPluwzoom en IJssel worden eenige prijzen voor de 
hoogste Korpsschutters van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm beschikbaar gesteld. 

Het spreekt vanzelf, dat onze leden ook, overeen
komstig de in het programma omschreven voor
waarden, aan de overige wedstrijden kunnen deel
nemen. 

Hen daartoe op te wekken zal wel overbodig zijn. 
Apeldoorn roept weer! 

DE B.V.L. 
Korpslied voor den Bijzonderen Vrijwillig en Landstorm. 

(INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG). 

DOOR 

A. CAPTIJN, Majoor der Infanterie, 
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De B. V. L. is 't Instituut, 
Dat sedert al dien tijd 
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Het bolwerk is van onzen Staat, 
Den oproergeest ten spijt. 
Dit bolwerk telt een legerkorps 
Van vijftig duizend man, 
Bestemd om hier te niet te doen 
Elk moog 'lijk oproerplan. 

De B. V. L. is 't Instituut, 
Dat ons bevoorrecht land 

.,.. 
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Bevrijd houdt van het ruwst geweld, 
Dank zij zijn sterke hand. 
Want dank zij onzen B. V. L. 
Dank zij zijn trouwen geest, 
Wordt voortaan in ons Nederland 
Geen oproer meer gevreesd. 

UTRECHT, 30 April 1927. 
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De B. V. L. is 't Instituut, 
Tot heil der burgerij, 
Tot heil ook van ons Vaderland, 
En van zijn :Maatschappij. 
De B. V. L. is Neerland's wacht 
Om Neerlands troon geschaard, 
De B. V. L. is Neer lands Korps, 
D9t troon en vlag bewaart. 

Heil! driewerf heil den B. V. L. ! 
Die door zijn hechten bouw 
De fiere burcht geworden is 
Van Nederlandschen trouw. 
Heil! driewerf heil den B. V. L. ! 
Den Wachter van den Staat, 
Die, trouw aan plicht en trouw aan God, 
Zijn vaandel nooit verlaat. 

11 
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Aideehngen. sloten vrijwilligers ontvangen Het Landstormblad. 
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VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 

MOTORDIENST. 

Afdeeling- Noord Holland. 

Als gevolg van het afgelegde examen na afloop 
der wintercursussen te Haarlem, Alkmaar, Amster
dam en Utrecht, van de Afdeeling Noord-Holland en 
Groep Utrecht van het Vrijwillig Landstormkorps 
Motordienst, zijn de hieronder vermelde vrijwilligers 
bevorderd tot de rangen achter hunne namen ver
meld. 

Cursus Haarlem: 

korporaal B. J. Stol te Haarlem, bevorderd tot 
sergeant; 

soldaat G. A. Alders, te Haarlem, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat F. W. Blase, te Amsterdam, bevorderd tot 
korporaal; · 

soldaat D. W. Duiker, te Heemstede, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat J. G. Koning, te Velsen, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat W. E. Robbemond, te Heemstede, bevor
derd tot korporaal; 

soldaat J. C. Vaarberg, te Haarlem, bevorderd tot 
korporaal; 

Cursus Alkmaar: 

sergeant J. N. C. Hablous, te Helder, bevorderd 
tot sergeant-maj.-instr.; 

korporaal C. Steeman, te Alkmaar, bevorderd tot 
sergeant; 

soldaat J. P. G. N. v. Boesschoten, te '.Alkmaar, 
bevorderd tot korporaal; 

soldaat N. Groenland, te Alkmaar, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat C. Moeijes, te Alkmaar, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat 
korporaal; 

P. Otjes, te Alkmaar, bevorderd tot 

soldaat H. C. Piek, te Alkmaar, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat T. P. A. M. Ruijs, te Alkmaar, bevorderd 
tot korporaal-titulair; 

soldaat J. G. Wiese, to Alkmaar, bevorderd tot 
korporaal; 

Cursus Amsterdam: 

korporaal F. K. Herkenhoff, te Amsterdam, be
vorderd tot sergeant; 

soldaat J. D. l•,ritz, te Amsterdam, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat J. den Hartog te Amsterdam, bevorderd 
tot korporaal; 

soldaat A. C. J. Jaspers, te Amsterdam, bevorderd 
tot korporaal; 

soldaat C. Klijsen, te Amsterdam, bevonlerd tot 
korporaal; 

soldaat C. II. 
tot korporaal. 

Waning, te '.Amsterdam, bevorderd 

Cursus Utrecht: 

sergeant L. Wiersma, te Bussum, bevorderd tot 
sergeant-majoor-instr.; 

sergeant A. Bast, te Amersfoort, bevorderd tot 
sergeant-majoor-instr.; 

korporaal N. Jansen, te Utrecht, bevorderd tot 
sergeant; 

soldaat M. J. W. Dalfoort, te Utrecht, bevorderd 
tot korporaal; 

soldaat C. Broekhoff, te Maarssen, bevorderd tot 
korporaal titulair; 

soldaat H. Broekhof, te Zeist, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat G. J. Doctor, té Zeist, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat H. v. Garderen, te Utrecht, bevorderd tot 
korporaal; . 

soldaat W. P. v. Notten, te Driebergen, bevorderd 
tot korporaal titulair; 

soldaat M. A. Rutgers, te Montfoort, bevorderd 
tot korporaal; 

soldaat M. Vink, to Uttecht, bcvordcrd tot korpo
raal; 

soldaat J. T. Vossestein, to Utrecht, bevorderd tot 
korporaal; 

soldaat A. M. T. v, 
derd tot korJ?.Ol'aal. 

d, Wielen, te Utrecht, bcvor-

IJSSELMONDE. 
In deze gemeente werd op 11 Mei j.1. begonnen 

met de Schietoefeningen voor de afdeeling van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Daartoe was 
overgekomen de Secretaris van de Gewestelijke Land
storm Commissie Rotterdam, om deze bijeenkomst, 
waaraan voor deze gelegenheid een feestelijk tintje 
was gegeven, te leiden. 

Mede waren hiertoe uitgenoodigd verschillende 
vooraanstaande personen, die tot ons genoegen hier
aan gevolg gaven. Tegenwoordig waren de heeren 
Burgemeester Slijpe, Notaris Lindeijer, Rijksontvan
ger, Res. le Luitenant Bakker, Ds. Buiskool, Ds. 
Schippers en de heer Tuinenburg, benevens eenige 
dames. 

De vergadering werd geopend door den heer Van 
der Steeg, die in de eerste plaats de plaatselijke 
autoriteiten hartelijk welkom heette. Hij merkte 
daarbij op, dat het feit hunner aanwezigheid eer, 
krachtig bewijs was, dat door deze heeren het be
staan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
als een Instituut voor Recht en Orde ook noodig 
werd geacht. Spr. dankte voorts de vrijwilligers, die 
in flinken getale waren opgekomen. Voorts memo
reerde spr., dat deze afdeeling is tot stand gekomeu, 
dank zij de hulp van de plaatselijke autoriteiten en 
vooral van den Plaatselijk Leider, den heer Oude
naarden, wien spr. daarvoor gaarne hulde bracht. 

Daarna werd overgegaan tot de schietoefeningen, 
welke op verzoek, door den Burgemeester met een 
serie van 5 schoten werden geopend. Uit het resul
taat van deze serie bleek, dat Z.E.A. met het 
wapen volkomen vertrouwd was. Ook de andere auto
riteiten, die aan deze oefeningen deelnamen, hadden 
veel succes. 

Nadat een serie was geschoten, werd even gepau
seerd en daarna door den inleider dezer ver
gadering tot de autoriteiten het verzoek gericht of 
zij genegen waren, de taak van Plaatselijke Com. 
missie op zich te nemen. Allen bleken hiertoe bereid 
en de plaatselijke Commissie werd als volgt samen
gesteld: 

P. F. Van Slijpe, Burgemeester, Eere-Voorzitter; 
G. Lindeijer, Notaris, Voorzitter; D. I. Bakker, Res. 
le Luitenant, Rijksontvanger, Secretaris; Ds. J. P. 
Buiskool, Ned. Herv. Predikant, Ds. A. Schippers, 
Geref. Predikant, W. Velthoen, Wethouder, C. D. 
Tuinenburg, Aannemer, Leden. 

De heer Van der Steeg dankte hierop namens 
de Gewestelijke Commissie voor de bereidwillighei:I. 
der heeren en wenschte het Bestuur geluk met zijne 
benoeming en sprak de hoop uit, dat dit de af
deeling IJsselmonde ten goede zou komen. 

Hierna verkreeg de Eere-Voorzitter, Burgemeester 
van Slijpe het woord, die den inleider van dezen 
avond dank bracht voor zijne bemoeiingen en zich 
vervolgens met een kernachtige rede tot de vrij
willigers richtte, hen op de gevaren van eene revo
lutie wees en zeide te vertrouwen, dat alle mannen 
zullen medewerken om, hoewel hij l10opte dat het 
nooit zou voorkomen, als 't moet, bereid te zijn, goed 
en bloed te geven voor Vaderland en Koningin. De 
Voorzitter, Notaris Lindeijer, sloot zich hierbij aan 
·en hoopte, dat de afdecling spoedig in bloei zou 
toenemen. 

Beide sprekers oogstten hartelijk applaus ten 
tceken, dat allen hiermede volkomen instemden. 

Hierna. werd doorgegaan met de schietoefeningen 
en bleef men nog geruimen tijd gezellig bijeen. Deze 
bijeenkomst bleek goed geslaagd en zal zeker bij
dragen tot het versterken van den band onder de 
vrijwilligers. 

LANDDAG TE BARNEVELD. 

De voorbereiding voor dezen landdag, waar
van de datum is vastgesteld op 19 Augustus a.s., 
heeft tot hiertoe goeden voortga11g mogen heb
ben dank zij de voortvarende medewerking van 
de Landclageommissie en het Gewestelijk bestuur. 

De afdeelinO'en zegelen alle haren vollen steun 
toe, ook voor h~t bijeenbrengen van de benoodigdo 
gelden. 

De bedragen van verschillende afdcclingen zijn 
reeds geheel binnen, sommige brachten reeds 
meer dan het toegezegde bedrag bijeen. 

Enkele afdeelingen, voornamelijk van den Zui
derzeekant, lieten nog wel weinig van zich hooren, 
doch het is niet twijfelachtig, dat deze de zaak 
niet in den steek zullen laten. 

Ook deze afdeelingen zullen spoedig de hand 
aan den ploeg slaan, en met vereende krachten 
zal ook deze landdag, evenzeer als die, welke te 
Aalten en te Baarn reeds zijn gehouden, schitte
rend slagen. 

Het belooft een schoone bijeenkomst te wor
den, welke getuigen zal öok van don bloei van hot 
~lumch Lan_dstQrm.v.eJ...-handl _,,. 

HILLEGOM. 
Op 31 Mei vergaderde in café "l!'lora" de afdeé• 

ling Hillegom van den Bijzonderen Vrijwilligcn 
Landstorm. 

De vergadering werd geleid door den Secretaris
Leider, die de aanwezigen een hartelijk welkom toe
riep, vervolgens deelde spreker mede dat de secre• 
taris, de WelEd. Gestr. Heer van Pelt helaas niet 
in ons midden kon zijn, daar hij eene vergadering 
elders had bij te wonen. 

Het houden van onze steeds zoo geanimeerde 
schietavonden gold natuurlijk weer als uitgangs• 
punt en in verband hiermede werd zelfs be
sproken om dezen zomer enkele malen naar 
de schietbanen van Katwijk te gaan e, e. a. in over
leg met den Leider-Instructeur van de afd. Noord
wijkerhout en met den heer A. Heemskerk, lid 
van onze afdeeling, die zich bereid verklaarde de 
schutters naar Katwijk te brengen en wederom van 
daar te halen. 

Ingevolge een verzoek van de Landdagcommissie 
heeft onze afdeeling zich verleden jaar een vlag 
aangeschaft. 

Daar deze vlag nog betaald moest worden, werd 
de wijze besproken, waarop dit het best kon geschie
den. Namens de vlagcommissie deelde de heer G. 
Schrama mede, dat de commissie van een der inge
zetenen een aanbod had gekregen, 't welk zou leiden 
tot afdoening van die zaak; de hoeren van Egmand 
en van Aalst waren hier sterk op tegen, welke hoe
ren, na hunne meening uiteen te hebben gezet van 
de geheele vergadering applaus verwierven. 

Beslotén werd dan ook, dat de afdeelingsvlag door 
niemand anders betaald mag worden dan door de 
leden, te meer daar krachtens de sterkte van onze 
steeds groeiende afdeeling de bijdrage pond-ponds 
gewijze berekend de financieele draagkracht van 
niemand te boven gaat. 

Door den leider zullen lijsten tot het inzamelen 
van gelden aan de commissie worden toegezonden 
en deze zullen bij de leden gepresenteerd worden. 
Staande de vergadering werd reeds een bedrag van 
ruim f 10 ingezameld. 

Over de door de Gewestelijke Commissie toegezon
den vragenlijsten ten behoeve van de verkrijging van 
een goede administratie werd er door den leider 
sterk op aangedrongen, dat ieder nu eens naar beste 
weten deze lijst moest invullen en per tetourcouvert 
aan den leider moet terugzenden, hierdoor beant
woorden wij aan hooger verlangen, aan het verlan
gen van onze Gewestelijke Commissie. 

Ten einde te komen tot een gezellige vergaderirg 
werd aan de plaatselijke commissie door de aanwe
zigen verzocht hiertoe stappen te doen, immers, zoo 
wordt geredeneerd, komen ook onze vrouwen en 
meisjes, weer eens onder het gehoor, welke toch 
zeer zeker geacht behooren te worden, veel te kun
nen bijdragen aan den groei en bloei van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. Door de Plaatselijke 
Commissie werd dan ook toezegging gedaan één en 
ander mét den heer van Pelt; secretaris der Gewes
telijke Commissie, te zullen bespreken, en de com• 
missie hoopt dan nader op deze zaak terug te komen. 

Bij do rondvraag werd door den heer A. Imanse 
op het voordeel gewezen, om zoo weinig mogelijk 
des zomers te vergaderen. 

Ingevolge het vergevorderde uur meende de voor
zitter de vergadering te moeten sluiten, doch alvo
rens hiertoe over te gaan, wilde hij toch even rele
veeren, de toestanden zooals ze zich op heden weer 
voordoen in het buitenland, en in verband hiermede 
spoorde hij de aanwezigen aan toch steeds goed ge• 
zind te blijven al is het dikwerf moeilijk, indien men 
woordelijk wordt aangevallen door diegenen, welke 
den Landstorm trachten te stellen in een z.g. ,ver
keerd" daglicht". Kameraden, zoo zegt spreker, laat 
U daardoor toch niet beïnvloeden, weet, dat er veel 
voor U en de Uwen van afhangt, als wij beschikken 
over een goed geharmonieerden Bijzonderen Vrij
wiligen Landstorm, daar moeten mj aan bijdragen, 
immers het gaat precies zooals eerder ons Land
stormblad illustreerde, niet de wapens neer, maar 
de wapens hier, rijkelijk worden daarvan op hede?t 
ons de voorbeelden gegeven. 

Welnu kameraden ik sluit hiermede de vergade
ring en bedank U voor Uwe tegenwoordigheid, 
spoort uwe medevrijwilligers aan trouwe bezoekers 
van de vergaderingen en schietbijeenkomsten te wor
den, lees steeds uw Landstormblad en spoort de 
niet-lezers aan, abonné te worden, houdt steeds voor 
oogen, dat wij die gelukkigen zijn, die als het moet 
zullen pal staan voor God en Kerk, Vorstin en Land. 



LANDSTORMKORPS "KENNEMERLAND''. 

Korpsschietwedstrij d 1927, 

Dezo wedstrijd wordt gehouden op het schiet
terrein aan den Zeeweg te OvervePn op de 
navolgende dagen en uren: 

·woensdag 29 Juni, aanv. 6.30 nam. 
Dondel'dag 30 ,Tuni, aanv. 6.30 nam. 
Zaterdag 2 Juli, van 2-5.30 nam. 
De wedstrijd wordt onderverdeeld in: 
A. z.g. J{orpswedstrijd, waarbij door fodere 

afdee1ing 2 drietallen mogen worden afgevaar
digd, die uitkomen, de een met "marga" en het 
a11der met "scherp". Voor de rangschikking 
grldt het resultaat met marga en scherp tezamen 

De 3-tallen worden samengesteld cloór den Pl. 
!.1eidcr (c.q. instructeur) vah iedere afdeeling, 
die omttcnt deze aa11gelcgenheicl nadr're mcde
declingrn ontvangen. 

B. Personeele wcdsil'ijd. 
.Aan <lezeh wedstrijd, welke ffièt "marga" 

wordt gehouden in overdekte schiettent, afst. 
12 J\I., mag door icderen vrijwilliger worden 
deelgenomen ( een serie van 5 schoten). Prijzen: 
knnstvooJ'werpen, ten minste 1 prr 4 deelne
mers ( z.m. meer) . 

C. Vrije baan wedstrijd. 
.Aan dczc11 wedstrijd, welke plaats hoeft mot 

,,Rijkscylindcrgcwcer'' mag eveneens door iede-
1·en vrijwilligrr worden deelgenomen ( op alle 
schictdagen). Inleg per serie van 3 schotrn OJ 5 
gld. Onbeperkt aantal series te schieten. Pdjzen: 
geldpl'ijzrn vtm 80 % der iilleggelden; 20 prijzen 

Nadere geg0vcns rn nit vorrig reglrment op de 
hanen aanwezig'. 

De Secretaris 
new. l1wndst. Commissie "I(e1111Pmerlnnd" 

1 e Luitenant 

C. ELDERJ\IANR. 
Inf. kaz. Haa1·lcm. 

LAN'DSTO:RMKORPS STELLING VAN 
AMST:E!RllAM. 

Schietwedstrij den. 

De op 21, 2G, 27 en 28 Mei te Amsterdam ge
houden Korps-schietwedstrijden behooren we
derom tot het verleden. 

De opening der wedstl'ijden op 21 1\Iei werd 
bijgewoond door verschillende autoriteiten, 
waaronder de Garnizoenscommandant van Am
sterdam, verschillende leden van de Geweste
lijke LandRtorm Commissie en talrijke belang
strllet1den. 

Van de gelegenheid den dcclnctncl'S geboden 
om g1·atis het Koloniaal Museum te bezoeken 
werd door leden met vrouwelijke huisge11ootcn 
een di-uk gebruik gemaakt. Het Koninkl~jk be
zoek aan Amsterdam viel met de wedstrijden ge
deeltelijk samen, waardoor de opkomst gunstig 
werd beïnvloed. De Julianapenningi ter gelegen
heid van de wedstrijden geslagen., vond grif 
aftrek. 

Op 28 Mei werden de wedstrijden vereerd met 
het bezoek van den Voorzitter der Nationalo 
Landstorm Commissie, Gen.-Majoor tit. I1. F. 
Duytnaer van Twist en den Secretarîs der Natio
nàle Commisl'lie Res. Luitenant G. F. Doulogne. 
Voorts gaven verschillende plaatsrlijke autori
teiten, o.w. enkele bnrgemcestel's blijken van be
langstelling. 

De hoofdprijzen n.l. een compleet Gazelle 
Rijwiel, (aangeboden door den heer A. Olivier 
te Hooîddorp), een dito compleet Rijwiel, een 
Philips Luidspreker, een compleet eetservies, 
een regulateur werden behaald respectievelijk 
door de landstormers, H. A. van de Bijl te Am
stelveen, B. G. van Ingen Schenau te Amster
dam, 'rh. P. Melman te Hoofddorp, S. Looyer 
te Volendam en J. van Helvert te Wormerverr. 

De vöornaamste uitslagén, bepcl'kt 1ot de 
eerste vijf prjjswinn!lttrs, .zijn: 

Personeele wedstrijd. Beginklasse .. 
le prijs J. van Helvert, ·wormerveer, 2e prijs 

S. Looyer, Volendam, 3e pl'ijs G. J. Dakker te 
Amstelveen, 4o prijs H. J. M.L. Geerlings, Am
stelveen, 5e prijs D. Groot te Zaandijk. 

Personeele wedstrijd. Overgangsklasse. 
le p1'ijs 13. G. van Ingen Schenau, Amster

dam, 2e prijs II. Griffioen, Ouder-Amstel, 3e 
prijs G. van Sta-veren, Sloterdijk, 4e µrijs Jb. 
van Dillewijn, Aalsmeer, Ge prijs 0. Molenn,o,r, 
Haarlemmerliede. 

-Pttrsonttls 11Jtidsfr,ijit. Hoöfdltlasse. 
le ptjjs H . .A. y. ~. B~l, ~telxeen, 2e pr~s 

• • 
r';oninklijke 

1867 

Scherpschutters 
APELDOORN 

van de Veluw:1 
1927 

Nationale Schietwedstrijden op Geweer en Buks. 
Korps-, Eerekorps-, Personeel-, Jubileum-, Vrije baan-, 

Wildbaan-Wedstrijden. 
Korpswedstrijd voor Afd. B. V. L. op 15, 16, 18 en 21 Juli. 

Mooie collectie prijzen, w.o. een groote Gouden Medaille, aangeboden door 
H. M. de Koningin, twee medailles aangeboden door H. M. de Koningin-Moeder 
en een Zilveren Kunstvoorwerp, aangeboden door Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 

vrage een Programma aan den Secretaris van het Wedstrijd-Bestuur 
J. P. SCHEUTER, Koningstraat 19, APELDOORN. 

• 
J. G. de Druin, \V eesp, 3e prijs H. van Ameide, 
Nieuwer-Amstel, 4e prijs M. v. d. Heuvel, Nieu
wer-Amstel, Ge prijs G. A. de Groot te Daam
hrugge. 

Personeele wedstrijd. Officieren en Leiders. 
le prijs Luit. llauschilds, 2e prijs Luit. H. G . 

R. Bremer, 3e prijs J. Rijsdi,jk, leider, 4e prijs 
Luit. J. 1\I. Aliena, Ge prijs J. Veerman, leider. 

Rerebcwn wedstrijd. 
le prijs Th. P. J\Ielman, Haarlemmermeer, 2e 

prijs J. G. v. Nicuwonhuizen, Halfweg, 3e vrijs 
T. Potgieter, Halfweg, 4e prijs J. van de Flier, 
Amsterdam, Ge pr\js B. Eversen, Sloterdijk. 

Vaste baan wedstrijd. 
le prijs S. Paap, Amsterdam, 2e prijs J. II. 

Uakers, ·watergraafsmeer, 3e prijs A. Helt, Am
sterdam, 4e prijs M. van I'oelgèest, Amstelveen, 
fie prijs P. l\Icekel Sloten. 

Vrije baan wedstrijd. 
le prijs l\I. van Poelgecst, Amstelveen, 2e prijs 

1\1, Benard, ieuw V cnncp, 3e prijs Ph, Petrie, 
Amste1·dam, 4c prijs J. A. Th. Sinderam, Am• 
fitr1·dam, 5e 11rijs T. Potgieter, Halfweg, 6e prtjs 
A. van Leeuwen, Abbenes, 7e prijs L. IIau
schilds, Amsterdam, Se prijs P.A. Stokman, Ab
benes, 9e prijs A. P. Biesheuvel, Hoofddorp, lOe 
pl'ijs J. Koningen, Amstelveen. 

Iforpswedstrijd II oof dklasse. 
le prijs drietal Amsterdam (Res. Kap. Maah, 

D. C. Caland en G. \Vjjman) met 141 punten. 
2e prijs drietal Amstelveen (l\I. van Poelgeest, 

Res.-Luit. A. J. l\I. Vocking, H. van de Bijl) 
mrt 141 punten. 

3e prijs drietal Dovenkerk (J. Koningen, J. 
Raadschelders en 1\1. v. d. Heuvel) met 141 pun
ten. 

4e prijs Nederhorst den Derg met 137 punten, 
drietal II. van Huisstede, J. IL Hoetmer en C. 
de Bree. 

5e prijs Volendam met 136 punten, drietal C. 
Jonk, II. Snoek en G. 'ruip. 

6e prijs Abcoude, met 136 punten, drietal J. 
Bundel, J. Kaatee en K. H. Coers. 

J[orpswedstrijd Overgangsklasse. 
lo prijs Amstelveen Bovenkerk met 137 ptm

ten, drietal J. van Leeuwen, \V. Driehuis, F. Dos 
2e prijs Am!sterdam met 135 punten, dtietal 

J. van Essen, D. van Ingen Schenau en Il. van 
Dielen. 

3e prijs Marken met 135 punten, drietal K. <le 
Groot, K. Visser Dzn. en C. Visser Gzn. 

4e prijs Wormer, met 135 punten, drietal P. 
\Vakker, P. Klos en A. Bierenbroodspot. 

5e prijs Ilpendam, met 134 punten, drietal J. 
G. de Jong, \V. Laan en G. Stevers. 

6e prijs Amsterdam, met 134 punten, drietal 
Ylst, Korthals en F. Kannegieter. 

7e prijs Sloterdijk en IJpolders, met 134 pun
ten, drietal J. Rijnierse, R. Kaan en K. G. de 
Vries. 

Se pi-ijs Amsterdam, met 133 punten. 
9e prijs Amstelveen, met 132 punten. 
lOe prijs Amsterdam, met 132 punten. 
Goiiden Medaille wedstrijd voor de beste 

schutters uit elke afdeeling, zal in de maand 
September a.s. plaats hebben. 

-• 
BROUWERIJ 

,,DE SLEUTEL" 

DORDRECHT 

- Opgericht 1433 -

JAARLIJKSCHE INSPECTIE VOOR DE 
DIENSTPLICHTIGEN. 

IIöt blijkt, dat sommige Bijzondere Vrijwilli
gers van den Vrijwilligcn Landstorm ten 
onrechte van deze inspectie zijn weggebleven. 

Intuschen geheel te goeder trouw. Zij meen
den vrijgesteld te zijn, omdat in de oproeping 
voorkwam de medcdee1ing: 

,,Aan het onderzoek wordt NIET DEELGE
NOMEN DOOR HEN, die als vrijwilliger be
hooren tot een der Landstormverbanden of een 
der Ls.ndstormkorpsen Motordienst, Vaartui
gendienst of Spoorwegdienst. 

Deze bepaling slaat echter niet op de bijzon
dere vrijwilligers. Zij moeten wel inspectie 
maken. 

Dat had er duidelijkheidshalve wel bij ver
meld mogen worden. 

HENGELO (0.). 
Tot Eerevoorzitter der Plaatselijke Land

storm-Commissie is benoemd, de Burgemc<'s1cr, 
de heer l\Ir. G. Jansen, die clc henoeming heeft 
aanvaard. 

ZUIDLAREN. 
Donderdagavond 14 Mei had de aangekondigde 
propaganda-vergadering plaats van de afdeeling 
Zuidlaren van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm onder leiding \Tan den Burgemeester, den heer 
R. v. Luttervelt, Voorzitter van de plaatselijke Com
missie. Deze sprak een kort openingswoord, waarin 
het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
werd uiteengezet en herinnerde voorts aan den pas 
in den lande alom met opgewektheid gevierden ver
jaardag van Prinses Juliana, in verband waa1·medc 
staande het Wilhelmus wel"d gezongen. 

De Heer De Bruin, Secretaris van de gewestelijke 
Landstorm-Commissie Drente, verkreeg daarna het 
woord en hield een interessante causerie over het 
Instituut: de aanleiding tot oprichting, 'de wijze van 
organisatie, het doel, de verplichtingen van de leden, 
het werk van de afdeelingen, enz. Improviseerender 
wijie, af en toe gekruid, met humor, wist spr. op 
smakelijke manier de dingen te zeggen en boei<lr 
zijn gehoor ten zeerste. 

De Landstormfilm, die werd vel'toond, voorafge
gaan door een biografie van het Koninklijk Huis, 
verduidelijkte het gesprokene en viel dan ook !Zeer 
in den smaak. 

De heel"en Feitsma en Pietersma onthaalden het 
publiek op enkele nummers mooie muziek (viool en 
piano), terwijl het Chr. gemengd zangkoor "Excel
sior"; onder leiding \Tan eerstgenoemde, vel'dienste
lijk eenige stukken ten gehoore bracht. 

Het geheel was een mooie avond, die door Ds. 
Drenth, met een woord van dank aan allen, diP 

hadden medegewerkt tot }1et welslagen van deze 

samenkomst. :werd. gesloten 



WEERT. 

De heer H. Smeets alhier is benoemd tot voor
zitter der plaatselijke Landstormcommissie. 

WONSERADEEL. 

Wegens vertrek van den heer G. Nauta naar el
ders, is benoemd tot Commandant van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm afd. Wonseradeel de 
Res. le Luit. Joh. van Dorssen te Schraard. 

IJSSELMONDE. 

Op 11 dezer heeft zich te IJsselmonde eene Plaat
selijke Landstormcommissie gevormd, bestaande uit 
de heeren: 

P. F. van Slijpe, Burgemeester, Eere-Voorzitter; 

G. Lindeijer, Notaris, Voorzitter; D. IJ. Bakker, 
Rijksontvanger, Res. 1 Luit. Inf., Secretaris; Ds. 
J. P. Buiskool, Ned. Herv. Predikant, Ds. A. Schip
pers, Geref. Predikant, W. Velthoen, Wethouder, 
C. D. Tuinenburg, Aannemer. 

Als plaatselijk Leider is benoemd de Heer 
P. Oudenaarden, aldaar. 

DISTRICTSCOMMANDO KENNEMERLAND. 

In de plaats van den Reserve-Majoor S. Prins, 
die tijdelijk de functie van Commandant van het 
district Kennemerland van het Vrijwillig Landstorm
korps Motordienst op zich had genomen, is tot Dis
trictscommandant van Kennemerland benoemd de 
Res. le Luitenant van de S. C. van den Motordienst 
M. L. van Nispen te Heemstede. 

Vrijwillig Landstorm-Verband "Alkmaar." 
Het bureau van den Commandant van het 

Vcrbali.d "Alkmaar", zoomede dat van <len Se
cretaris der Gewestelijke Landstorm CommisRie 
is op 8 Juni verplaatst van de v.m. Cadetten
school naar het v.m. Rijksopvoedingsgesticht, 
Gasthuisstraat te Alkmaar. 

Het telefoonnummer bl1jft No. 2. 
Miet het commando is tijdelijk belast de Kapi

tien der Infanterie J. A. Brederode. 

LIMBURGSCHE JAGERS. 
OTTERSUM. 

Alhier is opgericht een afdeeling van de "Lim
burgsche Jagers" met pl.m. 30 leden en behoorende 
tot den Vrijwillig-en Landstorm. Leider der afdeeling 
is de heer Harbers, gemeente-secretaris; als comman
dant treedt op de heer Th. Peters te Zelderheide. 

stelselmatige werving! 
dienstplichtigen niet! ! ! 

Af ~eelingen I _ Vergeet d~ 
-----~ onder de Jonge 

LANDDAG 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Verband Groningen 

op 1 en 2 Juli 1927 te Groningen. 

1 JULI, 8.30 n.m. Muziekuitvoering in de tuin van de Societeit "De Harmonie", met medewerking van Tamboers en Pijpers 
der Koninklijke Nederlandsche Marine. 

2 JULI, in Het "Stadspark'', te Groningen: 
9 v.m. tot 2 uur n.m. Personeele en Korpsschietwedstrijden. 

2 uur n.m. Sprekers: De Generaal-Majoor b.d. L. F. Duymaer van Twist, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Voorzitter der Nationale Landstormcommissie; Mr. Dr. L. N. Deckèrs, Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Lid der Nationale Landstormcommissie; J. Buiskool, Burgemeester van Delf wij k. Voorzitter der 
Gewestelijke Landstormcommissie "Groningen". 

2 tot 5 uur n.m. Behendigheidswedstrijden te paard door Dames en Heeren; figuurrijden door motorrijders van het 
Vrijwillig Landstormkorps "Motordienst", staafoefeningen; vijfkamp, bestaande uit snelloop. veldloop, 
handgranaatwerpen, polsstok- hoog- en verspringen. 

In den namiddag zal een escadrille vliegtuigen uit Soesterberg een oefening houden boven het landdag terrein. 

Alle Bijzondere Vrijwilligers hebben of) vertoon van hun 
legitimatiebewijs met hunne r:rovwen of meisjes vrije toegang. 

Het bijw0ne11 r.:an den landdag in uniform is zeer 1;ewe11scht 
doch niet verplichtend. 

Secretaris Gewestelijke Landstormcommissie "G roni11ge11". 
D. DE JONGE, Groningen, Postbus 36. 

~ !-
KONINKLUKE =BEGEER ,· 

N.V, ALBINO-MAATSC~-1APPIJ 
HOOFDKANTOOR GRONINGEN 

In bijna alle plaatsen der Noordelijke Provinciën hebben wij filialen 
en zijn deze ook voor U het aangewezen adres voor alle Kruideniers• 

VOOR SCHOTEN 

1927 

'n FONGERS 
compleet m. vrijwiel, 
rem, bel en reflector, 

thans 72 gulden 

Adverteert 1n dit blad. 

en Grutterswaren en aanverwante artikelen. 
Specialiteit in Koffie en Thee, Likeuren en Wijnen, Margarine en Vet. 
Door ons systeem zullen wij ook U tot onze cliëntèle kunnen rekenen 

Laat U voorlichten in onze winkels. 
Beleefd aanbevelend, 

WIE HELPT 
een landstormer aan werk, 
is bekend met groenteteeld, 
kan ook met motorvaartuig 
omgaan. 

Brieven Bureau van dit 
Blad onder letter V.D. 

, ' 
Wed. K~~!. ~.~,orllaud 1 
BANKIERS= GOUDA 
TEL. No. 10 (2 lijnen) 

TfT 
1 Belasten zich met all3 

Bankzaken en Assurantiën 

'--■-.I 

N.V. ALBINO MU. 
- &►1-Mftia 

WERNER DEN HAAG 
TEL. 70900 EN 10970 

GEEFT 

TENTEN IN HUUR VAN DE KLEINSTE TOT 
DE GROOTSTE AFMETINGEN, 

MAAR LEVERT OOK 

VLAGGEN, WASCHZAKKEN, 

DEKKLEEDEN MARQUISEN, 
, _ETC.,.... 
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ORG-AAN TEN BEHOEVE VAN 
DEN BrJZONDEREN VRrJWILLIGEN LANDSTORM 
INSflT.UUT TOT St.EûN AAN HET WETTIG GEZAG. 

ADMINISTRATIE EN·REDACTIE;K0NINGINNEGRACHT.50 'S:GRAVENHAGE. 

ABONNEMENTSPRIJS • 11 l:OSSE NUMMERS 
F. 1.50 PER JAAR.. ■ 15 CENT. 

ALS HET MOET. 
In .A ugnst ns en September hoop ik weer velr 

Dijzonderc Yrijwilligr Lanclstormers te ont
moetrn in uniform, als zij een paar weken 
onder de wapenen zullen komen voor her
halingsoefeningen. Mannen, ik weet, dat dit 
opkomen voor herhalingsoefeningen voor velen 
van U beteekent een grooter of kleiner o:ffer 
brengen. Gij komt niet onder de wapenen voor 
uw genoegen, niet vrijwillig, maar omdat het 
mort. En "als het moet", vindt ge onze Bijzon
dere Vrijwillige Landstormers steeds op hun 
post, trouw aan hun Y orstin en Vaderland, tot 
steun Yan het wettig gezag, áls goede mili
tairen hunne plichten, ook de zwaarste, met 
opgewektheid vervullende. 

,,Als het moet", wanneer de heiligste goede
ren van ons volk bedreigd worden, als een 
onwettige greep naar het wettig gezag gedaan 
zou worden, vliegen zij t_e wapen, betrekken zi.i 
de wacht bij de be.dreigde punten: en waar de 
Bijzondere Vrijwillige Landstormers zich ver
toonen, daar wijkt het gevaar en worden troon 

tigen geest in uw troep: en "als het moet", 
toon dan, dat gi.i als Bi.jzondere Vri,jwillige 
LandstormP:r altijd staat aan den kant van het 
,vettig gezag: dat een Bijzondere Vrijwillige 
Landstormer nooit een werkeloos toeschouwer 
kan zijn, als men het gezag wil vertrappen :hi.i 
handhaaft mede dat gezag, om dan later, wan
neer er grieven mochten zijn, deze in den ge
ordenden weg kenbaar te maken en langs wet
tigen weg opgeruimd te krijgen. 

Houdt hoog dan uw Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en zijn beginsel: wees een goede, 
trouwe Bi.jzondere Vri.jwillige Landstormer, 
overal en altijd, ook in de kazerne ti.jdens de 
herhalingsoefeningen. Laten de mannen van het 
gezag, maar laten ook de onruststokers en 
ontevredenheidszaaiers weten en bemerken, dat 
er Bijzondere Vrijwillige Landstormers onder 
de wapenen zijn. Zoo zult gij een krachtige 
propaganda maken voor ons geliefde instituut 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

P. BOOTSMA, Legerpredikant, 
Lid van het Friesch Nat. Comité. 

ALS 'll'10t7' · --...: 

geeft 

ROOl\61ENOI 

J-_ - - hebt gij alle 
\ Af deelingenl vaan de 1 ? 

een 
Niet? 

1 

inooi Afd 
Waarom 

elings= 
dan niet?I 

en vaderland, wet en recht veilig gesteld tegen 
listige of openlijke aanvallen. Onze Bijzondere 
Vrijwillige Landstormers zijn dan onweer
staanbaar: hun geestdrift bant alle halfheid en 
laksheid en sleept ook de weifelaars en onver
schilligen mede in hun zegevierenden kamp 
voor vrijheid en gezag. \Vij hopen en bidden 
van onzen Ceel, dat ons bespaard worde zulk 
een dag, waarop de roep der Bijzondere Vri.i
wiU ige Landstormers ,,als het moet" zou 
mort en vervangen worden door ,,het moet". 

Nn "moeten" echter verschillende leden van 
den Bijzonderen Yrijwilligen Landstorm straks 
opkomen voor herhalingsoefeningen. Gij zult 
daar zeker ook in aanraking komen met degenen, 
die 't beginsel van den Bi.jzonderen Vrijwilligen 
Lan 1storm tegenstaan, die in woorden (mis
sc·hien ook wel weer in daden) zullen toonen, 
dat zij het wettig g'ezag, ook in het leger, niet 
willen steunen. Zij zullen trachten propaganda 
te maken voor de ontwrichting van de bestaan
de verhoudingen: zij zullen aangrijpen omstan
dig lieden en toestanden om u ook ontrouw te 
maken aan het beginsel van uw Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. Hoe zult g\j daar tegenover 
staan? :Natuurlijk als een rasechte Bijzondere 
Vrijwillige Landstormer. 

Als de onruststokers zich hun beginsel niet 
schamen en daarvoor propaganda willen maken, 
zult gij u uw beginsel, dat zooveel schooner is, 
nog veel minder schamen en dat uitdragen in 
Uw woord en daad: gij zult u beslist tegenover 
uw tegenstanders stellen. Dat is in het belang 
van uw volk en uw vaderland, van de hand
liaYing van l10t wettig gezag, van den goeden 
gang van zaken in het leger, dat is ten slottr 
in uw eigen belang. 

Sluit u als Bijzom~t>i·e Vrijwillige Landstor
mers nauw bij elkander aan: steun en help mY 
kameraden rnet uw woord, als zij opkomen 
tegen het vergiftigen van den goeden en pret-

RECTIFICATIE. 
De collecte voor de stormramp, gehouden op den 

Landdag te Aalten, heeft n i e t f 100.- opge
bracht, zooals abusievelijk in het Juni-nummer ver
meld stond, maar f 700.-

IS DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM DUUR? 

Aangezien sommigen nog steeds voortgaan 
met dit te beweren, willen wij nog even onder 
de aandacht brengen. dat voor het totale be
drag, hetwelk de Regeering voor ons In
stituut beschikbaar stelt, b.v. nog geen twee 
honderd manschappen der militaire politie kun
nen worden bekostigd ! 

En de Bijzondere Vri.jwillige Landstorm met 
z~jn meer dan vijftig-duizend vrijwilligers, be
teekent toch nog wel iets meer dan twee
honderd militaire politiemannen of mare
chaussée 's. 

• 

Enkele opmerkingen over 
Luchtaanvallen. 

Vervolg. 

Uit het voorgaande is gebleke1_1, dat de ve1·
dediging tegen luchtaanvallen m vredestijd 
reeds minitieus moet worden voorbereid. 

In de grootc wereldoo1·log werden Engeland 
en Frankri.jk door de luchtaanvallen geheel 
verrast, want er was op dit gebied niets voor
bc1'eid. 

Toen de luchtaanvallen begonnen, moest d,, 
geheele verdediging worden geimproviseerd en 
van meet af aan worden georganiseerd, hetgeen 
de grootste inspanning kostte. 

Men had geen materiaal voor dit doel en 

evenmin had men eenige ervaring op dit ge
bied en duidelijk onderYond men de groote 
nadeelen, dat dit gevaar nooit ernstig onder 
de oogen was gezien. 

Parijs met zijn bevolking van 1;12 van geheel 
Frankrijk, met zijn groote uitgestrektheid, 
zetel der regeering, hoofdstad des lands, knoop
punt van spoorwegen uit alle richtingen, cen
trum van fabricage van oorlogsmaterieel, was 
een der meest Yitale deelen van Frankrijk en 
dus een hoogst aantrekkelijk gunstig doel voor 
de Yijandel~jke luchtraids. 

Londen was een nog grooter militair lucht
object dan Parijs. Lloyd George noemde het een 
tweede W oolwich. Bovendien heeft het talrijke 
dokken en haveninrichtingen, die in oorlogstijd 
hijna uitsluitend het militair belang dienden. 

De Duitschrs waren bovendien tot bombarde
ment van Londen overgegaan om de Engelsche 
vliegtuigen te binden en dus het front in België 
en Frankr~jk te ontlasten. 

Parijs werd gebombardeerd als vergelding voor 
de bombardementen op open Duitsche steden, 
zooals 27 }lei 1915 Ludwigshafen, Karlsruhe, 
Poechelbronn, Dillinger, Saarbrücken, Trêves, 
enz. enz. 

Kerstavond 1917 niannheim. 
Januari 1918 Trier, Heidelberg, Karlsruhe, 

Ra~tadt en Freiburg. 
In het begin van den oorlog was generaal Gal

lieni gouverneur van Parijs en hoogste autoriteit 
aldaar,toen de regeering haar zetel naar Bor
deaux had overgebracht. 

Voor de Yerdediging tegen luchtaanvallen was 
niets georganiseerd. Er waren slechts enkele 
vuurmonden van 7.5 c.11. met elevatie van 
25°-60°. . 

l\Iaar men was zich het gevaar van de vlieg
tuigaaiwallcn nog niet bewust en de verdediging 
was dan ook uitsluitend gericht tegen Zeppelins, 
tegen welke men met de eigen vliegtuigen met 



succes kon. optreden, vooral bij dag. 
De vliegtuigen, die boven Parijs waren versche

nen in Augustus, September en October 1914 
en Mei 1915 kwamen overdag; alleen de Zeppe
lins verschenen 's nachts. (Zie onderstaande op
gave). 

ZEPPELINS BOVEN PARIJS. 

Data. 

30 A?g. 1914 

21 Maart 1915 

Aantal 
bommen. 

7 

29 Jan. 1916 17 w.o.brand
bommen van 
8 à 10 K.G. 

Q ., 
-0 
0 

8 

26 

Q . " "-0 c., Q 
0 
jj: 

12 

28 

Schade. 

gering. 

groote schade 
op Belleville. 

TAUBEN AANVALLEN OP PARIJS. 

- ei cl ci .. ., ., . " Data. - 8 -0 "-0 Schade. ~ 8 0 c., § <o 0 
.c 0 Il: 

1914 

30 Augustus 5 gasontpoffing 

31 
" 

2 
l September 6 
2 H 2 

27 5 11 50 
" 

8 October 2 

11 ,. 10 
12 .. 9 

1915 

11 Mei 4 

22 
" 

8 

Totaal . . · 1 58 
1 1 

Het bombardement van Londen gaf den Fran
schen eene duidelijke aanwijzing, dat het drin
gend noodig was de verdediging van Parijs 
tegen luchtaanvallen ernstig onder de oogen te 
zien. 

Toch ging men eerst tot eene luchtafweer
organisatie over, toen de eerste "Tauben" 
boven Parijs verschenen. Deze Tanben waren 
verkenningsvliegtuigen (eendekkers) voorzien 
van motoren van 100 P.K. die + 4 uur lang 
in de lucht konden blijven, een plafond hadden 
van 1800 JU. en eene snelheid konden ontwik
kelen van 100 K.M. per uur. 

Zij verschenen in den regel tegen 4 uur 
's middags boven Parijs en dan stonden op 
J\1ontmartre, Belleville enz. een groot aantal 
menschen van alle leefüjden op den uitkijk naar 
deze machines. 

De zwaarte der explosiebommen varieerde 
van 4-30 K.G. die der brandbommen was 
± 4½ K.G.; deze laatsten hebben echter toen 
nergens brand gesticht. Hieronder afbeeldingen 
van enkele bommen. 

Luchtbommen 
van 50-1000 K.G. 

(draaien onder 't vallen). 

Bom met 20 K.G. spring
stof met staalpunt voor 
verhooging van het door-

slagvermogen. 

Deze Tauben-aanvallen op Parijs duurden tot 
22 Mei 1915 toen deze toestellen wegens ge
ringe stijghoogte werden vervangen dooi;- twee
dekkers met grooter àraagvermogen (in :ver-

band met het gewicht der medegevoerde bom
men en eene grootere stijgsnelheid.) Zij moesten 
het ec!iter afleggen tegen de lichtere, snellere en 
meer manoeuvreerende Fransche avions (systeem 
Nieuport), zoodat de Duitschers andere toestellen 
in dienst stelden met motoren van 160 P.K. (later 
zelfs van 260 P.K.), die volbelast in 35 minuten 
tot 5000 M. hoogte konden stijgen. 

Opgemerkt wordt, dat de door een vliegtuig 
mede te voeren bommenlast maximum ± 2000 
K.G. bedraagt. 

Zoo b.v. de Farman B. N. 4 Super Goliath, 
max. nuttige last 4.5 ton, max. snelheid 190 
K.M. per uur, grootste stijghoogte 4500 M1. 

De Bleriot-Spad 46 Berline, max. nuttige last 
van 1000 K.G., snelheid 200 K.M. per uur. 

Verbindingsvliegtuigen tevens bombardeer
vliegtuigen de Potez 25, max. nuttige last 700 
K.G., plafond 5000 M., snelheid 230 K.M. 

De Breguet XIX voert 450 K.G. bommen mee. 
De raids der Zeppelins op Parijs hebben in 

't algemeen niet veel te beteekenen gehad. 
Toen een viertal Zeppelins op weg naar Enge

land waren neergeschoten eindigden ook de Zep
pelinraids op Parijs en geschiedden de nachtbom
bardementen uitsluitend door vliegtuigen. 

OM TE ONTHOUDEN! 
Uit "Het Volk" (28 Febr. 1927) : 

,,Is het waar, dat de Oostenrijksche arbeide1·s
bewegir1g een militaire qrganisatie op "de been 
handt, gereed oni op het eerte sein het beste, in 
de straten van W eenen te verschijnen als een 
gewapende macht? Dit is in den meest volstrekt en 
zin van het woord absoluut waar. 

Laat dit nn nog eens worden herhaald: zoo 
waar het is, dat de sociaaldemokratie het mili
tarisme beschouwt als vijand, Tolstoïanen zijn 
de socialisten niet. In geen enkel program van 

eenige sociaal-democratische partij wordt het be
ginsel gehuldigd: weersta den bóoze niet. Elke 
sociaalderno1cratische partij zal, indien de demo
kratie door geweld wordt bedreigd, het keeren, 
zoo noodig door geweld, en in Oostenrijk was dat 
noodig. '.Als het elders noodig is, zal het ook 
elders geschieden." 

LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Gewestel,ike Landstorm Commissie. 
De Secretaris der O ewestelijke Landstorm 

Commissie, Stelling van Amsterdam, Res.-Kapi
tein K. L. Schell, bericht hiermede, dat hij van 
20 Juli tot 19 Augustus 1927 afwezig is voor het 
volgen van een cursus b\j de Ie Artillerie Brigade 
te Ede, en verzoekt beleefd correspondentie be
stemd voor het Secretariaat, in dat vak, tot een 
minimum te willen beperken. 

Zijn tijdel\jk adres zal zijn Accacialaan 4 te 
l Ede. 

Nieuwer-Amstel. 

In de vergadering der Plaatselijke Landstorm 
Commissie te Nieuwer-Amstel, is tot voorzitter 
gekozen de heer H. J. Houtman; tot tweede voor
zitter de heer J. Sieverding en tot Penningmees
ter de heer J. H. M. J. Geerling. 

Afdeelingen Amsterdam. 

Munitiegebrek is oorzaak, dat de schietbijern
komsten der Amsterdamsche afdeelingen tot 
nader bericht moeten worden gestaakt. Van deze 
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Am
sterdamsche afdeelingen te reorganiseeren en de 
grenzen in overeenstemming te brengen met de 
thans vastgestelde grenzen voor de Districten 
Centrum Noord, Oost, Zuid en West, zooals deze 
door de Posterijen en de Gemeente worden ge
volgd. 

Elk District zal een hoofdafdeeling bevatten. 
Elke Hoofdafdeeling een aantal afdeelingen, als 
overeenkomt met het aantal compagnieën, dat 
kan worden gevormd. 

Voor de landstormers, niet kaderleden, wordt 
de Postindeeling dus tevens mobilisatie-indeeling. 

De indeeling van het kader wordt afzonderlijk 
geregeld. 

Haarlemmermeer. 

Ter compensatie van het geringe aantal schiet
wedstrijden, dat wegens munitiegebrek, in de 

BELANGRIJKE DATA. 
19 Augustus. Landdag te Barneveld. 
27 " Schietdag te Goes. 
31 " Schietdag te Tholen (Z.) 
7 Sept~ Landdag te Oud-Beijerland. 
Eerste helft van September Schiet- en 
Sportdag te Reeuwijk. 

afdeelingen te Haarlemmermeer kan worden ge
organiseerd, overweegt de Schietcommissie te 
Haarlemmermeer een groote centrale najaars
wedstrijd te houden, b.v. te Nieuw-Vennep en 
Hoofddorp. 

Een gouden medaille_ en een aantal prijzen zijn 
voor dat doel reeds beschikbaar gesteld. 

Gewestelijke Landstorm Commissie. 

Teneinde het contact met eükele zeer actieve 
plaatselijke landstormafdeelingen te versterken, 
bestaat het voornemen om in het najaar over te 
gaan tot uitbreiding van de Gewestelijke Com
missie met enkele vooraanstaande personen uit 
die actieve afdeelingen. 

BAARN. 
De op den Landstormdag gehouden verkoop van 

kleine bouquetjes, de oorkonde van den Landdag vol• 
gens het ontwerp van den reserve-majoor der 
Huzaren L. Roelfsema en van het stormrampbordje, 
vervaardigd door de plateelbakkerij "Zuid-Holland" 
te Gouda, ten behoeve van de slachtoffers van de 
stormramp in den Achterhoek, heeft ongeveer f 1500 
opgebracht. 

De Schietoefeningen zullen dit jaar gehouden 
worden op onderstaande data (Zaterdagen) telkens 
van 1.30-6 uur nam. op de Schietbaan in het Bosch 
van H. M. de Koningin-Moeder, met scherpe patro• 
nen No. 1, afstand 100 Meter. 

9, 16 en 23 Juli. 
13, 20 en 27 Augustus. 
10 en 17 September. 

Iedere oefening is een <inderdei:l van den schiet• 
wedstrijd. 

Na afloop der laatste oefening worden van ieder 
schutter de behaalde punten opgeteld. Het totaal 
der behaalde punten, geeft na deeling door 8, den 
uitslag voor de prijzen welke later zullen worden 
uitgereikt. 

Hij die het hoogste aantal punten heeft, krijgt 
den eersten p1·ijs, enz. 

Bij een gelijk aantal punten beslist het lot. 
Trouwe opkomst is dus zeer gewenscht. 

De Plaatselijk-Leider, 

H. A. VAN MARLE. 

OOSTERHOUT. 
Op 25 Mei j.l. had de prijsuitreiking plaats 

van de Afdeeling Oosterhout in een zeer goed 
bezochte vergadering. De Heer C. van Raay, 
Voorzitter der Plaatselijke Commissie opende 
de vergadering met allen hartelijk welkom te 
hcctcn en v.e1·heugcle zi<'h ove1· ue goede op
komst der Vl'ijwilligers. Inzonderheid sprak: 
hij een wool'd van dank tot den Pl. Leider, Res. 
1c Luitenant Van Oirschot, die ondanks zijn 
drukke werkzaamheden nog den tijd maakte, 
zich bijzonder te interesscel'en voor de Af. 
tlreling. 

Daarna wm·tl ovel'gegaan tot het uitreiken 
der prijzen, wat een zeer gezellig verloop had. 
(O.a. hadden de lleeren Van Raay en Van 
Oirschot van de Vrijwilligers blijken van sym
pathie in ontvangst te nemen). 

Hierna had de TOndvraag plaats, waarvan 
een drul" gebruik werd gemaakt, o.a. werd een 
bespreking gehouden over het aanschaffen van 
een vaandel. 

Nog geruimen tijd bleven de vrijwilligers ge
zellig bijeen en er kan met genoegen worden 
teruggezien op dezen zoo welgeslaagden avond. 



HET LANDSTORMBLAD 
VAN JULI 1927. 
TWEEDE BLAD. 

Een oude socialist en de waarheid. 

De heer J. A. Bel'glneicr uit Dordrecht is c1· 
een van de oude garde van Troelstra. Hij heeft 
J918 "meegemaakt". Dat wil zeggen, hij hoeft 
in de November<lagon alle krachten ingespannen 
om <le plannen van Troelstra to doen slagen. 

l\lot den heer J. van Zaqclhor, thans lid der 
'fwccde Kamer, hield hij op den Woensdagavond 
van de beruchte Novemberweek in het gebouw 
,,Kunstmin" een groote rnvolutiovergadcring. 
Dergelijke vergaderingen werden in die dagen 
door de socialisten in alle plaatsen van Neder
land gehouden, om de spanning nog grooter to 
maken. 

Van Zadclhof sprak met grootc geestdrift en 
zweepte de tot bcrntcns toe gevulde zaal op. ,,De 
zon van het Socialisme is opgegaan in het Oos-. 
ten", riep hij uit en hij verheerlijkte de ;revolu
tie in Rusland. 

Dergmeicr was mi11dcr vurig, meer sarcastisch. 
'l'oen hij sprak, klonk geen buldC'rcndc stem door 
clc zaal; het waren de giftige pijlen ,an haat en 
spof, die de mc11ig1e p1·ikkcldcn. 

l)pn clag tevoren had 'l'roclstrn zijn "groote 
O\l'rninning:;rcde'' in de 'l'wecde Kamer afgc
stokl·n. 'l'ot zijn verbazing echter was de Rcgec-
1·ing· kalm achter de ministerstafel blijven zitten. 
'l'roclstra dacht de Ministers zóó bang te hebben 
gemaakt, dat zij hem de regcering dadelijk zon
der oenig verweer zouden ovcrdraglm. 

Zoo was het een paar dagen tevoren in 
Duitschland met Prins Max von Baden ook ge
gaan. Deze kanselier proclameerde den troonsaf
stand van den Keizer en gaf de rcgccring des 
lands aan <le socialisten Ebcrt en Schcidcmann 
over. In Rotterdam was een dergelijk symptoom 
waar te nemen geweest. Zoo moest het nu ook 
l1ie1· verder gaan ,dacht 'froclstra. Bang makell. 
Ren groöte mond opzetten. Dat dorst hij wel. 
Dau1Toor had hij ook nog wel lieden, die dat 
gorll konden. Liet Ucykoop zich niet met welgc
Ya ll l·n "<lc man met den grootcn bok" noemen? 

\Vas Zondagsmorgens niet de Duitsche Keizer 
ons land binnengevlucht en had IIeykoop niet 
des 1\Ia1.mdagsavonds zoo 'n krachtrcde gehou
den"? licykoop sprak toen als volgt: 

,,Is er onder de bezittende klasse één, die denkt, 
,,dat de revolutie bij Zevenaar aan de grens om
"keert? (Gelach.) De revolutie moet door, slaat 
,,Zevenaar over, maar komt in Rotterdam te1·echt. 
,,(Gelach.) Ik ben er trotsch op, dat deze beweging 
,,begint te Rotterdam. Ik weet, dat Troelstra mor
"genmiddag in de Tweede Kamer het revolutionaire 
"woord zal spreken buiten de parlementaire orde en 
,,buiten den gewonen gang van zaken tot de bezit
,,tende klasse en tot de regeering! (Bijval.) 

"Dit revolutionah-e woord zal deze week verder 
,,worden gesproken in alle plaatsen van ons land. 
"Achter ons staan de arbeiders en ook een groot 
"deel der burgerij, die niet meer kan steunen op de 
"politie. Want de politie in de groote steden zal 't 
,,verd ... , net als de soldaten, om erop te slaan. Van
"avond is er geen politie in de zaal en dat is bij onze 
"vergaderingen nog nooit gebeurd. Zimmermann 
,,durft 't niet, want dan geeft de politie ons de hel
"men en de geweren. (Vroolijkheid.) Zimmermann 
,,zei laatst: ik heb de politie om mijn gezag te hand
"haven. Ik vraag hem: heb den moed om dat nog 
,,eens in je bek te nemen. 

"Ik vertrouw, dat jullie klaar zult staan met de 
"andere arbeiders in Nederland om te vestigen den 
,,vrijen en zelfstandigen staat der arbeidersklasse. 
,, (Gejuich.) 

"Aan de macht komen wij en geen ander. Geen 
,,grootschreeuwers. Tot de syndikalisten zeg ik 't 
,,woord der Duitsche meerderheids-socialisten tegen 
"de minderheids-socialisten: op gelijke rechten 
,,nemen wij samen met U de leiding in handen. 
,,(Applaus. Eenige interrupties, die worden onder
,,drukt.) 

"Ik debateer vanavond niet. Ik geef alleen mijn 
,,socialistisch gevoel lucht. 

,,(Iemand vraagt: Butselaar zegt niet met Wijn
,,koop te willen werken. Hoe zit dat dan?) 

"Heykoop: Ik ben geen tekstuitlegger. Ge hebt 
"verkeerd begrepen. Als gij zegt: op den grondslag 
,,uwer woorden willen :wij revolutionairen eli syndi• 
-.,kalisten, met PI samenwerken:, zeg ik, wij zijn 

,,daartoe volkomen eerlijk en loyaal bereid." (Hoera
geroep.) *) 

Troelstra, die vóór hem sprak, had de woorden 
gesproken: 

,,In Nederland is op het oogenblik een revo
lutionaire toestand ingetreden. Hij plaatst de 
arbeidersklasse voor een geweldige taak. Verzuimt 
het oogenblik niet, grijpt de macht, die U in den 
schoot wordt geworpen." 

Daarna nog zijn "ovcrwinningsrcdc'' lll dr 
'l'wecdc Kamer!!! Later nog Wijnkoop 's aan
val op de Cavaleriekazerne te Amsterdam, 
waarbij dooden vielen. 

't Ging wel, maar nog niet hard genoeg. 
Nog harder moest hrt rcvoluticvuurtjc wor

den bestookt. 
De propagandisten moc:;ten het. gchcclc ]and 

op stelten zetten. 
Bn daarom spraken van Zaclclhof en Berg

meier op ,Vocnsdagavond in "Kunstmin" te 
Dordrecht. 

\Vij zijn gaan luisteren, want wi,i gevoelden 
veel te goed, dat het dubbeltje ook voor ons volk 
precies op zijn kant stond. 

De zaal puilde uit, de gangpaden stonden vol
geperst met mcnschcn. Een soldaat der Ponton
niers reikte aan den ingang pamfletten uit. De 
atmosfeer was geladen . 

Zoo was het op Woensdagavond, 12 Novcmbct· 
1!)18, in Dordrecht, op dcnzelfdcn dag, dat de 
J,andstorm mobiliseerde. 

De hoop van den heer Troelstra, om door inti
midatie de revolutie te doen zegevieren, mis
lukte. Den Zondag daarna op het· Socialistisch 
Congres verklaarde hij dan ook: zich in de 
machtsverhoudingen te hebben vergist! Met het 
oog op de gebeurtenissen der laatste dagen ver
klaarde hij : ,,De revolutie in Duitschland vooral 
maakt een geweldige indruk. Ik heb in dit op
zicllt, ik moet het eerl-ijk zeggen, niet getoond 
dát weerstandsvermogen te bezitten tegen den 
machtigen indruk van dat gebeuren, dat voor 
een koel en bezadigd en tactisch leider van de 
beweging gewenscht ware geweest." 

Dat was een eerlijke verklaring. 'froclstra had 
zich vergist in de machtsverhoudingen, maar nog 
meer had hij zich in zichzelf vergist, want machts
verhoudingen gc,vcn in een revoluticpcriodc bijna 
nooit den doorslag. Het is immer een minderheid, 
die revolutie maakt. 

Troelstra zei het juist. Hij was niet van het 
hout, waarvan rcvolutichelden gemaakt zijn. 

Hij wilde revolutie, zonder te vechten. Daar
om sprak· hij het telkens uit: ,,Wij willen de 
macht, maar wij wenschen geen geweld.'' '.Alsof 
de revolutie een kleinigheid is, die een regeering 
zich, zonder verraad te plegen aan de hoogste be
langen des volks, naar verkiezing kan laten wel
gevallen. 

Wij halon deze dingen tamelijk uitvoerig op, 
omdat de heer Bergmcicr in het sociaal-democra
tische dagblad "Voorwaarts" een voorstelling 
gaf, die van de waarheid verre vandaan is. Op 
een sarcastische wijze bespreekt hij in dat blad 
de vergadering van de Landstormafdeeling te 
's-Gavenhage, hekelt de woorden van de sprekers 
en gaat dan aldus verder: 

"En al die vreeselijke dingen worden in verband 
gebracht met November 1918. Wat is er toen ge
beurd? Als soc. democraten zijn we voor een radikale 
hernieuwing van staat en maatschappij; in dien zin, 
zijn we zeker revolutionair. Maar daar is geen land
storm en geen goed en bloed off~rende oud-Minister 
tegen noodig, In al die redevoeringen werd gedoeld 
op een gewelddadige omwenteling en daarvan is in 
1918 geen spoor geweest. Troelstra heeft in zijn be
kende redevoering van 12 November herhaaldelijk 
gezegd, geen geweld te willen. 

,,Ook mijn partij gevoelt, hoe wenschelijk het is, 
dat de orde gehandhaafd blijft, Ik geef U de verzeke
ring op mijn eerewoord, wij moeten van geweld niets 
hebben. De voorbereiding tot een onwettige verande
ring van de Staatsorde zal gepaard moeten gaan met 
de bewapening van het proletariaat, wat door de 
communisten wordt geëischt. In deze houd ik mij aan 
de oude leuze van de soc. democratie: niet met de 
wapenen der barbaren!" 

Dit zijn woordelijk aanhalingen uit de rede van 
Troelstra. Toch gaat men nog maar door met te 
wijzen op revolutie-gevaar in verband met 1918. Het 
lijkt. een tikje op vervolgingswaanzin of is het om 
landstorm en burgerwacht nu en dan eens een 
beetje aan te vuren, opdat zij zich niet overbodig 
zullen gaan voelen?. In elk geval is al dat waar. 

schuwen voor revolutiegevaar wel wonderlijk in 
strijd met de werkelijkheid." 

,Vij hebben enkele zinnen gccur:;ivcerd, om
ûat de Heer Bergmeicr ons hier tegenvalt. 

De Heer Bcrgmeicr weet beter. Hij weet, dat 
het meer dan gevaarlijke onzin is, als men, 
i-:ooals l1ij mcdcgcdaan heeft, heel het land in 
een gevaarlijken crisistijd in rep en roer brengt, 
overgave van het staatsgezag eischt en dan 
<laa1·bij nog durft zeggen, dat men geen ge
weld wil. · 

De Heer Dcrgmeic1· weet heel goed, dat in 
November 1918 'rroclstra en de zijnen en daar
bij behoort ook hijzelf, ons volk op l10t aller
uitel'stc van den ran<l van een gewelddadige 
omwenteling heeft gebracht en dat het een 
wonder (l ocls is gawccst ( al gelooft hij dit niet). 
dat wij daaruit zijn gered. 

ï\J aar de lT eer Bcrgmcicr weet ook heel goed, 
dat thans, dank zij mede <lcn Landstorm, de 
machtsverhoudingen in ons land niet meer die· 
zijn van 19] 8, toen de rcvoluticaanstokers vrij 
buiten de gevangenis konden blijven, en dat 
het nu voor zijn partij de beste tactiek is om 
zoolang de passie te prcckcn, tot er weer een 
,,gunstige situatie" komt. 

Daal'om wilden wij een en ander wel eens 
weer in herinnering brengen, vooral voor onze 
jonge mannen, die misschien in 1918 nog in hun 
knapcntijd waren. 

'l'ot hen vooral zeggen wij : 
Ken de historie! Ook die <lcr laatste jaren! 
En voor wat de da.gen van November 1918 

betreft, verwijzen wij hen naar het bock van G. 
van As: ,,Novemberalarm", een boek van histo
rische waarde, àat een beschrijving geeft van de 
revolutieperiode en waarin opgenomen zijn de 
verslagen der gebeurtenissen, zooals die in H et 
V o 1 k hebben gestaan. 

Dat blad sprak toen andere taal dan thans de 
heer Dcrgmeier. 

DE 2e BAN VAN DEN BIJZONDEREN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

De Bijzondere Vrijwilligers boven den dienst
plichtigen leeftijd kunnen verbonden blijven bij 
DEN TWEEDEN ban. 

Zij kunnen naar den lcn ban overgaan, door 
het sluiten van een gewijzigde verbintenis. 

Bij mobilisatie van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm komt de le ban onrniddellijk op. 

De tweede, zoodra ook daaraan behoefte be
staat • 

VERWISSELING COMMANDO VAN H;ET 
KORPS NIEUWE HOLLANDSCHE 

WATERLINIE. 

·wegens overplaatsing van den llfa.joor A. 
Captijn, is als Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche Water
linic'' aangewezen de rcs. kapitein J. J. J. van 
Sttlijvesant Meijen. 

VERSLAG. 
van de Vergadering van Officieren van het L. S. K. 

,,DE IJSSEL", op Zaterdag 21 Mei l.i. 

De Officieren van het Landstormkorps "De 
IJssel" waren uitgenoodigd tot een Schietwedstrijd 
in den morgen, een vergadering in den middag van 
den 21en Mei. 

Een 30-tal Officieren hebben aan deze uitnoodiging 
gehoor gegeven, enkele hunner konden alleen de mid
dagvergadering bijwonen, maar niet deelnemen aan 
den Schietwedstrijd. 

Intusschen, ook deze schietwedstrijd had een aan
genaam verloop. 

Behalve de prijzen, beschikbaar gesteld door de 
Nationale Landstorm-Commissie, had de Gewestelijke 
Commissie gezorgd voor enkele kleine prijzen, in het 
bijzonder bestaande uit het door H. M. de Koningin 
aan de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm geschonken portret in lij st. 

Er is goed en met veel animo geschoten met ge
weer en revolver, de beschikbaar gestelde prijzen 
werden algemeen gewaardeerd. 

Na afloop van den Schietwedstrijd trokken de deel
nemers naar het Hotel L'Europe, waar intusschen ook 
de andere officieren waren aangekomen; gezamen• 
lijk werd het noenmaal gebruikt en daarna de ver
gadering gehouden. 

De Voorzitter, Luitenant-Kolonel Lavaleije, las 
vóór het telegram :van :verhindering, ingekomen ~an: l 
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Landdag van het VrijwiJlig Landstorm'korps "Nieuwe Hollandsche Waterlinie", op 11 Juni 1927 te Baarn. 

Opening van den Landdag door Zijne Excelient;e den Luitenant-Generaal b. d. 
\H. L. van Oordt, Voorzitter der Plaatselijke Commissie te Baarn. '"'---

H. M. de Koningin-Moeder, dÎe den Landdag met een ):>ezoek vereerde, werden 
bloemen aangeboden door het zoontje van den Plaatselijken Leider, 

den Heer H. A. van Marle. 

LANDDAG VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND "GRONINGEN" 
OP 2 JULI 1927 TE GRONINGEN. 

Het detachement Indische militairen, uit Indië afgevaardigd voor de bijzetting 
van het stoffelijk overschot van Generaal van Heutsz, bezocht ook dezen Landdag. 
De res. Kapitein K. A. van Schelven geeft in tegenwoordigheid van de Tweede 
Kamerleden L. F. Duymaer van Twist, J. -R. Snoeck Henkemans en Mr. Dr. L. 
N. Deckers een uiteenzetting over den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 

in de Maleische taal. 
De officieele o~t~angst van autoriteiten en genoocligden ten stadhuize 

te Groningen. 

Af~eelingen ! 
--------------

Vergeet de stelse_l~-atige werving 
onder de jonge dienstplichtigen niet!! 

den heer Voorzitter van · de Nationale Landstorm
Commissie. welk telegram werd beantwoord, en 
deelde daarna mede, dat door hem ter gelegenheid 
van den 18den verjaardag van H. K. H. Prinses 
Juliana namens Officieren, Onderofficieren en min
deren van het Landstormkorps "De IJssel", een tele
grafische gelukwensch was verzonden; het hierop 
ingekomen antwoord werd voorgelezen. 

Vervolgens besprak Z.H.Ed.Gestr. de wijze van 
organisatie van het Korps, de voorwaarden voor toe

'treding, ook voor de oudere, gewezen dienstplichtigen, 
de regeling van de schietoefeningen en schietwed
strijden met de voorloopig vastgestelde aanvulling 
en de plannen voor den Landdag te Brummen in 1928. 

Hierna werd het woord gegeven aan den Propagan
dist, die, er vooral rekening mede houdende, dat de 
aanwezige Officieren voor het meerendeel nog slechts 
kort geleden tot den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm waren toegetreden en weliswaar door de ge
zonden handleiding met de organisatie en de ver
schillende voorschriften op de hoogte waren, maar 
daaruit minder volledig den geest van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm konden leeren kennen, 
uiteenzette de wordingsgeschiedenis, beteekenis 
en organisatie van den Bij zonderen Vrijwilligen Land
storm, om ten slotte nader toe te lichten de betee
kenis van onze Landdagen in het algemeen en in het 
bizonder de plannen en maatregelen van voorberei
ding voor den Landdag te B r u m m en. 

Een geanimeerde bespreking volgde, aan het einde 
waarvan de Res. Kapitein ten Bruggencate dank 
bracht voor de aangename, gezellige en leerrijke bij
eenkomst, die was belegd, een woord van dank, waar
mede allen hun instemming betuigden. 

Soesterberg"Groningen 
in den regen. 

Een der officieren, die den tocht heeft meege
maakt, was zoo vriendelijk ons daarover het vol
gende relaas toe te zenden: 

Soesterberg, 3 Juli. 

Zaterdagmiddag tegen éénen stonden we met 
ons vijven klaar op de Soesterbergsche vlieghei, 
klaar om te starten voor Groningen. 0, er was heel 
wat aan voorafgegaan, eer het zoover was! Want 
de escadrille, die voor den tocht naar het hooge 
Noorden was aangewezen, bestond uit vliegers, die 
het samenvliegen niet gewoon waren - dies VfflS 
er Donderdag gerepeteerd, en Vrijdag gerepeteerd 
boven het veld; ondertusschen hadden, meer ·in 
stilte, ongeveer alle waarnemers de meest listige 
intriges bedacht om een waarnemersplaats te b,e
machtigen (zoo'n expeditie naar een Iandstormdag 
is altijd weer eens wat bijzonders!) en tensJiite 

' hadden de tien uitverkorenen, die eindelijk aangewe-
zen waren, den heelen ochtend met angst naar de 
wolken zitten turen, die weinig goeds beloofden. 
Maar tegen éénen is het toch droog - en we staan 
klaàr, in V-vorm met den kop in den wind: de vijf 
C I toestellen, die de verre reis gaan ondernemen, 
Voorop de luitenant Van Vessel, die het commando 
heeft, en het oogenblik afgewacht, waarop alle vlie
gers zich gereed hebben gemeld. Allen klaar? Voor
uit! wuift de waarnemer achter Van Vessel. .. en 
dan rennen de vijf Fokkers, die nauwelijks drie, 
vier meter van elkaar verwijderd zijn, de hei op, 
met zwaar motorgedaver, wippen gelijktijdig van 
den grond... en werden dan, spoedig scherpzoekend 
zóó, dat de Fokkers in schuine richting boven elkaar 
de curve nemen, de kop naar het N.-0. - naar Gro
ningen! 

Zoo gauw als de boschen onder ons wegzakken, 
zien we al, dat het weer niet meevalt: overal han
gen lage grijze regenwolken en nauwelijks wijst de 
_!,:oogtemeter 600 M. of er trekken al vale nevel
flarden onder en tusschen ons door, zoodat de moto
reµ even moeten zwijgen om de escadrille wat te 
·doen zakken: het dicht opeengesloten vliegen is te 

. gevattrlijk in die omstandigheden. 
Dan trekken we, eensgezind, ongeveer vijfhonderd 

lll!!t~r hpog, verder, en turen met weinig hoop, over 
- de Veluwe, waal;' een grijze sluier om den horizon 
•niets .dan kwaads voorspelt. Zullen we Groningen 

• 



·bereiken? Of zullen we spoedig op regen stuiten en 
dan genoodzaakt wezen om terug te keeren, omdat 
onze houten schroeven het niet zullen uithouden om 
vier uren lang hun 1200 omwentelingen per minuut, 
op de harde waterdruppels te slaan? , 

Bij Nijkerk zien we de eerste bui vóór ons, die 
Harderwijk in een natte nevel hult. We gaan wat 
uit den weg, en zoeken onzen koers er om heen, in,· 
een boog over de Veluwe. Tegelijk zien we buien ' 
vallen boven Elspeet... en boven de Gortelsche: 
heide. Maar ziet! Ei· is toch een gaatje tusschen 
door - terwijl links de Zuiderzeekust in een regen
gordijn verdwijnt en rechts boven de Veluwe de 
plaatselijke buien zich ook al schijnen aaneen te 
sluiten, kruipen wij gevijven hoog-en-droog over de 
Oldebroeksche schiethei en Hattem, om, 600 M. 
boven de nieuwe brugwerken aan het Katerveer, 
Zwolle te bereiken, waar we een generale repetitie 
houden van wat we straks boven den Groningschen 
landstormdag hopen te laten zien. Keurig netjes 
draait de escadrille zijn linksche en rechtsche boch
ten, gaat dan van V-vorm over in kruisvorm - dan 
weer komen de toestellen in één lijn en plotseling in 
kringloop te zwenken - nu weer is de V-vorm her
steld waarna de toestellen met de bekende "Immel
mann-turns" uiteenvallen: wel, het gaat als ge
smeerd, - en met goede hoop gaat het op Meppel 
aan, nu niet meer dicht opeen, wat voor de vliegers 
steeds gespannen aandacht eischt, doch op grooter 
onderlinge afstand; slechts in "gezichtsverband", 

Vanaf Meppel vlogen we de Drentsche hoofdvaart, 
die den luchtweg naar de hoofdstad van het Noor
den zoo duidelijk door het elders zoo lastig te ver
kennen Drentsche terrein markeert. Het gaat goed! .. 
gaan we droog overkomen? 

Helaas! bij Assen begint de misère en gaat de 
schroefwind den regen in felle striemen over de 
vleugels jagen. Onze brillen beslaan - en in het 
spiegeltje trekken mijn vlieger en ik een leelijk ge
zicht tegen elkaar overtuigd, dat ook in de andere 
,,kisten" (zoo is nu eenmaal de betiteling van vlieg
tuigen in de vaktaal) precies dezelfde mimische con
versatie wordt gevoerd. Bah, wat regent het! Als 
een van ons beide het hoofd even vanachter het be
schuttende maar beslagen voorruitje steekt om voor
uit te kijken, striemen de druppels als met zweep
slagen tegen het gezicht. En voorop jaagt maar 
steeds onze trouwe motor met zijn 180 paardekrach
ten onze schroefbout tegen die venijnige prie
men ini 

De vijf toestellen sluiten zich, als instinctief, weer 
opeen. Iedereen weet, wat er nu gebeuren moet: de 
regen zal, rondom het beschermende aluminiumbe
slag, het linnen, en later het hout van de schroeven 
gaan beschadigen; eindelijk zal het toestel, niet 
meer getrokken door een symmetrisch gevormde 
propeller, gaan trillen; dan als 't nog erger wordt, 
gaan bonken, - en dan wordt het een noodlanding. 
'n Noodlanding op Zaterdag - en misschien . den 
Zondag doorbrengen in een achteraf dorp! 't Is een 
tragisch perspectief. Maar nu we er bijna zijn, zul
len we toch maar doorzetten. 

En daar is Groningen al - en het feestterrein. 
We komen boven het veld - daar wuift de com
mandant het verwachte teeken en hup! de uiterste 
toestellen vallen met Immelmans-turns uiteen; dan 
de )r,iddelsten. Het programma is begonnen, de 
reprise van onze repetitie boven Zwolle is aangevan
gen. Maar helaas! eigenlijk komt er bitter weinig 
van terecht. In den regen verliezen wc herhaaldelijk 
elkaar uit het oog - onophoudelijk beslaan de bril
len en stuiven we door te lage wolken, zoodat esca
drillefiguren onmogelijk worden en ieder op eigen 
demonstratie (die in de wolkenflarden meestal tege
lijk het zoeken van een veilig heenkomen van elkaar 
is!) is aangewezen. 

Zondo.r eenige hoop op succes in zulk weer, neem 
ik nog een paar Photo's (1/90 seconde is bij lucht
foto's de langstmogelijke belichting en daarvoor is 
er veel te weinig licht) van de toch volle tribune ... 
en dan gaan we al gauw, mismoedig maar weer 
terug: der Moor hat seine Schuldigkeit getan; der 
Moor kann gehen. Maar vraagt niet hoe! Wij heb
ben ruim 130 K.M. uursnelheid. en vliegen nu onaf
gebroken door den regen. Het meer van Paters
wolde passeeren we op nauwelijks vier K.M. afstand 
- en het is ternauwernood zichtbaar! 

Assen: regen! Smilde: regen! Meppel... Zwolle: 
stortregen! En dan, bij Hattem, zien we hoe het toe
stel van Messel, ineens in een spiraal naar den grond 
duikt; wij volgen ... en zie: daar strijkt hij boven 
een mooi, lang weiland, nadert den bodem en ... 
landt! Gespannen zien we, hoe het toestel netjes 
evenwijdig aan de slooten uitloopt; gelukkig, de 
landing is goed afgeloopen. Als we er eventjes op 
enkele meters hoogte langs daveren, wijzen de reeds 
uitgestapte schipbreukelingen op hun schroef: ja, 
dat dachten we al; die heeft het in den zondvloed 

Foto Gr.zendam, Ari;bem. 

H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana in de Philipsfabriekcn te Eindhoven een 
Radio-rede uitsprekende, welke in Oost- en West-Indië op 31 Mei 1927 op een afstand van 

vijl'tienduizend kilometer duidelijk werd verstaan. 

De Afdeeling Leunen-Venray van den Bijzoncleren Vrijwillig-en Landstorm zond on,c 
bovenstaande foto, welke wij gaarne in ons blad opnemen. 

i1iet kunnen uithouden. En wij vieren - zullen wij 
de veilige haven kunnen bereiken? ! 

Commandantloos; gevieren, gaan we dan verder. 
Ook ons toestel gaat verdacht trillen na Harderwijk 
- teeken, dat ook onze schroef ons gaat begeven, 
Volhouden! Zoolang het niet te erg gaat bonken. En 
gelukkig: daa~ komt AmersfoÓrt àl in den regen 
aanschuiven - en daar liggen de lange rijen han
gars, die ons thuis zijn. Een laatste spiraal - en 
dan hobbelen de wieltjes weer over onze eigen hei: 
Oost West thuis best! 

Een half uur later vertrekt een toestel met meta
len schroef, opnieuw den regen in, om naar het verre 
weiland bij Hattem een nieuwe propellor voor den 
gestranden escadrillecommandant te brengen. Die is 

daar in een half uurtje gemonteerd - en tegen zes 
uur, was zoo ook de laatste vogel weer veilig in 't 
nest. Dit tenslotte ter geruststelling van de Groning
sche toeschouwers, ,;ie ons misschien maar met wei
nig gerust hart in den stortbui hebben zien ver
dwijnen. 

A. Vy. 
(Nieuwsblad van het Noorden.) 

DELFT. 
In Yerband met herstellingen aan de schietbaan 

zal tot nader bericht niet met scherp worden gt:
schoten. 

De Leider ECKEBUS. 
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. ,,DE SLEUTEL" 

DORDRECHT 

- Opgericht 1433 -

ZIERIKZEE. 

De Nationale schietwedstrijden, georganiseerd ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de schiet-

' vereeniging "Prins Frederik Hendrik" alhier, met 
medewerking van de schietvereeniging "Graaf Lode
wijk van Nassau" te Nieuwerkerk, die eveneens 
jubileert, en de afd. Schouwen-Dutveland van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, is Woensdag 
met de Paardenmarkt in de groote za11! van "Juliana" 
door den Burgemeester van Zierikzee, mr. A. J. F. 
Fokker van Craijesteijn van Rengerskerke geopend. 

Z.E.A. riep in zijn openingswoord allereerst het 
·welkom toe aan kapitein van Schelven, representant 
van generaal Duymaer van Twist, daarna aan den 
heer Laernoes, secr. der gewestelijke Landstorm
commissie "Zeeland", den heer A. C. van der Vliet, 
commandant der burgerwacht te Zierikzee, op het 
feest der twee jubileerende vereenigingen. Het wa,: 
~preker een vreugde, niet alleen als burgemeester, 
maar ook als vaderlander dat deze dag met een schiet
wedstrijd aanvangt en hij wenschte wel, dat in alle 
plaatsen van het land dit voorbeeld kon worden ge
volgd. Men is maar al te zeer geneigd om in te 
sluimeren en te denken, het is niet noodig, dat men 
leert schieten; in onzen tijd beleven we geen oorlog 
meer. Maar als men nagaat, hoe de toestand er niet 
alleen in Europa, maar in heel de wereld uit ziet, 
niettegenstaande het werken voor de vredesidée en 
den geest van Locarno en men bovendien weet, hoe 
een verwoede strijd in China aan den gang is, hoe 
Engeland tegenover Rusland staat, etc., dan moet 
men al l1eel optimistisch zijn om te kunnen zeggen, 
de oorlog is voor goed uit. Wanneer er oorlog komt 
en de vijand is in het land, dan kan hij, dio een 
geweer kan hanteeren, zich zelf, zijn woning en zijn 
gezin beschermen. Het ware te hopen, dat geweren 
niet meer noodig zullen zijn, maar zoolang dit niet 
vast staat, is het gewenscht dat de menschen zich 
kunnen verdedigen. Spr. hoopte, dat op deze wed
strijd zal blijken, dat Schouwen, en Duiveland niet 
achter staat en bij de te behalen punten geen slecht 
figuur zal maken. Z.E.A. verzocht kapitein van 
Schelven zijn dank over te brengen aan generaal 
Duymaer van Twist, terwijl hij hoopte, dat deze 
wedstrijd naar wensch zal verloopen. (Applaus). 

Kapitein van Schelven, vertegenwoordiger van 
generaal Duymaer van Twist, deelde mede, dat de 
generaal wegens parlementaire werkzaamheden niet 
tegenwoordig kon zijn. Hij overhandigde den voor
zitter van "Prins Frederik Hendrik", namens den 
gene1·aal, een fraaie meda:ille met inscriptie. De heer 
P. Laernoes feliciteerde den voorzitter met de jubi
leerende vereen:iging. Het deed hem genoegen, dat 
samenwerking :is gezocht met den Bijzonderen Vrij
wil:igen Landstorm, hoopte dat de wedstrijd naar 
wensch mag verloopen, vele menschen uit Zeeland er 
aan mogen deelnemen en de heer Uijl nog vele jaren 
voorzitter van de vereeniging, onder-afdeeling van 
Volksweerbaarheid, mag blijven. In Zierikzee wordt 
altijd veel belangstelling getoond, niet alleen tl oor 
den burgemeester van Zierikzee, maar ook van 
burgemeesters op Schouwen-Duiveland. Spreker 
eindigde met den wensch, dat de verschillende ver
eenigingen, die zich ten doel stellen orde en gezag 
te handhaven, 1·egee1·ing en vorstenhuis te steunen, 
nog lang zullen mogen samenwerken. De heer Uijl 
dankte daarop de verschillende sprekers voor hunne 
gcede wenschen en den ontvangen steun. 

Hiermede was de openingsplechtigheid afgeloopen, 
waarna een groepsfoto werd gemaakt en de ge
~chonken medailles en kunstvoorwerpen werden be
zichtigd. Eerst later :in den middag werd het eerste 
schot gelost, dat een aanvang maakte met de eigen
lijke wedstrijden. 

N.V. Ned. Caoutchouc en Cutta Percha fabriek 
v.h. BAKKER & ZOON 
RIDDERKERK .r HOLLAND 

1!'ABRICEERT: 

TECHNISCHE RUBBER ARTIKELEN 

LANDDAG 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

te BARNEVELD. 

19 AUGUSTUS hegint te naderen en tegelijk 

<laal'mcc nemen <l<' plannen voor den landdag 

te Barneveld vasteren vorm aan. Ten vervolge 

op de klacht "dat de duiten zoo slecht binnen

kwamen" kan nu gemeld worden, ,,dat ze 1Jin

ncn zijn". Helaas is er één plaatselijke leider, 

die zi,in winterslaap ook nu nog slaapt. ·wc 
laten verder zoo iemand rusten. Dat de vrij

willigers van zoo 'n afdeeling de dupe woi·clcn 

van een dergelijke lakschheid, dringt niet tot 

de slaperige hersens van zoo iemand door. 

Hulde echter aan alle anderen, waar ze too

ncn, tijd en moeite over te hebben voor de 
goede zaak. 

Ben aantal firma':,, gaf wederom , an liaa,· 

meeleven met cle11 Uijzonderen Vrijwilligcn 

Landstorm blijk, door desgevraagd oenige prij

zen beschikbaar to stellen. ·w o noemen o.a. 

BURGERS E. N. R. die een rijwiel heeft toe

gezegd, GOEDEWAAGEN's EN SCHOON

HOVEN 's PLATEELBAKKERIJEN, die eenige 

vazen te onzer beschikking stelden "MISS 

BLANCHE, DOBBELMAN, 'rRIO EN HOU

BAER ", die <'l" Yoor zorgden, dat er dien dag 
wat te rooken zal zijn. 

Een woord van dank aan Hunne Excellenties 
de Ministers van Oorlog en Arbeid, welke door 

hun toegezegde medewerking de belangstelling 

der Regeering in ons instituut wel heel cttu
delijk demonstroeren. 

Er zijn er nog zoo velen, wien een woord van 

dank toekomt. Maar bij wien moeten wc he
ginnen en waar moeten we eindigen 1 ,v o ge

<lenken ALLEN als we hier nogmaals hartelijk 

dank betuigen aan hen, die op welke wijze ook 

ons steunden of hielpen bij het omvangrijke 

voorbercidingswerk. Het is voor ons wederom 

hot bewijs, dat de Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm vele vrienden telt in ons land. ,vel

nu, als dan 19 Augustus is een mooie dag ; als 

de belangstellenden bij duizenden te tellrn zijn, 

als het zoo goed mogelijk voorbereide p1·0• 

gramma vlot warde afgewerkt, dan hopm we 

ook, dat het aantal landstormvrienden weer 

met eenige duizenden is toegenomen. 

Rest ons nog een kort overzicht van het 

progTamma van dien dag. 

PROGRAMMA. 

8-9. Koraalmuziek van den toren. 

9-12.30. Schiet- en sportwedstrijden voor· de vrijwilligers. 

10-11.30. Motorhinderwedstrijden van het Landstormkorps Motordienst. 

10.30. Opening Landdag door den Hoogedelgestrengen Heer L. F. 
DUYMAER VAN TWIST, generaal-majoor, Lid van de 2e Kamer 
der Staten-Generaal, Voorzitter der Nationale Landstormcommissie. 

10-12. Demonstratie van een afdeeling Roode Kruis. 

11.15. Officicele ontvangst ten gemeentehuize. 

1.45. Défilé der Landstormers. Na afloop toespraak van den Hoogedel
gestrengen Heer J. H. BOREL. Generaal-Majoor, Adjudant in 
buitengewonen dienst van H. M. de Koningin, Inspecteur der 
Infanterie, waarnemend Inspecteur van den Vrij willigen Landstorm. 

Rede van Zijne Excellentie Minister SLOTEMAKER DE BRUIJNE. 

Springconcours onderofficieren Veldartillerie. 

Carousselrijden Landstormkorps Motordienst. 

Rede van Zijn Eerw. Heer Pater BORROMEUS DE GREEVE. 
Escadrille vliegtuigen. 

Caroussel te paard te rijden door onderofficieren Veldartillerie in 
15-eeuwsche costumes. 

Slotwoord door Ds. A. HOENEVELD te Nijkerk. 

Rijden à la Flèche door onderofficieren V cldartillerie m 15-eeuw
sche costumes. 

EINDE VAN DEN LANDDAG. 

Historische optocht Jan van Schaffelaar (180 deelnemers, waar
onder 90 beredenen). 

Voor het Landdag-Comité: 

D. G. SANDERS. 



Landdag te Baarn. 
Een gewestelijke landstormdag en zijn 

nationale beteekenis. 

Een beweging van den nieuwsten tijd is. het 
houden van vrijwillige landstormdagen. 

Het is een zuiver Vaderlandsche beweging. 
Op een landdag komen gewestelijk bij elkaar, 

de zonen des vaderlands die zich vrijwillig hebben 
verbonden, in de ure des gevaars de binnenlandsche 
rust te helpen handhaven, pal te staan voor Vorsten
huis en Vaderland, en de revolutie te keeren. En 
daarom is het een mooie vaderlandsche beweging. 

De vrijwillige landstorm, dat is een kern van ge
dienden en van vrijwillig geoefenden, die zich geven 
voor het schoone vaderlandsche doel een tegenwicht 
te zijn tegen de groepen, die door staatkunde of ge
weld naar een andere regeeringsvonn streven dan 
waaronder ons oude Nederland is groot geworden 
en zich in de rij der volken heeft weten te hand
haven. En daarom is het niet enkel een mooie na
tionalistische, maar ook een zuiver orangistische be
weging. 

Een landstormdag, dat is een demonstratie van 
vaderlandsliefde en burgerplicht in haar meest ver
heven vorm. En daarom is het goed dat die dagen 
tij 's lands regeering hoog staan aangeschreven, den 
steun en de medewerking der hoogste autoriteiten 
mogen ontvangen en daardoor ook voor het niet
militair element, voor de burger-toeschouwers, wer
den gemaakt tot dagen van hooge nationale 
beteekenis. 

Zoo krijgt ieder gewest en ieder gewestelijk 
landstormverband op zijn tijd zijn landdag te vieren 
en wanneer wij spreken van vieren, dan blijkt daar 
reeds uit dat de dag voor deelnemers en toeschouwers 
tot een feestdag wordt gemaakt. 

En ook dat is zuiver gezien en fijn gevoeld. Want 
wanneer wil men elkander beter leeren kennen en 
waardeeren, dan wanneer men samen feest viert, of 
wanneer gemeenschappelijk gevaar dreigt. 

Een landstormdag heeft dus hooger beteekenis 
dan te zijn een schouwdag over de gewapende 
handhavers van orde en tucht, dan een revue 
over hen, die geroepen kunnen worden den vader
landschen grond en het nationaal bezit tegen een 
inwendigen vijand te verdedigen; en daarom juist 
zijn zulke dagen van bijzonder belang en verdienen 
zij de bijzondere belangstelling, die men er heden 
aan wijdt. 

Want is het niet een opwekkend schouwspel zulk 
een samenkomst te zien van vele honderdtallen jonge 
kloeke mannen, die hetzij na vervulling van hun 
dienstplicht, hetzij vrijwillig vóór dien tijd, zich ver
eenigen en oefenen om hun dierbaar vaderland in 
de ure des gevaars te schragen. 

Zulk een schouwspel heeft Baarn te aanschouwen 
gekregen. 

Het korps van den vrijwilligen landstorm in het 
gebied van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie hield 
zlin jaarlijksche samenkomst in Utrecht's mooiste 
boschgemeente en deze gewestelijke landdag kreeg 
bijzondere beteekenis, omdat Hare Majesteit de 
Kcningin-Moeder hem met Haar hooge tegenwoor
digheid heeft willen vereeren. 

Baarn was in feesttooi voor zulk een schoonen 
blijden dag. 

En Hare Majesteit had vriendelijk een gedeelte 
van haar domein, van het mooie Baarnsche bosch 
afgestaan om er den landdag te kunnen houden, 
waarbij dan nog de aanwezigheid der hoogste leger
autoriteiten fleur en glorie bijbracht aan dezen fees
telijken dag. 

In den morgen werden de Ministers en legerauto
riteiten door den Burgemeester ten Gemeentehuize 
offkieel ontvangen, doch ook uit de aanwezigheid 
Yan vele duizenden vreemdelingen in het vriendijke 
Baarn bleek duidelijk, dat de belangstelling van 
het publiek voor dezen Utrechtschen landstormdag 
buitengewoon was. 

De:: middags hadden in het fraaie Pekingbosch de 
leger- en sport-demonstraties plaats, die de ge
oefendheid en paraatheid der deelnemende vrijwilli
gers schitterend deden uitkomen, waarna het van 
bivakrust in batterij brengen van een bereden afèee
ling veldgeschut, een schitterend gereden caroussel 
\>'an officieren tl.er bereden wapens en een vliegde
monstratie van een escadrille oorlogsvliegers, de 
kroon op de vertooningen zette van dezen, echt 
vaderlandschen militairen dag. 

Na deze 'demonstraties défi!eerden de deelnemers 
van den landdag voor de Koningin-Moeder en de 
haar omringende autoriteiten, aan welk défi!é ook 
deelnamen de zeer talrijke vrijwilligers, die tot den 
ongewapenden landstorm behooren en wier taak van 
meer economische beteekenis is, wanneer het vader
land ooit haar diensten zou mogen noodig hebben. 

Natuurlijk mocht op dezen dag >'an vaderlands
liefde ook de liefdadigheid niet ontbreken. Er werd 
ijverig gecollecteerd en gecolporteerd ten voordeele 
van de slachtoffers van de jongste stormramp in 
den Achterhoek. En ook dit onderdeel verhoogde niet 
weinig de glorie van den feestdag, al ware het enkel 
slechts door den opbrengst dezer inzameling. 

Ons mooiste boschdorp heeft dus zijn schitteren
den landstormdag gehad, die duizenden bezoekers in 
zijn schoone lanen en straten samenbracht en een 
ongewoon aanzien van leven en vertier aan het 
anders zoo deftig stille dorpje gaf. 

't Komt niet in ons op om onze buurlui in het noord
oosten dit voordeeltje te misgunnen; maar wij 
vragen ons toch af, waarom de hoofdstad der pro
vincie, de kern der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, 
ook niet eens voor zulk een feestelijken landstorm
dag in aanmerking kan worden gebracht. 

Zijn er hier dan geen autoriteiten of lichamen die 
dat eens kunnen bevorderen en Utrecht, al is het 
dan ook slechts voor één dag, willen maken tot een 
brandpunt van zulk 'n echt nationale beweging, die 
niet anders kan uitwerken, dan het peil van liefde 
voor het vaderland, het gevoel van eenheid en saam
hoorigheid, en de trouw aan ons Vorstenhuis onder 
het volk te verhoogen! 

(Utrechtsche Crt.) 

Défilé van het Landstormkorps voor 
H. M. de Koningin-Moeder. 

Het voorbijtrekken van de ongewapende af
deelingen uit Amersfoort, Baarn, Beesd, Buren, 
Bussum, Culemborg, Herwijnen, IIilv01·sum, 
Hoogland, Kedichem, Laren, Leerdam, Loenen, 
Lopik, Maarssen, Montfoort, Spakenburg, 
Soe,;t, Utrecht, Veenendaal, Vinkeveen, '\Voer
dt>n, '\Vijk bij DnurstcLlc, IJsselstein en Zci,;t, 
grootendeels in bnrgcrkleeding, duurde bijna 
tien minuten. Ilet muziekkorps van het 5e 
Regiment Infanterie stelde zich tegenovc1· de 
tribunes op en bracht gedurende het défilé het 
Landstormlied ten gehoore. Aan het hoofd van 
de troepenmacht marcheerde majoor Oaptijn, 
de aangewezen commandant van het korps 
Nieuwe Hollandsche ·waterlinie; naast hem 
luitenant Van Oeldorp Meddens. 

DE SCHIETOEFENINGEN IN DE LEGER
PLAATS BIJ HARSKAMP VOOR HET 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Voor de afdeelingen van het Vrijwillig Landstorm
korps Motordienst werden in de Legerplaats bij Hars
kamp schietoefeningen gehouden waarvoor de deel
nemers door een sterrit vereenigcl werden. 

Bij dien sterrit werd gereden in groepen van 10 of 
minder al naar gelang van de sterkte der afdeelingen, 
terwijl een afstand van 100 K.M. met een gemiddel
de snelheid van 20 K.M. gereden moest wor
den, welke voor iedere afdeeling was aangegeven. 
Eenige geheime controleposten zorgden, dat de deel
nemers den voorgeschreven afstand moesten afleg
gen. 

Er werd goed gereden, zoodat meerdere groepen 
zonder strafpunten de controle bij . het kamp he-
1·eikten. 

De uitslag was de volgende: 
Groep van 11 deelnemers, afd. Leeuwarden, le 

prijs;; groep van 10 deelnemers, afd. Groningen, 2e 
pr.; groep van 7 deelnemers, afd. N.-Holland, 3e pr.; 
groep van 4 deelnemers, afd. Overijssel, 4e pr.; groep 
van 4 deelnemers, afd. Overijssel, 5e pr.; groep van 
10 deelnemers, afd. Z.-Holland, 6e pr. 

Den volgenden dag hadden de schietoefeningen 
plaats, waarbij goed geschoten werd, zooals de onder
staande uitslagen doen zien. 

Revolverschieten voor de Motorrijders. 
J. H. Peeters, soldaat, 72 punten, le prijs; J. E. 

v. d. Veen, soldaat, 71 p., 2e pr.; H. J. de With, 
korporaal, 71 p., 3e pr.; R. Krythe, sergeant 70 p., 
4e pr.; J. R. Stol, soldaat, 70 p., 5e pr.; F. J. Tiet
hoff, Serg. Maj., 69 p., 6e pr.; A. Locance, korpo
raal, 69 p., 7e pr.; de Boo, soldaat, 69 p., Se pr.; T. 
K. Herkenhoff, korporaal, 68 p., 9e pr.; Brokking, 
soldaat, 67 p. p., 10 pr.; Tukker, soldaat, 67 p., 11e 
pr.; H. J. Hassels, soldaat, 67 p., 12e pr.; W. Blauw, 
soldaat, 67 p., 13e pr., 

Het hoogst bereikbare aantal punten is 72. 
Karabijnschieten voor Autobestuurders. 

Verbruggen, soldaat, 40 punten, le prijs; v. Zwee
den, korporaal, 40 p., 2e pr.; Roued, soldaat, 40 p., 
3e pr.; Duiker, soldaat, 39 p., 4e pr.; G. Postma, 
soldaat, 39 p., 5e pr.; Drooger, soldaat 39 p., 6e pr.; 
G. v. Spaukeren, sergeant, 39 p., 7e pr.; B. van 
Essen, sergeant, 39 p., Be pr.; J. Bennema, serg., 
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39 p., 9e pr.; Kloostennan sergt. maj. 38 p., 10 pr.; 
Overbeke, sergt., 38 p., 11 pr.; v. Krampen, sold., 38 p., 
12e pr., Blyenberg, sergt., 38 p., 13e pr.; W. v. Sprie
kens, sergt., 38 p., 14e pr.; J. Roodzand, sold. 38 p., 
15e pr.; de Boer, sergeant, 38 p., 16e pr.; Dekker, 
soldaat, 37 p., 17e pr.; Elsenaar, sergeant, 37 p., 18e 
pr.; T. Tiethoff, soldaat, 37 p., 19e pr.; v. Vught, sol
daat, 37 p., 20e pr.; Lijnhorst, soldaat, 37 p., 21e pr. 

Het hoogst bereikbare aantal punten bedroeg 40. 
Het gevechtsschieten in den namiddag op bewegen

de doelen (motorrijder en ruiter) hetgeen in groepen 
van 5 man plaats had leverde mede goede resultaten 
op. Er waren groepen. die 11 van de 25 schoten in het 
doel hadden. 

Voor dit vuur was veel belangstelling. 
Het aantal deelnemers aan de oefeningen bedroeg 

ruim 325. 
Een woord van hulde voor den uitstekenden geest 

en de belangstelling, die alom heerschte, zoodat geen 
onvertogen woord werd gehoord en de harmonie geen 
oogenblik verstoord werd. 

Den kampcommandant, kapitein van Duuren en het 
personeel van het vaste detachement een woord van 
lof en dank voor de uitnemende wijze waarop door 
hen voor legering en verpleging gezorgd werd, het
geen niet weinig heeft bijgedragen tot de tevreden
heid van allen. 

Den volgenden dag werd afdeelingsgewijze de 
terugtocht weder aanvaard. 

SCHIETWEDSTRIJD VOOR HET 
DETACHEMENT LEIDEN. 

Door den detachementscommandant rcs. 
kapitein M. IT. A. ,Juta zal voor het detache
ment Leiden en omliggende plaatsen een 
Schietwedstrijd met ,;cherp worden gehouden 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Deze wedstrijden worden gehouden tot en 
met September elkcn tweeden en vierden Zater
dag vanaf 4 uur namiddags op de banen te 
Katwijk aan Zee. 

Alle vrijwilligers in de omliggende plaatsen 
worden uitgcnoodigcl deze wedstrijden mede te 
maken. 

BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM 
,,FRIESCH VERBAND''. 

Provinciale Schietwedstr~jd van den Il\jzon
deren Vrijwilligcn Landstorm in Friesland op 
2 en 3 September a.s. te Leeuwarden, op den 
schietbaan. Aanvang der schietwedstrijden op 
beide dagen om 9 uur v.m. 

Korpswedstrijden en Pcrsoneele wedstrijden, 
met scherp en met marga, in verscliillende 
klassen. 

Nade1·e mededeelingen worden aan de Plaat
,;elijke Oommissiën gezonden. 

2 en 3 September naar LEEUW ARDEN. 

DE REGELINOSCO~'.fl\IISSIE. 

Waarschuwing. 
Alle legitimatiebewijzen moeten ter 

afstempeling worden aangeboden aan 

den Plaatselijk Leider. 

Niet-afgestempelde legitimatiebewijzen 

komen binnenkort te vervallen. 



ROOKT 

Luchtpost K. L. M. 
SIGAREN 

van Gebrs. BOS, RIDDERKERK 

GRATHEM. 

12 Juni werd alhier in de zaal Strouckx een ver
gadering gehouden van het Landstormkorps "Lim
burgsche Jagers", teneinde besprekingen te voeren 
aangaande de in Augustus te houden korpswed
strijden. 

OEFFELT. 

De plaatselijke afdeeling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm organiseert op 15 Augustus 
a.s. een onderling schuttersconcours, waaraan prach
tige prijzen verbonden zullen zijn. 

FRIESLAND. 

Het landstormkorps "motordienst", district Fries
land, zal, onder bevel van den reserve-kapitein mr. 
D. van Welderen baron Rengers, op 29 en 30 Augus
tus a.s. een oefening houden op Ameland. Aan deze 
oefening zal vermoedelijk een marinevaartuig 
deelnemen. 

Officieren-deelnemers zijn: de reserve-kapitein N. 
Feenstra, de res.-eerste rnHenants B. Bruinsma, 
H. M. Nijk, W. J. D. Voermeer en J. D. Woltman, 
benevens de reserve-ritmeester F. baron van 
Heemstra 

DORDRECHT. 

De jaarlijksche Schietoefeningen worden gehou
den op het schietterrein aan de Staart. 

Er zullen twee klassen, A en B, worden gevormd. 
Klasse A zal schieten op 23 Juni, 21 Juli, ll en 

25 Augustus, 8 en 22 September. 
Klasse B zal schieten op 7 Juli, 10 en 24 Augus

tus, 7 en 21 September. 
Alle oefeningen zullen plaats hebben 's avonds 

Yan halfzeven tot halfnegen. 

~ 

We rekenen op een groote deelname en wekken 
U op, als goed Landstormer, in Uw omgeving uit te 
zién naar personen die voor lidmaatschap van ons 
instituut in aanmerking komen en deze dan te be
wegen mede te komen naar de schietoefeningen 
waar gelegenheid bestaat nieuwe leden te noteeren. 

De Plaatselijk leider 

G. A. HOOGENBOOM, 
lste Luitenant. 

J"avastraat 22, Dordrecht. 

OEFFELT. 

De uitslagen van het door onzen Bijzondcren Vrij
willigen Landstorm gehouden schietconcours zijn 
als volgt: 

Korpswedstrijden: le pr. Burgerwacht Eindhoveit. 
261 pu.nten; 2e prijs s-Bosch, 261 puntrn; 3e prijs 
Berg en Dal, 251 punten; 4e prijs Vrijwillige Land
storm Overasselt, 250 pu!1ten; 5e prijs Erk. Schiet
vereeniging '3-Bosch, 249 punten; Ge prijs Burger
wacht Helmond, 245 punten; 7e prijs Erk. Schiet
vereeniging Nijmegen, 244 punten; Se prijs Burger
wacht Hees, 240 punten; 9e prijs Burgerwacht 
Hatert, 239 punten; lOe i-- rij s Vrijwillige Landstorm 
Sambeek, 238 punten. 

l'ersoneele wedstrijd : le prij s Jos. Blom, 's-Bosch, 
58 punten; 2e prijs M. Ebben, Beers, 58 punten; 3e 
prijs L. v. Veldhoven, Someren, 57 punter; 4e prijs 
B. den Draaier, Helmond, 56 punten; 5e prijs A. v. 
Lieshout, Helmond, 56 punten; 6e prij s M. v. Baal, 
Oeffelt, 56 punten; 7e prijs C. v. Engelen, 's-Boscn, 
56 punten; Se prijs W. v. Oirschot, Someren, 56 
punten. 

Vrije kampioen: 1e prijs P. Jans, Oeffelt; 2e prijs 
A. v. Elst, Oeffelt; 3e prijs M. v. Baal, Oeffelt. 

Verstkomend korps: Erkende schietYereeniging 
's-Bosch (bij loting). 

Hoogste korpsschutters: le prijs Koolen, Eindho
ven (Burgerwacht); 2e prijs van Hout, Overasselt 
(Landstorm); 3e prijs Tijdgat 's-Bosch (Erkende 
Schietvereeniging). 

Korpkampioenschutters: le prijs J. v. d. Leegte, 
's-Bosch, 55 punten; 2e prijs L. Souwenbe g, Schaik, 
_53 punten; 3e prijs A. Peeters, Linden, 53 punten; 
4e prijs C. van Engelen, 's-Bosch, 52 punten. 

Meeste vijftallen: Burgerwacht Oeffelt, Landstorm 
Overasselt, Erkende Schietvereeniging }Tijmegen. 

BIJZONDER VRIJWILLIGER 

L. DEKKERS, 

KONINKLUKE = BEGEER 

S. Chrispijnstr. 22. Waal wijk 

van beroep schoenmaker, goed 
schoenreparateur en ook nieuw
werker, groot gezin, _I 

VOORSCHOTEN 

vraagt REPERATIEWERK 

,. ' 
Wed. 1!!: ~.~.orlland 1 
BANKIERS = GOUDA 
TEL. No. 10 (2 lijnen) 

GENDT (Gld.). 

Zaterdagavond, 30 April j.l., werd in het gebouw 
"Providentia" een schietwedstrijd gehouden van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alhier. Voor 
dezen wedstrijcl waren door verschillende milde 
gevers een achttal prijzen beschikbaar gesteld, die 
als volgt werden gewonnen: 

Klasse A.: 1e pr. J. de Beijer Jr.; 2e pr. J. A, 
Balduk; 3e pr. A. H. Teunissen; 4e pr. W. J. de 
Beijer Jr.; 5e pr. Th. Koenders; 6e pr. J. R. Hiemstra. 

K:lasse B.: le pr. P. van Moerkerk; 2e pr. Joh. de 
l3eijer Sr. 

De winnaars werden door de__ Burgemeester met 
een toepasselijk woord in de gelegenheid gesteld hun 
prijzen in ontvangst te nemen. 

Den heer C. Breunissen, leider van den wedstrijd 
en van de voorafgegane schietoefeningen, komt zeer 
zeker een woord van dank toe voor het bevorderen 
dezer gezellige bijeenkomsten. 

Mogen de volgende schietoefeningen, die nader 
bekend gemaakt zullen worden, door een grooter 
aantal leden bezocht worden, daar de opkomst bij de 
laatste oefeningen, naar verhouding van het ledental, 
aanmerkelijk beter had kunnen zijn. 

Leden, die hun legitimatie-bewijs nog niet inge
leverd hebben, worden alsnog beleefd verzocht zulks 
ten spoedigste te doen. 

Nieuwe leden kunnen zich te ~llen tijde aanmel
den bij den plaatselijk leider, J. B. R. v. d. Meulen, 
en den Commandant, C. Breunissen. 

Het ,,Landstormlied" 
Losse exemplaren, op mooi 
dubbel vel kunstdrukpapier 
gedrukt, met cliché van den 
B. V. L. ,,ALS 'T MOET" 

verkrijgbaar ad. f 0.10 per exemplaar 

Aanvragen, liefst voor ge he e Ie afdeelingen 
ineens, onder gelijktijdige overzending van 
het bedrag, te richten tot het bureau der 
Administratie van het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 's=Gravenhage 

-rrr WERNER DEN HAAG 

Nauwgezette overweging 
bij de keuze van een rijwiel 
leidt steeds tot den aankoop 
van een 

FONGERS. 
Ongeëvenaard duurzaam, veilig en 
licht van gang. 

van af 72 gulden 
compl. met vrijw., bel en reflector 
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1 Belasten zich met all3 
Bankzaken en Assurantiën 

'--·-J 

r:.,ppEBW;.:i"iRMtf KI Wi rnraru s ..;uu , c e es 

TEL. 70900 EN 10970 

GEEFT 

TENTEN IN HUUR VAN OE KLEINSTE TOT 
OE GROOTSTE AFMETINGEN. 

MAAR LEVERT OOK 

VLAGGEN, WASCHZAKKEN, 
DEKKLEEDEN MARQUISE;_N, 
ETC. ETC, ETC 

JSte1t gij er prijs op 7 
Il 

dat Uw DRUKWERK er 
keurig uitziet en tegen billijken 
prijs wordt berekend, stelt U 
dan eens in verbinding met 

1 Drukkerij C. BLOMMENDAAL \ 
J~nstraat 9. Den Haag. Telef. 70461 1 
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Hf1 LAND5TORM81AD 
ORGAAN TEN 9EHOEVE VAN 

DEN BJJZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND5rOQM 
INSTITUUT TOT SfEUN AAN HET WETTIG GEZAG. 

ADMINISTRATIE ~N REDACTIE~KONINGINNEGRACHT_50 •s-GRAVENHAGE_ 

A90NNEMENTSPRIJ5 • 11 1.:.05SE NUMMERS 
F_ 1.50 PER JAAR.. • 15 CENT. 

Naar Den Haag! Elke Vrijwilliger kenbaar aan de 
Oranje-armband. 

Elk officier in uniform ! 
Een vredelievende mobilisatie dus. 
Ter herdenking van ons 10-jarig 

bestaan! 

Het ligt in het voornemen, ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan van den 
Bij zonderen V rijwilligen Landstorm, · 
in September 1928 een bijeenkomst 
van Vrijwilligers uit ALLE deel en des 
lands te organiseeren. Tot plaats van -
samenkomst is gekozen 

Ter bevordering van de eenheid en 
het gevoel van saamhoorigheid ! 

Hoeveel zullen er komen, vijf duizend? 
Niet genoeg ! 

'S-GRA VENHAGE. 

Reeds is een Commissie van Voor
bereiding samengesteld en een voor• 
loopig programma opgemaakt. 

Alle Landstormers worden uitgenoo
digd aan de voorbereiding krachtig mede 
te werken! 
- De Gewestelijke- en Plaatselijke Land

storm-Commissiën zullen in de voor
bereiding, (waartoe de tijd met opzet 
ruim genomen is), vanzelfsprekend een 
groot aandeel krijgen! 

Jan Salie zetten we opzij. 
Voorwaarts ! 
Allen in 1928 naar Den Haag! 
Van Noord en Zuid, van Oost en 

West worden de Bijzondere Vrijwilligers 
op "onzen dag" te 's-Gravenhage ver
wacht. 

Onze Afdeelingen. 

Uit alle afdeelingen, die met een 
zwarten stip zijn aangemerkt, zullen de 
Vrijwilligers zich voorbereiden om naar 
de Residentie op te trekken. 

'.fienduizend ? 
Nog niet genoeg! 
Hoeveel dan'? 
Aan U, vrijwilligers, om ten volgende 

jare aan het Nederlandsche Volk het 
juiste antwoord te geven. 

Laat het een klinkend antwoord zijn. 

GEEN ·VERSNIPPERING! 
De Commissie van Voorbereiding voor onzen 

_Nationalen . Dag 1928 te 's-Gravenhage, was 
eenstemmig van gevoelen, dat om versnippering 
·van krachten te voorkomen, in 1928 slechts één 
landdag dient te worden gehouden. Dat zal 
onze· ,,nationale dag" zijn te 's-Gravenhage, 
voor alle Landstorm Verbanden en Korpsen 
Alle andere plannen worden derhalve aange
houden tot 1929. 

BELANGRIJKE DATA. 

15 Aug. Schietwedstrijd voor H. H. 

19 
-27 
31 
.2 en 

" ,, 

" 3 
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Officieren en Plaatselijke Lei
ders van het Vrijwillig Land
storm Verband "West-Bra
bant" te Breda, 
Landdag te Barneveld. 
Schietdag te Goes. 
Schietdag te Tholen (Z.). 

Sept. Provinciale Schietwed
strijd te Leeuwarden. 

,, Landdag te Oud-Beijer
land. 

Eerste helft van September Schiet
en Sportdag te Reeuwijk. 

Het ,,Landstormlied" 
Losse exemplaren, op mooi 
dubbel vel kunstdrukpapier 
gedrukt, met cliché van den 
B. V. L. ,,ALS 'T MOET" 

verkrijgbaar ad. f 0.10 per exemplaar 
Aanvragen, liefst voor ge he e Ie afdeelingen 
in e én s, onder gelijktijdige overzending van 
het bedrag, te richten tot het bureau der 
Administratie van het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 's-Gravenhage 

=-
Onver5ch,illig 

waa 
Ge een pakje koopt. de 9roote omzef .en 
\/lette verkoop waaróorgt U dat 5TSHA8AK 

alliid verscb 
van de fabriek In Uwe 
handen f,,omt. Dit i5 een 
der 11ele voordeelen ver. 
banden·aan 'trooken van 

Waarschuwing. 
Alle legitimatiebewijzen moeten ter 

afstempeling worden aangeboden aan 
den Plaatselijken Leider. 
Niet-afgestempelde legitimatiebewijzen 
komen binnenkort te vervallen. 

. EGMOND. 

De afdeeling Egmond van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm zal haar schietoefeningen houden 
te Egmond aan den Hoef op 16, 23 en 20 Juli en te 
Egmondbinnen op 20, 27 Augustus en 3 September. 
Telkens van 6-8 uur. De beide laatste oefeningen 
zijn tevens wedstrijden. De plaatselijke commissie 
is er in geslaagd, de bijeenkomsten nog eenige extra
aantrekkelijkheid te kunnen geven. Zoo zal o.a. aan 
iederen deelnemer een consumptie-bon worden uit• 
gereikt. 

DEURNE. 
Onze ' Landstormers hebben zich te Helenaveen 

weer kranig gehouden. Ze behaalden den len korps
prijs met 304 punten. De heer Gerrit Nelemans wJst 
beslag te leggen met 57 punten op den prijs voor 
den hoogsten korpsschutter, terwijl de heeren J. v. d. 
Heuvel, G. Nelemans en J. Haldermans resp. den 
5en, 7en en 12en prijs wisten te behalen. 

OEFFELT. 
De afdeeling Oeffelt van den Bijzonderen Vrijwil

ligen Landstorm organiseert op Maandag 15 Augus
tus a.s. een onder Jing schietconcours. Voor · dit con
cours zullen prachtige prijzen beschikbaar worden 
gesteld. 

VRIJWILLIG LANDSTORlVIKORPS 
,,lVIOTORDIENST' '. 

In de vacatui<e van Districtscommandant in 
het Verband Alkmaar, welke is ontstaan door 
het overlijden van den Reserve-Kapitein de 
Wolf, werd benoemd de le Luitenant van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Mr. L. van 
Lookeren Campagne, Breedstraat A 10, Alk-
maar. 
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. .. f hebt gij alle reeds een mooi Afdeelingsvaandel? Niet? 

1 ee 1ngen.-w . t? u· . . k O . , aarom n1e ter 1s moot wer voor een ames-comtté. 

VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND 
,,MONDEN DER MAAS". 

Als Voorzïtter van het deel Goeree en Over
flakkee van het Vrijwillig Landstorm Verband 
,,Monden der Maas", is gekozen de Heer L. J. 
den Hollander, Burgemeester te Middelharnis. 

Wegens overplaatsing naar Den Haag, heeft 
!lls lid bedankt de Heer H. A. J. Schouwman. 

Als leden zijn toegetreden de IIeeren A. W. 
Keijzer te Herkingen; F. Nieborg, Burgemees
ter te Stad aan 't Haringvliet en G. J. F. 
Gobius du Sart, Burgemeester te Ouddorp. 

BERGEN OP ZOOM. 
·Op 2 Augustus hield in het gebouw van het 

Christelijk Militair Tehuis alhier voor een zeer be
langstellend gehoor, de secretaris der Nationale 
Landstormcommissie, de Heer Boulogne, een keurige 
uiteenzetting van de organisatie en het doel van den 
Bijzonder Vrijwilligen Landstorm. Die belangstelling 
bleek niet alleen uit de groote aandacht, waarmede 
de rede van den sympathieken spreker werd gevolgd, 
maar ook uit het feit, dat aan het einde van deze 
rede, en nadat nog enkele nader gevraagde inlich
tingen waren verstrekt, het grootste deel van de aan
wezige dienstplichtigen zich voor een verbintenis bij 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aanmeldde. 
De bijeenkomst, die door de goede zorgen van het be
stuur van het Militair Tehuis en vooral door de 
wijze, waarop de huisvader, de heer De Viet, het 
den aanwezigen gezellig wist te maken, een gemoede
lijk-prettig verloop had, werd met gebed gesloten, 
waarna alsnog ter eere van H. M, de Koningin
Moeder, wie verjaardag werd herdacht, door alle 
aanwezigen behalve het "Wilhelmus", de psalm "Dat 
's Heeren zegen op haar daal" werd gezongen. Het 
was een mooie avond, die zoowel voor de leiders van 
het Militair Tehuis als voor den spreker de heer Bou
logne een succes genoemd mag worden. 

FRIESLAND. 
De provinciale schietwedstrijden van den Bijzon

deren Vrijwilligen Landstorm zullen op 2 en 3 Sep
tember a.s. op de gemeentelijke schietbaan te 
Leeuwarden plaats hebben. 

KOEKANGE. 
Op den wedstrijd in het schieten voor leden van 

den Landstorm werden o.m. de volgende punten be
haald, (geschoten werd op 100 M., maximum aan
tal punten 100.) J. H. Dolsma 95; L. Doorn 90; G. 
Broenink 86; W. Bakker 84; W. Huisman 80 en J. 
K. Meesters 80. 

Luchtwachtdienst. 
Enkele o~erkingen over luchtaanvallen. 

(V e1·volg). 

Begin 191§ verschenen de eerste Gotha 's 
boven Parijs. ltDezc waren bewapend met drie 
mitrailleu:tS en waren, met het oog op de zicht
baarheid, zwart geschilderd. 

Voor de verdediging tegen luchtaanvallen 
moest in Frankrijk alles worden georganiseerd. 

In de eerste plaats was het noodig een alge
meen plan van verdediging vast te stenen, het
geen tot groote moeilijkheden aanleiding gaf, 
omdat er niet alleen niets bestond, maar ook 
ómdat men telkens stuitte op administratieve 
bezwaren, terwijl bovendien de meeste diensten 
hunne zelfstandigheid niet wilden prijsgeven, 
zoodat goede samenwerking te wenschen 
overliet. 

Voor de marine werden zoeklichten van de 
kust beschikbaar gesteld, terwijl in Parijs zelve 
bij alle mogelijke constructeurs werd gezocht, 
om zoeklichten te krijgen, die voor het buiten
land in aanmaak waren en die met eenige 
wijziging voor verticaal gebruik geschikt te 
maken waren. 

De bevolking was zeer ontevreden over den 
vliegdienst, hetgeen zóó sterk in de volksver
tegenwoordiging tot uiting kwam, dat in Maart 
1917 de minister van Oorlog tot aftreden werd 

genoopt en eveneens kort daarop de chef van 
den vliegdienst. 

Zelfs werd in de Parijsche pers het voorstel 
gedaan, met de Duitschers een overeenkomst te 
sluiten, om het luchtbombardement te staken. 

De verdedigingsmiddelen tegen luchtaan
vallen voor Parijs werden verdeeld in~ 

a. passieve verdedigingsmiddelen, als lucht
wachtposten, rookcomauflage, barrage-ballons 
en schijnobjecten voor waarschuwing, verhin
dering -van oriënteering en misleiding; 

b. actieve verdedigingsmiddelen, als vlieg
tuigen, luchtafweergeschut, mitrailleurs en 
zoeklichten, met taak de vijandelijke vliegtui
gen van hunne route af te brengen, hen ernstig 
te beschadigen, of wel tot dalen te brengen, 
vóór zij hunne opdracht hadden kunnen vol
brengen. 

Bij het begin van den oorlog vroegen de 
beschermende vliegescadrilles tijdig gewaar
schuwd te worden van de nadering der vijan
delijke vliegtuigen en werden in verband hier
mede in November 1914 6 luchtwaehtposten 
opgericht bij wijze van proef. Spoedig daarop 
beval de gouverneur van Parijs de oprichting 
van een 26-tal luchtwachtposten. · 

Deze waren echter allen verschillend georga
niseerd en verspreid, volgens de inzichten 
hunner commandanten, terwijl zij zelven voor 
de installatie zorg moesten dragen, zonder dat 
het iets mocht kosten. 

Eind Mei 1915 werd het aantal posten uit
gebreid tot 38, terwijl er meer samenwerking 
in kwam en aan het hoofd een kapitein werd 
gesteld, aan wien een luitenant werd toegevoegd. 

Eind 1915 was het aantal posten opgevoerd 
tot 46. 

Aan het personeel der luchtwachtposten werd 
als eisch gesteld, dat het de natiqnaliteitsken
merken der luchtvaartuigen van buiten kende, 
terwijl platen met teekeningen van verschillende 
vliegtuigtypen en nationaliteiten werden ver
strekt. Eind 1916 bedroeg het aantal posten 64. 

Enkele luchtwachtposten kregen lappen 
in T-vorm, die op den grond uitgespreid, aan 
de omhoog zijnde vliegers konden aangeven de 
richting, genomen door de vijandelijke vlieg
tuigen, terwijl de posten door optische seinen 
met de eigen vliegers verbinding konden 
opnemen. 

In 1917 werd de kring van posten uitgebreid 
tot 79, waardoor het mogelijk was gedurende 
de groote raids op Parijs 1 uur en 5 minuten 
gewaarschuwd te zijn, vóór de eerste bom viel. 

Deze luchtwachtposten waren opgesteld in 
concentrische cirkels, waarvan de kleinste een 
straal van + 40 K.M., de grootste een straal 
van + 120 K.M. had. 

Er waren 6 van die boogvormige opstellingen 
van luchtwachtposten ten Noorden van Parijs 
en 2 ten Zuiden. Zij waren op de meest waar
schijnlijke vliegroutes vooruitgeschoven en wel: 
langs het dal van de Oise, het dal van de Marne 
en de spoorwegen van Creil en Villers-Coteret. 

De luchtwachtposten in het Noorden hadden 
op denzelfden cirkel een afstand van 14 K.M., 
in het Zuiden van 20 K.M., terwijl de afstand 
tusschen twee cirkels ± 15 K.M. bedroeg. 

De posten der verschillende cirkels waren 
zoodanig geplaatst, dat zij elkanders intervallen 
dekten. 

De posten waren meestal geplaatst op hooge 
gebouwen met ruim uitzicht en waren door 
dubbele telefoonlijnen met het hoofdkwartier 
verbonden. 

De sterkte der posten in het Noorden was 8 
man, in het Zuiden 6 man. Elke post werd door 
een onderofficier gecommandeerd. Geregeld 
werd door een ploeg gedurende 2 uur waarge
nomen. 

De meldingen van een waarnemer werden 
door den postcommandant gecontroleerd ( die 
onmiddellijk werd gewaarschuwd). Overdag 
werd door één man, 's nachts door twee man 
waargenomen. Opgemerkt wordt, dat elke post 
voorzien was van 2 prisma-kijkers. Het verstrek
ken van gekleurde brillen, teneinde vermoeid
heid der oogen te voorkomen, is zeer gewen.sc.ht. 

Zoodra een vliegtuig werd waargenomen en 
gemeld aan het Hoofdkwartier, moest de offi
cier van dienst daar allo maatregelen nemen, 
bestaande uit het waarschuwen der nevenlucht
wachtposten en der artillerieposten in den 
bedreigden sector. 

Zoodra een aanval zich teekende, werden ook 
de bij den luchtafweer betrokken diensten ( ook 
de civiele) gewaarschuwd. 

Was er geen twijfel meer over 's vijands 
bedoelingen, dan werd de bevolking gewaal'
schuwd door middel van hoornsignalen, 
sirenes, enz. 

Op het hoofdkwartier van het Compretranché 
de Paris was in een der lokalen een groote 
kaart van Frankrijk opgehangen, waarop alle 
bijzondere gegevens stonden aangeteekend. 

De meldingen werden op deze kaart aangc
teekend, waardoor men de route der vijandelijke 
vliegtuigen kon volgen. Doordat er voortdmcnd 
verbinding was met de luchtwachtposten en de 
meldingen op de kaart werden gevolgd, kon het 
hoofdkwartier in geval van alarm nagaan, de 
vordering van de route der vijandelijke 
luchtvaartuigen, hun aantal, hunne verschijnii1g 
in verschillende sectoren en het vermoedelijk 
aanvalsobject. 

Verder kon het hoofdkwartier constateeren 
de resultaten van de luchtafweer. 

Door deze wijze van handelen kon de grootte 
van het gevaar worden nagegaan en bestond 
dus de mogelijkheid: 

le. de bevolking van Parijs tijdig te 
alarmeeren; 

2e. den duur van liet alarm zoo hort moge
lijk te doen .zijn. 

Vaandels voor onze 
Plaatselijke Af deelingen. 

In verschillende gemeenten zijn onze 
afdeelingen reeds in het bezit gekomen 
van een vaandel of een banier. 

Dit initiatief wordt ten zeerste toe
gejuicht. 

AL onze afdeelingen moeten zulk 
een banier hebben, om bij officieele 
gelegenheden daarmede te kunnen 
verschijnen; zooals landdagen, Konin
ginnefeesten, inhalen van een nieuwbe
noemden Burgemeester enz. 

Laten wij daarmede allen nu eens 
spoed maken en voortvarendheid be
toonen. 

Begin maar vast met de oprichting 
van een Damescomité te bewerkstel
ligen. Wij van onzen kant zullen daarbij 
een handje helpen, n.l. door 

een prijsvraag voor vaandels 
uit te schrijven. 

Wij wekken allen, die de kunst van 
teekenen verstaan, een ontwerp voor 
zulk een banier te maken en gekleurd, 
met een nauwkeurige omschrijving, te 
willen inzenden aan onze Redactie. 

Het ontwerp dat bekroond wordt, 
zal in ons blad worden afgedrukt. 

De winnaar ontvangt een bedrag van 

vijftig gulden. 
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TWEEDE BLAD. 

De ,,Communistische Gids" schrijft ... 
,,Nu één van tweeën: gij zijt enkel tegen het mili

tarisme en duldt dus al de smartelijke uitwassen van 
het kapitalisme, of ge zijt tegen het kapitalisme, 
den kapitalistischen staat in zijn geheel. 

Welnu, in het laatste geval strijdt dan niet tegen 
een gevolg, maar tegen een stelsel, en als ge een 
stelsel bestrijdt, doe het dan zoo, dat ge de grootst 
mogelijke resultaten kunt verwachten. 

Dan is uw taak in het leger te gaan en het leger 
te veroTeren vool' de revolutie, voor de zaak dér 
arbeidersklasse en der menschheid. 

Dan moet ge de soldaten en matrozen leeren de 
wapenen te gebruiken voor hun 'l)elang, dàn zult ge 
meester wo1·den over de gewapende weermacht, en de 
bourgeoisie, ook uw doodsvijand, immers oorlogsver
wekker, uw wil opleggen. 

Dan kunt ge de maatschappij, wanneer ge de zege
vierende macht zijt geworden, uw vredeswil opleggen. 

Een andere weg is er niet. Al het andere, de ge
schiedenis bewijst het, moge te respecteeren zijn, 
maar doelmatig sociaal nut werpt het niet af, Het 
individu heeft in de massa-formatie, de zoo gesmade 
massa, in het millioenen-verbond niet die beteekenis 
meer. Opstanden in het leger, op de vloot of waar dan 
ook, zijn geleid door practische anti-militairen, die 
dnarmee de maatschappij geweldig vooruitstuwden. 

Daarom, anti-militaristen, in het leger - naar de 
massa; tegen den naderenden oorlog uw taak ver
vuld! 

Weg met het kapitalisme! 
Hier met de wapens!" 
Wat leven we toch in een vrij land! 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm en 
Staatsbezuiniging. 

Verschenen is het zesde verslag (1926) van de 
Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besl. van 20 Dec. 
1920, de z.g.n, Bezuinigingscommissie. 

De Commissie heeft bij haar werkzaamheden den 
zeer sterken indruk gekregen. dat bezuin1ging in 
grooten stijl op de Staatsuitgaven en verdere be
langrijke terugbrenging van de eindcijfers der Staats
begrooting nog steeds zeer noodzakelijk is. Zij meent 
dan ook goed te doen nadrukkelijk te wijzen op de 
onjuistheid van en het gevaar schuilende in de van 
tijd tot tijd in het openbaar uitgesproken gedachte, 
,,dat thans het oogenblik begint aan te breken, waar
op de algemeene bezuinigingsactie beëindigd mag 
worden". 

De lijnen, welke de Commissie bij den bezuinigings
arl.Jeid gevolgd zou wenschen te zien, heeft zij vast
gelegd in een schrijven aan den Voorzitter van den 
Ministerraad, In de opsomming treft men ook het vol
gende aan: 

,Het brengen van meerdere eenheid in die 
Staatsorganen, welke een overeenkomstig doel 
nastreven. B.v. marechausse·e, politietroepen, 
Rijksveldwacht, gemeentelijke politie - ten 
deele - Bijzondere Vrijwillige Landstorm, bur
gerwachten". 

Wij (Red. Landstormblad) gelooven, dat de 
Bezuinigingscommissie den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm en de Burgerwachten, om het 
belangrijk vele wat hier voor een minimaal be
drag wordt verkregen, wel buiten beschouwing 
hntl kunnen laten. 

Wij hebben nimmer gemerkt, dat het terrein 
waarop de Bijzondere Vrijwillige Landstorm ar
beidt, ook maar voor een gering deel samenviel 
met dat van de actieve politieorganen als de 
marechaussee, de politietroepen, de Rijksveld
wacht of de gemeentelijke politie, zoodat door 
samenkoppeling gelden konden worden uitge
spaard. 

Ook het terrein, waarop de Burgerwachten 
al'beiden, is scherp van het onze gescheiden. 

le. Is de Burgerwacht een niet-militaire 
organisatie, terwijl de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm optreedt als gemobiliseerde troepen-
macht. · 
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2e. Staat de Burgewacht niet ter beschikking 
van de Rijksregeering, doch van den Burgemees
ter ter plaatse. De Burgerwacht is dus aanvulling 
der plaatselijke politie. , 

Deze twee belangrijke verschillen hebben als 
gevolg gehad, dat het organisatie-stelsel van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in alle dee
len afwijkt van dat der Burgerwachten. Samen
voeging zou dan ook volslagen desorganisatie 
tengevolge hebben. 

DE OPSTAND TE WEENEN LEERT ONS . .. 

dat de socialistische propaganda ten goede 
komt aan de actie van de communisten. 

dat de socialisten trachtten uit elke revolutio
naire situatie zooveel mogelijk munt te slaan, 
om de staatsmacht in handen te krjjgen. 

dat van een socialistisch bestuur geen kracht 
uitgaat, om de communisten en het rapaille in 
toom te houden ; 

dat gevaarlijke onlusten, na langdurige revo
lutionaire propaganda, plotseling kunnen uit
breken; 

dat het bestaan van onwettige gewapende 
organisaties steeds groot gevaar oplevert voor 
het leven van den staat. Dit geldt voor den 
republikeinschen Schutzbund der socialisten 
zoowel als voor de contrarevolutionaire fascisti
sche organisaties. 

Uit de pers. 
In "De Gelderlander", R. K. Dagblad, van 

1 Aug. j.l. schreef de heer H. J. Kamevaar een 
flink artikel, waaraan wij het navolgende ont
leenen: 

Ik kan mij wel voorstellen, dat bij velen, die 
de zaak oppervlakkig beschouwen, een zekere 
weerzin ontstaat, als men hen verzoekt vrijwillig 
- zij het ook in bepaalde omstandigheden - de 
wapenen op te nemen; om de eenvoudige reden, 
dat ik zelf door-en-door pacifist ben, dat ik den 
oorlog verafschuw als een groot kwaad, dat ik 
wars ben van militaristische gezindheid. 

Dat neemt echter niet weg, dat ik mij bewust 
ben, dat Nederland zich noch tegenover een bui
tenlandsche, noch tegenover een binner.landsche 
aanrander moet slachtofferen: dat de zaak 
van vrede niet gebaat zal zijn, indien wij 
als Nederlanders in een vreemd leger - althans 
onder vreemd regime - of in een "eigen" rood 
leger dienen. In dit laatste verband moge ik even 
aanhalen, wat onlangs het Soc. Dem. orgaan de 
,,Voorwaarts" schreef: ,,Dan meteen voorgesteld, 
dat het Ned. leger verdwijne en vervangen worde 
door een op dezelfde voet samengestelde en met 
denzelfden geest bezielde arbeiderswacht als in 
Oostenrijk bestaat: dan weg met de reactionaire 
burgerwachten: dan de weermacht onttrokken 
aan den wil der bourgeoisie en feitelijk in han
den van het proletariaat." 

Communistische films. 
De films gereed, 

De Internationale Arbeiders Hulp is er in geslaagd 
door middel van haar Film-afdeeling te Berlijn den 
weg naar West-Europa te openen voor de volgende 
films: 
1. Honger in Sovjet-Rusland. Opgenomen in 1921. 
2. Langs de Wolga. Opgenomen in 1921. 
8. Het Congres der Oostersche volkeren in Ba1'u. 

Opgenomen in 1922. 
4, Het Derde Congres der Communistische Inter-

nationale, idem. 
5. Vijf jaren Sovjet-Rusland. Opgenomen in 1922. 
6. I1- Ruslands Schaduw. Opgenomen in 1923. 
7. Moeder en Kind in Sovjet-Rusland, idem. 
8. Het Roode Leger. Opgenomen in 1923. 
9. Kindertehuizen en Kinderverzorging in Sovjet

Rusland, idem. 
10. De Eerste Mei 1922 in Moskou. Opgen. in 1922. 
11. De laatste reis van een Russischen diplomaat. 

Opgenomen in 1924. 
12. Lenins Dood. Opgenomen in 1924. 
13. In het hart van het Roode Rusland, idem. 
14. Het Vijfde Congres der Komintern, idem. 
15. H;et wonder van Iwan, den soldaat, idem. 
16. De Mei der volkeren. Opgenomen in 1923. 
17. Honger in Duitschland, idem. 
18. De I. A. H. en haar werk in Rusland. 
19. De Propaganda-film voor de I. A. H. 
20. Zijn Roepstem. 
21, Het Huis Golbiny, 
22. Het zwarte Goud. -·· 

BROUWERIJ 

,,DE SLEUTEL" 

DORDRECHT 

- Opgericht 1433 -

23. Het roode Stadion. 
24. De Worsteling. 
25. De Schat. 
26. ,,Johannis-feest" (speciale film ten dienste der 

anti-godsdienstige propaganda evenals de vol
gende). 

27. De Coöperatie in het Dorp. 
28. De Ster en de Halve Maan. 
29. De zwarte Turban. 
30. Tamilla (verfilmde roman van Duchesne). 
31. De Stationschef (verfilmde vertelling van Pusch

kin). 
32. De Eeuwige Eechtgenoot (verfilmde roman van 

Dostojewski). 
33. De Dekabristen, 
34. Stenka Rasin. 
35. Mesz-Mend (verfilmde roman van Jim Dollar). 
36. Pop met millioenen (verfilmde comedie van 

Ozep). 
37. Ibikus (verfilmde roman van Tolstoï). 

Behalve deze I. A. H.-films zijn er dan nog de films 
van de Prolet-kino: 
1. Pantserkruiser Potemkin. 
2. De Bocht des Doods. 
3. Hamburg op de Barrikaden (verfilming boek van 

Larissa Reisnes). 
4. De Zwarte Zondag. 
5. Een Zesde Deel der Aarde. 
6. Polikuschka. 
7. Tien dagen, die de Wereld deden wankelen. 
8. De wevers. 

(Uit "Ik zal Handhaven"), 

V .. f? enIJn ... o . 
De "Spotternij Of Sotternij "-schrijver. 

Dat "Het Volk" een drietal feuilletons dorst 
plaatsen met kleineerende en minderwaardige 
uitlatingen over het optreden van den generaal 
Van Heutsz, op het groote moment, dat diens 
stoffelijk overschot te Amsterdam ter aarde werd 
besteld, is een onwaardigheid, die wij zelfs van 
,,Het Volk" niet hadden verwacht. 

Dat echter de "Spotternij Of Sotternij-schrijver 
van "De Telegraaf" eveneens de Van Heutsz-her
denking aangrijpt om zijn overkropt anti-milita
taristisch gemoed te luchten, is een handeling, die 
niet nader .valt te kwalificeeren. 

Geen anti-militaristisch orgaan kon beter me
dewerker verlangen dan dezen sarcastischen man, 
die met een glimbch op de lippen zijn lezers ver
gast op kwasi-amusante venijnige pennevruchten. 

Wilt ge stelselmatig aantasten van het begrip 
"vaderland" constateeren Y Lees de rubriek 
,,Spotternij Of Sotternij ". 

Wilt ge U overtuigen, dat deze scribent met 
zijn leuze "Le ridicule tue ", dagelijks tracht de 
groote massa van zijn lezers meer ontvankelijk te 
maken voor anti-militaristische ideeën, die straks 
den revolutionnair gezinden "geestverwanten'' 
zullen ten goede komen, ga dan zijn dagboek na. 

Dag na dag, week aan week, zonder ophouden 
werkt deze man in een richting, die gevaarlijk 
dicht nadert aan die van sommige revolutie-pro
pagandisten. 

Voor een groot dagblad is dat niet zonder be
clenking. 

'(I. z. H.) 

N.V. Hed. Caoutchouc en Cutta Percha fabriek 
v.h. BAKKER é:J ZOON 
RIDDERKERK .,. HOLLAND 

FABRICEERT: 

TECHNISCHE RUBBER ARTIKELEN 



DE EEREWA€HT-- TB HEERLEN IS JULI -1927. 

H. M. inspect~ert de eerewacht. Het Korp.svaandel bren;gt het saluut. De gewereu. zijn- gep:resenteerd; 

BEZOEK VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE AAN ZUID-LlMBURG 15 JULI 1927. 

De Limburgsche Jagers van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm trekken 
op voor de eerewacht voor H. M. de Koningin. Op den voorgrond de Comman

, . dant Luit. Kol. L. D. L. M. Coenegracht, en de Res. le Luit~nant 
Na afloop van de eerewacht. Ook de bekende Voorzitter der Gewestelijke 
Landstorm Commissie in Limburg Mgr. Dr. H. A. Poels kwam een kijkje nemen. 

·. , Jhr. J. A. I. H. Graafland. 

Oprichting van een Korps 
,,Bereden Vrijwillige 

Landstorm''? 
Nog een zwak gedeelte Ïn 
de l(Jfn,dstormorganisatie. 

· wanneer we de wereldgebeurtenissen, dichtbij 
en veraf, nauwkeurig volgen, merken we steeds 
.meer het geweldige dreigende gevaar der Sovjet
politiek op. Het bolsjewisme is juist dáárom zoo 
gevaarlijk, omdat het niet alleen van buitenaf 
aanvalt, maar ook inwendig-tegelijkertijd de 
rust verstoort, om op deze wijze, in één oogen
blik èn in front èn in den rug èn op de flanken 

van zijn tegenstanders te kannen attakeeren. 
Dit gevaar is grooter dan het ooit tevoren is 

geweest ; het is veel ernstiger geworden. Het 
bolsjewisme bedreigt niet alleen enkele, Rus
land omringende, landen, maar ook g{lheel 
Europa, ja zelfs geheel de wereld. · 

Indië wordt stelselmatig vergiftigd, China 
wordt bewerkt, ook in Amerika en Afrika wordt 
hun propaganda steeds sterker en intensiever. 

En ons land kan ook aan hun sluiperige 
werkwijze niet ontkomen en het is zaak hunne 
krachten niet te onderschatten. 

"Paraat en waakzaam", zij daarom ons 
wachtwoord, opdat we op alle mogelijke 'ge-
beurtenissen voorbereid zijn. · 

In dit verband moet het ons verwonderen dat 

de bijzondere vrijwi1ige landstorm niet over een 
ruiterafdeeling beschikt. 

Een ieder weet nog wel vanuit den mobili
satietijd hoe veel men kon bereiken bij oproerige 
bewegingen met één enkele afdeeling bereden 
politie, marechaussée, cavalerie of artillerie. 

Hi;it moreele overwicht van den ruiter op de 
massa is groot en de kabaalmakers die thuis of bij 
kameraden pochen op hun "moed die ook niet ge
schokt zal worden door ruiters-te-paard", zoe
ken in den regel in portieken of zijstraatjes een 
veilig heenkomen waneer zulke ruiters komen 
opdagen. 

Naast het nuttige werk van patrouilleeren, 
straten afzetten, kunnen ruiters in . woelige 
tijden schitterend voor ordonnans- en verken-



ZIERIKZEE, 8 JULI 1927. 

Uitreiking van een vaandel aan de afdeeling Schouwen en Duiveland van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De uitreiking der schietprijzen geschiedde door den sympathieken Burge
meester van Zierikzee, Mr. A. J. F. Fokker van Crayesteyn van Rengerskerke. 

ningsdoeleinden gebruikt worden, evenals voor 
het beveiligend begeleiden van convooien. 

Vooral het laatste zal meermalen voor. kun
nen komen en toch ... kan de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm nog niet over eigen bereden 
manschappen beschikken. Hoe eigenaardig, 
maar tevens hoe gevaarlijk. Een zoo groot en 
betrouwbaar goed georganiseerd orgaan als de 
Bijwndere Vrijwillige Landstorm moet een rui
tercorps hebben, kan niet zonder. 

Hoevelen zijn niet in het bezit van een eigen 
rij- of jachtpaard, hoevelen rijden niet bij de 
landelijke rijvereenigingen en hoevelen die rijkun
stig onderricht genoten hebben kunnen zich het 
gebruik van een goed paard voor dit doel niet 
verzekeren 1 

Een ruitercorps, al zou het dan niet al te om
vangrijk zijn in den beginne, kan zeer zeke1· op
gericht worden en waar een ieder toch onge
twijfeld de noodzakelijkheid en het practisch n'Ut 
ervan wel inziet, twijfelen we er niet aan of bin
nen afzienbaren tijd is de voortvarende Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm in het bezit van een 
ruitercorps dat er zijn mag. 

Op de organisatie zooals we ons die in hoofd
trekken ongeveer gedacht hadden, en wat er 
mede samenhangt willen we een volgende keer 
eens iets dieper ingaan, om nu te besluiten met 
een vriendelijk doch dringend verzoek aan allen, 
die iets voor bovenstaand plan gevoelen, schrif
telijk hun sympathiebetuiging te willen inzen
den, om daardoor spoedig reeds eenig idee te 
kunnen vormen omtrent de kans van slagen .van 
dit plan. 

Deze inzendingen worden ingewacht aan het 
adres der Redactie van het Landstormblad. 

W. SLOB, 
Res. Luit. Huzaren. 

Hoofddorp. 

NASCHRIFT. Wij behoeven aan dit stuk van den 
heer Slob weinig toe te voegen. Het verdient alle 
toejuiching en medewerking! 

De woelingen van het communisme. 
Grove ophitsing van het volk. 

De gedragslijn van het wettig gezag in de be
strijding van de revolutionaire elementen is zoo
wel hier als in Nederlandsch-Indië schijnbaar 
nog niet positief bepaald. Het is een algemeene 
klacht, dat er nog te veel "geschipperd'' wordt, 
wat bij velen den indruk wekt, dat onze regee
ring den beslisten openlijken strijd niet goed aan
durft (om welke reden dan ook) of, wat onze 
meening is, meer heil verwacht van de verde
digende tactiek van iemand, <lie zich buitenge
woon , sterk waant en slechts de zwakke aanval
len afslaat en dan nog alleen, als deze te ver 
worden doorgezet; alzoo de tactiek van zoo
veel mogelijk negeeren. 

Hoe het ook zij, onze communisten en aanver
wante revolutionairen reageeren den laatsten 
tijd geweldig op de te ver gaande verdraag
zaamheid van het Gezag; steeds treden zij bru
taler en driester op en ontplooien hunne pro-

ZIERIKZEE, 8 JULI 1927, 

Toespraak van den Heer L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie, tot de verzamelde Landstormers .. Op den voorgrond de 
bekende Heer P. G. Laernoes en den Verbandscommandant, Maj. D. J. Gorter. 

paganda op een wijze, die thans nog alleen 
maar in Nederland mogelijk is. En als de regee
ring dan eindelijk gedwongen is hier of daar, 
waar het al te erg wordt, in te grijpen, gebeurt 
dit met een omzichtigheid, voorzichtigheid en 
geheimzinnigheid, alsof zij van te voren reeds 
hare excuses aanbiedt voor hare bemoeizucht. 
Dan moeten er eerst vragen gesteld worden in 
de Tweede Kamer, die op diplomatieke wijze be
antwoord worden om het Nederlandsche volk, 
dat voor het overgroote gedeelte dat handjevol 
oproerkraaiers zoo gaarne den mond zou wil
len snoeren, op de hoogte te stellen van de een 
of andere oproerige gebeurtenis. 

Waarom niet openlijk den strijd aangebonden? 
Wat zou het spoedig afgeloopen zijn met al die 
revolutionaire bijeenkomsten, waarop het gezag 
wordt aan gevallen en tot geweldadige deelna
me wordt opgeruid, als onze regeering den strijd 
met open vizier aankondigde en dezen strijd ook 
met al haar kracht streed! 

Ook de lagere gezagdragers zouden dan weten, 
hoe te handelen in de beteugeling van het com
munisme. Onlangs bleek toch weer, na de ont
dekking van een gevaarlijk complot van commu
nistische Hongan,, f!ie, uitgewe:ret1 uit Frank
rijk, in onze mijnstreek waren beland dat het nog 
heel wat voeten in de aarde had om deze sujet-
ten over de grens te krijgen, want ...... er waren 
van regeeringswege bedenkingen ! 

Bij de behandeling van de Vreemdelingenwet 
in de Tweede Kamer werd met ernst de bepaling 
verdedigd, die inhield, dat vreemdelingen, die 
eenige maanden in Nederland woonden, alleen 
met toestemming van den Procureur-Generaal of 
zelfs den Minister van Jnstitie, uitgewezen kun
nen worden. 

En hieromtrent werd zelfs nog het advies van 
politie-autoriteiten gevraagd. Neen, integendeel, 
het moet algemeen bekend zijn, dat het mogelijk 

is, dat revolutionaire vreemdelingen vlugger het 
_land uitvliegen, dan dat zij er gekomen zijn. 

Het Nederlandsche volk wordt onrustig bij die 
gedurige revolutionaire plagerijen. Zijn geduld 
_raald uitg·eput; het eischt van onze gezagdra
gers krachtige daden om het te beschermen bij 
·de vreedzame uitvoering van zijn evolutie-pro
gramma. 

Moeten wij ook hier wachten tot de revolutio
naire i,dee zoo ver is doorgedrongen, dat er in 
·onze maatschappij stukken gemaakt worden, en 
deze tot schade en schande van den Nederland
schen stam moeten worden gelijmd? 

Zóowel Engeland als Frankrijk, waar de com
munisti:sche propaganda haar funeste gevolgen 
,reeds deed voelen, geven ons het voorbeeld door 
de openlijke oorlogsverklaring der regeeringen. 
Ook Duitschland heeft zijn berustende houding 
laten varen. Is het niet typeerend, dat op dit 
oogenblik in 't democratisch Saksen mogelijk is, 
dat de communistische afgevaardigde en leider 
der "Arbeitersstimme", Rener, wegens beleedi
ging in de pers tot 5 maanden gevangenisstraf is 
veroord('leld, en de Landdag reeds toestemming 
tot de strafvervolging gegeven heeft? Als wij de
zen maatstaf in ons koninkrijk voor onze com
munistische afgevaardigden zouden aanleggen, 
zaten reeds vele Hoogedelgestrengen en Wel
edelachtbaren thans ook te brommen, of ...... 
zouden wat kalmer en voorzichtiger zijn! 

'~ «, * 
Moet het Nederlandsche volk dulden, dat naar 

aanleiding van de plechtige ter aardebestelling 
van den oud-gouverneur-generaal Van Heutsz, 
een zijner grootste zonen, de "Tribune'' durft 
schdjvèn: ,,De bloedhond Van Heutsz'' - en 
het 'l'we.ede Kamerlid L. de Visser - die elk 
jaar voor zijn opruierij van het belastinggeld 
5000 gulden opstrijkt - in een protestvergade
ring durft op te hitsen door o.a. te zeggen: 



"Van Heutsz is de held van het roovergespuis 
van de schandelijkste gauwdievenbende en beest
achtige moordenaars. Van Heutsz is een groot
moor<lenaar1'. 

Dat zegt een blad, dat de massa moorden van 
een Lenin, een Trotzky, een Tsjeka goedkeurt! 

En nergens hoorden of lazen wij, dat deze be
leedigers van niet alleen het wettig gezag, maar 
van het overgroot deel van ons volk, strafrech
telijk worden vervolgd. 

Het Nederlandsche volk eischt, dat hieraan 
een einde kome, al behoeft het dan niet te ge
beuren op de wijze, die thans in Rusland wordt 
toegepast, waar men de ,,andersdenkenden'' ( en 
uat nog wel tegenover een kleine minderheid, 
die door bloed-ten·orisme regeert) eerst vijf da
gen aan een lijk bindt om hun dan het verlos
sende genadeschot te geven. Neen, die mensch
onteeronde wreedheden blijven gereserveerd voor 
het communisme - wij eischen alleen een stop
zetting- der propaganda en een openlijken strijd 
tegen de vertolkers der revolutionaire leer, tegen 
de met Russisch geld betaalde volksmisleiders. 

Wij mogen niet langer dulden dat het Neder
landsch Syndicalistisch Vakverbond een landdag 
houdt op gemeentelijk sportterrein (Arnhem) 
en daar, na storting van eenige guldens in de 
gemeentekas, mag verkondigen : ,,In eigen scher
pe en onverzoenlijken klassenstrijd kan de arbei
dersklasse zich ontdoen van de knellende banden 
der moderne loonslavernij en van het knevelende 
gezagsregiem van den staat, van elken staat". 

Zucht men niet algemeen: Hoe bevrijden wij 
het vrije Nederland? 
. Het wordt werkelijk tijd, dat de regeering hare 

houding ten opzichte van de aanranders van het 
Wettig Gezag bepale en dan met kracht deze 
houding in toepassing brenge. Het is juist in de 
kringen van V rjjwillige Landstormers en burger
wachters - de bedwingers van het revolutiege
vaar - dat men zich schouderophalend afvraagt: 
Maar doet de regeering niets 1 Laat die alles 
maar toe? Lezen onze regeerders niet het maand
blad van den Nationalen Bond tegen Revolutie 
"Ik zal handhaven' 1

1 waarin kort en bondig alle 
gezagsaanrandingen vermeld staan? 

Weten zij niet, dat op een openbare kweek
school voor onderwijzers te Rotterdam een revo
lutionaire leeraar bij het rondschrijven voorbeel
den op het bord geeft als: ,,Leve Rusland! Leve 
Lenin! Leve Trotsky!1' en dat een leerling die 
er aan toevoegde: ,,Leve Koningin Wilhelmina 11 

in 's leeraars oog geen goed meer heeft kunnen 
doen? 

Dat er ook hier te lande officieele Russische 
bureaux zijn. 0 ! alleen voor den handel, zeker 
al_lee~ voor den handel.. .... zoolang het tegendeel 
met 1s gebleken. En dat er bij ons communisten 
werken in belangrijke functies in verantwoorde
lijke betrekkingen, zelfs aan Rijksbureaux van 
beteekenis. 

Heeft onze regeering de onderwijzers te Scho
ten, die weigerden de herdenkingsplaat van H. 
M. Jubileum aan de leerlingen uit te reiken we
gens dienstweigering ontslagen? Neen, zij d~ldt, 
dat ondergeschikten voortgaan het gezag van 
den meester te ondermijnen, in plaats van krach
tig op te treden, zooals het een verantwoordelijk 
'(n.l. tegenover het geheele volk) gezag betaamt. 

Als de regeering een goed voorbeeld gaf, hoe 
te_gen revolutionaire ambtenaren opgetreden 
dient te worden, zou het niet noodig zijn, dat 
men, zooals het nu veelvuldig gebeurt het elkaar 
geheimzinnig toefluistert, dat die en die, soms 
hooggeplaatste rijksambtenaren, actief-revolu
tionair zijn, doch zou de angst voor de gevolgen 
van het eerlijk, frank en vrij stelling nemen 
tegenover die personen niet bestaan. 

Er is wel een officieele commissie van officie
ren geweest om te onderzoeken, of een zeker offi
cier, die tegen het Gezag ageerde, al of niet ont. 
slagen dient te worden. Het resultaat was niet 
wijfelachtig. Maar waarom niet consequent op
getreden tegeno~er de niet-militaire gezags-aan• 
randers, die ook - evenals sommige roode bur
gemeesters - elke maand hun handen uitstrek
ken om in klinkende munt de zegeningen van 
Vadertje Staat te ontvangen. 

Zoolang ons volk het noodig vindt, dat er een 
weermacht bestaat, dient de regeering als uit
voerster van den volkswil ( 1 Red. Landstorm
blad) maatregelen te treffen, dat de tucht niet 
ondermijnd wordt, en moet het onmogelijk zijn 
d<\t 't revolutionaire roode spook onze kazernes 
kan binnensluipen in den vorm van communisti
sche soldatenbladen, ,,De Rotzooi" of (to Amers
foort) 1,Op de Bon''. Hierin worden tooh onze 
~~.die. medegezagdragers zjjn,. 02 aIIer.W,. 

wijze beleedigd en gekleineerd, met het kennelijk 
doel de tuchteloosheid te bevorderen. 

Waarom schuift de regeering hare verant
woordelijkheid in dezen van zich af en draagt zij 
aan de militaire commandanten op de commu
nistische propaganda onder de militairen tegen 
te gaan, waar het voor haar zoo gemakkelijk 
zou zijn de vergiftige bronnen te vernietigen? 

Er is nu algemeene actie met het oog op de 
komende herhalingsoefeningen van dit jaar; dus 
actie buiten de kazernes. Vooral de Internationale 
Roode Hulp (I. R. H.), die het speciaal opneemt 
voor de militaire rebellen, ,,de slachtoffers der, 
militaire terreur", zooals zij zo noemt. (Is het 
niet sterk, dat juist de communisten het altijd 
hebben over "terreur"?) 1 bewerkt nu reeds de 
a.s. soldaten. Het volgende artikel is voldoende 
om aan te toonen, van welk allooi die actie is : 

"In de kazerne wacht een maal van ...... bruine 
boonen. Bla~ van officieren zetten grooten 
bek op. De soldaten loopen tezamen, de a1·beiders 
gekoejeneerd als kwajongens, uiten hun . haat 
tegen het mensch-onteerend militarisme, zingen 
de Internationale. De wacht weigert te schieten, 
een halve gare officier doodt een arbeidersjon
gen. Dat was Assen! 

In de rechtzaal wordt medegedeeld, dat de 
officieren op de militaire justitie kunnen reke
nen. Een jaar en twee maanden gevangenisstraf. 

September 1927 ... weer herhalingsoefeningen. 
Nog zucht de makker in den kerker. Versuft! 

En weer zullen de arbeiders in het apenpak 
gepest en gehoond worden door de malle gesterde 
beroepsmoordenaars, en als ze protesteeren, de 
cel in te gaan1 als ge niet Uw solidariteit be
toont met de geknevelde soldaten! VOORUIT 

DAN!" 

En als er in den a.s. herfst slachtoffers vallen, 
dan, ja dan komen de gemoederen op het Bin
nenhof weer even in beroering, en worden weer 
eenige "gesterde beroepsmoordenaars' 1 ter ver
antwoording geroepen. 

Doch de werkelijke aanstokers; de intellec
tueele daders van het militair verzet, kijken 
vanaf een veilige plaats met welgevallen naar de 
lugubere resultaten van hun systematisch-opge
zette actie en ...... gaan vrij uit. 

Laat de Rijkspolitie eens de vrije hand, en ge 
zult eens zien, hoe vlug het gedaan is met de 
door Russisch geld gesteunde opruierij ! 

Het is wel merkwaardig, dat in zake de be
strijding van de daadwerkelijke dienstweigering 
(terwijl de Grondwet dienstplicht voorschrijft) 
geen enkel rechtsch lid aan den Minister ee:::i 
schriftelijke vraag deed. 

Als de rechtsche Kamerledmi meer op de 
hoogte waren van den omvang der revolutiepredi
king, zouden zij ook wel eens met hun vuist op 
tafel slaan, hun natuur van "goeie bloedje" (zoo
als een communist hen betitelde) laten varen en 
opkomen niet alleen voor de rechten der belec
digden maar voor het welzijn van den Staat, 
door van onze regeering krachtig ingrijpen te 
eischen. 

Wij vreezen dat onze vertegenwoordigers te 
veel langs het revolutionaire kamp heenkijken en 
daardoor te eenzijdig worden voorgelicht. Anders 
zouden zij medewerken om te beletten, dat Edo 
Firn.men de arbeiders in het openbaar opruit door 
te zeggen: 

"Wij moeten organiseeren en de algemeene 
staking voorbereiden welke komen moet: Door 
deze voor te bereiden helpen wij de koloniale 
volkeren en daarmede ons zelf. Zullen het de 
blanke arbeiders zijn, welke vrijheid zullen bren
gen aan de gele en zwarte arbeiders? Neen, als 
wij willen slagen en een socialistische en com
munistische revolutie brengen, moeten de blan
ken en zwarten en gelen samenwerken. Alleen 
door de samenwerking van wit, zwart en geel 
kunnen we de wereld rood kleuren." 

Lezen onze vertegenwoordigers wel ooit é é n 
van de achttien revolutionaire bladen, welke in 
.ons land verschijnen? 

(Utr. Crt.). 

VRIJWILLIG LANDSTORM VERBAND 
DORDRECHT. 

Af deeling Gorinchem. 
De Plaatselijke Commissie te Gorinchem is samen

gesteld uit de navolgende heeren: O. L. G. P. Aber

son, gep. Luitenant-Generaal; J, G. Luypen, Haven

meester; E. J. Stegeman, Leeraar GY?Il. M. O.; A. 

de Wit, Pastoor; E. G. Q. van Tilburg, Raadslid; 

M. Kramer, Bankier; M. B. ten Cate, Advocaat; M. 

E. J. E. G. Vonkenbe1·g, Wethouder en A. M. Brou

wer, Notaris. 

Afdeeling Puttershoek. 

De te Puttershoek gevormde Plaatselijke Com• 

missie bestaat uit de navolgende Heeren: N. A. de 
Joncheere, Eere-Voorzitter; W. van der Ploeg, Voor• 

zitter-Secretaris; L. B. van Ballaert; D. J. Bins• 

bergen; J. A. van der Brugge; C. van Hólst en A. 
P. van Stigt. 

DELFT. 
De schietoefeningen met scherp worden weder 

voortgezet en worden gehouden den len en 4en 

Dinsdag van de maand van 6½-8½ uur. Het prijs
schieten is reeds begonnen en wordt zoonoodig in 
Sept. voortgezet. 

Ik mis nog veel oude trouwe schutters, waar 

blijven ze van 't jaar? Mijn opwekking aan vrijwil• 
ligers uit Rijswijk, Schipluiden, Wateringen, om ook 

eens te kotnen schieten, bleef tot nog toe zonder ge

volg, alleen Berken en Pijnacker maken van d~ ge
legenheid gebruik. Op 23 Aug. verwacht ik dan ook 
vrijwilligers uit eerstgenoemde plaatsen, liefst met 
den pl. leider. 

Voor officieren op 23 · Aug. van 6~6½ uur ge
legenheid om met eigen revolvers en rijksmunitie te 
schieten. 

De res.-kapitein, Leider te Delft: 
ECKEBUS. 

L. S. K. ZUID-HOLLAND WEST. 
Detachement Leiden. 

In de Juli.aflevering van dit blad is door een 
misverstand vermeld geworden, dat ook afdeeJin
gen uit de omstreken van het Detachement Lei• 
den aan de Oefeningen en Wedstrijd te Katwijk 
kunnen deelnemen. 

Dit is niet juist; alleen de leden der Afdeelin
gen Bijzondere Vrijwillige Landstorm, welke tot 
het "Detachement Leiden'' behooren, kunnen aan 
deze wedstrijd meedoen. 

De B. V. L'ers van het Det. Leiden worden 
hiermede met drang opgewekt om in grootere ge
tale te komen schieten; op elken schietdag worden 
door den zorg van den Det. Commandant een 
tiental fraaie aanmoedigingsprijzen uitgereikt, 
bestaande uit levens- en genotmiddelen, ook aan 
de minder goede schutters. De deelname kan ech
ter veel grooter zijn; de afwezigen, indien niet 
beslist verhinderd, hebben ongelijk om weg te 
blijven. 

Er zijn nog drie schietdagen, n.l. 28 Aug., 10 
en 24 September; op den laatsten dag wordt ook 
de individueele schietwedstrijd gehouden, waar• 
voor men zich tot 27 '.Attg. aan den Leider der 
.Afdeeling~ voo~ deelname kan• ppgeven. 



LANDDAG te OUD=BEIJERLAND 
op 7 SEPTEMBER 1927. 

PROGRAMMA. 
8-11.45 v.m. Schietwedstrijden afgewisseld door ringsteken per rijwiel met 

hindernissen en andere attracties. 

11.15. 

1.45 nam. 

5.30 nam. 

Officieele ontvangst der autoriteiten ten Raadhuize. 

Groot Défile der afdeelingen Rotterdam en Dordrecht van 
den Bijzonder V rijwilligen Landstorm. 

Openingsrede door luitenant-kolonel H. C. VAN CAPPELLE, 
commandant van het Landstormkorps "Rotterdam" van den 
Bij zonderen Vrij willigen Landstorm. 

Colonne geweer uit te vooren door een 22-tal onderofficieren. 

Vendelzwaaien. N.-Brabantsche gilden. 

Toespraak door Ds. C. GOOTE, Gereformeerd predikant te 
Oud-Beijerland, Voorzitter van het uitvoerend comité. 

Demonstratie met vliegtuigen. 

Auto- en Motorwedstrijden. 

Toespraak door den Heer J. R. SNOECK HENKEMANS, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid der Natio
nale Landstorm Commissie. 

Carousselrijden Landelijke Rijsvereenigini! door de "Hoeksche 
Ruiters", gevolgd door attracties. 

Groot Aanvallend en Verdedigend Gevecht, uit te voeren 
door het korps Mariniers uit Rotterdam. 

Prijsuitdeeling. 

Gedurende de uitvoering der nummers muziek van 
Chr. Fanfare "Crescendo" De Mariniers van Rotterdam 

en de Marine van Vlissingen. 

De landdag zal worden gefilmd. 

De toespraken zullen door luidsprekers voor ieder duidelijk hoorbaar 
worden gemaakt. 

D. Quant; 10e. J. van Bortel, Zierikzee; lle. P. 
Flipse, Koudekerke. Afd. C. Eerebaan (max. 60 p.) 
A. Leeuwe, Zierikzee, 57 en P. Flipse, Koudekerke 
54 p.; G. J. den Dekker, zilveren medaille v. d. min. 
v. oorlog en J. L. v. d. Zande, verg. zilv. medaille. 
'.Afd. D. pers. baan (max. 180 p.) le. Ä. Leeuwe, 
2e. D. v. d. Velde; 3e. J. H. Brouwer; 4e. G. J. 
den Dekker; 5e. J. de Reus, Nieuwerke1·k; 6e. '.A, 
Kok; 7e. L. Kluijfhout, Koudekerke; Se. M. de Reus, 
Nieuwerkerk; 9e. W. Bröuwer; l0e. J. van Borrel; 
Ue. J. W. Brekelmans, Nieuwerkerk; 12e. J. Houd
kamp; 13e. J. P. Brouwer; 14e. D. P. Steenland; 15e. 
J. C. Hendrikse; 16e G. D. Kost.ers; 17e. L. J. Dijk
man, Haamstede; 18e. J. Davidse; 19e. J. B. M. den 
Boer; 20e. M. Berrevoets. Afd. Korpsbuks (maxi
mum 250 p.), le Wilhelmina, Koudekerke; 2. Graaf 
Adolf v. Nassau, Nieuwerkerk; 3e. Prins Frederik 
Hendrik; 4e. Bijzondere Vrijwillige Landstorm gröep 
Zzee, Afd. F. Vrij baan, bulks (max. 90 p.), le. P. 
Flipse, Koudekerke; 2e. L. Kluijfhout, idem; 3e, C. 
Wisse; 4e. J. de Witte, id., 5e. A. Kluijfhout, id.; 
6e. J. L. v. d. Velde, id. 

Vervolgens werden op het stadhuis door het ge
meentebestuur de autoriteiten o.w. generaal-majoor 
L. F. Duymaer van Twist, ontvangen. 

Tegen elf uur arriveerde uit de Mok een 
escadrille watervliegtuigen, die hier neerstreken, 
om daarna eenige malen boven de stalll en omge- · 
ving te vliegen. 

De landstorm-afdeelingen namen daarop direct met 
de "Jantjes" in 't midden, een deel van 't plein voor 
de tribune in voor de uitreiking van een afd.-vlag 
aan den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Schou
wen-Duiveland door den burgemeester van Zierikzee. 
Deze herinnerde in zijn redevoering aan de bijzon
dere beteekenis van dit feit en voorts aan de meer, 
dere populariteit, die dit instituut door heel het land 
krijgt. Het is wenschelijk dat er een kern vrijwil~ 
ligers is, die, als 't moet zich onmiddellijk bereid 
verklaren op te komen tot handhaving van 't wettig 
gezag. De schietver. ,,Prins Frederik Hendrik" heeft 
voor de afd. Schouwen-Duiveland van den Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm een vaandel aangeschaft, · 
dat, naar spr. hoopt, een symbool zal zijn, en worden 
voor latere jaren, van saamhoorigheid die onder alle 
goede Nederlanders aanwezig moet zijn, het sym-
bool van goed-gezinden in 't land. · 

Daar deze dag bedoeld is als herdenkingsdag van 
het geboortefeest van H.K.H. Prinses Juliana, zoo 
verzocht spr., te willen eindigen met een driewerf 1 

hoezee voor de Prinses, waaraan spontaan werd 
valdaan. Daarop had de feitelijke overreiking van de 
vlag plaats. 

Namens den voorzitter v. d. Prov. Landstormcom-

Vergeet de stelselmatige werving 
1 Af ~eelingen l onder de jongeren niet! ! 

Het Communisme en de Radio. 

BATAVIA, 8 Aug. (Aneta) •. Het "Nieuws van den 
Dag v. N. I." verneemt, dat er in den laatsten tijd 
:zeer veel radio-toestellen aan inlanders worden ver
kocht. Een Chineesch amateur ving onlangs uit Wla
diwostock een in vloeiend Maleisch uitgesproken op
ruiende redevoering van een Sovjet-uitzendstation op. 

In deze redevoering riep men uit Rusland de bevol
king van Ned.-Indië in vloeiend, duidelijk verstaan
baar Maleisch o.a. woordelijk toe: ,,Gij zijt daar
ginds met uw vijftig millioenen sterk genoeg om u 
niet te laten ringelooren, onderdrukken en tirannisee
ren door slechts 200.000 Hollanders. Slaat de Hollan
ders dood". 

Onrust onder de bevolking. 

BANDOENG, 8 Aug. (Aneta). Volgens het hier 
verschijnend dagblad "De Koerier" zou er in het Ga
roetsche buitengewoon groote onrust heerschen onder 
de bevolking. Verscheidene leiders zouden reeds 
zijn aangehouden. 

De Heer Colijn naar Indië! 

' Volgens ontvangen bericht, zal de heer H. Colijn, 
in Februari a.s. een reis naar Indië ondernemen. 

Dit laatste bericht zou aan belangrijkheid win
nen, indien in Febr, a.s. de heer Colijn terugver
wacht kon worden. Voor gerustheid omtrent 
Indië is nog li~ heel weinig reden. 

ZIERIKZEE. 
Reeds geruimen tijd geleden had de Zierikzee

sche Oranjevereeniging het plan opgevat om, ter 
gelegenheid van den 18en verjaardag van Prinses 
Juliana eenige feestelijkheden te organiseeren. 
Men vond het echter bij nadere overweging beter 
daarmede te wachten tot den zomer, vooral ook 
omdat dan het bezoek aan onze afgelegen stad 
allicht grooter zou zijn. Acht Juli werd ten slotte 
tot feestdag bestemd. 

De Oranjevereeniging is zoo fortuinlijk geweest 
om voor hare plannen de medewerking te krijgen 
van de Nationale en Gewestelijke Landstorm 
commissie, van den commandant van de marine te 
Vlissingen, idem van commandant van het Vrij
willige Landstormkorps motordienst Zeeland van 
den commissie van den Bijzonderen Vrijwillig-en 
Landstorm en van den Commandant van het vlieg
kamp De Mok (Texel), Vrijdag morgen om negen 
uur hield het Vrijwillig Marine-muziekgezelschap 
uit Vlissingen reveille. Daarna reikte de burgemees
ter, mr. Fokker, de prijzen uit van de in de Pinkster
week gehouden nationale schietwedstrijden. 

Hieronder volgen de prijswinnaars: 
Afd. A. korps (max. 300 p), le pr. ,,Wilhelmina", 

Koudekerke; 2e. Prins ;Frederik Hendrik; 3e. Voor
oef. Vrijwillige Landstorm, groep Zeel.; 4e. Graaf 
Adolf v. Nassau, Nieuwerkerk en 5e. Yooroef, 
Vrijwillige Landstorm Nieuwerkerk. Afd. B., vrij 
haan (max. 108 p.) le pr. G. M. Bij de :Vaate; 
2e. serg.-majoor Kok; 3e. '.A. Leeuwe; 4e~ J. H, 
Brouwer; 5e. J. L. v. d. Zande; 6e. J. H. Brouwer; 
7e. P. van Beveren; Se. J. l. van der :VeA; 9e. 

missie, dankte majoor Gorter voor deze sympathieke 
daad. 

Te twee uur hadden de behendigheidswedstrijden 
plaats voor automobielen -en motoren door Vrijwillige 
Landstormcorpsen. Ook voor dit nummer bestond veel 
belangstelling. De overste Wijnands reikte na afloop 
op 't podium de prijzen uit. 

Automobielen: le pr. L. J. Landman; 2e. C. 
Noordhoek; 3e, C. Steendijk; 4e L. M. Hendrikse;, 
5e. L. C. de Jong. 

Motoren: 1e pr. A. C. v. Luijk; 2e. L. J. Ranse; 
Be. J. M. Stoel; 4e. A. M. Kloet; 5. C.I. v. Westen 
en 6e. B. T. Boot. Een extra-prijsje werd toege
kend aan G. D, Kosters, die zich bijzonder verdien
stelijk had gemaakt. 

Voor de Provincie Rei (klompendans) op het 
podium voor de Beurs, bestond groote belangstelling 

In den namiddag had de groote optocht plaats 
van landstorm-afdeelingen, vereenigingen. met vaan
dels, opgeluisterd door een vijftal muziekgezelschap
pen, waarna nog verschillende andere feestelijkheden 
volgden. • 

Met een fakkeloptocht werd het feest dat, dank 
zij het stralend zomerweer, veel bezoekers trok, 
beëindigd. 

· WEERE. 

J. Kieftenburg, Plaatselijk Leider der afdeeling 
Weere, heeft wegens drukke werkzaamheden be
dankt. Nic. de Haan is als Plaatselijk ;Lei~ der 
afdeeling aana;e.stelà. 



KWATTA's , 
EXTASE TOFFEES . 

ER ZIJN WEL DUURDERE, MAAR 

GEEN BETERE, 

De betrouwbaarheid van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Deze is gelegen in de volgende waarborgen : 
le. de bijzondere vrijwilligers genieten geen 

enkel financieel voordeel van hunne verbintenis 
noch vrijstelling van eenigen militairen dienst. 

2e. slechts zij, die verklaren in stemmen 
met het doel van het Instituut worden aan
genomen. 

3e. op de betrouwbaarheid der vrijwilligers, 
wordt in de plaatselijke afdeelingen nauwgezet 
controle uitgeoefend door de plaatselijke Land
stonncommissiën, die uitteraard de vrijwilligers 
,,van haver tot gort" kennen. 

4e. vrijwilligers, die in den loop der jaren 
onder den invloed van revolutionaire beginse
len mochten geraken, hetzij in fabrieken of 
werkplaatsen, kunnen zonder commentaar uit 
de sterkte afgevoerd worden. 

5e. 'degenen, die in de ure des gevaars "be
nauwd" mochten worden, mogen ongemoeid 
thuis blijven. 

November 1918, Maart 1920 en andere proef
mobilisaties hebben bewezen, dat op deze wijze 
op meer dan voldoende "achttienkaraats
kerels'' gerekend kan worden! 

De Commissie van Vo_or~ereiding Nationale landstormdag 1928. -
Ter herdenking van het 10-jarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm is een Commissie ingesteld tot Voorbereiding van den Nationalen 
Landstormdag 1928, welke, naar het voornemen is, met het oog op het gunstiger 
seizoen, zal gehouden worden te 's-Gravenhage in de le helft van September 
van het volgend jaar. 

De Commissie bestaat uit de volgende Heeren: 

Voor.zitter W. VAN INGEN SCHOUTEN, Commandant L.S. K. ,.Veluwezoom" 
Je Secretaris G. F. BOULOGNE, Secretaris Nat. Landst. Comm. 
2e Secretaris Mr. J. G. A. VAN GELDROP MEDDENS, 

Secr. L.S. K. ,.Nieuwe Holl. Waterlinie". 
Penningm. G. VAN SITTEREN, Administrateur Nat. Landst. Comm. 

K. A. VAN SCHELVEN, Res. Kapt. der Mil. Adm. 
D. DE JONGE, Secr. L.S. Verband "Groningen". 
Jhr. J. A. I. H. GRAAFLAND, Secr. Gew. · Comm. ,.Limburg", en 
P. G. LAERNOES, Secr. Prov. Comité "Zeeland". 

Adres der Commissie is Koninginnegracht 50. 

Dit ontslaat intusschen de Landstormcom
missies niet regelmatig de organisatie aan een 
scherpe controle te onderwerpen. 

Gewestelijke Landstorm Commissie 
,,de Veluwe''. 

Deze- Commissie, versterkt met eenige nieuwe 
leden, is thans samengesteld als volgt: 

Dr. J. G. Scheurer, lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, Voorzitter, Apeldoorn. 

J. Wijnne, Secretaris Waterschap "Ooster
wolde'', Secretaris, Elburg. 

C. J. C. Janssen, Reserve Majoor der Infan
terie, Commandant, Apeldoorn. 

D. G. Sanders, Reserve le Luitenant Artille-
rie, Commandant compagnie Barneveld B.V.L. 

A. J. C. Vitringa, Harderwjjk. 
W. Wijnaends van Resandt, De Steeg. 
Jhr. H. H. J. M. v. d. Poll, Burgemeester, 

Didam. 
Ds. A. Hoeneveld, Geref. Predikant, Nijkerk. 
J. Admiraal, Secretaris der gemeente Barne

veld. 
G. A. F. Gowthorpe, Pastoor, Barneveld. 
Mr. J. A. Vermeer, Burgemeester van Putten. 

WERNER DEN HAAG 
TEL. 70900 EN 10970 
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Nationale Landstormdag 1928. 
Een eigen karakter. Geen betooging. 

De revolutionairen zijn gewoon telken jare 
een Haagschen Zondag te bederven door hun 
massa demonstratie. 

Mannen, vrouwen en kinderen, wier behoefte 
aan eten en drinken enz. totaal wordt veronacht• 
zaamd, worden met duizenden bijeengeklopt, om 
een demonstratie van MACHT te geven tegen
over de rustige burgerij. 

Onze bedoeling is dit geenszins! 
Ware dit wel het geval, dan zouden onze 

Landstormers gewapend met geweren en mi
trailleurs en ingedeeld in Regimenten en Batal
jons, onder het militair commando hunner 
Officieren, in colonne opmarchenen. 

En dà:n zou men wel degelijk kunnen spreken 
van een machtsdemonstratie van den Bijzonderen 
Vrijwüligen Landstorm. 

Doch dat zal het niet zijn. 
Onze Nationale Landstormdag zal wel wm•rlt>n 

een bijeenkomst van onze duizenden vrijwilligers. 
Maar hij zal onze gedenkdag zi.in. die getuigen 

zal van dank aan den Allerhoogste; van her
nieuwde trouw aan onze Koningin, van ka
meraadschap en van saamhoorigheid tusschen 
de Landstormers onderling. 

V e -- ndels voor onze 
Plaatselijke Afdeelingen 
In verschillende gemeenten zijn onze 

afdee]ingen reeds in het bezit gekomen 
van een vaandel of een banier. 

Dit initiatief wordt te.1 zeerste toe
gejuicht. 

AL onze afdeelingen moeten zulk 
een banier hebben, om bij officieele 
gelegenheden daarmede te kunnen 
verschijnen; zooals landdagen, Konin
ginnefeesten, inhalen van een nieuwbe
noemden Burgemeester enz. 

Laten wij daarmede allen nu eens 
spoed maken en voortvarendheid be
toonen. 

Begin maar vast met de oprichting . 
van een Damescomité te bewerkstel
ligen. Wij van onzen kant zullen daarbij 
een handje helpen, n.l. door 

een prijsvraag voor vaandels 
uit te schrijven. 

Wij wekken allen, die de kunst van 
teekenen verstaan, op, een ontwerp voor 
zulk een banier te maken en gekleurd, 
met een nauwkeurige omschrijving, te 
willen inzenden aan onze Redactie. 

Het ontwerp, dat bekroond wordt, 
zal in ons blad worden afgedrukt. 

De winnaar ontvangt een bedrag van 
vijftig gulden. 

Reeds zijn eenige ontwerpen inge
komen. 

Op 10 October a.s. is de gelegenheid 
tot inzending gesloten. 

=-
Oprichting van een Korps 1 

"Bereden Vrijwillige 
Landstorm"? 

Een oud idee in 
een nieuw gewaad. 

Zoo dikwijls gebeurt het dat bij organisatle 
van verschillende dingen later blijkt dat de "ge
dachte'' niet nieuw was, doch, reeds langer of 
korter tevoren, leefde in het brein van verschil
len9.? personen of van den enkeling. Bijzondere 
omstandigheden waren meestal de oorzaak van 
mislukking der plannen of in 't geheel niet ten 
uitvoer brenging daarvan. 

Ook voor organisatie moet de tijd rijp zijn. 
Zoo is 't ook gegaan in de geschiedenis van 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
De gedachte toch om "bereden "-landstormers 

te hebben is niet nieuw en dateert reeds uit het 
jaar 1920, toen op het concours-hippique te 
Hoofddorp een nummer voor "het bestgaand 
rijpaard'' gereden door leden van den Bij zonde
ren Vrijwilligen Landstorm in de Haarlemmer
meer, werd ingelascht. 

Niet minder dan 37 ruiters verschenen in den 
ring, gekleed in 't grijs met stalen helm en op 
rijks-harnachementen. 

Ook het volgend jaar werd er onder leiding 
van onderofficieren der cavalerie te Haarlem 
regelmatig een paar weken voor het paarden
sportfeest geoefend en werd 27 Juli van dat jaar 
een caroussel gereden, dat de grondslag is ge
worden voor het beroemde "groote caroussel '' 
van tegenwoordig. 

Deze gebeurtenissen, waarbij propaganda voor 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm voorzat 
en voornamelijk door de leden uit sportief oog
punt werd deelgenomen, zijn op den achtergrond 
geraakt. De gedachte om "bereden" landstor
mers te hebben was toen niet zoo geprononceerd 
als nu, anders ware men wellicht daarmede ver
der gegaan. 

Al was de opzet dus eenigszins anders, het 
heeft ons geleerd dat er alleen in de Haarlem
mermeer een dertigtal bereden landstormers 
zouden geoefend kunnen worden, een getal dat 
nu natuurlijk aanmerkelijk is aangegroeid. 

De gedachte gaat er nu ook beter "in'' dan 
voor zeven jaar terug, getuige hiervan de vele 
sympathiebetuigingen uit geheel Nederland 
waaruit we hieronder een kleine greep doen. 

W. S. 

Met bijzondere belangstelling las ik het stuk van 
den Weled. Gestr. Heer W. Slob, omtrent de oprich
ting van een korps "Bereden Vrijwillige Land
storm", in het "Landstormblad" van Augustus 1927. 

Ov-ertuigd zijnde van het groote nut hiervan ben 
ik bereid mijn volle medewerking te verleenen om 
tot het betreffende doel te geraken. 

Hoogachtend, 
Uwdw. 

(w.g.) D. COUMOU, 

res. 2e luit. bereden artillerie. 

ROT1'ERDAM, 20 Augustus 1927. 
Mathenesserdijk 219a. 

Met blijdschap las ik in het Augustus-nummer 
van het Landstormblad het schrijven . van den heer 

W. Slob. Hoewel ik mij over de organisatie van dit 
bereden korps nog geen voldoende denkbeeld kan 
vormen, juich ik het plan als zoodanig toe, want het 
is m.i. altijd een "zwakke plek" geweest in onzen 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, dat er niet een 
bereden korps bestond. 

Juist in tijden waarin wij leven, n .l. het voortwoe
keren van het Bolsjewisme, zoowel in buiten- als 
binnenland, is dit dringend noodig. 

Bij elke oproerige beweging is voldoende bewezen, 
welk moreel overwicht een bereden afdeeling op de 
oproermakers uitoefent. Ik spreek daarom den 
wensch uit, dat ons Instituut binnen afzienbaren tijd 
in het bezit zal zijn van een bereden korps, ·dat er 
zijn mag. 

Hoogachtend, 
Uwdw~ 

T. DE JONG, 
Plaatselijk leider 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 

Zuidlaren. 

Met de meeste belangstelling heb ik Uw ingezon
den stuk "Oprichting van een Korps Bereden Vrij~ 
willige Landstorrl'l'' in het Landstormblad van deze 

Landstormfilm 
1927. 

Wederom staat een GEHEEL 
NIEUWE LANDSTORMFILM 
ter beschikking van onze afdee

lingen ! 
Men wende zich voor de ver

tooning tot de- Secretarissen der 

Gewestelijke Landstorm Commis

siën. 



maand gelezen. Ik stem geheel in met hetgeen U 
wilt, ik acht het eveneens noodig, dat z. sp. m. een 
dergelijk korps worde opgericht. U vraagt schrifte
lijke sympathiebetuiging, welnu ik zend U die vol
gaarne, maar tevens deel ik U mede, dat ik mij be
schikbaar stel om, mocht tot de oprichting worden 
besloten, daarbij te worden ingedeeld. 

w.g. VAN BOECOP, 
Luitenant-Kolonel der Cavalerie b. d. 

te BRUMMEN. 

Gaarne betuig ik mijn volle instemming met het 
plan van den res. Luit. Slob, inzake de oprichting 
eener bereden afdeeling van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

w.g. C. KüPPERS, 
res. 1e Luit. Veldartillerie, 

Krugerlaan 115, Gouda. 

Met groote belangstelling, uw artikel over bereden 
wapens gelezen, waarmee ik U veel succes wensch, 
en U Ed. tevens mijn medewerking toezeg. 

F. A. LIJCKLAMA à NYEHOLD, 
lid afdeeling B. V. L. te Oosterend, Friesland. 

Naar aanleiding van het artikel "Oprichting van 
een korpt Bereden Vrijwillige Landstorm" van den 
res. luit. W. Slob in uw blad Aug. 1927, betuig ik 
gaarne mijn volle sympathie met dit plan en zal 
graag meewerken om tot oprichting van bedoeld 
korps te komen. 

A. VLIELANDER, 
Res. Luit. Huzaren, Numansdorp. 

SYMPATHIEK. 

De "Motorgids" nam onze voorloopige aankondi
ging van den Landstormdag 1928 over en voegde 
daaraan de volgende sympathieke woorden toe: 

Waar ook van de mannen van den Motordienst 
en van de Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst, 
Vaartuigendienst en Luchtwachtdienst zeer talrijk 
velen tot den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm be
hooren, twijfelen wij niet of deze oproep zal ook bij 
alle onze lezers weerklank vinden. Met belangstel
ling zien wij de resultaten tegemoet, welke <le Com
missie, ingesteld door de Nationale Landstormcom
missie tot voorbereiding van den Nationalen Land
stormdag 1928 t.z.t. zal aanbieden. 

Ongenoode gasten. 
Dezo verschenen op onzen Landdag te Barne

veld en op die te Oud-Beierland. 
Op den eerstgenoemden waren het een verslag

gever en een fotograaf, die op ons waren afge
zonden door II et Volk. 

Op den Landstormdag te Oud-Beierland ont
moetten wij een verslaggever en een teekenaar 
van het sociaal democratisch Rotterdamsche dag
blad Voorwaarts. 

Hoewel niet uitgenoodigd, waren zij niettemin 
-verschenen. 

En zooals liet in de wel'elJ. van <le pel's lJehoorL, 
konden zij ongehinderd hun arbeid verrichten. 

Zij waren gekomen, om onze landstormdagen 
in een bespottel\ik daglicht te Rtellen. 

Dat was Jmn cloor Jnmne hr1aalslH'e1·r11 vorn·
geschreven. 

Daarom mag men zooi eis dezen man11e11 ·niet al 
te euvel duiden. 

Er zit voor den BijzonJ.eren Vrijwilligen Land
storm zelfs een goede kant aan. Reeds daarom 
zou elke poging, om deze ongenoode gasten te 
weren, verkeerd zijn ! 

Hun overkomst bevordert de preventieve 
werking van ons instituut! 

Het kan geen kwaad, als zij eens met eigen 
oogen kunnen zien, welk een prachtig gezond 
leven er in den Landstorm is. 

Zooveel te grooter is de zekerheid, dat met 
ons duchtig rekening zal worden gehouden. 

Overigens zien wij in de groote mate belang
stelling, welke wij van de zijde der s. d. a. p. 
tegenwoordig mogen ondervinden, een erkenning 
hunnerzijds, dat wij die belangstelling hoe langer 
hoe meer waard worden. 

Ook dat verblijdt ons en is een spoorslag, om 
op den ingeslagen weg voort te gaan. 

En ten slotte zijn wij dankbaar, dat de organen 
der s. d. a. p. zich moeite geven, om lezerskrin
gen, welke wij uiteraard minder gemakkelijk 
kunnen bereiken, van het bestaan van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm op de hoogte 
te brengen. 

Het kan kalmeerend werken. • 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

Waarom? 

Waarom juichte de sociaal-democratie in 1918 
over de Russische revolutie en waarom draait 
zij haar thans den rug toe? 

Omdat deze Marxistische vivisectie op het 
Russische volk. een bankroet is geworden voor den 
wetenschappelijken en economischen grondslag 
van heel het socialisme. 

Anders uitgedrukt, het socialisme hangt totaal 
in de lucht. 

Toch doen de socialisten het nog voorkomen 
of alles bij het oude gebleven is. 

In hun doen en laten is dat ook zoo. 
Zij breken nog, evenals voorheen, alles, wat in 

de eeuwen voor goeds is opgebouwd, met onver
minderden :ijver en met verbitterden haat, af. 

Ondermijnen Kerk, Staat en Maatschappij, 
En hopen, met hun nieuwbouw, den heilstaat 

van het socialisme, gereed te zijn, als de oude 
instort. 

Wij zijn benieuwd, welk fundament men na 
de vele teleurstellingen, opgedaan in Rusland, 
Duitschland en Oostenrijk, thans wil gaan leggen. 

Of zal het maar bij luchtkasteelen moeten 
blijven 1 

LANDSTORMKORPS STELLING VAN 

AMSTERDAM. 

Wijde Wormer. 

• 

Te Wijde ·warmer is opgericht een nieuwe af
deeling. De afdeeling kwam 20 en 27 Augustus 
voor het eerst bijeen op de hoeve Nieuw Land 
van de Wed. C. de Jong te Wijde Wormer. 
Met assistentie van den plaatselijken leidel.' 
van Zaandam vond daar een eerste schietbijeen
komst plaats, welke een geanimeerd verloop 
liad. 

Wegens afwezigheid kon de burgemeester 
van ·wijde Wormer deze eerste bijeenkomsten 
tot zijn leedwezen niet bijwonen. 

Het is te verwachten, dat ook deze afdeeling 
zich langzaam maar zeker zal uitbreiden. 

Afdeelingen Amsterdam. 

De reorganisatie del' afdeelingen Amsterdam 
is thans geëindigd, zoo<lat de leden spoedig 
een oproeping kunnen verwachten voor een 
bijeenkomst. 

Het is jammer dat de beperkte patronen
voorraad oorzaak is, dat de plaatselijke leiders 
niet een zoodanige propaganda kunnen maken 
als wel gewenscht is. 

Oprichting bereden afdeelingen. 

In verband met de voorbereidingen tot het 
oprichten van bereden afdeelingen verzoekt de 
Gewestelijke Commissie opgave van bijzondere 
vrijwilligers, die bij de bereden wapens heb
ben gediend en bereid zijn zelf een paard be
schikbaar te stellen bij eventueele toetreding 
tot een bereden afdeeling. Deze opgaven, welke 
een voorloopig karakter dragen kunnen, 
via de plaatselijke leiders oÎ wel recht
streelcs aan de Gew. Commissie worden gedaan. 

Korpswedstrijd Limburgsche Jagers 
Op Donderdag 8 September had de Jaar

lijksche korpswedstrijcl van het vrijwillig land
stormkorps Limburgsche Jagers op de Melicker
heide bij Roermond van 10 tot 18 uur plaats. 

De wedstrijd werd begunstigd door een zeer 
gunstig najaarsweer en door een groote deel
name van korpsschutters, leiders en instruc
teurs, in totaal ongeveer 250 Limb. Jagers, 
zijnde 10 % qer plaatselijke schutters. 

De prijswinnaars waren de volgende: 
A. I[orpsschutters (met marga). 
1. J. Houben van Haelen; 2. H. Peerlings 

van Nederweert; 3. M. Cox van Grubbenvorst; 
4. Th. Timmermans van Montfoort; · 5. G. 
Cnoops van Maasbracht; 6. A. Scherders van 
Siebengewald; 7. J. Krekelberg van Maas
bracht; 8. R. Willems van Mheer; 9. A. Her
mans van Brunssum.; 10. G. Reintjes van Leu
nen; 11 H. van Tulken van Nederweert; 12. J. 
Segel'S van Grathem; 13. G. Wilmer van Grub
benvorst; 14. L. van Lin van Broekhuizen; 15. 
L. E. Janssen van J\1:heer; 16. Dreessen van Be
melen; 17. J\I. Duijkers van Oirlo; 18. J. J. 
Joosten van Schimmen; 19. J. Weys van Leu
nen; 20. J. Kerstjens van Baarlo; 21 J. Reijn
ders van Siebengewald; 22. Greymans van 

Weert; 23. A. Peeters van Siebengewald; 24. 
H. Jansen van Baarlo. 

B. Korpsschutters (met scherp). 
1. P. Op de B::am.p van Lutterade; 2. G. van 

Dongen van Maastricht; 3. H. Haenen van 
Venlo; ~- E. Pesch van Geulle; 5. G. Tummers 
van Schimmert; 6. J. Buskens van Lutterade; 
7. Kluskens van Tungelroy; 8. H. Donners van 
Lutterade; 9. T. Doesburg van Tegelen• 10. 
Frissen van Maastricht. ' 

0. Leiders en instructeurs (met marga). 
1. P. Stappers van Grubbenvorst; 2. G. H. 

Dobbelstein van Mheer; 3. J. Bindels van Vjj
len; 4. J. Geurten van Brunssum.; 5. J. Kamps 
van Afforden(L.); 6. H. J. Reijners van Blit
terswijk; 7. A. Dohmen van Schinvéld; 8. J. 
Janssen van Schinveld; 9. H. Hendriks van 
Grubbenvorst; 10. L. Lambermon van Dieteren. 

D. Leiders en insfructeurs ( met sch~rp). · 
1. G. Barkhof van Tegelen; 2. H. Schols van 

Lutterade; 3 C. Aengevaeren van Stramproy; 
4. H. Larue van Schimmen; 5. L. van Kan van 
Schimmert; 6. F. Cuypers van Echt. 

In totaal waren beschikbaar gesteld 2 zilveren 
bekers, 34 draagmedailles, waarvan 6 van de 
Nat. Landstormcommissie, en 55 kunst- en ge
bruiksvoorwerpen, waarvan zeer kostbare 
kunstvoorwerpen in porcelein oî kristal van de 
Maastrichtsche fabrieken: de Céramiqne, de 
Kristal-Unie, de Mosa en Stella en de Sphinx. 

Aanwezig waren: de korpscommandant de 
res. Luit.-Kolonel Coenegracht, de ka;itein 
Steensel van der Aa, de voorzitter der afdeeling 
·weert, de heer Smeets, de voorzitter der afdee
ling Lutterade, de heer Erkens, de res. le Luit. 
van Spec. Diensten van Gorkum, de ] e Luite
nant Iloltrust .en de verbandssecretaris Jhr. 
Graafland. 

Er werd propaganda gemaakt voor den land
dag in Sept. 1928. 

's-HERTOGENBOSCH. 

R.-K. MILITAIRENVEREENIGING. 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 

Met het oog op het afzwaaien van de lichting 
1926 van de treinafdeeling der 3e Artillerie-Brigade 
en van de voorjaarsploeg 1927 van het reg Wiel
rijders hier in garnizoen, had gisterenavond in de 
R. K. Militairenver. eene bijeenkomst plaats om 
de verlofgangers op de hoogte te stellen van het 
instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

Als spreker was dien avond genoodigd de heer J. 
v. Genabeek, lid van de Landstormcommissie 's-Her
togenbosch. Spreker gaf allereerst e1m beknopt over
zicht van de wereldgebeurtenissen der laatste jaren 
en toonde aan, h<'t steeds meer dreigende gevaar der 
sovjetpolitiek. 

Dit gevaar is ·wellicht grooter dan ooit te voren. 
Het communisme bedreigt niet enkel en alleen eenige 
Rusland omringende landen zooals nog slechts enkele 
maanden geleden is gebleken in Oostenrijk, maar ook 
geheel Europa en daarbuiten. China wordt bewerkt 
en in Amerika wordt de communistische propaganda 
immer sterker en intensiever gevoerd. Onze Indische 
bezittingen worden stelselmatig vergiftigd, hetgeen 
in de eerste dagen van dit jaar tot uiting is gekomen 
bij de pogingen, aangewend om revolutie te ver• 
wekken in verschillende gedeelten van West-Java. 

En ook ons land kan niet ontsnappen aan de 
sluiperige wijze van werken der revolutimanne11. 

Spreker spoorde de aanwezigen met klem aan 
hiertegen stelling te nemen, paraat en waak-mam te 
zijn door als één man zich aan te sluiten bij den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, eene organisatie 
tot steun aan het wettig gezag en ter handhaving 
van orde en rust ingeval van binnenlandsche beroe
ringen en gaf tenslotte aan welke verplichtingen en 
voordeelen aan het lidmaatschap van dit instituut 
zijn verbonden. 

De directeur der R. K. Militairenvereeniging, de 
zeereerw. pater van Kessel C.s.s.R. sprak vervolgens 
een kort dankwoord tot den spreker en releveerde 
met 'n enkel woord het gesprokene. 

Hierna kregen de vorlofgangers gelegenhP.id zich 
te doen inschrijven, waarvan velen, vooral van het 
Regiment Wielrijders, !:'ebruik maakten. 
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TWEEDE BLAD. 

ONDERSCHEIDINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit zijn de volgende onder
scheidingen verleend: 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Pater Felix 
Otten 0. P., dominicaner, lid der Gewestelijke Land
storm Commissie "de IJsel" te Zwolle; P. Bootsma, 
Legerpredikant, lid van het Friesch Nationaal 
Comité te Zwolle; L. G. Roijaards, Reserve-Kapitein, 
lid der Gewestelijke Landstorm Commissie Zuia
Holland-West te s-Gravenhage; J. C. van W,jk, 
kapelaan, Secretaris van het Comité van Actie, aarts
diocees Utrecht, te Soest; A. P. J. Geldens, Reserve
Kapitein van het Vrijwillig Landstormkorps "Motor
dienst; 

Ridder in de Orde van de Ncderlandschc Leeuw: 
Mr. Dr. L. N. J)eckcrs, lid van de 'J'weede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau Mr. W. C. 
,vendelaar, Burgemeester van Alkmaar. 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Pater N. 
A. M. Perquin, voorzitter St. J osephs-Gezellen
vereeniging, te Rotterdam; A. C. de Neeve, Redac
teur der Nieuwe Rotterdamsche Courant, te Rotter
dam; 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (met de 
zwaarden): K. A. Rövekamp, Kapitein, Commandant 
van de Schoolcompagnie van den Motordienst; 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: H. Ph. 
Gelderman Dzn., lid van de firma H. P. Gelderman 
en Zonen te Oldenzaal, 

Wees op uw hoede. 

In verschillende bladen vonden wij onder
staand artikel van den Kolonel b.d. F. H. Umb
grove, waaraan ook het Landstormblad gaarne 
e.élr. plaats verleent. 

Te 'Rotterdam is onlangs door den bekenden com
munistischen bootwerkersleider E. Bouwman c.s. een 
Revolutionnair Socialistisch. Comité opgericht, dat 
zich ten doel stelt de weerbaarmaking der arbeiders
klasse voor het voeren van den klassenstrijd, welke 
zich richt op de liquidatie der kapitalistische pro
ductiewij ze en van de dictatuur der bezittende klasse, 
alsmede op de verwezenlijking der communstische 
maatschappij-inrichting. Wij moeten daarin een ver
nieuwde poging zien om de groote massa's der 
arbeidersbevolking op te zweepen tegen de bestaande 
maatschappelijke orde en aan te zetten tot daden, 
door iedere gelegenheid te baat te nemen tot het 
houden van straatbetoogingen, het veroorzaken van 
wanorde door provocatie der politie en het uitlokken 
van oproer en ten slotte zoo mogelijk tot revolutie, 
Wij zien het reeds aan de betoogingen tegen het 
vonnis van Sacco en Vanzetti, dat door de revolu
tionaire partijen als een welkom middel wordt aan
gegrepen tot aanvallen tegen de bestaande orde en 
het gezag, waarbij de politie herhaaldelijk in grooten 
getale moet optreden en chargeeren. De lagere volks
massa, eenmaal aan het demonstreeren geslagen, 
opgewonden gemaakt, is gevaarlijk. 

l,aat het gebeurde te Weenen voor onze overheid 
een waarschuwend voorbeeld zijn om in te zien tot 
welk vandalisme de opgezweepte massa's fa staat 
zijn. 

Tenslotte is in Oostenrijk de revolutie bezworen 
ten koste van stroomen bloed en tal van dooden en 
gewonden, en door den weerstand van de landelijke 
bevolking, die zich spontaan mobiliseerde om naar 
de hoofdstad op te rukken en de stakende spoorweg
beambten dwong weer aan den arbeid te gaan. 

Wie de teekenen des tijds goed verstaat moet niet 
verwonderd zijn, wanneer hier te lande in de groote 
steden op een goeden dag ook op groote schaal der
gelijke uitspattingen uitbreken, die, wanneer de 
overheid niet flink en krachtig optreedt, snel leiden 
tot revolutie. 

Maar waar vandaan mo·et dan de macht komen 
om deze te onderdrukken? Ook hier te lande, even
als in Oostenrijk, van het platte land! Daar wenscht 
men geen economische ontwrichting en geen sovjet
bestuur. De dagelijksche actie der revolutionaire 
partijen in woord en geschrift wordt een steeds 
grootere bedreiging voor de zoogenaamde "bour
aeoil", ~aartoo ~~end :worden do boerenstand 

en ieder, die eenig bezit heeft. En daar deze allen 
steeds meer bedreigd worden, hebben zij het recht 
en de plicht zich eveneens te vereenigen om hun 
rechten en vrijheden te beschermen. 

Het bolwerk tegen deze revolutionnaire machten 
is de Bijzondere Vrijwillige Landstorr.i.. Daarom, 
dienstplichtigen met groot verlof en oud-gedienden 
van land- en zeemacht, die trouw zijn aan Koningin 
en Vaderland, sluit een vrijwillige verbintenis bij 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Geeft U op 
aan den plaatselijken leider; wacht daarmede niet 
tot het te laat is; doch doet het nu, want op ons 
Bijzondere Vrijwillige Landstormers rust de taak 
om het Vaderland tegen revolutie te beschermen. 

Wanneer gij daartoe opgeroepen wordt zijn de 
wettelijke bezoldigings- en pensioensbepalingen ook 
op U van toepassing. Gij hebt het recht tot bijwonen 
van bijeenkomsten, schietoefeningen, schietwed
strij den, landdagen enz. 

F. H. UMBGROVE, 

gep. Kolonel der Artillerie, 

Voorzitter van de Provinciale Land-
stormcommissie Verband "Zeeland'' 

Middelburg, 22 Augustus 1927. 

BARNEVELD. 

Vrijdag 19 Augustus heeft het Veluwsch Ver
band van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
een Landstormdag gehouden op het landgoed "de 
Schaffelaar", daartoe welwillend afgestaan door 
den heer A. W. J. J. baron van Nagel!. Op het 
terrein was een luidspreker-installatie aangebracht 
door de N.V. Philips Radio. Reeds om 8 uur namen 
de feestelijkheden een aanvang met Koraalmuziek 
van het Barneveldsche Muziekgezelschap "Kunst 
Veredelt," dat zich daartoe geplaatst had op den 
omloop van den toren. Plechtig klonken de tonen 
der Vaderlandsche liederen van den "Schaffelaars
toren." Onderwijl verzamelden de deelnemers aan 
de wedstrijden zich en ging het in afmarsch naar 
het landdagterrein, alwaar een aanvang werd ge
nomen met schiet- en sportwedstrijden. Om half 
elf arriveerden de autoriteiten op het terrein. De 
voorzitter der Nationale Landstormcommissie, Gen.
Mapoor L. F. Duyrnaer van Twist, sprak een kort 
woord ter opening van dezen landdag. Terwijl de 
hindernis-wedstrijden voor het Landstorrnkorps mo
tordienst werden gehouden en de demonstratie van 
"Het Roode Kruis" plaats had, werden de autoriteiten 
op officieele wijze in het Gemeentehuis ontvangen 
door den burgemeester van Barneveld. 

Daar waren aanwezig de minister van oorlog, 
Lambooy, de minister van arbeid, Dr. Slotemaker 
de Bruine, de Generaal J. H. Borel, generaal Van 
de Roemer, de kolonel Pfeiffer, kolonel Belzer, luit.
kolonel Mr. A. baron van Heeckeren van Kell, 
overste Van Ermel Scherer, overste Paets, overste 
Couvée, Mr. H. Verkouteren, de heer Snoeck Hen-
kemans, enz., enz. 

De burgemeester van Barneveld sprak een woord 
van welkom. Hij hoopte, dat 19 Augustus als een 
prettige dag in aller herinnering mocht blijven en 
eindigde met een: Leve de Koningin. Minister Lam
booy ontwoordde: Alles in Barneveld toont, dat de 
dag goed zal worden. De Regeering leeft gaarne 
met het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm mee, dat noodig is, zoolang misdadige 
krachten woelen. De ouderen, die in 1918 in de bres 
stonden, verzekeren zich van de belangstelling der 
jongeren. De gelederen moeten steeds breeder 
worden. Spr. eindigde met een hoera op den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. 

Intusschen werden op het terrein hinderniswed
strij den door het Landstorrnkorps Motordienst en 
demonstraties door het "Roode Kruis" gehouden. 

In den namiddag was de toevloed van menschen 
nog grooter. Naar schatting waren minstens 10.000 
menschen van buiten in onze gemeente aanwezig. 

Er was dan ook veel interessants. 
Allereerst had na den middag het defilé plaats 

i'"an de landstormers in de verschillende korpsen 
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ondergebracht, elk met zijn vaandel. De muziek 
speelde vroolijke marschen, terwijl de stoet in 
stramme houding voorbij de tribune trok. Als de 
troep in een carré geformeerd was, spreekt gene
raal Borel de mannen toe. Nooit is bewezen, dat 
de denkbeelden van den commandant verbetering 
brengen. Integendeel. Daarom, versterk uwe gelede
ren. ,,Leve de inspecteur," klonk als antwoord op 
de rede. 

Een escadrille vliegtuigen verscheen boven het 1 

terrein en gaf staaltjes van vliegkunst te zien. 
Dan hadden we een nummer carousselrijden voor 

motoren. Dan kregen we 16 ruiters in middeleeuw
sche kleederdracht te zien die op allerlei gebied 
bewijzen van rijkunst te zien gaven. 

Het carousselrijden, onder leiding van den lsten 
luitenant H. H. Barendrecht, was in één woord 
schitterend en behoorde tot de mooiste nummer!! 
van den landdag. 

Dan volgde het nummer a-la-flèche rijden door de 
onderofficieren uit Ede, waar:...ij aan luitenant 
Barendrecht en wachbneestcr Schuilcnborg kransen 
werden aangeboden. 

Minister Slotemaker de Bruïne sprak over: 
"Nationale goederen," Nederland heeft temidden 
der volken een eigen taak, een eigen karakter, een 
eigen stempel. Men aanvaarde dit en zoo wordt 
nationale trots voorkomen, niet als voorrecht ,maar 
als een roeping, dat eigene te bewaren ten dienste 
der menschheid. Tot die nationale goederen, voor 
ons volk eigenaardig, behooren het ongerept gezins
leven, de geestelijke vrijheid, de waardeering voor 
den godsdienst, de eenheid voor het gezag, trouw 
aan het Koningschap, liefde voor de peri,, 

Pater Borromaeus de Greve sprak over: ,,Vrede, 
geen weerloosheid." Spr. is voor den vrede. Oorlog 
is wreed en afschuwelijk, Toch is een leger noodig, 
zoolang niet alle volken ontwapenen, zoolang een 
partij, die van weerloosheid spreekt, in Rusland tot 
de tanden gewapend is. Weerloos in een vredig 
gezin is natuurlijk. Maar weerloos in storm, bij 
brand, tegenover een ondier of een roover, dat is · 
ramp of zelfmoord. 

Ds. Hoeneveld sprak een slotwoord. Deze welge
slaagde dag is schitterend lichteffect, waarvan de 
glanzen niet spoedig dooven. De Veluwnaar is taai 
genoeg, om vol te houden in den strijd tegen de 
revolutie en niet dom genoeg, om zich door beuzel
praat van het juiste spoor te laten brengen. De 
rivierdijken veroorzaken de overstrooming niet. De 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm brengt gee:a 
strijd, maar voorkomt dien. In steeds breeder wor
dende rijen schare men zich om den troon van de 
Koningin. Daar zijn onze rechten en vrijheden het 
veiligst. 

Als laatste nummer van het middag-program 
springconcours door onderofficieren van de !Ie Art. 
brigade te Ede. 

Minister Lambooy reikte onder gepaste toespraak 
de inderdaad fraaie prijzen, uit, waarna Z.Ex. aan 
luitenant Barendrecht een complimentje maakte 
over de fraaie staaltjes van rijkunst, die we dien 
middag mochten bewonderen, terwijl de minister de 
winnaars geluk wenschte met de behaalde prijzen. 

Vervolgens begaven vele genoodigden, onder wie 
zich ook de ministers Slotemaker de Bruïne en 
Lambooy bevonden, zich naar het kasteel De Schaf
felaar, waar baron en baronnesse Van Nagell aan 
70 á 80 dames en heeren een thee aanboden. 

Tevens ~erden deze genoodigden in de gelegen
heid gesteld van uit de hall van het kasteel den 
inderdaad schitterenden optocht te zien voorbij trek
ken, die vervolgens door de dorpsstraten toog, 
waar vooral de hoofdpersoon, Jan van Schaffelaar, 
uitbundig werd toegejuicht. 

En hiermede liep de landdag, waarop geen wan
klank werd gehoord en die in alle opzichten een 
groot succes voor het Veluwsch Verband van den 

· Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. mag worden 
genoemd, ten einde. 

Vermelding verdient nog, dat luitenant Sanders 
en de heer B. v. d. Brink, welke heeren wel het 
leeuwendeel der voorbereidende werkzaamheden op 1 
zich hebben genomen, uit handen van generaal- ' 
majoor Duymaer van Twist elk een souvernir ont--~.·-------· ----; - -
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De Excellenties, Minister Lambooy en Slotemaker de Bruïne op onzen 
landdag. Officiëele ontvangst op het Raadhuis. 

Toespraak van Zijne E~cellentie Slotemaker de Bruine. 

c. M.VAN DIEMEf.\' 
DORtHlECHT 

FAAM Zilver 15 et. 

FAAM Rood 13 et. 

FAAM Bruin 12 et 

FAAM Zwart 10 et. 

FAAM B!auw 8 et. 

per ½ ons. 

FAAM is de naam van de beste 
rooktabak voor den laagsten p•rijs, 
LOUIS DOBBELMANN, Rotterdam. 

GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE 
ZUID-HOLLAND-WEST. 

Subsidie Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
De Gewestelijke Landstorm Commissie Zuid-Hol

land-West heeft aan den Gemeenteraad een subsidie 
van f 500 aangevraagd, voor het jaar 1-928. 

In dit vcrzc::l:scb:ift wordt er op gewezen, dat 
de meeste gemc 21,te:1 in het gewest Zuid-Holland
,_._. es t een subsidie a::.11 dit Instituut regelmatig toe
kennei:4 

Na het defilé der afdeelingen, worden de vrijwilligers toegesproken door den 
Inspecteur van den. Vrljwilligen Landstorm, Generaal-Majoor J" H. Borel. 

Een escadrille vliegtuigen boven het Kasteel "De Schaffelaar". 

. . .. . ,- hebt gij alle reeds een mooi Afdeelingsvaandel? Niet? 
Afdeehngen! Waarom niet? Hier is mooi werk voor een Dames-comité! 



Belangstelling voor den historischen optocht. Den Commandant der Comp~1~nie ;Barneveld, den le Luitenant D. G. Sanders, 
wo_ dt een souvenir aangeboden. 

SCIIIETWEDSTRIJD VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIG EN LANDSTORM 
AFD. THOLEN TE ST. ANNALAND OP 1 SEPT. 1927 

WEST-BRABANTSCH VERB<\ND. 

Bijeenkomst van Officieren en PlaatseUjke Leiders te Breda, op 15 Augustus 1927. 

BREDA. 

Vlest-Bra,bantsch Verband van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Voor H.H. officieren, onderofficieren en plaatse
lijke leiders van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm West-Brabantsch Verband werd op 15 Augus
tus te Breda een schietwedstrijd gehouden, waarvan 
de resultaten hieronder volgen: 

No. 1. A. Boomaars, Bavel, hoogste serie 49, 
laagste serie 46; 2. A. J. Krijnen, Terheijden, 48,47; 
3. W, E. J. v. Oirschot, Breda, 48, 46; 4. C. v. 
Raaij, Oosterhout, 47, 43; 5. de Hingh, Breda, 46, 
45; 6. J. v. d. Pluim, Zevenbergen, 46, 44; 7. A. 
v. d. Broek, Breda, 46, 43 en 8. P. Nijssen, Bergen 
op Zoom, 46, 43 (bij loting) ; 9. A. Kramer, Zeven
bergen, .!6, 38; 10. A. Commissaris, Rucphen, 45, 
45; 11. B. J. v. Dongen, Ginneken, 45, 43; 12 P. 
Antheunis, Bergen op Zoom, 45, 42; 13. J. Krottjé, 
Teteringen, 44, 41; 14. A. Broqwers, Tilburg, 44, 
39; 15. P. Boomer, Breda, 43, 42 beste laagste schot 
7-8); 16. H. Castenmiller, Katwijk( 43, 42( beste 
laagste schot 7-7); 17. L. v. Roosmalen, Breda, 42, 
42; 18. P. v. d. Meer, Raamsdonkveer, 41, 38; 19. 
A. Gielen, Zevenbergschenhoek, 41, 37; 20. D. Yan 
Oosten, Bergen op Zoom, 41, 35; 21. P. Braa L, 
Oudenbosch, 41, 34; 22. P. Rombouts, Hoeven, 40, 
39; 23. C. v. Elsakker, Halsteren, 39, 39; 24. C. 
Vcrgouwen, Hoeven, 39, 37; 25. A. v. d. Matten, 
Breda, 39, 29; 26. H. Goossens, Wouw, 38, 35; 27. 
P. Steinweg, Ginneken, 38, 33; 28. J. Verdult, Roo
sendaal, 38, 24; 29. A. Jacobs, Breda, 37, 32; 30. 
P. Asselbergs, Bergen op Zoom, 37, 29; 31. A. Ka
velaars, Moerdijk, 35 23; 32. A. Juriëns, Zundert, 
33, 24; 33. Th. Zouteriks, 's-Hertogenbosch, 32, 20; 
3,i. J. Bakker, Bergen op Zoom, 31, 26; 35. Houweler 
Hoeven, 30, 30; 36. J. Reitsma, Roosendaal, 27, 24; 
(beste laagste Echot 1-2-3-5); 37. H. Seegelaar, 
Breda, 27, 24 (beste laagste schot 1-2-3--4); 38. 
C. Sweere, Hoeven, 26, 15; 39. P. v. Gilse, Roosen
daal, 25, 24; 40. H. Daverveld, Hoogerheide, 20,17. 

Na r,fJoop van den wedstrijd werd in het Zuid
Hollandsch Koffiehuis een vergadering gehouden 
onder leiding van den Voorzitter der Gewestelijke 
Landstormcommissie den heer van Drimmelen, oud
Burgemeester van Klundert, waarbij o.m. aanwezig 
was als Ycrtegenwoordiger der Nationale Landstorm
commissie, de heer Van Sitteren, administrateur 
dier commissie. Behalve verschillende andere aan
gelegenheden werd besproken het plan om in 1929 
met zooveel mogelijk vrijwilligers uit West-Brabant 
deel te nemen aan den nationalen landstormdag te 
D::m Ha.ag bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Na 
afloop der bespre).dng werd de Landstormfilm ver
to;ind, waarvoor ook bij deze gelegenheid nieuwe op- , 
namen werden vervaardigd. • 

. Af ~eelingenl Die de jeug·d heeft, heeft de toekomst 
VERGEET DE· STELSELMATIGE WERVING ONDER ~E JONGEREN NIET! 



, N.V. Ned. Caoutchouc en Cutta Percha fabriek 
v.h. BAKKER & ZOON 
RIDDERKERK .,. HOLLAND 

l!'ABRICEER'l': 

TECHNISCHE RUBBER ARTIKELEN 

LANDSTORMKORPS 
,,NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE". 

Voorloopig·e mededeeling. 

Nu ons zooeven de mededeeling werd gedaan, dat 
de aangevraa6de patronen scherp No. 1 en 7 zijn 
toegestaan, worden de vrijwilligers in de "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie" in kennis gesteld dat op den 
Sen October a.s. een schietwedstrijd zal worden ge
houden te Utrecht. 

Het programma, hetwelk nog nader aan de Paat
selijke Leiders zal worden toegezonden, zal de na
volgende wedstrijden bevatten: 

lo. Korpswedstrijd (Marga), waarvoor als wissel
prijs, de verguld zilveren lauwertak, ter beschikking 
wordt gesteld. 

2o. Personeele Baanwedstrijd (Marga). 
80. Vrijbaanwedstrijd (Marga). 
4o. Als attractie de Geluksbaan. 
5o. Personeele Baan'jYedstrijd (Scherp No. 1). 
60. Vrijebaanwedstrijd (Scherp No. 1). 
Voor al deze wedstrijden worden medailles en 

Kunstvoorwerpen disponibel gesteld. 
Waar de kosten, aan dezen wedstrijd verbonden, 

voorloopig voor rekening komen van de afdeeling 
Utrecht, roep ik de medewerking van de afdeelingen 
in en houd mij voor toezending van een kunstvoor
werp of een bedrag in geld, ten zeerste aanbevolen. 

FLORE. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Bij Koninklijk Besluit is, met ingang van 11 Aug. 
benoemd tot Reserve le Luitenant v.s.d. bij zijn 
tegenwoordig korps de Reserve 2e Luitenant v.s d. 
W. Bolken van het Vrijwillig Landstormkorps Motor
dienst; zijn op verzoek eervol ontslagen uit den 
militairen dienst de Res. le Luit. P. W. van Bleys
wijk Ris van de Schoolcompagnie van den Motor
dienst en de Res. le Luit. P. J. W. J. van der Burgh 
van het Vrijw. Landstorm Korps Motordienst. 

PROVINCIALE SCHIETWEDSTRIJDEN 

LEEUWARDEN OP 2 EN 3 SEPT. 

De tneedaagsche provinciale schietwedstrijden 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
zijn 3 Sept. 6 uur alhier geëindigd. 

De deelnemers waren uit alle richtingen van 
ons gewest opgekomen en de geest onder deze 
mannen was, zooals altijd, opgewekt en eensge
zind. 

De wedstrijden werden 3 September bezocht 
door Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe 
Slooten, commissaris der Koningin en door den 
districtscommandant der Koninklijke Mare
chaussee, eerste luitenant E. M. A. Suylen, ter
wijl de heer B. W. Okma, lid van Ged. Staten, 
2 September, blijk van zijn belangstelling had 
gegeven. 

Onmiddellijk na afloop der wedstrijden wer
den de aanwezige deelnemers met hunne com
mandanten en leiders gekiekt. Daarna verzamel
den zich allen voor het in ontvangst nemen der 
prijzen. Alvorens tot de uitreiking daarvan werd 
overgegaan, nam de heer L. Heukels, secretaris 
van het Friesch Nationaal Comité het woord. 

Spreker bracht in de eerste plaats dank aan 
<lie afdeelingen, welke hun ledental hadden uit
gebreid en hem bij het voeren van propaganda 

KWATTA's 
Manoeuvre-Chocolaad 

STILT DEN HONGER 

VER WEKT GEEN DORST 

hadden bijgestaan. Voorts deed hij een beroep op 
dé medewerking van alle vrijwilligers van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm om het vol
gende jaar zoo sterk mogelijk op te trekken naar 
Den Haag ter herdenking van het 10-jarig be
staan van het Instituut. Minstens 4000 man uit 
Friesland worden aldaar verwacht. Verder 
raadde hij de afdeelingen aan een reis
ka:; te vormen. Van Friesland - aldus spre
ker - wordt die dagen een afzonderlijk pro
gramma verwacht, en de Friesche vrijwilligers 
zullen zich dan scharen onder hun vaandel met 
de oude garde in de voorste gelederen. 

Daarna deelde de heer Heukels mede dat het 
in het voornemen ligt het formeeren 'van een 
bereden Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
Het was hem bekend, dat verschillende afdeelin
gen van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm hun medewerking reeds hadden toegezegd. 
Ook was hot hem bekend, dat er reeds verschei
dene eigenaren van paarden hunne dieren daar
toe vrijwillig ter beschikking wilden stellen. 
Aller medewerking riep spreker tot het verwe
zenlijken v:an het plan in. 

Ten slotte besprak hij het voeren van de win
tercampagne en drong vooral aan op samenwer
k~ng en verdeeling van arbeid. De afdeelingen 
dienen zoo spoedig mogelijk met de wintercam
pagne te beginnen, teneinde gereed te zijn als 
andere vereenigingen daartoe een aanvang 
nemen. 

Voorts bestaat het plan - aldus spreker -
de oude garde, die gehandhaafd blijft, afzonder
lijk te organiseeren. Het aangaan van een ver
bintenis door de leden van de oude garde is 
slechts een administratieve maatregel; hebben 
deze eenmaal de verbintenis met hunne handtee
kening bekrachtigd, dan hebben zij dezelfde 
rechten als de jongeren. Hij wees op de jongste 
gebeurtenissen in de groote steden als Amsterdam 
en Rotterdam, waar de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm paraat dient te blijven en t.e waken 

. voor revolutiegevaar. 
Zorg er voor - roept de heer Heukels uit -

als straks de wintercampagne begint, dat het 
ledental worde verdubbeld en voor Friesland 
wordt opgevoerd tot 8000 man. Applaus. 

Daarna voerde kapitein H. A. A. Sitsen het 
woord. De kapitein begon te zeggen, dat de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm bestaat uit een 
aaneen gesloten front van regeeringsgetrouwen. 
Het is niet voldoende, dat de revolutionnaire 
elementen dit weten, doch zij moeten ook bekend 
zijn met het feit, dat dit front in staat is hunne 
plannen te kunnen verijdelen. Door het houden 
van jaarlijksche schietwedstrijden, samenkom
sten enz. toont de Bijzondere Vrijwillige Land
s~orm steeds paraat te zijn en spreekt hij de hoop 
mt, dat een groot aantal Friezen het volgende 
jaar moge optrekken naar Den Haag. 

Nadat spreker den leden der commissie dank 
had gebracht voor de hulp en bijstand hem ver
leend, en den aanwezigen had verzocht een drie
werf hoera aan te heffen op de Koningin en als 
teeken van trouw het eerste couplet van Wil
helmus te zingen, ging hij over tot het uitreiken 
der prijzen. 

Hulde aan deze beide stoere mannen! 
Buiten de reeds door ons genoemde ·.verden 

alsnog prijzen beschikbaar gesteld door den 
Commissaris der Koningin en de afdeelingen 
Beetgum, Dokkum, Garijp, Oosthem, Twijzel en 
Workum. 

Aan de personeele wedstrijden hebben 76 a:t
deelingen deelgenomen, terwijl in totaal circa 
750 schutters in het strijdperk traden. 

Niet 600, zooals wij meldden, doch 750 land
stormers hebben deelgenomen aan de schietwed
strijden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

De uitslag der tweedaagsche provinciale schiet
wedstrijden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm is als volgt, 

Korpswedstrijd scherpe patronen: 
1. Leeuwarden I, 215; 2. Leeuwarden IV, 204; 3. 

Leeuwarden III, 200; 4. Leeuwarden II, 199; 5. Op
sterland I, 195. 

Personeele wedstrijd, scherpe patronen: 
1. D. K. W. Labree, 46; 2. H. Steenstra, 46; 3. 

F. F. v. d. Weij, 45; 4. W. Grondstra, 45; 5. Joh. 
Pars, 45; 6. A. v. d. Veer, 45; 7. J. Spaan, 45; 8. G. 
R. Dik, 45; 9. W. de Vries, 44; 10. D. Visser, 44; 
11. R. Booy, Opsterland, 44; 12. F. Veenema, 43; 
13. S. Kloostra te Engwierum 43, 14. K. Drexhage 
43, 15. J. Spaanderman te Harlingen 43, 16. G. Lage
veen, Opsterland 48, 17. H. Boonstra 42, 18, R. 

Brandsma te Sneek 42, 19. C. Bijlenga 42, 20. w. 
Brouwers 42, 21. M. Prins 41, 22. S .Lanting 41, 23. 
A. Tolsma, Opsterland 41, 24. P. Sinia Jr. 41, 25. 
C. de Boer 40, 26. T. Brunia 40. 

Korpswedstrijden Marga-patronen: 
17. Arum (230); 2. Garijp (229); 3. St. Nicolaasga 

(224); A. Ferwerd (223); 5. Ferwerd II (223); 6, 
Wommels (223); 7. Garijp (222); 8. Franeker (222): 
9. 't Bildt (222); 10. Marrum (222); 11. Workum 
(221); 12. Ferwoude (221). 

Personeele wedstrijd Marga-patronen: 
1. L. v. d, Laan te Wanswerd ( 49); 2. Stap te Bildt 

( 49); 3. Lodewijk te Franeker ( 49) ; 4, J. Zwart te 
Ferwerd_ ( 48); 5. G. v. d. Veen te Oenkerk ( 48); 
6. J. Mous te St. Nicolaasga ( 48); 7. M. Postma te 
Surhuizum ( 48); 8. D. v. d. Woude te Ferwerd ( 48); 
9. H. Sjollema te Franeker (48); 10. O. de Vries te 
Garijp ( 48); 11. J. v. d. Heide te Sondel ( 48); J 2. 
L. Bosma te Blauwhuis (48); 13. H. Klam te Dr. 
Compagnie ( 48); 14. Joh. de Haan, Achtkarspelen 
_( 48); 15 .. S. J. Storm te Harkema Opeinde ( 48); 
16. P. Meier te Driesum ( 48); 17. A. E. de Jong te 
Hallum (48); 18. G. v. d. Wal te Twijzel (48); 19. 
W. v. d. Veen te Beetgum ( 48); 20. G. l<'aber te 
Hijlaard (47); 21. J. 'l'erpstra te Minnertsga (47); 
22. B. de Lange te St. Nicolaasga ( 4 7); 23. J. Bouma 
te St. Nicolaasga (47); 24. T. Mozes te Hallum (47); 
25. J. Kamstra te Twijzelerheide ( 47); 26. S. Hoek
s tra te Hardegarijp ( 47); 27. J<'. Hoogterp te Bl]ja 
(47); 28. C. J. v. d. Brug te Woudsend (47); 29. A. 
Dijkstra te Marrum ( 47); 30. T. Tolsma te Arum 
( 47); -31. F. v. Dijk te Buitenpost ( 47); 32. S. Pars 
te Arum (47); 33. J. Brandsma te Wommels (47); 
34. K. Bakker te Dokkum ( 47); 35. J. Schilstra te 
Ferwoude ( 47); 36. G. Tjalsma te Wommels ( 47); 
37. M. Aukema te Sondel ( 46); 38. F. Bloemhof te 
Scharnegoutum (46); 39. S. Dijkstra te Arum (46); 
40. Tj. Broersma te Blija ( ... ) ; 41. K. Land te Di·o
geham ( 46) ; 42. S. Regnerus te Marrum ( 46) ; 43. 
S. Kuitert te Kollum ( 46); 44. P. de Boer te Ferwerd 
(46); 45. J. Bakker te Beetgum (45); 46. A.D. Mie
dema te Ferwerd ( 46); 47. S. de Jong te Surhuizum 
( 46); 48. S. Kloosterman te Garijp ( 46); 49. D. Lont 
te Het Bildt ( 46); 50. K. Dijkman te Blija ( 46); 51. 
H. Lettinga te Surhuizum (46); 52. A. Wijmenga te 
Garijp ( 46); 53. S. Bakker te St. Nicolaasga ( 46); 
54. J. Kloosterman te Garijp ( 46); 55. J. Cloppenburg 
te Burum ( 46) ; 56. L. Kingma te Marrum ( 46) ; 5 7. 
J. Huizinga te Engelum ( 46); 58. T. Smits te F,~r
woude (46); 59. F. Postma te St. Nicolaasga (46); 
60. A. Thijsseling te. Tzum (46); 61. H. M. Rekker 
te St. Nicolaasga ( 46); 62. F. de Boer te Oosterend 
(46); 63. IJ. Flapper te Workum (46); 64. J. F1,en 
stra te Bergum ( 45); 65. F. Boersma te Ferwerd 
( 45); 66. J. G. Bul thuis te Buitenpost ( 45); 67. G. 
Waardenburg te Tjummarum (45); 68. D. Wester
huis te Workum ( 45); 69. P. Banga te Berg,-1m ( 45); 
70. A. Metzlar te Ferwerd ( 45); 71. H. Zijlstr'.i te 
Garijp ( 45); 72. N. Beekema te St. Nicolaasga ( 45); 
73. R. Harmsma te Gron. Opeinde (45); 74. H. R.

1 

Sijmensma te Blauwhuis (45). 
Verrassingbaan: 
1. J. de Vries te Ee (299); 2. Sj. Geertsma te Bui

tenpost (295); 3. J. Woudstra te Burum (294); 4. J. 
Eekhof te Twijzel (293); 5. S. L. Greidanus te Tzum 
(293); 6. Mulder te Twijzel (293); 7. M. Salverda 
(293); 8. K. Drexhage (292); 9. P. Kingma t.e Hoge
beintum (291); 10. J. Boorsma te Oostermeer (290): 
11. D. S. Algra (290); 12. J. Siemonsma te Bakhui
zen (290); 13. J. Wijbenga te Wirdum (290); 14. W. 
Holwerda te Blija (288); 15. E. Fokkema te Droge
ham (287); 16. A. J. Buwalda te Ureterp (28~); 
17. W. v. d. Veen te Beetgum (286); 18. J. Jac.>bl 
(285); 19. R. Bouma (285); 20. D. Plantinga (285); 
21. H. de Ruiter te Munnikeburen (282); 22. P. Veld• 
man te Ferwerd (281); 23. P. Bakker te Kollum 
( 281) ; 24. F. Kampen te Woudsend ( 280) ; 25. Kerk
stra te Munnikeburen (280); 26. S. Kuperus te Fer• 
woude (280); 27. J. ten Hoeve te Wommels (279). 

Kampioensprijs scherp: D. K. W. Labree (46). 
Kampioensprijs marga: L. v. d. Laan te Wans• 

werd (49). 
De prijswinaars, achter wier namen geen plaats il 

vermeld, zijn te Leeuwarden woonachtig. 



HEERLEN. 
Eerewacht. 

Bij gelegenheid van het bezoek van Hare 
Majesteit de Koningin, Z. K. H. den Prins der 
Nederlanden en H. K. H. Kroonprinses Juliana 
aan de Mijnstreek, bezochten de Vorstelijke 
personen o.a. ook Heerlen en het gemeentehuis 
dier gemeente op Vrijdag 15 Juli j.l. te half 
zeven uur n.m. 

In Heerlen en trouwens in de geheele mijn
streek van Lutterade tot Kerkrade heerschte 
groote geestdrift en talrijke versieringen langs 
straten en wegen duidden den triomfweg aan, 
die het Vorstelijke Gezin volgen zou en gevolgd 
had. Het was inderdaad een triomfweg. Aller
wege stonden lange rijen kinderen, mijnwer
kersvereenigingen, muziekkorpsen, schutterijen, 
harmonie- en fanfarekorpsen, rijwiel- en auto
mobiel-vereenigingen, zang-, sport- en ruiters
vereenigingen opgesteld, met civiele en geeste
lijke autoriteiten en notabelen. En allerwegen 
werden bloemen aangeboden en op elk uur van 
den dag bleek de auto van Hare Majesteit te 
klein te zijn voor de bloemenhulde. 

De Limburgsche Jagers bleven niet achter. 
In 1925 hadden 6 eerewachten voor Hare 

Majesteit opgesteld gestaan: te Linne, Roer
mond, Maastricht, Venlo, Venray en Mook en 
de Limburgsche Jagers der mijnstreek zouden 
eens een extra beentje voorzetten. Het is hun 
inderdaad gelukt. Ilun eerewacht telde met de 
commissieleden en den korpsstaf 140 personen, 
terwijl het militaire gedeelte alleen. 124 officie
ren .. onderofficieren, korporaals en soldaten 
telde, van deze 124 waren 60 mijnwerkers, die 
vrij van dienst met behoud van loon van hun 
directies gekregen hadden. Het was de grootste 
eerewacht, die het korps ooit leverde. 

En er heerschte een bijzonder-goede en op
gewekte geest ! 

De eerewacht was samengesteld uit Limburg
sche Jagers van Heerlen, Brunssum, Schimmert, 
Schinnen, Spaubeek en Schinveld. De leiders 
dier afdeelingen de onderofficieren Geurten, 
Van Kan, Larue, Florax en de leider Dohmen 
hebben uitnemend werk geleverd. Als comman
dant trad op de res. le luitenant Hombergen 
en als sectiecommandanten de res. le luite
nants Frijns, Schepers en Vogels en de res. 2e 
luitenant Frantzen. De staf was samengesteld 
uit de res. luit. kolonel Coenegracht, de res. 
dir. off. van gez. le kl. Dr. Schiphorst, de fg. 
res- le luitenant-adjudant Jhr. Graafland, de 
res. ] e luitenant van spec. diensten van Gor
kum. Van de gewestelijke commissie waren aan
wezig Mgr. Dr. Poels, voorzitter, en de heer 
Maenen, lid; buitendien bevonden zich een tien
tal plaatsel~jke commissieleden bij genoemde 
afdeelingen, onder welke o.a. de burgemeester 
van Schinnen, de heer Pijls, en de burgemeester 
van Schimmert, de heer Bagman. 

Nadat de eerewacht van 4 tot 5 op het 
politiebureau te Heerlen van geweren met toe
behooren en helmen was voorzien, werd zij 
var~ 5-6 op het voetbalterrein even ingeoefend, 
gefilmd en gefotografeerd. Daarna marcheerde 
de troep naar het gemeentehuis, de aandacht 
trekkende van de opgepakte menigte, die te 
Heerlen geen militair vertoon gewend is. 

De eerewacht besloeg de geheele stoeplenote 
van het gemeentehuis. Hare Majesteit insp~c
trrrde de eerewacht, gevolgd door Z. K. H. den 
Prins en II. K. IT. de Prinsrs. Zij betuigde her
haaldelijk en nadrukkelijk den · korpscomman
dant Hare groote voldoening, dat zoovele m\in
werkers en landbouwers der streek deel uit
maakten van dezen troep. 

Ongev~er vij E kwartier bleef de eerewacht' op
gesteld, m vei·band met het défilé van de ITerr
lensche vcreenigingen. 

Daarna werden geweren en helmen ,vcdero,n 
fogeleverd en had tegen halE neo·en het o·cmcen
schappelijke avondmaal in het Volkslmi; plaats, 
waar veel g·ezongcn en veel gesproken wrrcJ. 
Het woord voerden: de korpscommandant 

overste Coenegracht, Dr. Poels, de heer 
Maenen, de luitenants Graafland, Hombergen 
en Schepers en tot slot en spontaan: de soldaat 
Dohmen van Schinveld, die een toespraak hield 
over de kameraadschappelijkheid, welke bij de 
Limburgsche Jagers tusschen officieren en sol
daten heerschte. Toen kon dr. Poels de ver
leiding niet weerstaan om nogmaals het woord 
te voeren en geestdriftig den goeden korpsgeest 
te herdenken. 

Het was een dag, waaraan alle deelnemers 
nog jaren zullen terugdenken. 

OUD-BEIJERLAND. 
Een zeer geslaagde landdag van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm op den Hoekschen Waard 

op 7 September. 

De bewoners van Oud-Beijerland bleken met den 
landdag zeer ingenomen te zijn. Van schier elken 
gevel woei de driekleur en in de morgenuren reeds 
waren de menschen met oranje getooid, op straat. 
Vele winkels, die geen voedings- of genotmiddelen 
verkochten, waren den geheelen dag gesloten. 

In de morgenuren werden de schietwedstrijden, 
korps- en personeele-, alsmede verschillende sport
wedstrijden gehouden. Er bestond voor het schieten 
enorme belangstelling. Op elf banen werd geschote.a. 

De uitslag, die in den namiddag bekend werd, was 
voor den korpswedstrijd: I. afd. Ridderkerk met 279 
punten Eereprijs; II. afd. IJsselmonde met 276 pun
ten le prijs; III. afd. Hillegersberg met 271 punten 
2e prijs; IV. afd. Barendrecht met 267 punten 3e 
prijs V. afd. Heinenoord met 266 punten; VI. afd. 
Schiebroek met 264 punten; VII. afd. Oud- Beyerland 
met 262 punten; VIII. afd. Hellevoetsluis met 259 
punten; IX. afd. Zuidland met 259 punten; X. afd. 
Numansdorp met 256 punten. 

Aan den personeelen wedstrijd namen 532 land
stormers deel. 

Van hen behaalden drie het maximum aantal pun
ten, n.l. 5 X 10 = 50. Het waren: C. · Horseman, 
Rotterdam; N. A. Groeneveld, Strijen; J. Korenneef, 
Rozenburg. 

Reeds vroeg kwamen de bezoekers opzetten en ook 
de voorzitter van de Nationale Landstorm Commissie 
was in de morgepuren present. 

Te ruim elf uur werden de autoriteiten officieel 
ontvangen. Burgemeester A. C. de Vries Broekman 
ontving de gasten op zijn mooi gemeentehuis en 
hield een toespraak waarin hij, na het welkom, de 
sympathie van het Gemeentebestuur voor het streven 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uitsprak. 

De Minister van Justitie, Mr. J.'Donner, antwoorolie 
en vertolkte de levendige belangstelling van de Re
geering voor den Bijzonderen Vrijwilligen La:idstorm. 
De Regeering wil dat telkens, niet alleen door woor
den, maar ook' met een daad toonen en vandaar de 
aanwezigheid steeds van een of meer Ministers. 

Voordat het groote defilé om 1 uur aanving had 
een zeer talrijk publiek zich rond de touwen ge
schaard. Dit publiek, dat zeker over de achtduizend 
bedroeg, heeft op ernstige wijze aan het slagen van 
den landdag medegewerkt. 

Het was rustig, geduldig en belangstellend. Op de 
gereserveerde tribune hadden intusschen vele ge
noodigden plaats genomen. 

Daar waren o.m. de Ministers v. d. Vegte en 
Donner, de inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm, Gen. Majoor J. H. Borel, de voorzitter en 
secretaris van de Nationale Landstormcommissie, de 
Burgemeesters van Dordrecht, Ridderkerk en tal van 
omliggende gemeenten, Mr. Dr. L. N. Deckers, lid 
der Tweede Kamer ,de heer Pieters, hoofdcommies 
van Binn. Zaken, de Commandant van Hr. Ms. 
,,Balder", het in de haven van Oud-Beijerland ge
meerde oorlogsschip, de leden van het uitvoerend 
comité en van de commissies. 

Aan het groote defilé, dat op het groote vierkante, 
met veel vlaggentooi afgezette terrein werd ge
houden, nam een dertigtal afdeelingen deel. Het 
commando berustte bij overste H. C. van Cappelle, 
commandant van het Landstormkorps "Ro·cterdam". 
De pijpers, tamboers en muziek van de mariniers 
gingen voorop; de landstormers trokken, vaandels en 
banieren in den stoet meedragf'nde, in flink rnarsch
tempo over het terrein. 

Vervolgens hield luitenant-kolonel van Cappelle de 
openingsrede. 

Spreker heette allen welkom op dezen landdag en 
in 't bijzonder de Ministers van der Vegte en Donner, 
en andere autoriteiten. 

Het stemt tot vreugde - zeide spr.- dat de bur
gerij meerdere bi ijken van belangstelling geeft. Ais 
ons doel, het 'bewaren van de rust, begrepen worèt, 
zal die belangst<"iling- z,\kPr blijven. en toenemen. De 
organisaties, die hP.t wet1.i11.- gf'7.ag i,teunen, kunnen 
nooit sterk genoeg zijn . .Oe landdag is georganiseerd 
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om de landstormers met elkaar en met de voor
mannen in verbinding te brengen. 

Het uitvoerend comité, dat maandenlang gewerkt 
heeft, brengt spr. hartelijk dank. 

Tevens werden allen dank gezegd, die medewerking 
hebben getoond. 

De landdag werd geopend met het zingen van het 
Wilhelmus. 

Na een fraai nummertje carousselrijden door 12 
onderofficieren van het 2e Reg. veldart. hield de heer 
Duymaer van Twist, voorzitter van de Nationale 
Landstorm Commissie, een toespraak, waarin hij de 
Ministers dank zeide voor hun aanwezigh~id. Dank 
ook werd gebracht aan Ds. Goote, voorzitter van 
het uitvoerend comité, kapitein Brüggeman van het 
Motorkorps en den Directeur van de H.B.S. voor hun 
velen arbeid. Spr. richtte zich vervolgens tot de 
vrijwillige landstormers, die zich hier hadden ver
zameld. Nog steeds moet de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm paraat blijven. 

De liefde van ons volk voor onze Koningin gaat 
ook over op Prinses Juliana, gelijk gebleken is bij 
het bereiken van haar 18de levensjaar. Spr. hoopt 
dat deze dag nieuwe bezieling in de gelederen van 
den Vrijwilligen Landstorm zal geven. (Applaus). 

Op voortreffelijke wijze voerden een 22-tal onder
officieren een colonne geweer uit. Dit nummer trok 
zoo de belangstelling dat zelfs de teekenaar van 
"Voorwaarts", die met een verslaggever van dat 
blad aanweiig was om evenals te Barneveld dezen 
landdag te bekladden, het teekenen vergat. 

Het vendelzwaaien door de Noord-Brabantsche 
gilden trok niet minder de bewondering van de aan
wezigen. 

Ds. C. Goote, voorzitter van het uitvoerend comité, 
een toespraak houdende, wees er op, hoe het nieuwe 
door de revolutionairen gepropageerd, bij ons geen 
weerklank vindt. De maatschappij, die een product 
van eeuwen is, willen ze als met één slag omzetten. 
De drijvers voor het nieuwe stelsel mogen bij de 
massa eenig succes hebben, de groote meerderheid 
van ons volk wil er niet van weten. Dit wordt door 
onze mannen met de daad bewezen. De bewaring van 
ons gezin, van Staat en maatschappij is ons ernst. 
Wij willen geen militairisme doch evenmin verstoring 
van de orde. Spr. wijst op de roep om ontwapening, 
die onoprecht is. 

Wij heben den vrede lief, doch we staan voor 
gezag en vrede. Als 't moet, schaart geheel de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm zich rond de troon 
van Oranje. (Applaus). 

Pastoor L. N. Geldermans wees op den pioniers
tijd, toen het moeilijk was voor het instituut mannen 
te winnen. Het is anders geworden, omdat onder ons 
volk is doorgedrongen wat de landstorm is. Tot tien
duizenden zijn de gelederen uitgegroeid. De landdag 
alhier is tot een succes geworden, verheugend blijk 
van de sympathie van den Hoekschen Waard voor 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Spreker 
roept alle jonge mannen op om deze heilige zaak te 
dienen. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is 
een waarborg voor de handhaving van het gezag. 

Spr. eindigde met een woord van hulde aan de 
landstormers en aan Haar, tot stut van wier troon 
de landstorm is opgericht en moet blijven bestaan. 
(Applaus). 

Intusschen had zich ook een escadrille vliegtuigen 
uit Soesterberg vertoond. Het vliegen van onze 
militaire bestuurders vraagt steeds weer spontane 
bewondering. Waar niet geland kon worden, bleven 
de tweedekkers niet lang en vertrokken na eenige 
demonstraties weer naar Soesterberg. 

De laatste spreker was de heer J. M. Krijger, lid 
van de Tweede Kamer, die in een vurig betoog tot 
vaderlandsliefde opwekte. 

De onderofficieren van de veldartillerie vergastten 
de aanwezigen nog op een springconcours. De paar
den en ruiters hadden ook G September een zwaren 
dag gehad, zoodat de prestaties op het gladde gras
veld niet gering waren. Mej. Goote reikte de prijzen 
uit. 

De eerste prijs verkreeg wachtmeester v. d. 
Akker, de 2de wachtmeester Van der Milt, de 3e 
opperwachtmeester Me~'I!ers en de 4<le Adj. 0.-0. A. 
,J. Sluiter. Ten slotte vond plaats de interessante 
auto- en motorwedst1ij,Jen en het carousselrijden door 
de Hoeksche Ruiters. 

De rijsport op het Zuid-Hollandsche eiland is aan 
het herleven. De lloeksche Ruiters ziJn boerenzoons 
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en -dochters, die in enkele maanden uitstekende vor
deringen hebben gemaakt. 

Na de prijsuitdeeling werd de landdag gesloten. 
's .Avonds werd m de plaats concert gege'fen en 

jl8D vwrwerk afgestoken. 

LOCHEM. 
Hier werd opgericht een plaatselijke Land.storm

~rnis!Jie, waarin de volgende heeren zitting hebben 

genomen: Mr. F. W. R. Wttewaall, voorzitter; G. :r. 
Schekman, vic~voorzitter; W. Rigter, secretaris; M. 
Th. Bello, H. ;r. W. van Hoorn, J. Swaters en Ds. H. 
Vermaas. 

De jaarlijksche schietwedstrijd van de leden äer 
Afdeeling ,,Lochem" van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm had Zaterdagmiddag 3 September 
onder begunstiging van prachtig weer op de schiet
baan m Ampsen plaats. 

Tusschen 2 en 6 litll' kwamen de deelnemers 'van 
heinde en ver uit den omtrek samen om ihmme 
krachten met elkaar te meten. 

Van de (pas opgerichte) plaatselijke landstorm.
commissie te Lochem waren aanwezig de heeren 
burgemeester van Lochem, H. J. W. van Hoorn en 
1. Swaters. 

Er werden 2 series van 5 patronen geschoten met 
telkens een proefschot, houding naar keuze. Hoogst 
te behalen aantal punten 100 (10 X 10). 

Door sommigen werden uitstekende resultaten 
behaald hetgeen blijkt uit den volgenden uitslag: l. 

D. W, te 13:a.sseloo, Lochem 92 punten; 2. J. Topzand~ 
Lochem 88 p.; 3. G. J. Aalderink, Laren 86 p.; 4" 
W. J, Ltttke Willmk, Nettelhorst 79 p.; 5. D. ten 
Broeke, Barchem 79 p.; 6. J. de Jonge, Loc-hem, 78 
p.; 7. A. J. Goldswin, Laren 77 p.; 8. H. 1. Loman, 
Laren 77 p.; 9. H. J. Wolferink, Lochem 75 p. en 10. 
H. Kuiper, Laren 73 p. 

Na afloo'.P van den wedstrijd hield de burge
tneester, als voorzitter van de plaatselijke Land- , 
stormcommissie, een opwekkende toespraak, waarna 
de fraaie prijzen werden uitgereikt. Het was in alle 
opzichten een zeer geslaagde middag. 

WERNER DEN HAAG-

L 
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w haard koopf Ueens. 
. de kolen belaalf U telkens 

Wanneei.- ge een haard koopt, doe dat dan met ooi"' -=-~• 
deel Begin allereerst het systeem van een haard te 
bekijken. Permanent Duplexhaarden zijn zo,odanig 
geconstrueerd, dat de warmte niet door den schoor" 
steen vliegt. Bovendien kunnen de warme afgewerkte 
gassen niet door het kolenreservoir gaan, zoodat de 
niet-obrandende kolen hun volle kracht behouden. 

totdat zii aan -de beurt komen. 

De geheele co~tructie van den Permanent 
Duplexhaard waarborgt eene lage kolen" 
rekening en èen hoog nuttig effect. 

Onze brochtll'e hévat honderden attesten en 
eene complete beschrijving van het systeem. 
Vraag ons een gratis exemplaar. 
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ABONNEMENTSGELDEN. 

We schrijven October en de aanvangs. 
datum van den vijfden Jaargang van "Het 
Landstormblad", 1 Januari 1928 komt al 
in zicht. 

Abonné's, die het abonnementsgeld per 
postwissel of per giro wenschen te be

talen, verzoeken wij beleefd dit zoo spoe. 
dig mogelijk te doen, liefst vóór 1 Dec. 
1927. 

Wie vóór 1 December a.s. gireert of 
postwissel zendt, b e s p a a r t de nood
zakelijke incassokosten ten bedrage van 
12½ cent en bezorgt ons groot gemak. 

Wie ná 1 December a.s. gireert of post
wissel zendt, loopt veel kans, dat oMe 
kwitantie zijn betaling kruist. Dat is 
onprettig en schadelijk en we hopen dat 
1at zo9veel mogelijk voorkomen worde. 

DE ADMINISTRATIE. 

Giro No. 7656. 

's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. 
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Nationale Landstormdag 
1928 

De Commissie, welker namen in een vorié? 
nummer van ons blad zijn afgedrukt en die îp 
24 Juni dezes jaars was benoemd, om aan dJ 
Nationale Landstorm Commissie een plan v0or 
een Nationalen Landstormdag aan te bieden, is 
bereids met haar arbeid gereed gekomen. Deze 
voorloopige Commissie heeft daarmede den op 
zich g~nomen arbeid volbracht en had geen reden 
om te blijven bestaan. Zij is derhalve met dank 
voor haren arbeid ontbonden. 

Het ligt in de bedoeling, uit het geheele land 
een ALGEMEENE COMMISSIE samen te 
stellen. 

Voorts heeft de Voorzitter der National~ 
Landstorm Commissie, Generaal Duymaer van 
Twist te kennen gegeven, zooveel hem eenigszm@ 
mogelijk zal zijn, achtereenvolgens met alle J-e. 
westeltike Landstorm. Commissies nader de te 
nemen maatregelen te bespreken, zoodat de ver 
wachting kan gekoesterd worden, dat de belan
gen van alle Gewesten en Verbanden tot hun 
recht zullen komen. 

Inmiddels is reeds duidelijk gebleken, dat aan 
allen kant groote belangstelling voor den Natîo
nalen Landstorm.dag bestaat. 

Teneinde onze lezers in te lichten over de ge
raffineerde methoden der communisten, plaatsen 
wij onderstaand artikel uit de Tribune. 

Het werken van de 
Communistische Cel 

Ervaringen van een Belgische Kameraad 
in Franlaijk. 

Een Belgische partijgenoot, die eenigen tijd werk
zaam was in een textielfabriek in Noord-Frankrijk, 
schetste als volgt zijn ervaringen bij de communisti• 
sehe propaganda in het bedrijf: 

,,Daar ik eenige jaren in het buitenland verbleven 
héb en daar 8 jaar als secretaris eener cel gewerkt 
heb, hoop ik met een der voordeelen die de partij daar 
behaalde door onze werking in die cel, te laten zien, 
onze kameraden hier te overtuigen hoe noodig de cel
len er zijh in onze partij. 

Toen het plaatselijk comité der partij mij opdracht 
gaf in de fabriek, waar ik . werkte, een cel te stich
ten, stond ik gansch alleen. Er waren een 8000-tal 
werklieden, waarvan er wel eenig'e onze gedachten 
genegen waren, maar niet genoeg om hen als ver
trouwensmannen te gebruiken. Ik stond dus alleen 
en het feit dat ik onderbaas was, bemoeilijkte nog 
mijn werking. Maar op een andere manier vergema:C
kelijkte ze mijn werking, daar ik tot alle plaatsen 
toegang had. 

Het eerste werk dat ik begon, was de adressen te 
bemachtigen van die arbeiders, die het meest op h•m 
rechten stonden tegenover het patronaat. Zonder te 
zien naar politieke denkwijze, begon ik hen te be
werken. 

Aan de kameraden der partij vroeg ik om mij hun 
oude partijbladen te geven, die ik dan per post naar 
hun huis zond. Van tijd tot tijd ging ik hen vinden en 
begon, zonder erg te geven dat ik van de cel was, 
met hen een gesprek over enkele artikels, die in die 
bladen, die zij ontvingen, verschenen w.aren. Toen ik 
in ons blad de feiten bekend maakte die op de fabriek 
zelve gebeurden, kocht ik steeds een 20-tal bladen, 
die ik in 't teheim op het werk van enkele wevers 
of arbeiders legde. Çpk sneed ik die artikels uit E>l'I 

plakte ze op karton en legd6 ::e op een werkbank of 
getouw met de melding "geef dit voort" en dat 
maakte den toer door de gansche fabriek. De <u"ti
kels waren steeds geteekend .,de cel". 

De arbeiders begonnen reeds over de cel te spreken 
als.of dit een machtig organisme was en in werkelijk
heid bestond zij nog steeds uit mij alleen. Eens toen 

. de patroon besloten had van juist als de stoomfluit 
ging, de poorten te sluiten om het te laat komen t.egen 
te gaan, zond "de cel" een briefje rond protesteerend 
tegen dezen maatregel en toen het uur er was, wilde 
niemand beginnen te werken en moest de patroon zijn 
besluit intrekken, dat zonder de werking der cel 
onopgemerkt toegepast zou zijn geworden. 

Later besloten wij een blaadje uit te geven, met de 
financieële hulp der plaatselijke groep. Het was een 
klein gazetje op 4 bladzijden, dat wij noemden "De 
Schietspoel". Dat was de stille propagandist der cel, 
het was gevuld met korte doch krachtige juiste 
artikels ever de levensduurte, woningnood, de wer
king der fascisten, de winsten der patroons. Twee 
bladzijden waren gewijd aan de feiten en klachten 
der fabriek zelve. Voorts aanbevelingen onzer partij, 
bladen en korte motto's van Marx, Lafargue, Jau
rès en Lenin. 

Dit blad maakte geweldigen indruk, 't werd door 
den tijd, die ons nog rest en welke snel voorbij- kameraden der andere cellen aan de poort uitgedeeld, 
vliegt, te woekeren. { maar een goede honderd verspreidden wij zelt in de 

fabriek. Op alle plaatsen waar ik passeerde, vond 
men den ..,8chietçoe1n, op de 19rnakken, iD de map-

Het zal zaak zijn deze belangstelling nog over 
breeder terrein op te wekken en intusschen met 
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zijnen, op dé autos, overal, wij waren dan reeds met 
4. !k had een meisje, dat onze gedachten deelde, 
weten te bewerken dat zij ook deel uitmaakte van de 
cel. Belgische vrienden hielper mij ook. Daar wij van 
velen sympathie genoten, schreef ik eenige uitnoo
digingsbrieven aan de betrom.-baarste mannen en 
vrouwen, om naar een herberg te komen na het werk. 
Deze brieven waren niet geteekend en riepen hen. op 1 
om over het werkhuis zelve te spreken. 

Ik had ook een partijgenoot doen komen, die gelast 
was door de partij om op zulke bijeenkomstcm te 
spreken en deze te leiden. Op den vastgestelden dag, 
waren we er met een tiental, slechts 4 der uitgenoo
digden waren niet gekomen. De partijgenoot sprak 
ons over alles en nog wat. Gezeten aan een tafel 
luisterden wij toe, dan deed hij ten slotte de nood• 
zakelijkheid blijken een eenheid te stichten onder 
alle arbeiders C:er fabriek zelve en dat dit in 
het kader lag der werking der communistische cel. 
Vervolgens legde hij de werking der cel zelve uit 
zonder ons er bij te noemen en deed een beroep om 
lid te worden der cel van het werkhuis. Zij moesten 
niet dadelijk een besluit nemen, maar het hem laten 

weten, het geheim van lidmaatschap was alzoo verze-
kerd.. Nog dezelfde week kregen wij zes nieuwe leden. 

Van dat oogenblik af was de vooruitgang en de 
propaganda der cel verzekerd en maakten wij 
groote vorderingen. 

Toen opeens op 11 November de gedachte bij 
ons opkwam een groote affiche uit te hangen in te 
fabriek zelve, op het bord, waar de patroon zijn 
mededeeling-en uithing. Deze affiche was gericht 
tegen den oorlog. Toen kregen de ondermeesters op
dracht de communisten op te zoeken, natuurlijk von
den ze de daders niet. Die patroon zal het nooit in 
zijn hoofd gekregen hebben, dat juist een van zijne 
zoogenaa:mde vertrouwensmannen de dader was. 

Alle maanden verscheen ons werkblaadje ,,De 
Schietspoel", Alle maanden hadden wij algemeene 
vergadering met politieke voordrachten. Aan iedere 
meeting der partij werkten wij mede met het uithan
gen of doen rondgaan van uitnoodigingsbrieven. 
Dagelijks verzonden wij 45 bladen der partij aan beken
de goede krachten, die wij na een maand bewerking 
met een huisbezoek voor onze zaak trachtten te win
nen en bijrta steeda hadden we een gelukkigen uitslag. 

Toen ik naar België weerkeerde, waren er 60 leden 
der partij gewonnen. 

D e T r i b u n e, 16-8-'27. 
.{Communistiach Dagblad): • 



Goed zoo, Excellentie ! 
HET COMMUNISME IN INDIE. 

Maatregelen van Overheidswege. 

Volgens de bestaande voorschriften ~oet ieder, 
die in aanmerking wenscht te komen voor oplei
ding of uitzending voor den Indischen dienst, 
voor zijn aanneming overleggen een door den bur
gemeester zijner woonplaats af te geven bewijs 
van goed maatschappelijk gedrag. 

De Minister van Koloniën heeft, naar de Tel. 
verneemt, thans in verband met het bovenstaande 
een schrijven aan alle burgemeesters gericht met 
verzoek het onderzoek, hetwelk moet worden inge
steld om het bewijs van goed gedrag te kunnen 
afgeven, in dien zin uit te breiden, dat tevens 
nauwkeurig wordt nagegaan of de betrokken 
pe_rsoon daadwerkelijk deelneemt aan propagan
da, revolutionnaire propaganda van communis
tischen, anti-militairistischen of anderen aard. 

Dit verzoek wordt in de betreffende circulaire 
als volgt gemotiveerd: ,,In verband met de om
standigheid, dat de Indische regeering zich op 
het standpunt heeft gesteld, dat in den Staats
dienst geen plaats is voor personen, die daadwer
kelijk deelnemen aan propaganda, welke ont
wrichting van het Overheidsgezag ten doel heeft 
of daartoe leidt, onverschillig op welke wijze dit 
geschiedt, hetzij in het openbaar, hetzij in het 
verborgen, zullen voor den Indischen dienst niet 
worden uitgezonden, noch in opleiding worden 
genomen, personen, van wie mocht zijn gebleken, 
dat zij, al of niet in het openbaar, ontoelaatbare 
propaganda voeren als hierboven is omschreven". 

Bij het lezen van bovenstaand dagbladbericht, 
ontsnapte een "Goed zoo, Excellentie" aan onze 
lippen. Meteen rees bij ons de vraag of het niet 
wenschelijk is dezen maatregel consequent door te 
voeren en ook toe te passen op ons eigen land. 

De communistische propaganda ook in ons eigen 
land, is een groot gevaar. Men moet den moed 
hebben dit gevaar onder de oogen te zien en het 
tegen te gaan. 

LANDSTORMKORPS 
ZUID-HOLLAND WEST. 

Detachement Leiden. 

Nadat sedert Mei verscheidene afdeelingen 
van het Detachement tweemaal per maand ge
zamenlijk geschoten hadden op de schietbanen 
te Katwijk, is het schietseizoen op Zaterdag 24 
September besloten met een schietwedstrijd, 
waaraan de afdeelingen Leiden, Leiderdorp, 
Noord wijk, Lisse, Sassenheim en Oegstgeest 
hebben deelgenomen. 

Aan de schietoefeningen was een doorloo
pende individueele wedstrijd verbonden, waar
voor van de Nationale Landstorm-Commissie 
drie Landstorm Medailles waren verkregen. 
:Winnaars hiervan waren: le prijs D. Wasse
naar, Leiden; 2e prijs II. J. Lamers, Leider
dorp; 3e prijs A. van Wendt, Leiden. 

Voor de 2 series dagwedstrijd waren ontvan
gen een bijzonder mooie groote verguld-zilveren 
medaille, in keurig étui, van "De Leidsche 
Courant." Winnaar hiervan werd II. J. Lam ers, 
Leiderdorp, le prijs; een zilveren medaille van 
,,De Nieuwe Leidsche Courant," winnaar W. 
van den Berg, Noordwijk, 2e prijs; verder 8 
kunstvoorwerpen, ontvangen van de geweste
lijke commissie, waarvan winnaars werden, 
volgens rangorde: H. v. d. Meer, Leiden; Th. 
Vink, Noordwijk; D. Wassenaar, Leiden; J. 
Peerenboom, Leiderdorp ; M.J. van Breda, Sas
senheim; A. van Wendt, Leiden; W. Schelvis, 
Noordwijk en J. Verloop, Noordwijk. 

Ten slotte werd nog een zilveren wissel-krans 
beschikbaar gesteld, welke driemaal gewonnim 
moet worden, om eigendom te worden van die 
afdeeling van het Detachement, welker leden 
het grootst aantal schietoefeningen per seizoen 
hebben meegemaakt. Deze krans werd voor de 
eerste maal gewonnen door de afdeeling Noord
wijk, dicht op de hielen gezeten door Leiden. 

lMlet een toepasselijk woord van den Detache
ments Commandant werd deze krans aan den 
leider van Noordwijk overhandigd, met eene 
aanbeveling aan N oorwijk, om den krans goed 
te verdedigen in de volgende jaren en aan de 
andere afdeelingen om, door groote opkomst 
bij de schietoefeningen, te trachten den krans 
te :veroveren. 
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EERE-VOORZITTER. 

De oud-minister van Onderwijs, K. en W., Dr. 
J. Th. de Visser, oud-veldprediker in algemeenen 
dienst, heeft het hem door de gewestelijke land
stormcommissie "Zuid-Holland-West'' aangebo
den eere-voorzitterschap van die commissie aan
vaard. 

SAMENSTELLING DER GEWESTELIJKE 
LANDSTORM-COMMISSIE 

,,STELLING VAN AMSTERDAM.'' 1 ) 

Voorzitter: 
Mr. H. Verkouteren, té Amsterdam, Lid Eerste 

Kamer S. G., Advocaat en Procureur. 
Secretaris: 

K. L. Schell, te Amsterdam, Res. Kapitein bij het 
Korps Luchtdoel Artillerie. 

Leden: 
C. de Veer, te Amsterdam, Reserve-Majoor der 

Infanterie, Commandant Landstorm Korps 
,,Stelling van Amsterdam". 

Dr. I. H. J. Vos, te Amsterdam, Res. Dir. Off. 
van Gezondheid 3e klasse, Wethouder van 
Amsterdam. 

W alrave Boissevain, te Amsterdam, Lid Tweede 
Kamer S. G., Wethouder van Amsterdam. 

Mr. A. Slob, te Hoofddorp, Burgemeester van 
Haarlemmermeer. 

Jhr. Mr. C. Dedel, te Abkoude, Burgemeester 
van Abkoude-Proosdij en Abkoude-Baam
brugge. 

J. Versteeg Jr., te Monnickendam, Burgemeester 
van Monnickendam en Katwoude. 

1\fr. D. F. Pont, te Uithoorn, Burgemeester van 
Uithoorn. 

J. F. A. Straman, te Ouderkerk a/d Amstel, Bur
gemeester van Ouder-Amstel. 

A. Colijn, te Amstelveen, Burgemeester van Nieu
wer-Amstel. 

J. A. Bakhuizen, te Leimuiden, Burgemeester 
van Leimuiden en Rijnsaterwoude. 

W. F. G. L. Driessen, te Koog aan de Zaan, Bur
gemeester van Koog aan de Zaan. 

H. E. W empe, te Westzaan, Gep. Luitenant
Kolonel 0. I. Leger, Burgemeester van West
zaan. 

C. van Holk, te Zaandam, Notaris te Zaandam. 
G. J. B. van Hove, te Amsterdam, Res. Kapitein, 

Districtscommandant Vrijw. Motorkorps. 
Het Secretariaat is gevestigd in het Admini

stratiegebouw, achter de Oranje Nassaukazcrne 
te Amsterdam, Kamer 45. 

*) De leden der Commissie gerangschikt naar 
volgorde van toetreding_ 

LANDSTORMKORPS 
1,STELLING VAN AMSTERDAM.'' 

Schietwedstrijd Officieren. 

Op Zaterdag 24 September werd in de 
Oranje Nassau kazerne te Amsterdam een 
schietwedstrijd gehouden voor officieren van 
het Landstormkorps Stelling van Amsterdam. 

Aan de volgende officieren kon een prijs 
worden uitgereikt. 

Beginklasse. le prijs Luitenant 1\Ir. rnn 
Nieuwkerken; 2e pr. Luitenant Leurs; 3e pr. 
Luitenant Cornegoor; 4c pr. Luitenant van der 
Linden; Ge pr. Vaandrig Elyberg; 6e pr. Lui
tenant '\Vittop Koning; 7e pr. Luitenant Derks; 
80 pr. Luitenant Mr. Horsman. 

Overgangsklasse. le prijs Luitenant Musters; 
2c pr. Kapitein Christen. 

II oof dklasse. le prijs Luitenant Vocking; 2e 
pr. Luitenant Hildcring; 3e pr. Luitenant 
Benne; 4e pr. Kapitein Maan; 5e pr. Luitenant 
Bremer; 6e pr. Luitenant Kiel; 7e pr. Luitenant 
van Nie; Se pr. Luitenant Altena. 

Gouden Medaille wedstrijd. 

De Gouden Medaille wedstrijd voor den 
besten schutter uit elke afdeeling werd Zater
dag 24 September te Amsterdam gehouden. 
Voor dezen wedstrijd was beschikbaar een grootc 
gouden medaille, aangeboden door het Fonds 
Koninklijke Nederlandsche Weerbaarheidsver
ecmgmg. Slechts in zeer bijzondere geva11en 
wordt door dit fonds een gouden medaille uit
geloofd. De eerste gouden medaille werd inder
tijd verleend aan den Kapitein Versteegh, 
leider van het winnend Vliegtuigescadrille in 
den wedstrijd te Gothenburg. 

Het tienjarig bestaan van het Landstormkorps 
Stelling .Amsterdam, welks geschiedenis met dat 
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van het voormalige Kon. Weerbaarheids Korps 
nauw was verbonden, was oorzaak dat ten 
vorige jare een medaille werd toegekend, welke 
medaille thans onder de beste schutters is ver
schoten. Winnaar werd de heer J. F. de Bruyn 
van de afdeeling Weesp. De tweede prijs, een 
gouden medaille aangeboden door de gemeente 
Uithoorn werd behaald door den heer M. van 
Poelgeest van de afdeeling Amstelveen. 

Mutaties. 
Benoemd tot leider van de afdeeling Rijn

saterwoude (Leimuiden Zuid) de heer L'Ami 
te Rijnsaterwoude. Het leiderschap van de af
deeling Leimuiden zal tijdelijk mede door hem 
worden waargenomen. g 

Gewestelijke Landstorm Commissie 
Stelling van Amsterdam. 

In haar op 17 September te Amsterdam ge
houden vergadering werden tot leden van rle 
Gewestelijke Landstorm Commissie geïnstalleerd 
de heeren: A. Colijn, Burgemeester van Nieuwer
Amstel; J. Bakhuizen, Burgemeester van Lei
muiden en Rijnsaterwoude, vV. F. L. Driessen, 
Burgemeester van Koog aan de Zaan en H. F. 
vVempe, Burgemeester van Westzaan. Het be
noemde lid, Notaris C. van Holk van Zaandam, 
zal wegens ongesteldheid, eerst later geïnstal
leerd kunnen worden. 

Schietwedstrij den. 

Door onderstaande afdeelingen werden schiet
wedstrijden georganiseerd om prijzen. (De uit
reiking van de prijzen zal voor zoover zulks nog 
niet is geschied, in samenkomsten in de maand 
November of December a.s. geschieden). t.w.: 

Diemen, Duivendrecht, Assendelft, Abcoude, 
Krommenie en Krommeniehorn, 1\Iuirlen en 
Muiderberg, ·weesp en '\Veesperkarspel, Neder
horst den Berg, de Nes, Nieuwer-Amstel, Am
sterdam, Afdeeling Buurt bij Uithoom, Uit
hoorn en de Kwakel. 

LANDSTORMKORPS VELUWZOOM. 
Afdeeling Arnhem. 

Onder begunstiging van mooi zomersch weer, had 
Zaterdagmiddag 3 September 1927 de ge\"one jaar
lijksche schietwedstrijd plaats voor de leden van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, omvattende de 
afdeelingen Arnhem, Oosterbeek en Westervoort. 

De wedstrijd nam om 3 uur een aanvang op den 
Zinkelenberg. Er werd geschoten op een afstand van 
100 M., 10 patronen per man, verdeeld in 2 series 
met een proefschot naar keuze van den schutter. 

Dat er veel animo bestond voor dezen wedstrijd, 
bewees niet alleen het groot aantal deelnemers, maar 
ook het mooi aantal fraaie prijzen voor dat doel be
schikbaar gesteld. 

ungeveer 6 uur kwam het einde en konden de· 
navolgende schutters zich verzekerd zien van den 
achter hun naam vermelden prijs, t.w.: 

le pr. J. J. den Dulk, 90 punten; 2e pr. A. J. van 
Beek, 89 punten; 3. J. H. Blok, 89 punten; 4e pr. 
M. J. Elsenaar, 88 punten; 5e pr. H. J. Tiemem, S7 
punten; 6e pr. P. A. Kurth, 87 punten; 7e pr. E. 
Visser, 87 punten; Se pr. G. J. Reuselaars, 85 pun
ten; 9e pr. J. Hulleman, 84 punten; lOe pr. J. C. 
Dammeijer, 83 punten; lle pr. B. H. Rolslag. 83 
punten; 12e pr. P. J. Botter, 78 punten; 13e pr. W. 
J. R. de Oude, 70 punten; 14e pr. W. L. Beerens, 70 
punten; 15e l r. H. P. Ribbers, 67 punten; 16e pr. 
H. J. van Veelen, 66 punten; 17e pr. J. G. v. d. 
Berg, 63 punten; 18e pr_ P. C. v. d. Casted, 60 
punten. 

Alvorens tot uitre'king der prijzen over te gaan, 
werd door de reserve luitenant-kolonel W. van Ingen 
Schouten, commandant van het Landstormkorps "de 
Veluwzoom", in een hartelijke toespraak in het rloel 
dezer schietoefeningen nader ·.iiteengezet, en werd er 
door hem op gewezen, dat het juist deze samenkom
sten waren, die het solidariteits- en saamhoorigheids
gevoel van de leden onderling en het korps in 't alge
meen zoo belangrijk verhoogden. Ook bracht genoem
de Commandant een woord van dank aan àen Plaat
selijk leider, den heer P. G. van Leeuwen, voor de 
prettige en aangename wijze, waarop hij dezen wed
strijd en de voorafgaande schietoefeningen had geleid 
en waarvan het slagen zeer zeker voor een belang
rijk deel aan zijn onvermoeiden ijver en volharding 
te danken is geweest. De prijzen werden vervolgens 
onder een toepasselijk woord aan de winners uitge
reikt. 

Tot slot een gezellig samenzijn in hotel Schelm
sche brug, waarna allen zeer voldaan huiswaarts 
keerden. 
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TWEEDE BLAD. 

Gemis aan goeden smaak. 
Wanneer de Staten-Generaal 

Bij d' opening in hun glorie prijken, 
Dan doen de Leden in 't globaal 

Aan 's lands Vorstin hun trouwe blijken. 

Dan wordt door Duymaer's forscben mond 
Het "Leev' de Iî.oningin!" geheven; 

't Hoera schalt driewerf in het rond 
Op 't sein, hiertoe door hem gegeven. 

En allen juichen geestdriftvol, 
Except een groep niet-vaderlanders; 

Dees zijn van nijd dan driekwart dol, 
En kampen met hun waterlanders. 

"Duymaer van Twist, die schreeuwt maar 
raak!'' 

Zoo jammeren weer de roode heeren; 
,, 't Mankeert dien man aan goeden smaak ! '' 

Want anders zou hij zich gcneeren. 

Zoo gaat Het Volk hoogst magistraal, 
Met schreiend hart dien "krijscher" kittelen, 

En met een roe den Generaal 
Om zijnen voorgang kras kapittelen. 

- 0 hoor toch, Generaal van Twist ! 
Gij moet u tot de deugd bekeeren; 

Want als ge 't soms nog niet en wist: 
Het Volk zal u wel mores leeren ! 

Gij doet de Koningin maar pijn 
Met al dat heftig smakeloos tieren! 

Gij voelt, o Duymaer! gansch niet fijn; 
Studeer in Vormen en 71Ianieren! 

Het handboek der wellevendheid, 
Dat hebt ge vast nog niet gelezen; 

Zie Duys en Stenhuis in den strijd! 
Laat dees u ten exempel wezen. 

Ge zijt zoo grof als boonostroo; 
Ge weet geen snars van d' omgangswetten ! 

Lees Notenkraker, 't Volk en Co. : 
Dat is 't adres voor d' étiquette ! 

Daar smult ge van de kuische taal, 
Die g'n enkel in salons kunt hooren; 

Zij blinkt als 't edelste metaal, 
En klinkt u als muziek in d' ooren ! 

- Doch met dat al: die stem van Twist 
Blijkt toch geweldig van vermogen; 

,,Halt!" riep z' in '18 zeer beslist, 
En - Troelstra 's hoop was l1eengevlogen ! 

BART VAN DE VELUWE. 

(Houten Pomp.) 

Attentie! 
De buitengewone dienstplichtigen, beter ge

zegd zij, die als zoodanig worden beschouwd, 
die geboren zijn in 1887, zijn met ingang 
van 1 October ontslagen wegens geëindigden 
diensttijd; zij zullen dezer dagen van den bur
gemeester een bewijs van ontslag ontvangen. 
Omdat deze landstormplichtigen voor een groot 
deel in den oorlogstijd werden ingeschreven en 
nimmer aan den actieven dienst hebben deel
genomen, zullen allicht enkelen onzer lezers, 
wien het betreft en die zich van hun militair 
verband misschien niet al te sterk meer bewust 
zijn, met de ontvangst van het ontslagbewijs 
eenigszins vreemd opzien. Wij willen er daarom 
even de aandacht op vestigen, dat in het alge
meen het ontslag uit den militairen dienst in
gaat op 1 October van het jaar waarin de 
dienstplichtige, niet alleen de gewone, maar ook 
de bijzondere en hij die met den laatste ge
lijk wordt gesteld, veertig jaar wordt. 

Tegelijkertijd gaat een deel van de ge
wone dienstplichtigen der landmacht, n.l. de 
lichting 1912, over naar de aanvullings
reserve. Deze dienstplichtigen moeten de hun 
verstrekte rijksgoederen inleveren in December 
a.s. Wij meenen dat het voor onze lezers zijn nut 
kan hebben om dit, al is het dan ook van of
ficieele zij de bekend gemaakt, nog eens onder 
hun aandacht te brengen, opdat zij er aan den
ken om hun uniform na te zien, · waartoe thans 
nog, ruimschoots de gelegenheid bestaat. 

BROUWERIJ 

,,DE SLEUTEL" 

DORDRECHT 

- Opgericht 1433 -

Geraas van de Avondpost. 
De Avondpost, een blad, dat in Den Haag 

verschijnt, is slecht te spreken over onze land
dagen. 

Het blad verwijt de Regeering, dat deze op ge
heime wijze groote bedragen disponibel stelt 
voor den Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 
door gratis het leger aan onze landdagen te 
doen medewerken, wat vanzelfsprekend geld 
kost. 

Doch wie betaalt deze kosten? 
De Avondpost zegt met veel vrijmoedigheid 

,,Natuurlijk het Rijk!" 
De Avond post is er evenwel glad naast. 
Een enkel voorbeeld ten bewijze. 
Op onzen landdag te Barneveld heeft de 

Artillerie uit Ede hare zeer gewaardeerde mede
werking verleend. De kosten daarvan beliep!m 
ruim zevenhonderd gulden. 

Wie deze betaalde? 
De Landdagcommissie 1 
En het Rijk èn het Leger ha.dden het voor

deel, dat een groot deel der bevolking eens 
weer iets goeds van onze weermacht te bewon
deren kreeg. 

Op kosten van die bevolking zelve l 
• 

NUNSPEET. 
Door de afd. Bijzondere Vrijwillige Landstorm te 

Nunspeet is in het voorjàar op de schietbanen ge
bouwd een waarnemingspost. Met de gehouden oefe
ningen mocht men de voldoening smaken thans 
te beschikken over een schietbaan die compleet 
is. ,Hoewel de bouw der post voor de afd. een heele 
onderneming was, is er toch goede hoop, dat met de 
toegezegde steun, de betalingen vereffend kunnen 
worden. De leden persoonlijk toonden hunne toewij
ding door allen arbeid gratis te doen. 

Op Zaterdag 17 Sept. hield de afdeeling een 
onderlingen schietwedstrijd. Het weer was ongunstig 
en was van invloed op de resultaten. e 

Voor tien schutters had de -olaatselijk leider de be
schikking over tien groote pakken Niemeijers Ster
tabak. 't Bleek, dat dit gewilde prijzen waren. Wat 
zeer zeker ook aan de goede kwaliteit kan toege
schreven wordep. 

Door de medewerking der ingezetenen zal getracht 
worden ook op den laatsten_ schietdatum in dit sei
zoen over eenige prijzen te beschikken. 

SEROOSKERKE. 
Zaterdagmiddag 27 Aug., hield de Landstormal

deeling haar jaarlijkschen wedstrijd. Wanneer dt
wind den schutters niet zooveel last had veroorzaakt 
waren de serie's wel hooger geweest. De wedstrijd 
duurde van 4 tot 8 uur. Precies 8 uur ging de wet• 
houder, den heer Goedbloed, over, tot uitreiking der 
prij zen. Eerst nog bracht hij dank aan de burgerti , 
die door haar gaven dezen wedstri5d 'had mog~lijk 
gemaakt, vervolgens aan den heer W ondergem -çoor 
het altijd gratis beschikbaar stellen van zijn terrein. 
om daarna de leden op te wekken tot trouw bijwo
nen der oefeningen. 

Hieronder volgt de uitslag. Maximum 100 punt.en: 
le prijs J. v. d. Putte 90 punten; 2de pr. W. 

Vogel 90 p.; 3de pr. S. A. Versluijs 89 p.; 4de pr 
H. Geldof 88 p.; 5de pr. Jac. Meijers ·88 p.; 6de pr. 
J. Wondergem Az. 88 p.; 7de pr. M. Izeboud 87 p.; 
8ste pr. P. Joziasse 86 p.; 9de pr. J. Wattel 86 p.; 
l0de pr. J. Wondergem Johsz, 84 p.; llde pr. h 
Adriaanse 82 p.; 12de pr. Jac. Geldof 81 p.; 13de 
pr. W. Joziasse 80 p.; 14de pr. H. C. Meijers 79 p.; 
15de pr. Abr. Cevaal 79 p.; 16de pr. P. Melis 79 p.~ 
17de pr. J. de Visser 78 p.; 18de pr. M. v. d. Slot 77 
p.; 19de pr. C. den Herder 77 p.; 20ste pr. Kr. Lou
werse 76 p.; 21ste pr. K. Melis 71 p.; 22ste pr. C. 
Cevaal 71 p.; 23ste pr. P. Provoost 71 p.; 24ste pr 
Corn. Meijers 69 p.; 25ste pr. Jobs van Schaik 54 p.; 
26ste pr. P. Sturm 39 p. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat de wedstrijd ook 
nog werd bezocht door den secr. van de Geweste
lijke Landstorm-Commissie "Zeeland", den heer 
P. G. Laernoes te Vlissingen. 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

N.V. Ned. Caoutchouc en Cutta Percha fabriek 
v.h. BAKKER ê!3 ZOON 
RIDDERKERK .,. HOLLAND 

FABRICEERT: 

TECHNISCHE RUBBER ARTIKELEN 

ZUIDLAREN. 

Onder begunstiging van prachtig weder had Vrij
dag 2 September de tweede schietwedstrijd plaats 
der Afdeeling Zuidlaren van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm onder leiding van den Plaatse
lijken leider. Door een twaalftal leden werd 
aan dezen wedstrijd deelgenomen, waarvoor een vijf
tal prijzen, bestaande uit fraaie kunstvoorwerpen, 
werd beschikbaar gesteld. 

De afstand, waarop werd geschoten, was 100 M. 
en het maximum aantal punten bedroeg 80. 

Als prijswinnaars kwamen uit: le prijs P. H. 
Medendorp, 73 p.; 2e prijs W. Faber, 69 p.; 3e pr. 
B. Akker, 68 p.; 4e prijs T. de Jong, 65 p.; 5e pr. 
C. Leugs, 62 p. 
. .,De uitreiking der prijzen aan de diverse winnaars 
had plaats door den Plaatselijken Leider, direct na 
den wedstrijd, op het schietterrein. Over 't alge
meen werd goed geschoten en ook de opkomst was 
goed, vergeleken bij de schietoefeningen, waar de 
opkomst beter kon zijn. 

Mannen, komt daarom allen zooveel mogelijk op 
de oefeningen. 

BENOEMINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit zijn bevorderd : 
De Res. Majoor W. van Ingen Schouten, Com

mandant van het Landstorm.korps "De Veluw
zoom" tot Res. Luitenant-Kolonel. 

De Res. Kapitein Prof. Mr. J. C. Kielstra, lid 
van de Gewestelijke Landstorm-Commissie "De 
Veluwzoom", tot Res. Majoor. 

De Luitenant-Kolonel W. Froger, toegevoegd 
aan den Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm, is benoemd tot Commandant van het Regi
ment Grenadiers. 

Instede van den Luitenant-Kolonel W. Froger 
werd toegevoegd aan den Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm de Majoor dèr Infanterie 
J. A. J. M. Schotman. 

De Majoor der militaire administra·tie werk
zaam b~i de Inspectie van den Vrijwilligen'. Land
storm, G. F. Sloot, is met ingang van 1 October 
1927 benoemd tot controleur der militaire admi
nistratie, met standplaats 's Gravenhage. 

In zijn plaats is benoemd bij de Inspectie van 
den Vrijwilligen Landstorm de Kapitein der 
militaire administra tie K. Bouwens, te voren 
werkzaam bij het Departement van Oorlog. 

De Secretaris der Gewestelijke Landstorm
Commissie "Kennemerland", dele luitenant der 
Infanterie C. Eldermans, is bevorderd tot Kapi
tein. 

De Res. Kapitein M. H. A. Juta, lid der Ge
westelijke Landstorm-Commissie "Zuid-Holland : 
West", tot Res. Majoor. 

WATERSNOOD-ONDERSCHEIDINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit is aan verschillende perso
nen, die zich door hulpverleening tijdens den waters
nood in 1926 verdienstelijk hebben gemaakt, het 
Eereteeken ter erkenning van uitstekende daden 
toegekend o.m. aan de navolgende tot den Motor
dienst of den Vaartuigendienst behoorenden: 

in zilver: J. Kleuver, res. le Luitenant Motor
dienst; A. van Unen res. le Luitenant Vaartuiien
dienst; 

in Brons: J. C. H. Gluysteen, res. 2e Luit.; E. 
Ekker, res. le Luit.; A. Ketel sergt.; H. J. A. Wes
terhof, sergt.; J. W. Wolters, sergt.; E. Gerzeé, 
sergt.; L. C. H. H. Reynen, soldt.; B. L. H. van Eyk 
soldt.; F. H. G. M. Cromme, soldt.; B. J. van 't 
Oever, soldt.; A. H. L. Otto, soldt., allen van het 
Vrijwillig Landstormkorps Motordienst; 

N. A. H. Kieken, res. le Luit.; J. la Rivière, sergt.; 
C. D. H. Dyxhoorn, res. Kap.; A. C. Epenhuijsen, 
sergt., allen van het Vrijwillig Landstormkorps 
Vaartuigendienst. 

K. A. Rövekamp, Kapitein; W. van Hulst, le Luit.; 
P. E. Winkhoff, res. 2e Luit.; R. S. Aschof, hoofd
werktuigkundige; G. Ouwerkerk, sergt.; J. Dauzon, 
sergt. en F. J. Strooband, J. D. Ostermeyer, T. onip, 
J. H. D. Jackson, C. L. Swaalf, J. Schrijver en J. 
Visser, allen soldaat van de Schoolcompagnie :van den 
Motordienst. 

• 
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• Provinciale Schietwedstrijd van het Friesch Verband· van -den Bij zonderen 
Vrijwilligen Landstorm te Leeuwarden op 2 en 3 September 1927, 

Toespraak van den Heer L. Heuke1s tijdens den Provincialen Schietwedstrijd 
op 2 September 1927 te Leeuwarden. 

De Commissaris der Koningin in gesprek met den Verbandscommandant. 

LANDDAG TE ,ot:JD-B:E!JERLAND OP 7 SEPTEMBER 1927, 

Eerewacht van de Afdeeling Katwijk vah den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm ter gel'egenheid van de inkomst van H. K. H. Prinses Juliana 

op 10 September 1927. De landelijke Rijvereeniging "De ·Hoeksche Ruiters" in actie 
H;i.re Majesteit in gesprek met den luitenant L. van Pelt. 

'/AAN DE l S I Foto's franc~ ., ·LA G G E N 

ANDIE 
DOR0RECHT 

MEGEN. 
20 September j.l. hielden de leden van Landstorm 

en Burgerwacht uit Megen, Haren en Macharen alhier 
een schietwedstrijd, welke druk bezocht was en zeer 
wel in alle deeJen geslaagd kan heeten. De 
heer burgemeester Van Vlokhoven kon na afloop 
met zijn bekende bereidwillighP-id en onder ha1'telijke, 
0-:··:~~ gemeende woorden zeer veel mooie prijzen aan 
de winnaars uitreiken. Als spreker voor dezen dag 
voerde hierna het woord, de heer Van G<ma
beek uit 's-Bosch. 

In een waarlijk gloedvolle r~de wist spr. iederee~ 
op te wekken Landstorm en Burgerwac:ht te blijven 
steunen, daar de -wereldgeschiedenis v.an vandaag, 
dit nog ten zee:rst_e vraagt. Deze mooie ·rede werd 
hartelijk toegejtricht. 

Als altijd toonde ook ' t medebe~tuurslid der Bur
gerwacht en 'Landstorm, de. heer W. C. J. I. 
Kipp, door zijn tegenwoordigheid zijne groote 
belangstelling in genoemden wedstrijd. Spon
taan werd van deze gelegenheid gebruik ge
maakt deze hooggeachten en verdienstelijken man te 
eeren om zijnè benoeming tot Ridder van den Neder• 
Iandschen Leeuw. De heer Van Genabeek bracht 't 
in•zijn rede nr.ar voren, de heer Van Vlokhovèn rleed 
het voor alle Burgerwachters, de heer Van Gemert h. 
d. sch. voor de leden van Euphonia en de inwoners van 
Haren, de heP,r Smit uit Macharen, betsuurslid der 
B. en L., deed 't namens de inwoners van Macha:i;en. 
De heer Kipp sprak een kalm en .zakelijk antwoord; 
wekte op echt aenvoudige wijze iedereen op Bur~er
wacht en Landstorm te blijven steunen, wat ook hij 
gaarne zou blijven doen. 

·Alles te zamen dus een welgeslaa~de dag, die 

... • 
1927. 

.... 
1 1 • landstorm film-avor.den. • 

9 September. . . Wolfheze. 
22 " 

. · Aalten. 

22 .. . . . 's,G ra venhage .. 

11 October . . . Olst. 
12 " 

. . . Wijhe. 

13 " • . . Loenen. 
17 .. . • . Hengelo (Gld.) 

18 .. Vorden. 
19 .. Beemte. 

19 ,. Barneveld. 

25 .. Varsseveld. 

27 .. . . Zelhem. 

28 .. . . Dinxperlo. 

29 " 
. . . Doornen burg. 

2 November Vlaardingen. 

9 .. . . . Bodegraven. 

9 ,. . . . Slagharen. 

10 ,. Ommen. 
·31 Oct.-4:.Nov .. Friesland. 

Wij vestig~n -er nogmaals de aandacht 1 op dat er tw~e films beschi~baar zijn._ I . ·-·-··--··-· 
0 • m. aan Burgerwacht en Landstorm een nieµw 
leven zal hebb'en · gegeven. 

D~ heer Van Vlokhoven dankte allen xoor hunne 
goede medewerking, inzonderheid de fanfare Eupho-
nia voor hare muziek. 

14 1tN55ifuWiW-Pi44Y4HW??tttitMRt 

KWATTA's 
BISCUITS 

EEN HEERLIJKE VERSNAPERING. 

TOETREDING VAN 
NIEUWE VRIJWILLIGERS. 

w 

.Reeds nu was bekend, dat ·over de maand 
September bij de ondervolgende Verbanden zijn 
toegetreden : 

GNn.ingen . 31 Bijzondere Vrijwilligers. 
D\l IJssel . .- . 15 ,. 

" '}:wente 24 
" " Veluwe 7 
" " Nieuwe Holland-

sche ,Waterlinie 51 
" " Stelling van Am-

sterdam 53 
" " Ke1--1emerland 8 
" " Alkmaar 33 
" " Zuid Holland 

West 13 
" " Rotterdam 29 
" " .Dordrecht . 12 
" " Monden der Maas 9 
" 

,, 
Zeeland . . . 13 

" " 
298 Bijzondere Vrijwilligers. 



TWIJZEL. 
Aan den schietwedstrijd van de afdeeling alhiei· van 

den Bijzonderen Yrijwil!igen Landstorm werd door 
18 personen deelgenomen. De prijzen, bestaande in 
luxe-voorwerpen, zijn achtereenvolgens gewonnen 
door J. J. van der Veen te Kooten, 45 p.; J, Brink 
te Twijzel 44 p.; J. Mulder te Twijzel, 44 p.; D. 
Adema, te Twijzel, 44 p. en H. Brouwer te Kooten, 
43 punten. 

··- F' AAM Zilver 15 et, 

FAAM Rood 13 et. 

FAAM Bruin 12 et 

FAAM Zwart 10 et. 

FAAM Blauw 8 et. 

per½ ons. 

DltENTHE. 
Ter kennis wordt gebracht, dat het adres van den 

Secretaris van de Gewestelijke Landstorm-Commissie 
-,,Drenthe" is veranderd. 

FAAM is de naam van de beste 
rooktabak voor den laagsten prijs, 
LOUIS DOBBELMANN, Rotterdam. 

ADRESWIJZIGING. 
Verhuisd: J. R. Snoec.k Henk"mans, Lid van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid der Nationale 
Landstorm Commissie, van Badhuisweg 238 naar 
BANKASTRAAT 58, 's-Gravenhage. Telefoon 52336. 

De heer J. DE BRUIJN is naar KAMPEN ve\·huisd, 
alwaar zijn adres is VLOEDDIJK 147. 

r 

LANDDAG VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM TE OUD-BElJEI?LAND OP 7 SEPT~:!3.ER 1927, 

;Het defilé van de Vrijwilligers. De autoriteiten voor het Stadhuis, v. I. n. r.: Zijne Excellentie Mr. Dr. J. 
I)onner, Minister van Justitie; Zijne Excellentie Mr. H. van der Vegte, 
Minister van Waterstaat; Gen.-Maj. tit. L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter 
der Nationale Landstorm Commissie; Generaal-Majoor J. H. Borel, wnd. 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, en de heer J. M. Krijger Jr., 

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Nationale Landstormdag 1928 
Uormt een ileiskas! 

De voorbereiding voor den Natiorialen Landstormdag kan in afwachting van 
nader te verschijnen "Wenken en Aanwijzingen" reeds onmiddellijk doeltreffend aan• 
vangen, indien in alle afdeelingen overgegaan wordt tot de stichtin~ van een reiskas 
en de aanwijzing van een actieven en zeer geschikten Penningmeester en van een 
financieele commissie ter plaatse. De administratie van deze reiskas dient geheel gescheiden 
te worden van het beheer der overige afdeelingsgelden. 

Gewaakt worde tegen de gedachte, dat deze reiskas uitsluitend een zaak is van 
diegenen, die nu reeds verklaren aan den Nationalen Landstormdag te zullen deelnemen. 

Dat kan door velen imm.çrs eerst veel later worden · uitgemaakt, doch dit moet 
de afdeelin2 niet weerhouden, reeds onmiddellijk ernaar te streven over een flinke kas 
ten behoeve van de geheele afdeeling de beschikking te verkrijgen. 

Niet alleen degenen, die het zelf goed kunnen betalen; moeten 
naar Deri Haag komen, maar alle Vrijwilligers moeten op onzen Toogdag 
kunnen aanwezig zijn. Waartegenover vanzelfsprekend toch ook weer 
zal moeten blijken, dat onze Vrijwilligers voor deze belangrijke zaak, 
naar hunne draagkracht toelaat,.iets over hebben . 

. . 
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De betrouwbaarheid van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Deze is gelegen in de volgende waarborgen: 
le. de bijzondere vrijwilligers genieten geen 

.enkel financieel voordeel van hunne verbinte
nis, noch vrijstelling van eenigen militaiaren 
dienst. 

2e. slechts zij, die verklaren in te stemmen 
met het doel van het Instituut, worden aan
genomen. 

3e. op de betrouwbaarheid der vrijwilligers, 
wordt i:n de plaatselijke afdeelingen nauwgezet 
controle uitgeoefend door de plaatselijke Land
stonncommissiën, die uitteraard de vrijwilligerl': 
,, van ha ver tot gort" kennen. 

4e. vrijwilligers, die in den loop der jaren, 
hetzij in fabrieken of werkplaatsen, onder den 
invlooed vari revolutionaire beginselen mochten 
geraken, kunnen zonder commentaar uit de 
sterkte afgevoerd worden. 

5e. degenen, die in de ure des gevaars "be
nauwd" mochten worden, mogen ongemoeid 
thuis blijven. 

November 1918, Maart 1920 en andere proef
mobilisaties hebben bewezen, dat op deze wijze 
op meer dan voldoende "achttienkaraats
kerels '' gerekend kan worden 1 

Dit ontslaat intusschen de Landstormcom
missies niet regelmatig de organisatie aan een 
scherpe controle te onderwerpen. 

A. DE VROOM t 
Op 71-jarigen leeftijd is te Bilthoven 

overleden de heer A. de Vroom, die in 
wijden kring bekend was als een arbeid
zaam lid van verschillende nationale Ver
eenigingen. 

Van de Gewestelijke Landstorm Commis
sie "De IJssel" maakte de heer De Vroom 
eveneens deel uit. Hij werd ook in dezen 
kring om zijn onvermoeiden ijver zeer ge
waardeerd. 

Bij de teraardebestelling was de Overste 
Lavaleye, Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie, aanwezig om mede de 
de laatste eer te bewijzen. -

GOUDA. 

VERBANDWEDSTRIJDEN VAN DEN 
BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 

LANDSTORM. 

Zaterdagmiddag, 10 September, had onder minder 
aangename weeromstandigheden te Reeuwijk op het 
terrein van de fa. Teekens een verbandwedstrijd 
plaats van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
in het Landstormverband "Gouda". 

Aanwezig waren o.a. de Heeren L. F. Duymaer 
van Twist, Voorzitter der· Nationale Landstorm
commissie, G. F. Boulogne, Secretaris idem, Gaar
landt, Burgemeester van Gouda en J. van Aken, 
Burgemeester van Hardinxveld en de heeren J. 
Dercksen H.Mzn., G. J. J. Pot en Mr. J. van 
Mechelen. 

De voorzitter van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Go••da", de heer !I. N. Valckenier de 
6reeve, opende om even één uur de bijeenkomst en 
memoreerde hoe het aantal onruststokers schijnt 
toe te nemen en krachtig verzet wilden plegen. 

Het wettig gezag kan zich handhaven. Ons ge
west, aldus spr., is klein, maar de organisatie is 
krachtig, het bezit een kern van mannen en krach

' tige leiders, die met volle sympathie de plaatselijke 

comm1ss1es steunen. In het bijzonder roemt spr. de 
groote werkkracht van den secretaris Mr. J. van 
Mechelen, die de zaak bij elkaar weet te h'Juden 
en in dat opzicht alle lof verdient. Ook deeti het 
spr. genoegen Burgemeester en Mevr. Gaarlandt 
welkom te mogen heeten, uit welker tegenwoordig
heid sympathie voor de organisatie blijkt, (Applaus). 

Hulde brengt spr. aan den Burgemeester va.."l 
Reeuwijk, voor diens medewerking en aan de heeren 
A. van der Spiegel en C. de Ruiter, die getoond 
hebben door hun ijver, wat zij voor het instituut 
over hebben. Spr. hoopte, dat het oranjezonnetje 
nog zal doorbreken om meer luister bij te zetten en 
dat de wedstrijden een aangenaam verloop zullen 
hebben. 

Hierna werd door alle aanwezigen staande het 
Wilhelmus gezongen, waarna een driewerf hoera 
voor H. M. de Koningin werd aangeheven. 

Vervolgens vingen de schiet- en sportwedstrijden 
aan, die ondanks den regen een aangenaam verloop 
hadden. terwijl de R. K. Muziekvereeniging 
"St. Caecilia" o:p.der leiding van den heer Heman 
door opgewekte liederen de stemming wist te ver
hoogen. 

Ook toen het muziekkorps het in de muziektent 
te kwaad kreeg en in de groote consumptietent een 
drooger plekje zocht. Hier stroomden ten slotte alle 
deelnemers binnen. Door de vele regens werd het 
terrein er niet beter op, besloten werd daarom den 
wedloop m?t hindernissen af te lasschen, terwijl de 
schietwedstrijden om half vijf werden gestaakt. 

De algemeene leider der wedstrijden, de heer 
A. v. d. Berge, bijgestaan door een staf van jury
leden, verdiende een woord van lof, voor de wijze, 
waarop zij hun taak hebben verricht. 

Alvorens de heer Mechelen tot de prijsuitreiking 
overging, bracht de heer Valckenier de Greeve 
hulde en dank aan alle deelnemers, die getoond heb
ben te zijn, jongens van sta-vast, jongens waarop 
gerekend kan worden. Geen wanklank werd ge
hoord, ondanks de tegenwerking der elementen. Den 
jury-leden betuigde hij dank voor de spontane 
medewerking. 

De uitslagen luiden als volgt: 
Eihand-granaatwerpen (Juistheidsworp): lste pr. 

W. B. van Dijk, Oudewater, 12 punten; 2de pr. A J. 
Streng, Reeuwijk, 12 punten; 3de pr. A. de Knegt, 
Waddingsveen, 10 punten. 

Verwerpen met eihandgranaten: lste pr. A. J. 
Streng, Reeuwijk, 44.43 M.; 2e pr. J. de Knegt, 
Waddingsveen, 44.10 M.; 3de pr. N. Bontebal, Wad
dingsveen, 44 M. 

Schietwedstrijden (Bekerklasse). lste pr. A. Wa
gensveld, Waddingsveen, winnaar van den beker met 
96 punten; 2e pr. P. Goudriaan, 95 punten; 3de pr. 
J. Verkade, 95 punten. 

Klasse B: lste pr. F. Verhoog, Waarden, 97 pun
ten; 2de pr. G. L. Hagoort, Waarden, 97 punten; 
3de pr. J. Minné, Waddingsveen, 96 p. 

Klasse C: lste pr. P. H. Heuvelman, Oudérkerk 
aan den IJsel, 97 punten; 2de pr. Th. W. Steen
kamer, Haastrecht, 96 punten; 3de pr. A. Hoek, 
Haastrecht, 94 punten. 

Klase D: le pr. C. Verwaai, Lekkerkerk, 97 pun
ten; 2de pr. J. H. Dekker, Bleiswijk, 94 punten; 
3de pr. H. v. d. Willik, Boskoop, 93 punten. 

Geluksbaan: le prijs F. v. d. Wijngaard, Berg
ambacht, 2e prijs F. Hertog, Moerkapelle; 3de prijs 
W. van Dijk, Oudewater. 

Na afloop dezer wedstrijden, het was inmiddels 
zes uur geworden, hoopten allen nog den water
polo-wedstrijd tusschen een G.Z.C.-combinatie '!n 
het volledige Zijl I uit Leiden bij te wonen. De 
Gouwenaars zagen we, nog juist een doelpunt 
maken, waarna de tijdopnemer einde floot. Bij 
navraag bleken de G.Z.C.'ers verloren te hebben 
met 6-3, terwijl het spel van Gouda veel te wen
schen overliet. 

In het clubhuis van de Roei- en Zeilvereeniging 
"Gouda", die hare lokalen welwillend opengesteld 
had voor de bijzondere vrijwilligers en genoodig
den, bleef men eenigen tijd gezellig bijeen. 

AALTEN. 

22 September j.I. hield de afd. Aalten van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een propaganda
vergadering in gebouw Patrimonium. 

Ruim 8 uur opende de edelachtbare heer A. J. W. 
Monnik deze vergadering met een korte rede, welke 
we hier laten volgen. 

Geachte vergadering! Dames en Heeren! 
Geroepen dezen avond met een enkel woord te 

openen, wil ik beginnen met u allen een hartelijk 
welkom toe te roepen. Uwe opkomst bewijst uw be
langstelling en medeleven met onze beweging. 

Versch in· het geheugen ligt de goed geslaagde 

• • 
Schrijft dadelijk aan \ 

VAN OVEN, 's=Gravenhage 
om prijs en teekening van 

VAANDELS en VLAGGEN 

• •• 
Landdag, en het is hier op z'n plaats daarvoor een 
woord van hulde en dank te brengen aan het comité. 
Een zucht van verlichting ging er op aan den a,•ond 
van den Landdag, toen bleek, dat de vrees, die we 
koesterden, dat de landdag niet slagen zou omdat 
omliggende gemeenten zoozeer geteisterd waren, 
ijdel was gebleken. Het past ons hiervoor dank te 
brengen aan Hem die alles ten goede had gekeerd. 

We zijn U dankbaar dat U thans aanwezig zijt, 
aldus spr. tot prof. Felix Otten, en ik heet U namens 
de vergadering van harte welkom. Uw warme be
langstelling was ons bekend. Van U, die zoo'n be
langrijke plaats inneemt in het cultureele lev.en. 

Hierna was het woord aan den zeer eerw. hooggel. 
heer prof. Felix Otten van Zwolle, die een met, 
grooten aandacht gevolgde rede uitsprak. 

Prof. Otten eindigde zijn rede op z'n Zwolsch en 
herinnert aan Potgieter, een Zwollenaar van ge
boorte. Een juweeltje van Potgieter is Jan, Jannetje 
en hun jongste kind. Jan en Jannetje zitten op een 
oudejaarsavond in hun huisje. Hun kinderen •.reden 
achtereenvolgens binnen, en dragen allen de11 echt 
Hollandschen naam van Jan. Eerst treedt Jan Corctaat 
binnen, vervolgens Jan Crediet, Jan Contant enz. De 
jongste zit bij de kachel te slurpen. Het is Jan Salie, 
Men weet niet wat met den sukkel te beginnen. Voor 
het laatst wordt hem aangezegd, dat hij zich beteren 
moet, anders gaat hij naar het hofje. Den bewusten 
avond mag hij nog aanzitten. Morgen gaat hij er uit. 
Potgieter heeft hem dood willen knijpen, maar hij 
was taai. En wanneer er thans nog neefjes van Jan 
Salie zijn, vanavond mogen ze nog aanzitten, morgen 
gaan ze er uit, de hei op. 

Laat thans na hetgeen we hier uiteengezet hebben 
mogen klinken "Oranje in het hart, niemands slaaf, 
en zeker niet van Moskou". 

De Burgemeester dankte den spreker voor het ge
sprokene, waarna het Wilhelmus wordt gezong~n. 

Vervolgens werd een voordracht ten beste gegeven 
door den heer H. Kothuis. In de pauze werden ver
verschingen aangeboden, waarna de film van den 
Landdag te Aalten werd vertoond, wat in alle op
zichten goed slaagde. De verschillende comité-1eden, 
alsmede de Burgemeester en verdere genoodigden 
waren duidelijk kenbaar, benevens de verschillende 
Gymnastiekvereen., muziekvereen. en historische 
groep. Kortom de film gaf een schitterend geheel 
van den Landdag te zien. 

Na den film werden nog een reeks voordrachten 
ten beste gegeven door zooeven genoemden declama
tor. 

Pastoor van Rooijen sprak een kort slotwoord, erop 
wijzend dat in z'n jeugd gezongen werd, ,,wat zal het 
liefste vaderland zijn, zal 't Duitschland zijn, zal 't 
Frankrijk zijn." En dan volgde er op dat dit het 
vaderland zou zijn waar eendracht is. Spr. bepleit dit 
tenslotte met den meesten aandrang, dat eendra::htig 
moet worden gewerkt. 

Hiermede behoorde dit zeer interessante program
ma van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, afd. 
Aalten, weer tot het verleden. Deze avond kan in alle 
opzichten goed geslaagd heeten. 

-Het "Landstormlied" 
Losse exemplaren, op mooi 
dubbel vel kunstdrukpapier 
gedrukt, met cliché van den 
B. V. S . . ,,ALS 'T MOET" 

verkrijgbaar ad. f 0.10 per exemplaar. 
Aanvragen, liefst voor ge he e 1 e afdeelingen 
ineens, onder gelijktijdige overzending van 
het bedrag, te richten tot het bureau der 
Administratie van het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 's=Gravenhage 



Luchtwachtdienst. 
·Enkele opmerldngen over luchtaanvallen. 

(Vervolg.) 

Wat de alarmeering bij luchtgevaar voor Pa
rijs betrof het volgende : 

De commandant der luchtverdediging van 
Parijs had alleen het recht het alarmsein te 
geven. Er was een bepaalde alarmdienst inge
steld, die bij bedreiging aanwijzingen gaf aan 
de artillerieposten, de jachtvliegtuigen, de zoek
lichten en de rookgenerators. 

Zoodra de bevolking moest gealarmeerd wor-
den, werden den aangewezen artillerieposten 
order gegeven alarmschoten te lossen, terwijl 
orders voor verduistering, rookverwekking enz. 
werden gegeven. 

Op de juiste nakoming dezer orders werd 
nauwkeurig toegezien. 

In het begin beschikte men over 32 vuurmon
den van 10.5 c.M. en 142 vuurmonden van 7.5 
c.M. verdeeld over 4 7 artillerieposten. 

Men constateerde dat de vijandelijke vliegtui
gen uit het Oosten komende (spoorweg Soissons
Parijs en Marnedal) ingevolge het vuur der bat
terijen der artillerieposten in de lengte langs 
vlogen om de Zuidelijke zone van Parijs, die 
nagenoeg niet werd verdedigd, te bereiken. De 
omstreken van Juvisy en Corbeil werden he:i:
haaldelijk hevig gebombardeerd. 

Teru;elfder tijd verschenen vijandelijke vlieg
tuigen komende door het dal der Oise zelfs 
boven St. Cyr waar een hangar in brand werd 
geschoten. 

In verband hiermede kreeg de verdediging van 
Parijs de beschikking over 6 vuurmonden vàn 
7.5 c.M. op aanhangwagens, waarvan 4 werden 
opgesteld te Ablon voor de bescherming van de 
zone Villeneuve-St. Georges-Juvisy en 2 bij 
het Bois d 'Aray voor de bescherming van St. 
Cyr. Later heeft men deze vervangen door 
4 kanonnen van 7.5 c.M., opgesteld te Ablon en 
Bois d'Arcy en eene batterij van 4 kanonnen 
van 10.5 c.lvI. geplaa~t 1 K.M. W. van Juvisy. 
Eveneens werden de b'atterijen van Villeras en 
Petit-Bicêke opnieuw bewapend met 4 kanon
nen van 7.5 c.M. en 2 nieuwe batterijen elk vm, 
4 stukken gevestigd te '\,Vissons en Portpalais
seau voor de verdediging der Zuidel~jke zone 
va~1 Parijs. 

Bij elke artilleriepost stond steeds een man 
gewapend met J.:ijker, met opdracht elke nade
ri~g van vijandel\jke luchtvaartuigen ' te melden. 
Een speciaal telefoonnet Yerbond deze pof>ten 
met het hoofdkwartier. Dit telefoonnet werd in 
orde gemaakt door het Hoofdbestuur der .Pos
terijen en Telegrafie, terwijl een ingenieur uit
sluitend belast was met het toezicht op dit 
telefoonnet. 

Behalve bovenstaande vuurmonden beschikte 
de luchtverdediging van Parijs over kanonnen 
van 4.7 c.M. (Eiffeltoren-Trocadero-Corbeil). 

De mitrailleurs, die ter beschikking waren, 
werden gebruikt bij de verdediging van de 
meest kwetsbare punten (als landingsplaatse11 
voor vliegtuigen, munitiedepots, bruggen enz. 
enz.\. 

Zij werden eerst in geïsoleerde secties ge
b-ruikt en vuurden uitsluitend bij dag; later 
bleek de noodzakelijkheid vitale punten krach
tiger te verdedigen door mitrailleurgroepen van 
6 à 8 mitrailleurs, die ook nachtelijk vuur kon
den afgegeven. 

De Eiffeltoren vormde als 't ware een fort 
met mitrailleurs en zoeklichten. 

Op het Trocadero was een 4.7 c.l\.I. Creusot 
kanon opgesteld, dat lichtgevende projectielen 
schoot. waardoor men het vij1.nclclijke lucht
vaartuig kon volgen en dus het vuur daarop 
regelen. 

Op de Are de Triomphe, op l\.fontmartre enz. 
werden mitrailleursectien opgesteld. 

De mitrailleurposten warer. echter vrij ge
vaarl~jk voor de bevolking vanwege de terug
vallende kogels. Een voorstel om deze posten 
op te heffen werd door Generaal Gallieni ar
gewezen op grond van den rr:oreelcn invloed. 
die de plaat!:>ing dezer mitrailleurposte1: op Je 
be\·olking had. 

Men had dus: 
a. eene buitenlinie van luchtwachtposten 

om de nadering van vijandelijke luchtvaartuige11 
te melden; 

b. vier liniën van artillerieposten ( éie bui
tenste linie alleen voor de N. en 0. zöne van 
Parijs, de meest waarschijnlijke aanvalszijde). 

c. in de stad op hooge punten lichte kanon
nen en machinegeweren. 

Wat de vliegtuigen betreft het volgende: 
In het vliegkamp van Parijs (Le Bourgét) 

waren 60 jachtvliegtuigen opgesteld (de meeste 
bewapend met mitrailleurs). 

Hun taak was: 
1o. voortdurend met 3 toestellen te patrouil

leeren op + 3000 M. boven Parijs (met aflossing 
om de 2 uur); 

2o. vier vliegtuigen moesten steeds dag en 
nacht gereed staan om in geval van een aanval 
onmiddellijk op te stijgen; 

3o. bij waarschuwing van de nadering van 
vijandelijke luchtstrijdkrachten moest een groot 
wit doek op het vliegveld worden uitgespreid, 
aangevende de vijandelijke aanvalsrichting als 
aanwijzing aan de luchtpatrouilles, die instruc
tie hadden een dergelijken aanval tegemoet te 
gaan en buiten den omtrek der stad af te wijzen. 

4o. de wachtende vliegtuigen moesten bij het 
opstijgen vooruit gaan in de richting van de 
aanval, geleidelijk stijgende tot 2500 M. en als 
zij deze hoogte bereikt hadden, teruggaan in de 
richting der ~tad 9m den vijand van zijn terug
weg af te snijden. 

5o. alle vliegtuigen moesten den vijand on
middellijk aangrijpen zonder acht te geven op 
het vuur van de vuurmonden; 

60. geen vliegtuig mocht dalen gedurende 
een aanval alvorens het witte doek met pijl op 
het vliegveld was weggenomen; 

7o. alle vliegers werden voortdurend gb
oefend in het vliegen met licht over de stad 
om hen daarmede vertrouwd te maken. 

Een aantal landingsplaatsen werd ingericht 
en verlicht, sommige zelfs + 35 K.M. van Parijs. 

Gewestelijke Landstormoommissie 
,, Veluwzoom.'' 

De Commissie werd uitgebreid met den Heer 
II. S. J. Kamervaar, Eerste-Luitenant 8 R. I. 
te Arnhem. 

Gewestelijke Landstormoommissie 
,.Allanaar.'' 

Tot Voorzitter dezer Commissie werd 
benoemd de Heer W. de Geus, Burgemee.ster 
van Beemster. 

Gewestelijke Landstormcommissie 
,,De IJssel.'' 

De Commissie werd uitgebreid met de 
Heeren: M. Baron van Boecop te Brummen, 
P. C. ter Knile te Apeldoorn en W. de Vries 
te :kampen. 

BLAUWHUIS. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm hield een 
feestelijke prijsuitdeeling der Schietwedstrijden die 
die hier, in j.1. Augustus gehouden zijn. De leden 
waren trouw opgekomen. Voorzitter heette speciaal 
den heer Heukels welkom, die welwillend dezen avond 
was opgekomen, en de vergadering boeide met zijn 
woorden, de Landstormers aansporende eendrachtig 
voort te gaan en desnoods pal te staan, wanneer com
munisme en anarchisme het wettig gezag aanranden 
wilden. Voor God,. Koning en Vaderland zij en blijve 
de leuze. Daarna rijkte spreker de prijzen aan de 
winnaars over met gepaste woorden. De eerste prijs, 
een prachtig servies aan F. Kuipers met 168, 2e een 
H. Hartbeeld aan L. Bosma met 167, 3e een fruit
mand aan R. Sj. Yntema met 164, 4e een bloem
hanger aan T. Graafsma met 164, 5e een beurs aan 
A. Siemensma met 160 punten. S. v. d, Zee en Frans 
Tolsma verwierven twee extra prijsjes door den heer 
Heukels geschonken. Het bestuur vereerde bovendien 
nog een extra prijsje aan S. Andringa. De voorzitter 
dankte den heer Heukels voor zijne aan111oedigende 
woorden en na de leiding overgedragen te hebben 
aan den heer Sj. Vallinga vertrok hij. Enkele punten 
werden toen nog behandeld en in het belang van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm besproken, 
waarna de plaatsvervangend leider den feestavond 
sloot met het devies: voor God en Vaderland! 

HARENKARSPEL. 

Wegens vertrek naar elders, is als Plaatselijk 
Leider afgetreden Jac. Burger, afd. Harenkarspel
West. 

Zijn opvolger is geworden J. Burger Gzn. te Haren
ka1·spel (Kalverdiilr\ 

.. 

Boekbespreking. 
Op onderstaande mededeeling vestigen wij 

gaarne de aandacht. 
Het besluit tot het uitgeven van het werk: ,,De 

Nederl. Strijdmacht en hare Mobilisatie" is ge
nomen in de eerste oorlogsmaanden van het jaar 
1914. De gedachte, een historisch overzicht over 
de bijzondere verrichtingen van ons Leger en 
onze Vloot in de mobilisatiejaren het licht te doen 
zien, was blijkbaar eene gelukkige, want onmid
dellijk bij aankondiging bleek in de hoogste par
ticuliere en militaire kringen een meer dan ge
wone belangstelling voor dit standdaardwerk. 

H. M. de Koningin gaf al dadelijk blijk van 
Hare Hooge belangstelling, terwijl H. M. do 
Koningin-Moeder en Z. K. H. de Prins der Ne
derlanden mij met inteekening vereerden. 

Wetende hoezeer men over 't algemeen nu nog 
hecht aan genoemd werk, als een boek met (voor 
zeer velen) persoonlijke herinneringen - een 
greep uit eigen leven - heb ik besloten, bij vol
doende deelname, tot het uitgeven van een 2e 
druk, volkomen gelijk aan de eerste, echter voor 
den verminderden prijs van slechts f 32.50. C0m
pleet gebonden in fraaien linnen stempelband, 
ontworpen door Fokko Mees. 

Het spreekt vanzelf, dat de risico tot het uit
geven van deze tweede druk van dit bij uitstek 
fraaie werk met haar 900 platen zeer groot is, 
doch de positieve wetenschap, dat er in 't alge
meen in ons Vaderland veel gevoeld wordt voor 
de weermacht, schenkt mij de overtuiging te zul
len slagen. · 

Voor hen, die in mobilisatietijd op dit werk ' 
inteekenden en nog in 't bezit zijn van dé eerste 
14 afleveringen en alsnog het werk compleet in 
hun bezit wenschen, de mededeeling dat bij terug
zending van die losse 14 afleveringen het com
plete werk gebonden zal worden toegezonden voor 
den prijs van f 25.50. 

De oplage is zeer gering en om eventueel teleur
stelling te voorkomen is onmiddellijk bestellen 
een vereischte; de inteekening wordt opengesteld 
tot 1 Januari a.s. · 

Hoogachtend, 
HERMAN DE RUITER. 

Arnhem, October 1927. 

BEOORDEELINGEN: 

Het werk is zeer belangwekkend en keurig van uit
voering. 

(w.g.) C. J. SNIJDERS, 
Oud-Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. 

Een boek van groote waarde, bovenal voor hen, 
die de mobilisatiejaren hebben meegemaakt in ,,'s ko
nings rok". 

(w.g.) J. v. d. WAL, 
Secr. Kon. Vereen. ,,Ons Leger". 

Dit prachtwerk vormt inderdaad een waardevolle en 
blijvende herinnering aan de mobilisatiejaren van 
Leger en Vloot. Ook uit een fotografisch oogpunt be
schouwd verdient dit standdaardwerk ons aller be
langstelling. Een schat van foto's, dikwijls onder de 
meest bezwarende omstandigheden genomen, siert dit 
boek. 

Tijdschrift "Lux". 

Een werkelijk hoogst interessante uitgave, een werk 
met superieure kwaliteiten. 

De Nieuwe Eeuw. 

Het boek, dat verlucht is met zeer vele fraaie 
foto's maakt een bijzonder aangenamen indruk, Het 
is wel verzorgd en met smaak uitgegeven en beant
woordt daardoor geh2el aan het doel. 

Nieuwe Arnhemsche Courant. 

Ik hoop, dat uwe uitgave bij vele warmvoelende 
Vaderl:mders eene plaats zal vinden als dankbare 
herinnering aan 't groote werk dat tijdens de groote 
wereldoorlog door de gemobiliseerde Nederl. strijd
macht is verricht. 

Haarlem. WILLEM DYSERINCK. 

' I 
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LANGE RUIGE WEIDE. revolutionaire woelingen niet van de lucht zijn, en 
sloot zijn rede met een dringend verzoek om paraat 

De afd. Lange Ruige Weide hield op 1 Sept, j.l. in te zijn en te blijven, om ,,Als 't moet", te strijden 
samenwerking met de afdeeling Hekendorp van den voor Vorst en Vaderland. 
Erjzonderen Vrijwilligen Landstorrr.. haar jaarlijkschen Hierna werd den heer van Mechelen verzocht de 
schietwedstrijd op een terrein van den heer De prijzen uit te reiken. Deze zette in duidelijke bewoor
Jong te Hekendorp. Dat de commissie der afd. Lange dingen het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Ruige Weide van dezen wedstrijd een feest- en Landstorm uiteen en hoopte verder dat de afd. He
propaganda-avond wilde maken, bleek uit de geluks- kendorp moge groeien en bloeien. Daarna sprak de 
baan, welke was opengesteld voor een ieder, die heer van Mechelen een bijzonder woord van dank aan 
daarvan gebruik wilde maken en zijn schietkunst de commissie en leider voor de door hun genomen 
eens wilde probeeren. En werkelijk is deze avond moeite en een woord van dank voor de gevers van 

onze spijt eer. storende drukfout voor. 
In de toespraak van den Inspecteur van den Vrij

willigen Landstorm kwam voor: ,,Nooit is bewezen, 
dat de denkbeelden van den communist in de practijk 
verbetering brengen!" 

In plaats van het woord "communist'' kwam in· het 
verslag te staan "commandant", wat aanleiding was 
dat de geheele zin tot onzin werd. 

BRUMMEN. 

goed geslaagd, het was een feestavond die veel volk geld en prijzen, die het mogelijk hadden gemaakt Met ingang van 1 Oct. 1.1. is aan den heer M. J. 
op de been bracht en zich vooral bij de geluksbaan dezen avond te doen slagen. Hierna werden de prij- Groot Wassink eervol ontslag verleend als plaatse
amuseerde. zen door spr. uitgereikt. Maximum aantal punten dat lijk leider van Bijzonderen Vrijwilligen Landst.orm 

Om half twee werd met den wedstrijd aangeva.ti- bereikt kon worden, 80. De winnaars van de afd. te Bl'l.lllllnen, onder dankbetuiging voor de bewezen 
gen. Er werd flink geschoten. De oefeningen wetdén L. R. Weide . waren: diensten. 
bijgewoond door de commissie van Lange Ruige ------------------- In zijn plaats is thans benoemd de heer H. van 
Weide en den heer van Mechelen, Secretaris van dé Heerde alhier. Om de nieuwbenoemde leider in t.e 
Gewestelijke Landstorm Commissie "Gouda". Om- werken, zal de heer Groot Wassink voorloopig zijn: 
streeks half tien hadden alle aanwezigen zich in het LANDDAG TE BARNEVELD. diensten aan den Landstorm nog blijven wijden. 
café van den heer de Jong verzameld, waar allereerst Een storende drulà'out. De heer Groot Wassink heeft zich door zijn velen 
het woord werd gevoerd door den Voorzitter der afd. arbeid voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
Lange Ruige Weide, den heer H. Willigenburg. Spr. l In het verslag van den landdag te Barneveld, het-

1 

zeer verdienstelijk gemaakt en kan derhalve zeker 
ga! een kijk op de dagen van 1918 en thans, dat de wèlk wij plaatsten in ons vorig nummer, komt tot aanspraak maken op onzen warmen dank. 

L 

J. ~ 
w haard koopf Ueens. 

de kolen befaalf U telkens 
Wanneer ge een haard koopt, doe dat dan met oor
deel. Begin allereerst het systeem van een haard te 
bekijken. Permanent Duplexhaarden zijn zoodanig 
geconstrueerd, dat de warmte niet door den schoor• 
steen vliegt. Bovendien kunnen de warme afgewerkte 
gassen niet door het kolenreservoir gaan, zoodat de 
niet-'brandende kolen hun volle kracht behouden, 

totdat :zij aan de beurt komen. 

De geheele constructie van den Permanent 
Duplexhaard waarborgt eene lage kolen" 
rekening en een hoog nuttig effect. 

Onze brochure bevat honderden attesten en 
eene complete beschrijving van het systeem. 
Vraag ons een gratis exemplaar. 

VAANDELS en BANIEREN 
Voor het aa schaffen van een VAANDEL 

is het adres : 

Firma JANSSEN & Co. 
STATIONSTRAAT 4 Jl TILBURG 

Oudste Adres en eigen Ateliers. 
Hoogste tentoonatellingbekronina&en. 

~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

1 •vo_o ... RSCl:IOial~~ 1 

Gu!~envlies 
SIGAREN 

Fabr. G. ~ S. MAJO.IE TILBURG 

DEN, HAAG·T· E L·17 7_ 91· 

~ ' Wed. K~!. ~!orllaad 1 
BANKIERS • GOUDA 
TEL. No. 10 (2 lijnen) 

TfT 1 Belasten zich met alii 
\!ank.zaken en Assurantië:,, 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 
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* _____________ , __ * 

ABONNEMENTSGEL.DEN. 

We schrijven November sn de aanvangs• 
datum van den vijfden Jaarg·ang van "Het 
Landstormblad", 1 Januar! 1928 komt al 
in zicht. 

Abonné's, die het abonnementsgeld per 
postwissel of per giro wenschen te be
talen, verzoeken wij beleefd dit zoo spoe
dig mogelijk te doen, liefst vóór 10 Dec. 
1927. 

Wie vóór 10 December a.s. gireert of 
postwissel zendt, b e s p a a r t de nood
zakelijke incassokosten ten bedrage van 
12½ cent en bezorgt ons groot gemak. 

Wie ná 10 December a.s. gireert of post
wissel zendt, loopt veel kans, dat onze 
kwitantie zijn betaling kruist. Dat i.s 
onprettig en schadelijk en we hopen dat 
dit zooveel mogelijk voorkomen worde. 

DE ADMINISTRATIE. 

Giro No. 7656. 

's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. * _______ ..._. _____ ,_* 
BRUMMEN. 

De Plaatselijke Commissie van Brummen hPeft be• 
sloten den voorgenomen Landdag te Brummen in het 
volgende jaar niet te houden, doch uit te stellen 
tot 1923. 

AFDEELING UTRECHT. 

Leden PLAATSELIJKE Landstormcommissi~ 

JOS. F. A.M. TEN BERG, Voorz. Utrechtsche 
Han delsvereeniging. 

0. BUENO DE ME8QVITA, Kolonel Comman
dant Regiment Genietroepen. 

F. H. FENTENER VAN VLI8SINGEN, Dir. 
Steenkolen-Handelsvereeniging. 

J. H. GRIJZEN, Reserve Kapitein. 
Ds. B. C. KOOLHAAS, Reserve Veld-Prediker. 
H. MVLDER, Kapelaan, Dir. R. K. Militairen 

Vereeniging. 
G. SERTON, Voorzitter Kamer van Koophándel 

en Fabrieken. 
P. FI ORE, Plaatselijk Leider Utrecht I. 
F. 1 \ LJERS, Plaatselijk Leider Utrecht II. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM-COMMISSIE 
,,DE VELUWZOOM". 

Als lid is benoemd de Heer Ds. J. R. Groene• 
wegen, Legerpredikant te Arnhem. 

Van 't zelfde laken? 
Reeds meermalen hebben wij er de aandaeht 

van onze lezers op gevestigd, dat de communis
ten niets moeten hebben van dienstwel!if'raars. 

Moskou draalrt ziin vol~eliru1:en in heel de 

1 
Wereld op, om in de legers te gaan dienen; al
daa1· cellen te vormen, welke propaganda 
drijven, doch vooral ook om daardoor het mili-
faire handwerk te leeren, aangezien de commu
nist maar al te goed beseft, dat de gewelddadige 
!'evolutie door hem niet zonder wapens kan 
worden tot stand gebracht. 

Het is opmerkelijk, dat de sociaaldemocra
tische arbeiderspartij in ons land bij monde 
van haren leider, den heer Albarda, een soort
gelijk standpunt heeft ingenomen. 

In het Juninummer van de Socialistische Gids 
heeft de Heer Albarda op voorzichtige, doch 
niettemin duidelijke wijze zijn standpunt uiteen
gezet. 

!n het kort 'rnmt zijn betoog hierop neer: 
Als de socialisten den dienst weigeren, komen 

e1• anderen voor in de plaats. 
De invloed van het '-OCialisme in het Jèger 

wordt e1•daor .geringer en als gevolg daar. 
van wordt i.,et leger meer geschikt om het bij 
binnenlandsche woelingen te gebruiken. 

Ook is het noodig, zegt de Heer Albarda, dat 
de invloed der S.D . .A.P. in het ,leger zoo groot 
moge}ijk worde met !11JC oog op een eventueel 
gebruik van het leger in geval van oorlog. 

Dan zullen de socialisten in het leger de mobi
lisatie moeten belemmeren l'll samenwerken met 
de revolutionaire vakbeweginir buiten hût leger, 
die de algem~ene staking ~al p~ociamee>'en, 
waàrdoor de oorlop zal worden voorkomen. 

De lezer kan uit de navolgende uittreksels 
van het artikel van den Heer Alberda. waarop 
door den Heer Duymaer van Twist reeds in de 
Tweede Kamer de aandacht werd gevestigd, 
nagaan, of onze weergeving juist is. 

• 
DIENSTWEIGERING, DIENSTPLICHT EN 

SOCIAALDEMOKRATIE 
DOOR 

Ir. J. W. ALBARDA. 

(Citaten). 

Voor den sociaaldemokraat, die het individu bij 
voorkeur beschouwt als een deel van het maat
schappelijk geheel en voor wien de gemeenschap gaat 
boven den eenling, kan de dienstweigering alleen 
dan doelmatig heeten, als zij bijdraagt tot de af
schaffing van het militarisme voor de samenleving 
in haar geheel; als zij niet slechts enkele individuen, 
maar het geheele volk van het militarisme ver
lossen kan. 

Dit kan de persoonlijke dienstweigering niet. 
. . . . . . . . . 

Hoe talrijke:.- de gevallen van dienstweigering 
worden ,hoe meer de samenstPlling van het leger 
van die der bevolking gaat verschillen. Met eiken 
dienstweigeraar verdwijnt een tegenstander van het 
militarisme· uit het leger; met elken plaatsvervan
ge1·, die voor hem opgeroepen den dienst aanvaardt, 
kan het kontigent der voorstanders van het milita
risme onder de soldaten versterkt worden. Be
$loten alle socialistische ouders, hun zoons van het 
vervullen van den dienstplicht terug te houden, en 

.g-edroegen zich al die jongens naar den ouderlijken 
wènsch, dan zou het leger van socialistische smet
ten zoo goed als vrij geworden zijn. Kwam het eens 
zoover, als sommige ijveraars V'.JOr de dienstweige
ring meenen. dat het komen kan en komen moet, 
namelijk dat alle voorstanders van ontwapening hun 
jongens tot dienstweigering wisten te bewegen, dan 
tou het leger nagenoe6 van alle anti-militaristische 
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eieme11ten gezuiverd zijn. Het zou dan in dezelfde 
mate als de bijzondere vrijwiEige landst, rm, dle 
immers voor den afweer van revolutiegevaar be
stemd is, aan het ideaal beantwoorden, dat de heer 
Duyma<>x van Twist in zijn troepen vervuld ziet. 

. . . . . . . . . . . . . 
A~s een vierde gedeelte van het volk in de sociaal

,~emokratie vertrou...,en stelt en het socialisme ook 
bij een 1,,wart van de soldaten vertrouwen geniet, zal 
het leger niet ~makkelijk tei,;en de socialistische 
beweg~ng gebruikt kunn<:!l.' worden. 

. . . . . . . . . . . . -' 

De socialistische arbeidersbew~~·ing houdt ~nstig 
rekening me! de mogelijkheid, <lat op gl)vaarDjke 
oogenblikken 11aar optreden een oorlog zal moeten 
verhinderen. Het verzet zal dan, als alles op haren 
en snaren komt te staan ,in en buiten het parlement. 
buiten het leger en in het leger zich moeten ·doe!'\ 
gelden. Buiten het leger zullen het voornamelijk de 
vakvereenigingen moeten zijn, die met het staken 
van den arbeid den oorlog bestrijden. In het leger 
zal dat verzet weerklank en 9teun moeten vinden. 
Dat zal het geval kunnen zijn, als een belangrijk 
deel der soldaten de strijdende arbeiders als kame
raden beschouwt, wier optreden aan hun eigen ge
voelens beantwoordt. Alleen dan kan er sprake zijn 
van een massale dienstweigering, waaraan elke 
sociaal-demokraat in den strijd voor den vrede 
gaarne groote waarde wil toekennen. Persoonlijke 
dienstweigering, op eenigszins groote schaal toege
past in de jaren, dat van het leger slechts oefenin
gen vereischt Worden, vermindert of vernietigt de 
kans, dat op e2n oogenblik, als het leger tot den 
ernst van het oorlogsbedrijf zou worden geroepen, 
de massale dienstweigering uitkomst zou kunnen 
brengen. Persoonlijke en masi;ale dienstweigering 
zijn in zoover met elkaar in strijd. 

.. - . . . . . . 
Dat het doordrlngen van het socialisme bij de sol

daten het leger minder geschikt doet worden voor 
iin ·weeledige taak, de h.andhaving van wat onze 

tegenstanders or-te noemen en het voere,1 van den 
oorlog, behoeven wij hun zoomin te verbergen als ~e 
onthullen. Zij weten dit zoo goe, als wij. 

De sociaaldemokratie streeft niet naar de geweld
dadige revolutie, hoe gaarne vele harer tegenstan
ders haar daarvan ook verdenk')n en beschuldigen. 
Zij· heeft vertroüweh in de ontwikkeling der machts
verhoudingen,, die aan de arbeidersklasse de ze2"e 



brengen zal. Maar zij mag niet blind zijn voor de 
gevaren, welke die ontwikkeling bedreigen. Met de 
mogelijkheid, dat van reaktionaire zijde gepoogd zal 
worden ,die ontwikkeling met geweld te verstoren 
en de wegen t:er demokratie te versperren, moet zij 
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emstig 1·ekening houden. Daarom mag zij bevorde
ren noch toelaten, dat tussche:n volk en leger een 
tegenstelling ontstaat. Wint de sociaaldemokratie 
veld bij het volk, dan moet zij ook terrein winnen 
in het leger. Dan zal het leger niet bruikbaar zijn in 
den strijd tegen het socialisme en dan zal het even
min bruikbaar zijn in een oorlog, waaraan de massa 
j des volks niet deelnemen wil. 

De sociaaldemokratische jonge man, die den mili
tairen dienst aanvaardt, brengt evenzeer een offer. 
Zijn offer is niet nutteloos. Het draagt bij tot de 
zoodanige samenstelling van het leger ,dat de geva
ren van het militarisme voor den vrede en voor het 
socialisme gaandeweg tot een minimum worden 
teruggebracht. Niet tm onrechte is men tegenwoor
dig in militaristische kringen meer bezorgd over de 

1 

dienstneming dan ovor de dienstweigering van 
socialisten! 

DE HEER TER LAAN ZWEEG IN 
ALLE TALEN. 

Bij de behandeling der wijziging van de wet 
op het reserve-personeol drong de Ileer K. ter 
Laan er bij den Minist,er op aan, dat de socia
listen, die bezwaar hebben tegen de landsver
dediging, vrijgesteld zullen worden van de op
leiding tot hoogcrcn rang. 

De Heer Duymacr v:m Twist vestigde er cfo 
aandacht op, dat dit ini lijnrechten strijd is met 
het standpunt van don Ilecr Albarda, di2 
wcnscht, dat de socialisten den grootst moge
lijken invloed in het leger zouden zien te ver
krijgen. 

De Ilecr Ter Laan had het artikel van den 
partijleider misschien nog niet gelezen 1 

Hij zweeg tenminste in alle talen. 

EEN DUIDELIJK "NEEN". 
De Minister van Oorlog, de Heer Lambooy, 

is een man van klare taal. Dat bleek ook weer 
bij de behandeling van het verzoek van den 
Heer Ter Laan, om de socialisten vrij te stellen 
van de kaderopleiding. ,,Neen", zei de Minister, 
"en ik zal ook in geen geval toelaten, dat zij 
in het leger propaganda maken.'' 

Daarmee verviel tegelijk het laatste hcetja 
uitzicht op een voordeel, dat juist trn koste 
van de goec1gezindcn, zou toevallen aan hc11, die 
zich aan alle defensieplichten zouden willen 
onttrekken. 

Als de eene hand de andere wascht. 

De opvolger van den heer Troelstra als leider 
der Sociaal Democratische Arbeiders Partij is 
c1e Ingenieur Albarda. 

J•;cn echte mijnheer! 
Ben keurige figuur, die in de c1oftigs1c salons 

een passcudcn indruk maakt. Een edelman en 
a.fgcdacht van zijnd vcrderîclijkc beginselen, 
ook wellicht een edele man. 

Zijn groote bondgenoot is de heer Roelof Sten
huis, voorzitter van de machtige roode vakbe
weging. 

, Een krachtmensch met zware spieren, groote 
l knuisten en een stentorstem. 
1 

Naar de situatie zich voordoet, komt of de 
, een of de andere op het podium. 

Als het er om gaat, op voorzichtige wijze iett,; 
ten voordeelc van het socialisme te bereiken, 

l dan komt de heer Albarda op den voorgrond. 
\ En met een vricndelijkcn lach verzekert deze 
heer: De sociaal-democratie streeft niet naar de 
gewelddadige revolutie, hoc gaarne vele harer 

: tegenstanders haar daarvan ook verdenken en 
1 beschuldigen. 
: · In geval echter de toestand krachtiger op
troelen wenschelijk maakt, dan ziet men do bok
scrsfiguur van Stenhuis verschijnen. Dan brult 
hij op het Zaterdagavondsche radio-uur, dat "hij 
9 millioen gulden in z'n stakingskas" heeft, of 
heeft hij het over "arbeidersvuisten op de wecke 
ribben der bourgeoisie I" 

Wie had er ook alweer twee aangezichten 1 
De Januskop. 
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In de lucht. 
Wij schreven een vorige maal, dat de socia

listen zich van de eerst zoo toegejuichte Russische 
revolutie a fkeerdcn, omdat deze proefneming 
met het plan van den vader Yan het 
socialisme, Karl l\rarx, op een deerlijke misluk
king was uitgeloopcn. 

Thans heet er een principieclc tegenstelling 
te bestaan. tusschcn de socialisten en de meest 
consequente Marxisten, de communisten. 

De socialisten zitten nu met Marx in lmn 
maag. 

Hun grondslag zijn ze kwijt. 
Het socialisme hangt in de lucht. 
l\Ict l\farx durven zij, na de Russische, Oos

tcnrijkschc, IIongaarsche en Beierschc erYarin
gcn, niet meer voor den dag te komen. 

l\Iarx schreef als een der socialistische begin
selen het volgende: 

,,Tusschen de kapitalistische en de communis
tische maatschappij ligt de periode der revolu
tionaire verandering van de eene in de andere 
en met deze komt overeen een politieke over
gangsperiode, welker staat niet anders zijn kan, 
dan de revolutionaire dictatuur van het prole
tariaat." 

En Rusland heeft ons laten zien wat 
dictatuur van het proletariaat, van "de jongefü 
van Lenin" wil zeggen. 

Het Volk zit daarmede thans Yerlcgen. Het 
geeft, in een pcnnestrijd hierover gevoerd met 
de Standaard, een andere vcrta1ing, n.l. dczé: 

"Naar goed l\Iarxistische opvatting heeft men 
onder "dictatuur van het proletariaat" te ver
staan: een socia1istische meerderheid oude:.· 
algemeen kiesrecht." 

Van welke vertaling de Standaard opmerkt, 
dat "het zoo toch wel al te onnoozel wordt." 

~' 

Vaandelprijsvraag. 
J\Iet betuiging van dunk aan c1c inzenders 

kan ,\·orden rnc<legedceld, dat de daartoe be
noemde Commissie eenstemmig van gevoelen 
was, dat geen eerste prijs kon worden toege
kend. 

Twee inzenders lrn·amen daarna respcctieyq. 
lijk voor den tweeden en derden prijs in aan:
merking': 

2e Prijs P. Goosens te Harderwijk f 30.-. 
3e Prijs D. v. d. Wolf te Boskoop f 20.-. 

Den ovèrigen inzenders is een boekwerk aan-
geboden, als blijk yan waardeering. 

DE REDACTIE. 

Luchtwachtdienst. 
Enkele opmerkingen over luchtaanvallen. 

Vervolg. 

Hoc gemi8 aan juistheid en nauwkeurigheid 
in de meldingen aanleiding kan geven tot 
grnotc Ycrwarring moge blijken uit het Yol
gcnde: 21 Januari 1915 werd te Parijs groot 
alarm gemaakt. 

3.15 v.m. meldde de luchtwachtpost te l\fantc,
drie Zeppelins op weg naar Parijs terwijl 3.25 
v.m. eenzelfde melding kwam uit Vcrnon. 

De gouvcr11cur van Parijs werd gewaar
schuwd. 

De verkenningsvliegtuigen stegen op, doch 
keerden terug zonder iets gezien te hebben; 
clc post op den föffeltorcn zag evenmin iets. 
Behter was er mü,t. Om 4.00 v.m. meldde eb 
post Daumartin in · het N. Yan Parijs gegons in 
de lucht ( opgemerkt wordt dat luchtvaartuigen 
op 4000 l\I. hoogte nog gehoord worden op 
3 K. M. van den post). 

Twee autokannonnen van 7.5 c.M. werden 
daarop naar Villegri.f getransporteerd. 

Om 6.00 v.m. kwam een vliegerofficier per 
auto om aan het hoofdkwartier verslag der ver
kenning uit te brengen. Hij had niets gezien. 

Zijn auto ,;ycrd om inlichtingen bestormd doo1 
de zenuwachtige Par~jzenaars. Voortdurend werd 
van alle kanten getelefoneerd. Een officiei· rap
porteerde zwarte massa's gezien te hebben 
boven de Seine te V crnon. Hij liet dit bericht 
cloor een sergeant per rijwiel naar het telefooH- , 
kantoor brengf'n. De sergeant maakte van de 
massa Zeppelins en ziedaar de suggestieve Yer
schijnsckn oYer de gcheele linie. Het waren 
vermoedelijk troepen vogels geweest. Duidelijk 
b~eck verwarring in de OYerbrcnging der mel
drngen en gemis aan nauwkeurigheid vooral 
van cle plaats van waarneming. De kapitein die 
uit Daumartin cle Zeppelins had gemeld, k~·ceg 
arrest, daar bleek, dat hij een melclinO' uit l\fan
t cs als eigen waarneming had getelefoneerd. 

Door de raids der Zeppelins op Engeland was 
men in Frankrijk angstig gcwor<len en breidde 
men de onmiddellijke afo·ecr uit door nieuwe 
mitrailleurposten te vestigen. ' 

Een Zeppelin aaiwal op Parijs kon men 
slechts v<>r\rachten. wanneer or geen reg'en of: 
snec1nv viel, welke laatste de Zeppelins zwaar
der maakt. l•!n hoogc barometerstand met wind
stilte is het gematigst. 

Bij de maatregelen tegen nachtelijke lucht. 
aa~n-allen stuitte men op de grootc moeilijk
heid van samenwerking van afwecrarti'llerie en 
vl~egdi<;nst. ~Iet bleek hoogst moeilijk de eigen 
vhegtmgen m liet artillcrienmr te onder
scheiden, zoodat dit vuur zeer in zijne vrijheid 
wel'll bcpe1·kt. Daarom "·ercl bepaald, dat 
's nadits <le bewiliging werd opgedragen aan 
de luchtdoelartillerie en <lat de jachtvlieger:, 
alleen zonden worden gebruikt ingeval de ar
tillerie ontoereikend was. 

Bovendien zouden bij een ZClppclin-aaiwal de 
.ia_chtvliegers uitsluitend . wol'dcn gebruikt. 
lhertoe werd een eseac1l'i11c van 20 vlieo'tuio·cn 
(systeem Kcuport) te Orouillons gc;tati~n
necrd, ,vclke escadrille elke 6 maanden wc».J 
afgelost. -

He~. necl'schict<;!l Yan ZPppclins was zeer ge. 
;·aarlul.~ Yoo.r Pa1·1Js, want C('ll in vlam gtse hoten 
Zeppclm, clw zou moeten dalen , was een zeer 
groot gevaar, omdat het geladen was met 
-:- 40.000 113. ,ratergas en 1000 K.G. aan explo
sieve stoffen, die over eene lengte -van ± 150 
?II. zouden ontploffen. 

De bommen waanrn de Zeppelins Yoorzie11 
w~r<;n, ,var~n bahormig en geladen met 30 K.G. 
tr1mtrotolmne. 

RIDDERKERK. 

De plaatselijke Aîdeeling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm hield op Dinsdag, 15 Nov. 
eene groote propaganda-vergadering in de zaal St. 
Joris op het Dorp. 

Aanwezig waren ruim 150 v1·ijwilligers. 
De Eere-Voorzitter bracht in waardeerende woor

den in herinnering den overleden Voorzitter wijlen 
den Heer de Wijn, Notaris. 

Als Voorzitter werd geïnstalleerd de Heer 
P. Tas, Notaris, als Beschermheer de Heer Jhr. W. 
G. Groeninx van Zoelen en als Bestuurslid de Heer 
A. B. Vaandrager, Dierenarts te Rijsoord. 

Voor bijwoning van den in 1928 te 's-Gravenhage 
te houden Landdag ter herinnering aan het 10-jarig 
bestaan van den Landstorm werd een regeling ge
troffen. 

Voor het aanschaffen van een Vaandel werd voor 
het maken van een ontwerp een Commissie 
benoemd uit de Vrijwilligers. 

Voor deelneming aan den Schietwedstrijd te 
Alblasserdam werden aangewezen H. Valkhof, A. c. 
van Lint en A. Verschoor en als hunne plaatsver
vangers C. Lodder, F. van der Pol en P. Klootwijk. 

De aanvang van den Schietwedstrijd in Ridder
kerk werd bepaald op Zaterdag 3 December a.s., 
des namiddags ten 3 uur in het Bij-Gemeentehuis. 

Mededeeling werd gedaan van een ingekomen 
dankbetuiging van H. lC H. Prinses Juliana voor 
aangeboden gelukwensch bij het bereiken van den 
18-jarigen leeftijd, en van een ingekomen dankbe• 
tuiging van II. M. de Koningin voor de gevormde 
Zerewacht bij Haar bezoek aan de Landbouwten
toonstelling in deze gemeente. 

Ten slotte werd cie Landstormfilm 1926 vertoond. 

fa. Wed. B.MOLKENBOER, Leiden 

,,HET KLAVERBLAD" 
KOFFJEBBlNDEBIJ EN THEEHANDEL 
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f-IET LANDSTORMBLAD 
VAN NOVEMBER 1927. 

TWEEDE BLAD. 

NOTARIS Cr. VAN HOLK. t 1 
Een zware slag heeft de Zaanscl1•] afdee

lingcn van den llijzondcren Vrijwilligen 
Landstorm getroffen door het overlijden 
van haar syrupathickeu voorzitter Notaris 
r;. van Holk te Zaandam. 

Notaris van IIolk was een gJ.arnt geziene 
persoon. Zijne bijzondere gaven maakten 
hem voorbestemd, om versch"ller.de be
stuursfuncties te vervullen, hetgeen hij met 
g!·oote opgewe;rtheid deed. Juist onlangs 
was hij aangezocht zitting te nemen in de 
Gewestelijke Landstorm Commissie. Yan 
zijne toetreding werden groote verwachtin
gen gekoesterd. Helaas verhinderde zijn 
~iektc, dat zijn installattie kon rlaats heb
ben. 

Voor de plaatselijke, commissie, voor de 
Gewestelijke Comrnis~ie en niet he, minst 
voor :ie leden van de onder zijn leiding tot 
bloei gekomen Zaansche :ifdoelingeJ , is zijn 
heengaan een groot verlies. 

Bij de teraard 0 bestelling wçrdr-11 de Land
storm ComlJlissiën vcrtegenwoorcligd door 
de burgemeesters ,v. F. G. II. Driessen en 
II. Wempe. 

De herinnering aan deze populaire 
figuur zal door ons in hooge eerc worden 

1 
geho~den. 

Gewestel,"jke Landsforin Commissie 
Stelling van Amsterdam. 

Een allerbP-langrijkst verschil. 
Sommigen meenen nog altijd, dat de Bijzon 

dcre Yrijwilligc Landstorm eenigermate een 
fasdsti. ch karaktrr draagt. 

Dit is onjuist. 
Geheel onjuist. 

' In Oostenrijk houden de sociaal-democraten 
er gewapende troepen op na. De scciafüt de 
.Drouckère organiseerde ze ook in België. 

l\Jussolini had zijn Ol'ganisatic van "zwart
hemden". 

In Duitschland heeft men eveneens allerlei 
gewapende bonden. 

Deze alle hebben één gemeenschappelijk12 
karakterfout, nl. deze, dat zij zich als een "nir1· 
op de wet berustende, zelfstandige macht in der1 
Staat" hebben opgeworpen. 

In wezen zijn derhalve de Zwarthemden
organisatie rn de Stahlhelm even revolutionair 
als de socialistische gewapende troepenmachten. 

:Olet den Bijzonderrn Vrijwilligen Landstorm 
is het andrrs. 

Deze berust op art. 35 der Dicnstplichtwet 
en is een machtsinstrument. uitsluitend in han
den der Rcgeering. 

Noem dit geen gering verschil, want dan zou 
er ook geen vrrschil meer bestaan tusschen 
een jachtopziener en een strooper. 

De Heer Albarda was dus wel ver mis, toen 
hij van den Bijzondcrcn Vrijwilligen Landstorm 
srhreef als van ·, ,de troepen van den Heer 
Duymacr van Twist." 

De Bijzondere Vl'ijwillige Landstorm heeft 
geen ::\Iussolini en de C:rneraal Duymaer van 
'!'wist heeft geen i\Iussolini-idrakn ! 

Dat kan nu toch ern irdcr al wel wetc11. 
,r., 

Het "Landstormlied" 
Losse exemplaren, op mooi 
dubbel vel kunstdrukpapier 
gedrukt, met cliché van den 
B. V. S. ,,ALS 'T MOET'' 

verkrijgbaar ad. f 0.10 per exemplaar. 

Aanvragen, liefst voor ge he e 1 e afdeel in gen 
ineens, onder gelijktijdige overzending van 
het bedrag, te richten tot het bureau der 
Administratie van het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 's 2 Gravef!hage 

Oprichting van een korps 
,,bereden" landstorm? 

De noodzakelijkheid bewezen! 

De gebeurtenissen der laatste maanrler hebben 
het alweer zeer duidelijk bewezen, dat om de orde 
in een land te bewaren, een b~reden machts
organisatie niet gemist kan worden. 

We zijn natuurlijk "Sacco · en Vanzetti" alweer 
vergeten, maar velen zullen zich toch nog wel 
herinneren, hoc opvallend het was dat lil alle 
grootc plaatsen, waaruit berichten over relletjes 
binnenkwamen, steeds sprake w"s van het optre
den eener bereden politie-macht. \Vanneer alle 
middelen faalden, kwamen de ruiters te hulp en 
brachten de gewenschte rust weer terug. 

1Iaar tevens is ook gebleken, dat, wil men wer
kelijk bij groote oproerige bewegingen practisch 
nut van een bereden-afdeeling trekken, de man
schappen niet alleen goed geschoold moeten zijn, 
maar ook dat men over een flink aantal ruiters 
moet kunnen beschikken. Men moet reserves kun
nen achter houden ! 

De bereden-politie-machten hier in ons land 
zijn wel aardig om te zien en kunnen bij kalme 
gang van zaken ook zeer verdienstelijk werk ver
richten, maar wanneer geheele volksmassa's lil 
opstand komen - en dat gebeurt :och bi.i een 
revolutie - dan is het absoluut onmogelijk, dat 
dat handjevol ruiters iets van belang kan doen. 

Nu zijn die politie-ruiters daar ook niet in 
de eerste plaats voor, dat weet ik wel, maar ik 
gaf dit aan om te doen zien dat wij meer be
reden troepen noodig hebben. ,v anneer we om 
ons heen zien, dan valt het op hoc in de ons om
ringende lande.J eén zeer groote bcreàen politie
macht op den been wordt gehouden. 

Laten wij niet achter blijven. Laten, vooral de 
plattelands-bewoners, zoodra de gelegenheid daar
toe opengesteld zal worden. zich bij die afdeelin
gen aanmelden. ,veet d!t, bewoners v~n onze pol
ders, dat een eventueele revolution-aire beweging 
niet ten gunste van U zal zijn, doch stPeds ten 
nadeele van U. Ze begint in de groote steden en 
slaat dan over naar het platteland om üw bedrijf 
te vernielen en de welvaart, voor jaren lang soms, 
weg te nemen. 

Ziet hoe het in Oostenrijk is gegaan; ook daar 
hebben de boeren gezien, dat de revolutie voor 
hen natuurlijk, zooals overal, ellende en dood zou 
beteekenen en zp zijn naar de hoofdstad opgetrok
ken in geordende formaties en het is gPlukt het 
monster den kop in te drukken. 

Om echter een ernstige oproerige beweging in 
J:=i kiem te smoren. hebben we "kerels" te paard 
noodig. Er moet een soort vliegend korps worden 
gevormd. dat "overal en nergens" is, bestaande 
uit mensehcn, die voor het Oranjehuis alles over 
hebben en 11iet van plan zijn hun v:·e<li~ geluk 
te laten storen door gewetenlooze schurken, die 
c;Jrr-ht,: kunnen afbreken, maar niets opbouwen. 

Zulke korpsen zullen een zeer krachtigen steun 
geven aan ons anti-revolutie instituut en zullen, 
wanneer het eens zoover mocht korr.en, bli.iken 
groote waarde te bezitten. S. 

LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Haarlemmermeer. 
In de vacature van plaatselijk leider der afdeeling 

Nieuw-Vennep Zuid is benoemd dt! heer F. G. 
Alkemade, Res.-Luitenant te Nieuw Vennep. 

•rot leider der afdeeling Cruquius werd benoem:! 
de wachtmeester der art. J. Poen, aan wien teven, 
de waarneming van het leiderschap der afdeeling 
Bcnnebroekerbrug werd opgedragen. 

In de Haarlemmermeer zijn thans de volgende 
afdeelingen tellende te zamen ongeveer 700 leden t.w.: 
Afdeeling Zwanenburg, leider A. de Haan te 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Zwanenburg. 
Vijfhuizen, leider J. Sikma te Vijfhuizen. 
Cruquius, leider J. Poen te Cruquius. 
Hoofddorp West, leider H. J. Treur. 
Hoofddorp Oost, leider J. C. Tanis. 
Rijk, leider J. A. Meyer. 
Aalsmeerderdijk leider Johs. Rijsdijk, 
Bennebroekerbrug, leider J. Poen. 
Nieuw Vennep Noord, leider M. B. Benard, 
Nieuw Vennep Zuid, leider F. G. Alk~
madc. 

,, Abbenes, leider M. C. Kroon. 
,, Huijgsloot, leider J. de Kwaasteniet. 
,, Lisserbroek, leider J. A.van Leeuwen Czn. 

In een centrale vergadering van alle leiders te 

Hoofddorp op 13 October gehouden onder voorzitter
schap van den secretaris der Gewestelijke Landstorm 

Commissie werd besloten dit jaar wederom een 
grooten centralen wedstrijd te organiseeren. Deze 
wedstrijd zal ditmaal te Nieuw-Vennep worden ge
houden. Tot leden van de Commissie van voorbe
reiding werden benoemd de heeren M. B. Benard 
en F. G. Alkemade. 

Vijfhuizen (Haarlemmermeer). 
Ter gelegenheid van de oprichting van de nieuwe 

afdeeling Cruquius werd op het werk aan de 
Cruquius de eerste samenkomst der leden gehouden 
en besloten met een schietwedstrijd, Deze eerste 
samenkomst had een goed resultaat. Een aantal 
oud-gedienden trad staande deze · bijeenkomst, tot 
de afdeeling toe. 

De prijzen werden door den Kapitein K. L. Schell 
onmiddellijk na afloop van den wedstrijd uitgereikt. 

Duivendrecht. 

Vrijdagavond 21 October was het de laatste wed
strijd in dit jaar, tevens prijsuitdeeling. 39 schutters 
waren opgekomen. De vergadering, in welke aan
wezig waren de Majoor C. de Veer en de Kapitein 
K. L. Schell werd geleid door den heer R. van der 
Meer. 

Prijswinnaars werden (maximum 250 punten): 
Hoofdklasse: • G. Beukeboom, 243 p.; G. Maasdijk, 

241 p.; H, van Rees, 237 p.; J. van der Meer, 
236 p.; A. Heeman, 235 p.; H. Kolk, 229 p.; J. 
Springer, Z29 p.; J. v. d. Vaart, 211 p. 

Overgangsklasse: A. Damhuis, 233 p.; F. G. Kolk, 
230 p.; H. Maasdijk, 229 p.; R. v. d. Meer, 226 p.; 
L. van der Vaart, 218 p.; R. de Hartog, 217 p.; W. 
van .Engen, 205 p.; J. de Kwant, 200 p. 

Beginklasse: B. Tetteroo, 236 p.; A. Burgh out, 
234 p.; F. Fakkeldy, 233 p.; J. Boom, 225 p.; E. 
Enthoven, 196 p.; L. Maasdijk, 168 p. 

Af deelingen Amsterdam. 
Deze afdeelingen kwamen 28 October bijeen in een 

bijzonder druk bezochte vergadering. Doel van deze 
vergadering was de uitreiking van een 45 tal prijzen 
benevens meerdere troostprijsjes aan de winnaars 
van de schietwedstrijden gehouden in de periode 
Maart-September 1927. 

Na afloop van de vergadering vond een nieuwe 
schietwedstrijd plaats waaraan een 177 tal schutters 
deelnam. 

Een speciale prijs, beschikbaar gesteld door een 
van de reserve-luitenants van de Luchtwacht wer:i 
tijdens dezen wedstrijd onder de leden van de Lucht
wachtafdeeling "Amsterdam'' verschoten. 

Afdeeling Waver-Amstel, 
Opgericht is een afdeeling Waver-Amstel, welke 

hare samenkomsten zal houden in de nabij.heid van 
het Fort Waver-Amstel. 

Tot leider is benoemd de heer J. Bark, wachtmees
ter der cav. Het ontstaan van deze afdeeling is voor 
een belangrijk deel te danken aan de activiteit van 
den Res.-Luitenant K. van Leeuwen, leider van de 
afdeeling de Nes-Zwaluwenbuurt. 

BERKEL (Z.-H.). 

De leden worden er aan herinnerd, dat de Schiet
oefening"n in Rodenrijs, en bij den heer Vermeulen, 
op 7 Nov., zijn a:mgevangen, en worden gehouden 
iederen Maandag van 7 tot 9 uur. 

Maandag 12 Dec. is er op beide plaatsen eindwed
strijd. 

Laat ieder, die eenigszins kan, (en dat zijn er 
velen), de schietavonden bezoeken, dat verhoogt de 
gezelligheid, en de saamhoorigheid. 

Tirengt de jonge miliciens der laatste lichtingen 
mee, wij moeten in ledental vooruit. Stilstand is ook 
in dezen achteruitgang. 

HEILOO. 

Onder voorzitte;rschap van den heer P. J. Oolders, 
had in het café van den heer Th. Bolten, de jaarver
gadering plaats van de afd. Heiloo. Na de opening 
werden de volgende prijzen uitgereikt: le afd. B. 
Richter, M. Wessel en A. P. de Rooy; 2e afd. G. J. 
Lieshout, J. Bijl en P. Hoetjes; 3e afd. A. B. de 
Rooy, G. Roetjes en J. Schuyt. 

Een voorstel bestuur tot het stichten van een be
reden landstorm, vond levendigen bijval. 

Het herdenken va:i het 10-jarig bestaan van den 
Landst-:mn zal in 1~28 in Den Haag met een groote 
bijeenkomst worden geviE:rd. Een commissi~ moet wor
den benoemd, die zal collecteeren voor hen, die hun 
daggeld niet kunnen missen en geen reiskosten kun
nen dragen. Tot leden der commissie werden ge
kozen de heeren J. Schuyt, G. Heynen en A. B. de 
Rooy. 
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EEREWACHT VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM TIJDENS HET BEZOEK VAN" H.M. DE KONINGIN AAN DE LANDBOUW• 

TENTOONSTELLING- TE RIDDERKERK. 

OEFENING VAN DE AFDEELING FRIESLAND VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS "MOTORDIENST", OP HET EILAND AMELAND, 

OP 29 EN 30 AUGUSTUS 1927. 

Vertrek van het eiland Ameland. 

OOK EF;~ JUBTT,EUM!! 

Op 17 Octobcr Yierden d<' conm:umsten in de geheele wereld liet 10-jarig 
bestaan ,an <lE- Sovjetrepubliek Rusland, 

Groep autoriteiten, welke de oefening bijwoonden. 

GROEP LT!\JBURGSCHE JAGERS, AFD. VENLO. 
MET PLAATSELIJKE LANDSTORM-COMMISSIE. 

FAAM Zilver 15 et. 

FAAM Rood 13 et, 

FAAM Bruin 12 et 

FAAM Zwart 10 et. 

FAAM Blauw 8 et, 

per½ ons. 

FAAM is de naam van de beste 
rooktabak voor cl.en laagsten prijs. 
LOUIS DOBBELMANN, Rotterdam. 

:....------------------
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PROVINCIALE SCHIETWEDSTRIJD VAN Hll.'T FRIESCH VERBAND 
TE LEEUWARDEN, OP 2 EN 3 SEPTEMBER 1927. 

LANDDAG TE OUD-BEIJERLAND OP 7 SEPTEMBER 1927, 

Overzicht· der schietbanen. 
De afdeeling "Rotterdam", welke met een speciale boot naar Oud Beijerlall<l 

was gekomen, begeeft zich naar het Landdagtcrrein. 

Landstormdag 1928. 
FRIESCH NATIONAAL LANDSTORM

COMITE. 
Het Friesch i;ationaal Landstonncomlté heeft onder 

presidium van mr. P. S. Gerbrandy, te Leeuwarden, 
vergaderd. Mede waren tegenwoordig de plaatselijke 
leiders en commandanten van de afdeelinger van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, onderscheidene 
burgemeesters en andere vooraanstaande autoriteiten. 
Ook de Tweede Kamerleden, de heeren J. BakkeL' en 
H. A. Leenstra woonden ds vergadering bij. 

Er ontstond een geanimeerde discussiP, waaraan 
dooi· onderscheiden aanwezigen werd deelgenomen. 
Unaniem voelde men voor deelneming aan dezen her
denkingslanddag en de besprekingen golden dan ook 
meer de organisatie en de daqraan v~rbc>;den be-
zwaren. 

, 

gehouden. 22 deelnemers waren tegenwoordig. Door 
het bestuur waren 7 prijzen beschikbaar gesteld. 
Elke schutter ontving 10 patronen. ic pr. P. Adema 
91 p., 2c pr. Tj. Tolsma 90·p., 3e pr. S. Pars Jr. 89 
p., 4e pr. S. Dijkstra 88 p., 5c pr Sj. Laanstra 88 
p., Ge pr. W. Dijkstra 87 p., 7e pr. A. Ypma, 86 p. 

Met groote meerderheid sprak de vergadering zich 
hierop voor deelneming uit. Het comité .·al thans ver
der handelen, terwijl aan de plaatselijke leiders en 
commandanten werd opgedrag·en de z~ak ··crdèr in 
eigen zring te bepleiten. 

De wedstrijd was hiermee afgeloopen. Nog enkel!') 
voorhanden zijnde patronen werden afgcischotcn en 
hiermee was 't seizoen gesloten. 

m Nadat de voorzitter de bijeenkomst georend had 
met gebed, sprak hij een welkom~twoord, terwijl hij 
voorts uiteenzette het doel cler vergadering, r"1. om 
te bespreken de vTaag of d00r de Friesc'.ff vrijwil
ligers ook deel zal worden genomen aan der het vol
gend jaar te houden jubileum-landstorndag, ter ge
legenheid van het 10-jarig bestaan van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. 

Nadat nog eenige andere zaken, van n.eer inter •. en 
aard, waren afgedaan, werd de goed gezocMt' bijeen
komst beëindigd met het staande zingen van het 
Friesche Volkslied, 

VA A N O EL S I foto's franc~ v LA G G E N 

r 
ARUM. 

Alhier werd door- de leden van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm een schietwedstrijd 

IC.M.VANDIE 
DORDRECHT 

MEDAh.LES · INSIGNES 

Nat 0 onale Landstormdag 928 
Uorml een ileiskasl 

" 

Het verdient aanbeveling, dat in afwachting van ·nadere besluiten in alle afdee-
lingen onmiddellijk wordt overgegaan tot de stichting van een reiskas en de aanwijzing 
van een actieven en zeer geschikten Penningmeester en van een financeele commissie 
ter plaatse. De a~_iministratie van deze reiskas dient geheel gescheiden te worden van 
het beheer der overige afdeelingsgelden. 

Gewaakt worde tegen de gedachte, dat deze reiskas uitsluitend een zaak is van 
diegeuen, die nu reeds verklaren aan den Nationalen Landstormdag· te zullen deelnemen• 

Dat kan door velen in1mers eerst veel later worden uitgemaakt, doch dit moet 
de afdeelin2 niet weerhouden, reeds onmiddellijk ernaar te streven over een flinke kas 
ten behoeve van de geheele afdeeling de beschikking te verkrijgen. 

Niet • alleen degenen, die het zelf goed kunnen betalen, moeten 
naar Den Haag komen, maar alle Vrijwilligers moeten op onzen Toogdag 
kunnen aanwezig zijn. Waartegenover vanzelfsprekend toch ook weer 
zal moeten blijken, dat onze Vrijwilligers voor deze belangrijke zaak, 
naar hunne draagkracht toelaat,. iets over hebben. 

.. 
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\ Leden GEWESTELIJKE Landstormcommissie 

NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE. 

J. H. TH. 0. KETTLITZ, Voorzitter, Utrecht, 
Lid Ged. Staten. 

Mx. J. J. P. C. v. KUIJK, Vice-Voorzitter, 
Veenendaal, Burgemeester. 

Mr. J. G. A. VAN GELD0RP i\'.l:EDDENS. 
Secretaris, Utrecht, Res. le Luit. èer Art. 

J. J. J. v. STL'IJVESANT MEIJEN, Comman
dant, Bilthoven, Res. Majoor. 

L. ATTEMA, IIilversum, Dir. Chr. Midden
standsbureau. 

G. C. D'AUMALE BARON VAN HARDEN
BROEK VAN HARDENBR0EK, Lopiker
kapel, Oud-Lid der Eerste Kamer. · 

/ J. J. BROUWER, Amersfoort, Kapelaan, Dir. 
R. K. Mil. Vereeniging. 

Ä. CAPTIJN, Utrecht, Majoor der Infanterie. 
H. H0UTK00PER, Ochten, Burgemeester. 
CHR. M. A. QUACK, Baarn, Res. Overste der 

Infanterie. 
W. RUESSINGH, Veenendaal, Industrieel. 
Mr. P. REIJMER, Hilversum, Burgemeester. 
Jhr. Mr. K. J. SCH0RER, Utrecht. 
Ds. P. CHR. v.d. VLIET, Utrecht, Gereformeerd 

Predikant. 

Schietwedstrijd van den Bijzonderen 
Vrij willigen Landstorm Westelijk 

Zeeuwsch Vlaanderen. 
Eindelijk was dan de door velen lang verwachte 

dag aangebroken, de dag 10 September. Voor de 
eerste maal zouden de afdeelingen van Westelijk 
Zeeuwsch Vlaanderen met elkaar in con:;act komen 
in eigen kring. 't Was juist daarom dat zoo velen 
den dag met verlangen hadden tegemoet gezien. De 
goede weersgesteldheid der laatste dagen beloofde 
dan ook 'n uitgezochte dag. En 't was werkelijk 'n 
uitgezochte dag, al was het dan in omgekeerden 
zin. Immers tegen de middag trokken dikke regen
wolken zich boven ons gewest samen en toen het Jaa 
den middag voor de meesten tijd werd op te trekken 
naar Oostburg gutste 't hemelwater als met heele 
emmers uit de sombere lucht. 

't Moet dan ook getuigen van den bezielenden geest 
der leden, dat in de Beurs te Oostburg toch nog 'n 
gezellige drukte heerschte. Aanstonds .viel op de aan
wezigheid van onzen populairen en energieken secre
taris van 't Provinciaal Comité den heer Laernoe.s. 
Toen het schieten om 5 uur afgeloopen was, bleek 
't dat van de honderd opgegeven schutters niet-

1 tegenstaande het meer dan slechte weer, toch 'n 
tachtig schutters waren opgekomen. Onmiddellijk 
na afloop verzamelden de deelnemers zich in het hotel 
van den heer Zonnevijlle om de gezellige koffietafel 
aangeboden door 't Provinciaal Comité. 

Toen de verzorging van den inwendigen mensch 
grootendeels zijn beslag had gekregen stond de heer 
Laernoes op en sprak tot de aanwezigen 'n woord 
van dank voor de werkelijk flinke opkomst. 

In korte woorden legde de spreker uit hoe men 
gekomen was tot dezen gewestelijken schietwedstrijd. 
't Was immers voor velen moeilijk deel te nemen 
aan de Provinciale schietwedsdtrijden. Daarom werd 
tot dezen wedstrijd in een kring besloten en vandaag 
zien we 't resultaat, de werkelijke flinke opkomst. 
't Was nu 'n voldoening hier aanwezig te zijn. De 
heer Commandant was verhinderd omdat die elders 
het Provinciale Comité moest vertegenwoordigen, 
Van groot belang was deze dàg, omdat alle leden 
van Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk deel elkaar nu 
eens leeren kennen en ieder ziet, dat er in het 
gewest nog vele kameraden zijn, strijdende voor het 
ons heilige doel. Zoo moet ook in oogenblikken · van 
gevaar de opkomst zijn. Laten we hopen, dat 't nooit 
nooit noodig zal zijn, maar de mogelijkheid blijft. Dat 
God er ons voor beware. De laatste actie tegen het 
wettig gezag in verband met de electrocutie van de 
Amerikaansche anarchisten heeft ons laten zien, 
dat we paraat moeten zijn en blijven. 

Na God hebben we 't aan onze organisatie te dan
ken, dat we tot nu toe van de ramp der revolutie 
zijn vrijgebleven. 

't Volgend jaar zal 't tien jaar geleden zijn dat het 
Instituut van den Eijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
werd opgericht. Deze dag moet feestelijk worden her
dacht en de samenkomst in den Haag zal er één zijn 
als nooit aanschouwd. Dezen winter hoopt spreker 
deze zaak in de afdeelingen nader te bespreken. 
Tevens zal dan besproken worden 't plan om voor 
iedere afdeeling een vaandel te krijgen. 't Ziet er 
immers nog niet naar uit den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm te ontbinden. Daarna brengt de heer 
~emoes dank aan de Commissie van plaatselijke 

leiders voor de moeite, welke deze zich heeft ge
troost. Krachtig worden allen nog eens opgewekt om 
hun plaatselijke leider zooveel mogelijk ter zijde te 
staan. Dan eindigt spreker zijn gezellige toespraak 
met 'n driewerf hoera voor onze geëerbiedigde 
Koningin, waarna uit volle borst 't Wilhelmus wordt 
gezongen. 

Een lid der Commissie dankte namens deze en 
alle leden 't Provinciaal Comité in de persoon van 
den heer Laernoes en ook deze persoonlijk voor alles 
wat hij voor 't welslagen van deez' dag heeft gedaan. 
't Kort spontaan hoera is 't einde van deze korte 
welgemeende toespraak. 

Na nog 'n wederdankwoord van den heer Laernoes 
wordt overgegaan tot de prijsuitdeeling, waarna 
allen zeer voldaan huiswaarts keeren. 

St. MICHIELSGESTEL (N.-B.). 
Op 9 October j.l. heeft onze afdeeling van 

den Vrijwilligen Landstorm haar jaarlijkschen 
schietwedstrijd gehouden. De opkomst der leden was 
goed. Het weer werkte dezen dag dan ook prachtig 
tnee, over het algemeen is er ook goed geschoten. 
Toch had het beter kunnen zijn, indien er meer 
patronen verstrekt waren geweest, dan hadden er 
meerdere schietoefeningen plaats kunnen hebben en 
was de uitslag ook wel beter geweest. De hoogste 
serie van vijf schoten was 42 en de laagste 3 punten. 

De uitslag was als volgt: 
1. van Logten; 2. P. van Rooij; 3. W. v. Gulick; 

4. A. J. v. Nielen; 5. H. J. v. Nielen;6. R. Steen
bekkers; J. Joh. Geerts; 8. W. Groenendaal; 9. Joh. 
Pónnten; 10. Th. v. Hamond; 11. Joh. Heessels; 12. 
M. Hoezen; 13. Joh. v.d. Heiden; 14. Adr. Kapteijns; 
15. Jac. v. Gulick; 16. Joh. v. Esch; 17. C. v. Pinxten; 
18. A. v. d. Boogaards; 19. Ant. v. d. Besselaar; 20. 
G v d Broek; 21 A. v. Oirschot; 22. M. v. Boxtel; 
23. Th. Op Hoog; 24. Ant. Kapteijns; 25. A. Op 
't Hoog; 26. M. Gerrits; 27. L. Zwanenberg; 
28. H. v. Rooij; 29. P. v. Schijndel; 30. H. v. d. Lan
genberg; 31. C. van Vucht; 32. R. Groenendaal; 
33. C. v. d. Boogaard; 34. W. de Hommel; 35. P. 
Essens; 36. A. Hoezen; 37. Joh. Zwartjes; 38. A.v. 
Zeist; 39. M. de KeiJzer. Dank zij de milde bij
dragen van verschillende notabelen der gemeente, 
was de Commissie in staat dit jaar eens extra mooie 
prijzen te koopen, bestaande uit prachtige en nut
tige huishoudelijke artikelen. Na het uitreiken de!" 
prijzen dankte de Commandant de leden en voora! 
hen, die mede gewerkt hebben dezen wedstrijd te 
doen slagen. Daarna ging iedereen met de door hem 
behaalde prijs huiswaarts. 

VORDEN. 

In het Nutsgebouw heeft de uitreiking plaats ge
had der schietprijzen van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, afdeeling Vorden, door den districts
commandant, overste van Ingen Schouten uit Arnhem. 

De Burgemeester, als voorzitter der plaatselijke 
commissie, opende de bijeenkomst. Hierna zette Je 
districtscommandant kort uiteen het doel van het 
Instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, dat het is een instelling tot steun 
van het wettig gezag. Hij deelde mede, dat 
de Nationale Landstormcommissie in September 
1928 een groeten Nationalen Landdag te 's-Graven
hage zal organiseeren ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van het Instituut. Regelingen zullen 
worden getroffen met de spoorwegmaatschappijen, 
zoodat de reiskosten tot een minimum worden terug
gebracht en alle vrijwilligers hieraan kun~en deel
nemen. 

Vervolgens sprak de heer Jalink uit Apeldoorn 
over de preventieve beteekenis van het "korps. In 
den breede besprak hij de regeling van den Land
dag in 1928. Hij sprak de wensch uit, dat op dien 
dag duizenden regeeringsgetrouwe vrijwilligers naar 
Den Haag zouden trekken. 

Na het uitreiken der prijzen werd de Landstorm
film vertoond. Op het gedeelte, te Aalten opgenomen, 
zagen de vrijwilligers, die den Landdap- aldaar be
zocht hebben, zichzelf voor de officieele tribune 
defileeren. Dank zij het keurige electrische toestel 
waren de beelden erg duidelijk en het geheel zeer de 
moeite waard om te zien. Hierna sloot Generaal 
Tonnet de bijeenkomst. 
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1 landstorm film-avonden. 1 
1927 

9 
19 

September • • Wolfheze. 

" 22 " 
11 October 
12 
13 
14 
17 
18 
19 
19 
26 

27 
28 
29 
1 
2 
3 

4 
5 
7 
8 
9 

,, 

,, 

" November 

" 

• • Leiden. 
• • Aalten. 

Olst. 
Wijhe. 
Loenen. 
Groenlo 
Borculo 
Vorden. 
Beemte. 
Barneveld. 
Bergen op Zoom 

(V rederust). 
Zelhem. · 

• . Dmxperlo. 
Doornenburg. 
Arum 
Twijzelerheide. 
Gerkesklooster-

Stroobos. 

11~ 
11 
14 
15 

" 

Boksum. 
Dordrecht. 
Blija. 
Gramsbergen. 
Ommen. 
Bodegraven. 
Slagharen. 
de Krim. 
Blokzijl. 

1 

16 
16 
17 
17 
18 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 

,, 

,, 

,, 
2 
4 
5 

December 

6 
7 

14 
1928 

" 

" 
" 

Ridderkerk 
Utrecht. 
Vlaardingen. 
Bleiswijk. 
Oudega. 

• . Maassluis. 
Stellendam. 
Sloten (Fries!.) 
Beetsterzwaag. 
St. Nicolaasga. 
Akkrum. 

• • Oldeboorn. 
• . Terkappel. 

's-Gravenhage. 
Opsterland. 

• Drachtster Com
pagnie. 

Opsterland. 
Opsterland. 
Joure. 

5 Januari • • Rijpwetering. 
6 ,, • • Roelofarendsveen. 

17 " Ter Aar. 
18 Langeraar. 
Tevens werd de film 1926 besproken 
door het Verband "West-Brabant" van 
15 t/m. 31 December 1927 en door 
hét Verband Drenthe van 1 t m. 15 
Februari 1928. 

1 
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KWATTA's 
BISCUITS 

EEN HEERLIJKE VERSNAPERING. 

MEPPEL. • 
1 October j .I. werd op de baan te Holtinge de j aa_~

lijksche schietwedstrijd van den Bijzonderen VrtJ· 
willigen Landstorm gehouden, De uitslag was als 

volgt: 
Korpswedstrijd. Afstand 100 M. Maximum aantal 

punten 250. la pr. zilveren plaquette, 2angeboden 
door den heer J. Knoppers, voorzitter van de Geweste-

' lijke Commissie Meppel. Meppel II met 221 punten; 
2e pr. verguld zilveren medaille, aangebo1en door 
leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land~torm te 
Koekange, Meppel I, met 221 p.; 3e pr., zilveren 
medaille, aangeboden door de Nationale Landstorm
commissie, Havelte I, met 209 p.; 4de pr. bronzen 
medaille, aangeboden door de Nationale Landstorm
commissie, Koekange I, 202 p. Verder behaalden 
Nijeveen I, 192, Ruinerwold I, 190, Koekange I~ 190. 
Meppel III, 184 en Nijeveen II 177 p. Door caf~ Vos 
was een zilveren lauwertak aangeboden als wissel
prijs voor den hoogsten korpsschutter, die 2 maal ach- . 
ter elkaar of 3 maal in het geheel moet worden ge
wonnen. Winnaar werd hiervan J. Jonkman te Mep
pel met 47 p. Tevens werd deze winnaar van een 
Yerguld zilveren medaille, aangeboden door N. N. te 
Koekange voor den hoogsten koi;psschutter. 

Personeele baan. Afstand 100 M. Maximum aan
tal punten 50. Deelname 57 schutters, waarvan 28 
in klasse A en 29 in klasse B. De 15 hoogste schut
ters van elke klasse verwierven de prfzen. 

Klasse A: lste prijs H. Stille, Havelte, 48 p., 
schoorsteengarnituur; 2. Hm. ter Heide, Havelte, 47, 
koperen bloempot; 3. L. Doorn, Koekange; 47, ldee:
borstelstel; 4. K. Hoekman, Nijeveen, 46. kope1:en 
tabakspot; 5. A. Vier hoven, Havelte, 46, tafelschuier 
met blik; 6. H. van Bentum, Meppel, 45, sigaren 
koker; 7. R. Roze, Meppel. 45, koperen tabaksdoos; 
8. A. G. Dekker, Koekange, 44, pijp; 9. H. Strijker, 
Nijeveen, 44, inktstel; 10. J. Eksteen, Meppel, 44, 
portemonnaie; 11. J. K. Meesters, Nijeveen, 44 the1·
mosflesch; 12. R. Kuijer, Nijeveen, 44, aschbakje; 13. 
R. Kruithof, Nijeveen, 43, aschbakje; 14. T. Betten, 
Havelte, 43, cigarettenkoker; 15. A. Keizer, Nije
veen, 43, tabaksdoos; 

Klasse B: 1. H. Braamskamp, Nijeveen, 38, sche
merlamp; 2. G. Broenink, Koekange, 88, koperen 
rookstel; 3, L. J. Winter, Havelte. 38, koperen bloem
pot; 4. K. Geertsema, Ruinerwold, 88, koperen rook
stel; 5. W. Vink, Meppel, 37, nikkelen theepot; 6. 
J. Nijmeijer, Nijeveen, 37, portefeuille; 7. J. P. 
Israëls, Havelte, 37, mes; 8. L. Lopers, Koekange, 
37, koperen tabakspot; 9. H. J. Buter, Meppel, 37, 
mes; 10. J. Steen, Meppel, 37, pijp; 11. H. Veld, 
Nijeveen, 37, inktstel; 12. W. Bakker, Koekange, 37, 
pijp; 13. J. H. Bakker, Meppel, 37, portemonnaie; 
14. R. de Weerd, Ruinerwold, 36, tabaksdoos; 15. A. 
Datema, Meppel, 35, cigarettenkoker. 

Vrije baan. K. S. O.-geweer. Afstand 10 M. Maxi
mum aantal punten 72. Prijzen 60 pct. van den 
inleg. 

1. A. Vierhoven, Havelte, 72, f 6; 2. H. van Lin
gen, Meppel, 72, f 4.80; 3. A. G. Dekker, Koekange, 
72, f 4; 4. R. Kruithof, Nijeveen, 71, f 3.20; 5. A. 
Keizer, Nijeveen, 71, f 2.80; 6. J. K. Meesters, Nije
veen, 70, f 2.40; 7. K. Geertsema, Ruinerwold, 70, 
f 2; 8. T. Betten, Havelte, 70, f 2; 9. W. Vink, Mep
pel, 70, f 2; 10. L. J. Winter, Havelte, 70, f 1.60; 
11. H. v. <l. Veen, Ruinerwold, 70, f 1.60; 12. H. 
Braamskamp, Nijeveen, 69, f 1.60; 13. H. Dekker, 
Meppel, 68, f 1.60; 14. J. Lopers, Koekange, 68, 
f 1.20; 15. R. Kuijer, Nijeveen, 68, f 1.20; 16. J. H. 
Dolsma, Koekange, 67, f 0.80; 17. II. Strijker, Nije
veen, 67, f 0.80; 18. K. Hoekman, Nijeveen, 66; 
f 0.80; 19. R. Jansen, Havelte, 65, f 0.40; 20. Joh. 
Nijmeijer, Nijeveen, 65, f 0.80; 21. H. J. Buter, Mep
pel, 65, f 0.40. 

Na afloop werden in café Vos de prij zen door den 
heer Vink van Meppel aan de winnaars uitgereikt. 
Tevens speet het spreker, dat de voorzitter en de 
kapitein verhinderd waren dezen wedstrijd bij te 
wonen en dat de sec1·eta1•is, de heer de Bruin, zon
der kennisgeving uitgebleven was. Spreker uitte den 
wensch, dat ook het volgend jaar vele schutters weer 
zullen deelnemen en dat ook genoemde heeren dan 
daarbij tegenwoordig zijn. 

PANNERDEN. 
16 October werd alhier de laatste van de vijf 

schietoefeningen gehouden, waaraan een prijswed
strijd verbonden was. 

Door het Gemeentebestuur van Pannerden was aan 
onze afdeeling een subsidie geschonken van f 25, zoo
dat we een fraaie collectie prijzen konden aankoopen. 

De ambitie voor schieten is in onze afdeeling zeer 
groot, zoodat er op verschillende wedstrijden veel 
belangstelling was en er werd op den laatsten wed
strijd goed geschoten. 

Tot ons leedwezen kon de Heer Burgemeester, Voor
zitter der Plaatselijke Commissie, wegens ziekte niet 
ter vergadering komen, zoodat onze korpscomman · 
dant, de Res.-Luit.-Kolonel W. van Ingen Schouten, 
uit Arnhem, de vergadering opende. Genoemde Heer 
bracht dank aan het Gemeentebestuur dat mede ter 
vergadering genoodigd was. Verder werd besproken 
de a.s. Landdag 1928 in den Haag. 

Aarbevolen werd de oprichting van een reiska~ 
voor genoemd doel. 

Ook bracht de Heer W. van Ingen Schouten naar 
voren het nut en het doel van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm en wenschte onze afdeeling veel 
succes. 

·De leden-prijswinnaars werden nog gefeliciteerd 
met het door hun behaalde succes, waarna werd 
overgegaan tot het uitreiken der prijzen, die wel in 
den smaak vielen. 

Er werden o.a. de volgende prijzen behaald: 
Klasse A: le pr. J.·Th. Schopman, 2. F. W. Ruks, 

3. H. A. Lucassen; 4. Th. E. Wildenbeest; 5. B. 
Dieks; 6. G. G. Wezendonk; 7. J. Th. v. d. Kroon; 
8. A. v. Heumen; 9. E. de Ruiter; 10. B. J. A. Harm
sen; ll. H. W. v. Huet; 12. J. Th. Koek; 13. H. G. 
Wezendonk. 

Klasse B: le prijs C. J. Bosch; 2. E, W. van 
Haaren; 3. W. C. Stokman; 4. Th. G. J. Wezen
donk; 5. Th. Kamps; 6. Th. v. Poorten; 7. L. Bos
man; 8. G. Driessen; 9. Th. v. d. Dam; 10, H, Rut
ten; ll. A. Franken; 12. E. Scholten. 

De vijf hoogste schutters in 10 series waren: 1. J. 
Th. van der Kroon 448 punten; 2. Th. E. Wilden
beest 431 p.; 3. J. Cornellessen 429 p.; 4. B. J. A. 
Harmsen 426 p.; 5. J. de Beijer 424 p. 

Aan eerstgenoemde werd een eereprijs uitgereikt. 
Hierna werden nog uitgereikt het portret van H. 

M. de Koningin en gedenkplaat 1923, die hier met 
den watersnood verloren waren gegaan. 

De afdee!ingcommandant dankte namens de leden 
den Heer van Ingen Schouten voor zijn moeite om 
hier ter vergadering te zijn, en voor de aangename 
manier, waarop hij de prijzen uitreikte! 

Na een driewerf: ,,Leve onze Koningin", gingen 
allen zeer voldaan huiswaarts. 

DOESBURG. 

De Plaatselijke Commissie afdeeling Doesburg, 
is samengesteld als volgt: D. J. Meyer, Voorzitter; P. 
A. C. Stam, Ds. Ph. Hoedemaker, Pastoor E. L. Kolk
man, H. van Leeuwen van Duyvenbode, J. M. Berger, 
Plaatselijk Leider. 

SIJBEKARSPEL. 

Bedankt als Pl. Leider, wegens vertrek naar 
elders J. W. Rees. 

Zijn opvolger is L. Laan te Benningbroek. 

HOORN. 

Bedánkt als Pl. Leider, K. Pluilaart. Zijn 
opvolger is: C. Blokker' te Hoorn, Modderbak
ken no. 10. 

ZWARTEMEER. 
Uitslag van den gehouden schietwedstrijd. 2 series, 
le pr . H. Dijkstra, 97 p. 2 bloempotten; 2e pr, 

A, Mooibroek, 94 p., 2 stoelen en 1 turfbak; 3e pr. 
H. v. Beilen, 93 p., leuningstoel; 4e pr. H. Room, 
93 p., leuningstoel; 5e pr. J. H. H. Lippold, 92 p., 
lantaarn; 6e pr. M. Mooibroek, 92 p., horlogeketting. 

Hoogst geschoten serie: 50 p. Verder werden nog 
een paar troostprijzen uitgereikt. 

.. 
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UTRECHT. 

In de groote zaal van de Plompetoren had voor 
leden en genoodigden van de afdeeling Utrecht van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een ver
tooning plaats van legerfilms. Voordat echter de 
voorstelling een aanvang nam, had in een andere 
zaal door den heer Kettliz, voorzitter van de ge
westelijke Landstormcommissie "Nieuwe Holland
sche Waterlinie" met een enkel woord de installatie 
van de plaatselijke dito plaats. 

In die plaatselijke commissie hebben zitting de 
heeren Jos. F. A. M. Ten Berg, voorzitter der 
U. H. V., koionel O. Bueno de Mesquita, comman
dant van het regiment Genietroepen, ds. B. C. Kool
haas, Ned. Herv. Pred., reserve-aalmoezenier, 
(veldprediker) H. Mulder, kapelaan, directeur der 
R. K. Militairen-Vereeniging, W. Baron Roëll van 
Hazerswoude, generaal-majoor der Artillerie b. d., 
G. Serton, voorzitter der Kamer van Koophandel en· 
lid van den Gemeenteraad, F. H. Fentener van Vlis
singen, directeur der Steenkolenhandelsvereeniging 
en J. H. Grijze, reserve-kapitein der infanterie. 

Nadat gemeenschappelijk het volkslied gezongen 
was opende de heer J. H. Grijze, voorzitter van de 
afdeeling Utrecht, den avond officieel. Spr. heette 
speciaal welkom de plaatselijke en gewestelijke 
commissie, terwijl voorts de aanwezigheid van ver
tegenwoordigers van de Kaderlandstorm en de tal
rijke dames zeer op prijs werd gesteld. De dames 
toch moeten hun verloofden en mannen aansporen om 
de vergaderingen en schietoefeningen bij te wonen, 
daarom is de hulp der dames onontbeerlijk. 

Tenslotte wekte spr. de aanwezigen op propagan
da te maken en leden voor het korps te werven, 
opdat bij het 10-jarig bestaan van den Eijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm de Utrechtsche afdeeling een 
schitterend resultaat moge bereiken. 

Hierna ving de filmvertooning aan met een rol
prent, waarop de feestelijkheden te den Haag ter 
gelegenheid van H. K. H. Prinses Juliana's 18den 
verjaardag waren vastgelegd. Verder werden er 
films vertoond van de diverse Landstormdagen, in 
verschillende plaatsen in ons vaderland gehouden, 
o.a. te 's Heerenberg, Heerenveen, Hilversum, oefe
ningen van de motor- afdeeling op Ameland, een 
reisje aan boord van H. M.'s Torpedoboot Tromp 
van den Helder n~ar Dordrecht, en talrijke interes
sante kijkjes uit het leven van onze "Feldgrauen", 
die allen met belangstelling gevolgd werden. 

Na afloop had de prijsuitdeeling van de onderlinge 
schietwedstrijden zomer 1927 aan de prijswinnaars 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en af
deeling Motordienst plaats. 

De uitslagen luidden: 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm: 1. D. L. MaL 

jers; 2. J. Eyndhoven; 3. P. Flore; 4. S. Rusconi; 
5. 0. Schlemper; 6, C. C. A. van Goor den Ooster
ling; 7. H. Vos; 8. W. te Gussinklo; 9. H. Ph. 
Vasmell. 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, afdeeling 
Motordienst: 1. Deckers; 2. Knierien; 3. v. Garde
ren; 4. v. Bergen Henegouwen; 5. Rozeman. 
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VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
LIMBURGSOHE JAGERS. 

Aan den res. luit.-kolonel L. D. L. i\L Coene
gracht van het 17de reg. inf. is eerYo1 ontslag 
verleend uit den militairen dienst. 

Als gevolg hiervan heeft de Overste Coene• · 
gracht ook het commando over het Vrtjwillig 

Een Eversharp 
Vulpotlood 

en een 

Landstormkorps Limbnrgsche Jagers neergelegd. 
In breede kringen zal meh de groote verdien

sten van den Overste Coenegracht voor den Bij• 
zonderen VrUwilligen Landstorm blijven waar
cleeren. 

De heer Coenegrach L is een rasechte Limbur
ger, die zich steeds met groote activiteit en met 
Z\Îli bekende gulhartigheid aan zijn werk al'l Ver
bandscommandant heeft gegeven. 

' 

Het is dan ook niet te verwonderen, dat hij 
zich van Noord tot Zuid in de geheele provincie 
vele warme vrienden heeft gemaakt, die hem 
noode zijn commando zien neerleggen. 

Intnsschen zijn wij overtuigd, dat de Overste 
de ontwikkeling van den Landstorm in Limburg 
met groote belangstelling zal blijven gadeslaan. 

NEO. TECHNICUM PB~A 
Algemeene Schriftelijke opleiding in alle technische vakken 

Afdeelingen voor: 

Bouw- en Waterbouwkunde, Werktuigbouwkunde, 
Electrotechniek, Scheikunde, enz. 
Toezicht op de Eindexamens door het 
RIJK en het KONINK. INST. v. ING. 
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In verband met de opheffing van ons 
filiaal: Luttekestraat alhier worden eenige 

PIANO'S 
EN 
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tegen inventaris-prijzen van de hand gedaan. 

Ook bevinden zich daarbij een paar 

SALON-VLEUGELTJES en 
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Verschijnt elke maand 

••• 
4e ,JAARGANG 

HfILAND.5TORMB1AD 
O~GAAN TEN 9EHOEVE VAN 

DEN SIJZONDEREN VR_IJWILLI GEN LAND.$T"OQM 
INSfltUUT TOT SfEUN AAN HE.T WETTIG GEZAG. 

AOMINtsrRA ÎIÉ tN REDACTIE: KONINGINNEGRACHT 50 ·s-GRAVENHAGE. 

ONNËMËNTSPRIJS • • l.OSSE NUMMERS 
F. 1.50 PER JAAR.. • 15 CENT. 

Wat zegt oud-Minister Mr. Tb. Heemskerk? .... 

De Bijzondere V rijwit1ige Landstorm is 
• . • • een nationale instelling, die uit haar bestrijding gerecht
vaardigd wordt; 
• • • • een instellirtg, die met partijstrijd niets van doen heeft, 
omdat het een instrument in Regeeringshanden is om oproer
lingen te weerstaan ; 
• • . . een instelling, principieel van het fascisme onderscheiden. 

De grijze st4U!t$-
man, de mir'lister 
van Staat M r. T h, 
Heemskerk 
heeft in de zoo zéer 
geslaagde ptop~
ganda-samenkomst 
van de G€weRtelijke 
LandRtormcon1mil!• 

sie "Zuid-Holland• 
West", Vrijd21g 2 
December j.l., in de 
groote zaal vart den 
Haagschen Dieren
tuin - van welke 
samenkomst men 
elders In dit blad 
een versla~ vindt 
- een rede gehou-

Mr. Th. Heemskerk. den, die wij h 'erofl• 
der kunnen afdruk

ken. Zoo men u;t het verslag zal zien, was 90k 
Z. K. H. Pr;ns Hendrik aanwezig. 

Mr. Heemskerk sprak als volgt: 

Koninklijke Hoogheid, 
Dames en Heeren, 
Toen in November 1918 een geest van oproer en 

revolutie waarde in Europa en een poging om ook in 
Nerierland het wettig gezag omver te werp~n werd 
i.angekondigd. hield de Regeer·ng_ !<tand. n a : ri u r-
1 ij k. en zag zij zich aanstonds omringd en ge~tl'und 
door krachten, die zi~h vrijwillig te harer besçhikking 
stelden ter handhaving van het gezag, en van orde 
.en rust. 

De volksgeest had het gevaar begrepen. De revo
lutionaire vloed verkeerde in ebbe. Onder God's 7!E!gen 
Wa$ het nationale leven behouden. de Troon, hièr te 
lanàe waarb.Jrg van gezag en vrijheid. bevest gd. 

Uit die gebeurtenissen zijn de Burgerwachtefl én 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm voortgekomen, 
en - zij zijn in stand gebleven. 

Terecht, want al is het gevaar geweken, verdwenen 
i;: het r.iet. en vooral in dezen tijd kan niet worden 
verwacht dat het zal verdwijnen. 

De instituten van Burgerwacht en .Bijzonderen 
Vriiwilligen Land;:torm hebben door hun bestaan een 
preventieve werk·ng. Men gevoelt, dat zij e.r zijn, en 
dat zij hun werking kunnen doen. 

Hun be,:trijders staan dan ook steeds gereed om 
zoc> morrelijk hen uit dPn weg te ruimen. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, waarmede 
wij ons heden bezig houden, moet dus niet im:luimf+l· 
ren maar levend en waakzaam blijven. Daartoe bê· 
hoort. dat hij steeds door toevloeiïng van nieuwe 
krachten wordt gevoed en onderhouden. 

Natuurlijk moet de deugdelijkheid van de irt!:ltel
ling vaRb,taan. Het moet vaRt,:taan., dat 2ij is een 
uat.ionale instelliTlî, op een juist beginsel gebouwd. 

bit is te toetsen aan het doel, dat zij beoogt, en 
_ajln"de .. bestrijding, die zlj ontmoet. 

Het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
stdrtn is: zich in tijden van gevaar te stellen ter 
beschikking van de Regeering tot handhaving van 
het gezag, en van orde en rust. 

Geen Regeering mag in die taak, haar roeping van 
Godswege, te kort schieten. Geen natie zou dat 
kunnen verdragen. · 

Het doel van· den Bijzonderen Vrijwilligen Land
stohn !~ dus: een nationaal doeL 

l)jt wotdt bevestigd door de bestrijding, die dit 
instituut. en ook dat der Burgerwachten, ondervindt. 

F.:r i!I bestrijding "an drie zijd~n: 
l. Van revolutionairen. die openlijk klassenstrijd en 

revolutie door geweld prediken. 
ll. Van hen, die in beginsel gedeeltelijk revolutio

nair zijn. die spreken van mogelijk rechtmatig ver
zét, maar die den klassenstrijd liever wel zonder 
revolutie willen voeren. 

tn. Van hen, die stellen, dat de overheid wel haar 
gezag moet handhaven. maar zonder hulp van vrij
willige krachten van de burgerij, en die beweren, 
dat zoodanige hulp neerkomt op het voeren van 
partijstrijd. 

Dat zij, die openlijk gewelddadige revolutie predi
ken, liever hadden, dat Burgerwachten en Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm er niet waren, is gemakkelijk 
te begrijpen, maar zij bewijzen daarmede tevens, dat 
die instellingen reden van bestaan hebben. Natuurlijk 
moet tegen die revolutionairen altijd worden gewaakt. 

Maar óók is waakzaamheid geboden jegens hen, 
clie m i s c h i e n revolutionair zouden willen op
treden, maar het t h a n s liever niet doen. Hun 
stemming kan weer eens omslaan. Had men zich 
door hè.n in slaap laten wiegen, en traden zij te 
eeniger tijd revolutionair op, het ontwaken zou 
vreeselijk zijn. 

En ihdie-n zij werkelijk voor goed van revolutio
naire beweging afzien wat hebben zij dan tegen 
Burgerwacht en BijzonderenVrijwilligen Landstorm? 
Wie geen oproerige daden onderneemt, wordt immers 
ongémoeid gelaten. · 

Wie van revolutiona:re gezindheid is, zonder dit 
in daden om te zetten, heeft het hier goed; minder 
goed zouden de anderen het hebben onder een revo
lutionair bestuur. 

Uaar thans de derde 6 roep. 
Zij wil geen revolutie; de overheid - dit erkent 

zij - moet haar gezag, moet orde en rust handhaven, 
maar niet met vrijwillil!"e hulp uit de burgerij. Dit 
loopt volgens haar maar op partijstrijd uit. 

Van dit alles is alléén juist, dat de ')verheid haar 
gezag, orde en rust, moe' handhaven. Het overige is 
eensdeels een misvatting, anderdeels is het omge
keerde ér van waar. 

1 
Een misvatting is de opmerking omtrent partij

strijd. 

61:. 
WONl>l:R 
dot 1édereen er> zoo op gesteld ~ 

Nergem; vindt men een mem 
dat met zóóveel zorg bereid en 

doarby voor zóó'n mohqen pry~ 
verkrljgbaaris Welk merk i5 dátl 

HlET S 
de favoner der Nederfandsche pijprookers 

Partijstrijd wordt gevoerd door wettige middelen 
in het staatkundig leven, bij verkiezingen, en in het 
Parlement, in den arbeid tot verbetering, . waar 
mogelijk, van de wetgeving; niet door bestrijding van_ 
oproer en revolutie, r.iet door handhaving van het 
gezag, van orde en rust. Wanneer een partij naar 
het geweld grijpt, om de macht te vermeesteren, dan 
strijdt de overheid, die haar weerstaat, niet tegen 
de partij, maar tegen de oproerlingen - en wie zich 
vrijwillig daarbij ter beschikking der overheid stelt, 
neemt niet deel aan een partijstrijd, maar aan he~ 
bedwingen van oproer. 

Wat nu de stelling aangaat, dat de overheid bij de 
handhaving van het gezag geen vrijwillige hulp uit 
de burgerij moet ontvangen, hiervan is het omge
keerde waar. 

De overheid kan nooit beter het gezag handhaven, 
dan wanneer zij vrijwillige hulp in het volk vindt. 

Zonder macht kan het recht niet worden gehand
haafd, en zonder macht, waardoor zij ook gewapen
derhand oproer kan weerstaan en revolutie kan voor
komen. kan geen Regeer;ng in stand blijven. 

Maàr niet in hare macht alleen - of hoofdzakelijk 
- s:chuilt haat kracht. 

Allereerst is die gelegen in het oefenen van ge
rechtigheid, waartoe de overheid van GodRwege ge
roepen is. en dan in den steun, dien zij daarbij vindt 
in het \·olk. omdat het volk zich in zijne rechten !!'8-
eerb:edigd voelt, omdat het beseft zóó te worden ge
regeerd, dat gezag en vrijheid elkander dekken, en 
wederkGerig elkander steun verleenen, zoodat men, 
zooals in '.November "!.918 is ~eschied, zich gaarne en 
vrijwillig om de Regeering schaart. 

Zóó wordt de Overheid zoo stevig mogelijk gesteld. 
Op deze wijze wordt het best revolutie weerstaan, 
maar daarenboven nog een ander gevaar vermeden, 
dat men zou kunnen noemen f a s c i s m e. 

Revolutionairen zien gaarne in iedere volkskracM, 
die de revolutie weerstaat, een fascistischen trek. 

Maar de Bijzohdere Vrijwillige 'Landstorm is J>r.iJJ 
cipieel ván fascisme onderscheiden. 

Wanneer trad het fascisme op in Italië? Toe1 
revolutien:iire anarchie begon te heerschen. en d.e 
Regeering n i e t handelde. 

Toen nam het fascisme eigenmachtig de zaken d~ 
Regeering waar, om de orde te herstellen. Misschie11 
was het daar zoover gekomen, dat het nood.zakeliik 
was. 

Maar het was een eigenmachtig en als zoodanig 
revolutionair handelen tegen de Regeering. Het 

j fascisme rukte gewapenderhand naar Rome op, om 
het gezag op te eischen en kwam tot staan eerst voor 



de poorten van het Koninklijk Paleis. De Koning 
moest het aanvaarden of verdwijnen. 

Deze revolutionaire methode wordt vermeden, a1s 
de Regeering haar gezag, met het recht en de orde, 
handhaaft, en het ordelievende volk niet op eigen 
gezag optreedt, maar, zooals de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm doet, zich ter beschikking van de 
Regeering stelt, zich laat maken tot overheidsorgaan, 
en daadwerkelijk en in zedelijken zin, steun biedt aan 
de Regeering, en haar dient. 

En dit te doen is de moeite waard. Er is alle reden 

1 
voor. Want in deze tijden meer dan ooit, is het 

t revolutiegevaar altijd en overal aanwezig. 

BEVORDERINGEN. 

Met ingang van 1 December 1927 is bevor
derd tot reserve-kapitein der vesting-artillerie, 
de reserve eerste-luitenant G. van Sitteren, 
Administrateur der Nationale Landstorm-Com
missie. 

Met ingang van 20 November 1927 tot res. 
kapitein der Infanterie bij den Vrijwilligen 
Landstorm, de reserve eerste luitenant J. J. N. 
Oramer, van den Vrijwilligen Landstorm. 

Tot luitenant-kolonel is bevorderd de majoor 
0. J. J. Kessler, commandant van het Vrijwillig 
Landstormkorps "De Meijerij." 

FAAM Zilver 15 et. 

FAAM Rood 13 et. 

FAAM Bruin 12 et 

FAAM Zwart 10 et. 

FAAM Blauw 8 et. 

per½ ons. 

FAAM is de naam van de beste 
rooktabak voor den laagsten prijs. 
LOUIS DOBBELMANN, Rotterdam. 

I' Het is zeer goed, dat de leider der Sociaal Demo
' cratische Arbeiders Partij thans anders dan zijn 
\ voorganger in November 1918, verklaart, dat hij 

PLAATSELIJKE COMMISSIE DER AFDEELING DEURNE. 

geen revolutionaire beweging voorbereidt. 
\ Maar zij kan te allen tijde ook hem tegen zijn 
wensch overvallen, en zijn verklaring beduidt nog 
geen veiligheid. 

1 
In de gansche wereld, ook in Nederland, woelt en 

i werkt de revolutionaire geest, die ieder begrip van 
\ godsdienst, recht, orde, vrijheid en traditie wil ver
[ nielen, en met niets ontziende wreedheid in het leven 
1 der volken wil ingrijpen, overal, in i e d e r e volks-

klasse, ellende en verwildering brengend. 
Nóóit mag daarvoor de overheid wijken, en het is 

, van onschatbare waarde, als het volk voortgaat haar 
1 vrijwillig en daadwerkelijk te steunen. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een steun 
voor den Troon, voor Gezag en Vrijheid, voor recht 
en orde. 

Hij moge met Gods hulp leven, groeien - en 
gereed zijn. als ooit de Regeering hem mocht roepen. 

Op zulk een oogenblik zou verzuim of versaagd
heid de ondergang zijn van ons land en stroomen 
bloeds doen vloeien ..... . 

God behoede Koningin en Vaderland! 

Deze rede, die met klimmende belangstelling ge
volgd werd, werd beantwoord door een lang en har

telijk applaus. 

1 ROOKT l 
Luchtpost K. L. M. 

SIGAREN 1 
van Gebrs. BOS, RIDDERKERK --------~ 
In het voor1oopig verslag van het VIIIe 

Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het jaar 
1928 komt het volgende voor: 

AANSTELLING VAN VERLOFS
OFFICIEREN IN HUN VROEGEREN RANG 

, OpgE.merkt werd, dat ta1 van landstormplich
tive en andere gewezen verlofsofficieren, die 
tijdens de mobilisatiejaren veel militaire kennis 
en ervaring hebben opgedaan, het op prijs zou
den stellen, indien zij in hun vroegeren rang 
weder in het leger zouden kunnen worden 
opgenomen. Is het - vroeg men - niet mogelijk, 
aan deze verlangens te voldoen, zij het desnoods 
onder de bepaling, dat deze categorie van offi
cieren geen toelage zal ontvangen, doch slechts 
een tegemoetkoming voor onderhoud van klee
ding en uitrusting~ 
· Blijkens de Memorie van Antwoord heeft de 

Minister van Oorlog daaromtrent het volgende 
medegedeeld: 

Indien er landstormplichtigc en andt're ge
wezen verlofsofficieren zijn, die tot reserve
officier wenschen te worden benoemd, kunnen 
zij daarvan doen blijken door indiening van een 
request. Elk verzoek wordt op zich zelf be
schouwd, daarbij lettende 'lO de ter zake gestelde 
eischen en er voorts rekening mede houdende of 
belanghebbende tijdens zijn vroegeren diensttijd 
goed is beoordeeld en of L.1 dan niet aanvulling 
in dm bepaalden rang langs anderen weg dan 
den normalen gewe.ischt is. 

POTEMKIN NUMMER TWEE. 
,,De Wevers". 

Wederom is een revolutionaire film in ons 
land verschenen van gelijke strPkking als de 
Potemkinfilm. 0nder den titel "De Wevers'' is 
deze film reeds voor de tweede maal in Amster
dam vertoond. 

De Nationale Bond tegen Revolutie heeft tegen 
de verdere vertooning van deze film een krach
tige actie ingezet, waarvan wij hopen, dat zij 
tijdig zal slagen. 

Versierd podium ter gelegenheid der prijsuitreiking op 13 November 1927. 

ALMKERK. 

Oprichting reiskas. 

Voor onze afd. Almkerk Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm sloot het seizoen 1927 met eene leden
vergadering op Zaterdag 10 Dec. in de zaal van 
Café Dekker. Te 7 uur werd deze vergadering door 
den heer voorzitter der Plaatselijke Landstorm
commissie, Burgemeester Bergmeijer, geopend met 
een kort openings- tevens welkomstwoord. 

Daarna werden de winnaars van den laatsten 
schietwedstrijd, gehouden op de baan voor scherp
schieten op fort Altena, in de gelegenheid gesteld, 
in volgorde van het door hen behaalde aantal punten, 
te kiezen uit een collectie waardevolle gebruiksvoor
werpen. Natuurlijk ging iedere keus vergezeld van 
een toepasselijk, vaak geestig, woord van den voor

zitter. 
Na afloop hiervan werd op voorstel van den pl. 

leider, met aigemeene stemmen, besloten als eisch te 
stellen voor het deelnemen aan een wedstrijd, het 
bijwonen van minstens drie gewone oefeningen. Van 
deze voorwaarde kan bij uitzondering door het be. 
stuur ontheffing worden verleend. Tevens kwam men 
overeen voortaan te schieten in drie klassen. Daarna 
werd aan de orde gesteld: de Nationale Landstorm~ 
dag in 1928 te houden in Den Haag. Na eenige be
spreking werd besloten een zoogenaamde reiskas te 
vormen, door het storten van 6 cent per lid en per 

week. 
Ten slotte werd door enkele leden opgemerkt, dat 

ze tot hun spijt, slechts zeer zelden iets uit Almkerk 
in het Landstormblad konden vinden, waàrop de p1. 
leider antwoordde wel eens copie te hebben opge
zonden, welke waarschijnlijk uit plaatsgebrek, niet 
is geplaatst en beloofde zorg te zullen dragen, dat 
verslag van deze vergadering zou worden opgezonden. 

Hierna werd deze, tamelijk bezochte, vergadering 
door den voorzitter met dank aan alle aanwezigen, 

gesloten. 

HET COMMANDO 
VAN DE LIMBURGSCHE JAGERS. 

Ter vervanging van den reserve luitenant
kolonel L. D. L. M. Coenegracht, aan wien een 
eervol ontslag uit den militairen dienst is ver
leend ,is de reserve-luitenant-kolonel J. E. L. 
Haenecour door den Minister van Oorlog be
last met de functie van aangewezen commandant 
van het Landstormkorps Lim.burgsche Jagers. 

N.V. Ned. Caoutchouc en Cuth Percha fabriek 
v.h. BAKKER & ZOON 
RIDDERKERK .r HOLLAND 

FA~RICEERT: 

TECHNISCHE RUBBER ArlTIKE'LEN 

VENLO. 
20 November hield bovengenoemde afdeeling haar 

jaarvergadering met prijsuitdeeling in Hotel 
,,Suisse". De opkomst was vrij goed. 

Na opening door den voorzitter, Dr. Dubois, die 
allen welkom heette, en vooral het commissielid de 
heer Schreurs, feliciteerde met zijn onderscheiding 
"Pro Ecelesia et Pontifice'' werden verschillende 
huishoudelijke aangelegenheden besproken, in. ver• 
band met den te houden algemeenen Landstorm• 
Landdag in Den Haag in 1928. 

Onder groot applaus der leden werd medegedeeld 
dat de weledelgestr. heer Philip Steegh zijn benoe
ming heeft aangenomen als commissielid onzer 
plaatselijke Landstormafdeeling. 

Alsnog werd door den voorzitter gecomplimenteerd 
de heer Ronda met zijn 12½-jarig lidmaatschap en 
secretaris der vereeniging. Hij is een van de nog 
overgebleven 5 mobilisatie-vrijwilligers. 

Tot slot vond een prijsuitdeeling plaats aan 24 
winnaars van de dezen zomer gehouden schietwed
strijden, waarbij de voorzitter dank brach aan alle 
milde gevers maar vooral aan Dr. Sindorff voor de 
geschonken prijzen. 

Nog 1-ang bleven onze flinke "jagers" gezellig 
bijeen. 

Het "Landstormlied" 
Losse exemplaren, op mooi 
dubbel vel kunstdrukpapier 
gedrukt, met cliché van den 
B. V. S. ,,ALS 'T MOET'' 

verkrijgbaar ad. f 0.10 per exemplaar. 

Aanvragen, liefst voor geheel e afdeelingen 
ineens, onder gelijktijdige overzending van 
het bedrag, te richten tot het bureau der 
.Administratie van het Landstorm blad, 

Koninginnegracht 50, 's&Gravenhage 



HET LANDSTORMBLAD 
VAN DECEMBER 1927, 

TWEEDE BLAD. 

ENKHUIZEN. 
Alhier had een vergadering plaats van den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm. 
De voorzitter van de plaatselijke commissie, de 

heer E. A. Bosma, burgemeester, kon wegens 
ambtsbezigheden niet aanwezig zijn; zoodat de 
waarn. voorzitter de vergadering opende en een 
hartelijk welkomstwoord tot de aanwezigen richtte, 
ten zeerste waardeerende dat de aanwezige leden 
aan den oproep hadden gevolg gegeven, daarbij 

De- vergadering werd geopend door den voorzitter 
der afdeeling Dr. S. Leije, Gie den heer, L. v. Pelt, 
Secretaris van de Gew. Lanè.st. Comm. en den eere
voorzitter Burgemeester C. S. v. Dobben de Bruin 
en den heeren leden van de rlaatselijke Jommissie, 
hartelijk welkom heette. 

Bij gedeeltei. werd daarna de film vertoond, waar 
noodig, toegelicht door LuitPnant van Pblt. 

Intusschen h&d de prijsui.deeling t1laat" van de 
twee we•lstrijden. 

Dr. Bega sloot daarop Je vergadering met dank 
te brengen aan Lt. v. Pelt voor zijn tegenwoordig
heid9en den leider der afd. C. v. d. Veer voor zijn 
arbeid voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

PRIJSWINNAARS DER AFDEELING AARLE-RIXTEL, 1927, 

opmerkende dat hij gaarne het aantal wat grooter 
had gezien. 

Hij besprak het doel der vergadering, o.a. dat 
d: heer Oolders was overgekomen tot uitreiking der 
schietprijzen aan de betrokkenen, alsmede eene be
spreking te houden over den dag, waarop het insti
tuut van den Bijzortderen Vrijwilligen Landstorm 
haar !Oen verjaardag hoopt te vieren, enz. 

Daarna werden door den secretaris de notulen der 
vorige vergadering voorgelezen, welke behoudens een 
enkele opmerking werqen goedgekeurd. 

De heer Oolders reikt aan de prijswinnaars van 
den pl. schietwedstrijd de navolgende prijzen mt: 
een etui met prachtige alpacca lepels aan den heer 
J. Stavenuiter; een fraaie pijpstandaard aan den 
heer J. K. Kouwenhoven, terwijl de derde prijs een 
mooi bewerkte gladhouten s;garendoos ten deel viel 
aan den heer W. Bakker. De prijzen van den ver
bandwedstrijd konden nog niet worden uitgereikt. 

Over den te houden herdenkingsdag van het 
10-jarig bestaan van den Bijzonderen .Vrijwilligen 
Landstorm in betrekking tot de gewestelijke com
m1ss1en e~ plaatselijke afdeelingen en wel in 't 
bijzonder deze laatste, werd veel van gedachten ge
wisseld, wat de gezelligheid van deze vergadering 
niet weinig verhoogde, totdat ten slotte een over
eenkomst gevonden werd. 

Nadat nog een en ander in verband met de eerst
komende schietoefeningen en wedstrijden besproken 
werd, sloot de waarn. voorzitter deze zeer gezellige 
vergadering. 

,, Vrederust' '. 
Op Woensdag 21-9-'27 vergaderde de afd. ,,Vre

rleruFt" van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
in het cursuslokaal der stichting. Op deze vergadè
ring had plaats de uitreiking der prijzen voor den 
wedstrijd 1927. Deze wedstrijd duurde het geheele 
seizoen. 

De vergadering werd geopend met het zingen van 
,,Wilhelmus VE.n Nassauwe". Daarna heette de Voor
zitter alle aanwezigen welkom en gaf aan den 
instructeur, den heer Boone, de gelegenheid tot uit
reiking der prijzen. 

Dankbaar en voldaan ging men weer huiswaarts. 
De Heer Boone sloot deze welgeslaagde vergadering 
met dankzegging. 

BODEGRAVEN. 

Onder ~roote belangste!ling werd 9 November 
door onze cfdeeling de bekende Landstormfilm ver
toond. 

DOESBURG. 

Woensdag 21 Sept. 1927 had in het R.K. Vereeni
gingsgebouw de jaarlijksche algemeene feestver
gadering plaats van de afdeeling "Doesburg", w::?lke 
voor een groot gedeelte werd bijgewoond door den 
Burgemeester, den heer Jhr. Mr. G. A. A. Nahuys. 

Tevens werden op deze vergadering de prijzen 
uitgereikt, welke behaald werden op den gehouden 
schietwedstrijd. 

De opening geschiedde door den Voorzitter, de heer 
D. J. Meijer, die de talrijke aanwezigen welkom 
heette, waarna de Plaatselijke Commandant, de 
heer J. M. Berger, de verrichtingen van het afge
loopen jaar memoreerde en de leden aanspoorde 
in nog grooter getale de schietoefeningen te komen 
bijwonen. 

De Commandant van het Landstormkorps, de 
reserve luit. kol. van Ingen Schouten. hield vervol
gens een toespraak, waarin hij de noodzakelijkheid 
van het instandhouden var, het instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uiteen zette. 

Hierna '.1ad de prijsuitreiking dooi· Overste van 
Ingen Schouten plaats, waarna de Burgemeester een 
slotwoord sprak. 

HEILO. 

Er werd in het lokaal van den heer Th. Bulten een 
vergadering gehouden door de plaatselijke afdeeling 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, alhier. 

De heer Oolders, secretaris van de gewestelijke 
commissie Alkmaar, opende de bijeenkomst en heette 
allen hartelijk welkom. 

Hierna werden de prijzen door den heer Oolders 
uitgereikt. 

Daarna komt aan de orde bespreking aanschaffen 
van een vaandel. 
· Sta.;.nde de verga~ering wordt een commissie be
,oemd om dit plan uit te voeren. 

De voorzitter brengt aan de orde de herdenking 
van het 10-jarig • --taan. Bedoeling is, dat een 20 à 
25.000 man in den Haag zullen opkomen. De geheele 
landstormdag zal één dag duren. 

Uit de besprekin~ volgt, dat bij buitenstaanders 
gecollecteerd zal worden. De kas moet zoo groot 
1rogelijk worden om die leden, welke verzuim hebben 
of de reiskosten niet kunnen voldoen tegemoet te 
komen. 

De heer Hoedjes dankt daarop den heer Oolders 
voor de leiding, waarna de vergadering gesloten 
werd. 

KWATTA's 
Manoeu vre=Chocolaad 

STILT DEN HONGER. 

VER. WEKT GEEN DORST 

NOORDSCHARWOUDE. 
In Café Beers te Zuidscharwoude werd, op uit

noodiging van de Burgerwacht van Zuidscharwoude, 
de jaarlijksche schietwedstrijd gehouden tusschen 
de Burgerwachten van Zuidscharwoude, die van 
Noordscharwoude en de Landstormafdeeling Zuid-, 
N oordscharwoude en Oudkarspel. 

De Burgemeester van 7.uid- en Noord-Scharwoude, 
Jhr. Van dpengl<!r reikte onder een toepasselijke 
toespraak de prijzen uit. 

De Voo~zitter van de Burgerwacht van Zuid
Scharwoude, de heer H. Metselaar, reikte de vele 
personeele prijzen uit onder een geestdriftige toe
r:-raak. 

DEURNE. 
Alhier had de feestvergadering plaats van den 

Dijzonderen Vrijwilligen Landstorm, waarin al& 
spreker optrad de heer v. Agt, Secretaris der ge
westelijke Landstorm-Commissie "De Meijerij". 

De heer v. Oss, directeur der Lagere Landbouw
school, opende de vergadering als plaatsvervanger 
van den heer J. C. v. Beek, Burgemeester alhier, en 
heette den heer van Agt, den Phstoor Roes, de Wet
houders en alle aanwezigen welkom. 

Daarna verkreeg de heer van Agt het woord, die 
in den breede de noodzakelijkheid van het bestaan 
van den Landstorm en Burgerwacht uiteenzette. 

De spreker werd luide toegejuicht, waarna ae 
ZeerEerw. Heer Pastoor de prijzen uitreikte. 

GAASTERLAND-SLOTEN. 

Donderdag 17 Nov. hield de afd. Gaasterland
Sloten haar jaarlijksche ledenvergadering in Hotel
Jans te Rijs. 

De heer Dinissen, voorzitter van het bestuur, dat 
den commandant ter zijde staat, opende de bijeen
komst en heette in 't bijzonder welkom den 
heer Schurink van Bakhuizen, die als lid van de 
Burger-commissie zeer bereidwillig op zich genomen 
had, de prijzen uit te reiken aan de winnaars van 
den onlangs gehouden onderlingen schietwedstrijd. 

Na :en pittig woord van den heer Schurink nad 
de prijsuitreiking plaats. Felangstellende burger~ 
hadden de voorraad prijzen allervriendelijkst ver
menigvuldigd! 

De voorzitter sloot deze geanimeerde vergadering, 
na allen, die medegéwerkt hadden tot het welslagen 
van dezen avond hartelijk dank gezegd te hebben. 

OUD- BEIJERLAND. 

Dins~ag. 22 Nov. j.J. hield de Afdeeling Oud-Beijer
land van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
haar Landstormavond. 

.Te ongeveer half acht opende de voorzitter der 
Plaatselijke commissie, Mr. Tresling, de vergadering 
en heette de ± 70 aanwezigen hartelijk welkom. Hij 
ging in 't kort nà wat de afdeeling den afgeloopen 
zomer had gepresteerd, constateerde met genoegen, 
dat dit jaar 20 landstormers tot de afdeeling waren 
toegetreden, zoodat deze thans 58 leden mocht 
tellen. 

Besproken werd nu, op welke manier men met een 
zoo groot mogelijk aantal leden in 1928 den grooten 
Landdag te Den Haag zou kunnen bijwonen. 

Da::irna had de prijsuitreiking plaats, 
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Een samenkomst te 's-Graverihage, 
die onze dankbaarheid wegdraagt. 

Z. K. H. PRINS HENDRIK TOONT PERSOONLIJK BELANGSTELLING 
lN ONS INSTITUUT. 

De oud-Minister van Onderwijs Dr. J. 1 h. de Visser gêlnstalleerd als Eere-VoorJtter 
_ van de Gewestelijke Lanastorm-Commissie "Zuid-Holland: West". 

"Goeden moed voor den 
Natiunale'n Landdag in 1928." 

Wie er te 's:Gravenbage na.ar de l,and
stormfilm kwa.men kijken en wat de 
Tweede Kamerleden J. M. Krijger Jr., Dr. 
J. Tb. de Visser, Mr. Dr. L. N. :beckers, 
Mr. Tb. Heemskerk, .Mr. P. Droogleever 
Fortuyn en L. F. Duymaer van 'l'wist, 
over de Landstol'Inbeweging te zeggen 
hebben. 

Dit verslag wordt lang. 
Nu, wat zou dat hinderen! 
De avond, wi;,.araan alle deelnemers uit "Zuid-Hol

land-West" de aa,.ngenaamste herinneringen behou
den, een avond, die iri~ uur duv.rde, w;i.s voorbij, 
vóór we het wisten. 

Dit verslag moge z66 zijn, dat u uw kopje thee er 
even \'oor laat staan, en Jat uit is - ai is uw thee 
mtusschen ook koud geworden - vóórdat u 't weet ... 

De avond is een éclatant sueçes geworden. De 
groote Dierentuinzaal in 's-Gravenhage is op den 
avond van Vrijdag 2 December j.l. tot. den nok toe 
gevuld geweest, met. landstormers uit gehetl "Zu~d
Holland-West". 

HET DOEL VAN DEN AVOND. 

WIE ER ZIJN? 
Wie er zijn! •••••. Wé vermogen niet alle na.me~ té 

noteeren, al doen we ons best er voor. Wie niet ~ 
vangen wordt door een streepje in ons program of 
een krabbel in ons reportersboekje, onze verontschul. 
digingen; ook een verslaggever is een mensch. Maar 
de namen, die wij opschrijven, zullen zeker vreQgde 
geven in de hart~ v_an alle Landstormersl , · 

Wie er zijn_? J?e Minister van Oorlog, de-heer J. 
M. J. H. Larnbooy, generaal C. J. Snijders, oud• 
opperbevelhebbèr - vän Land- en Zeemacht, luit.
generaal Th .. F. J. Muller Massis, commandant van 
het Veldlèger, dé Minister van Staat Mr~ Th. 
Heemskerk, de ouël-Ministers dr. J. Th. de Visser. J. 
J. C. van Dijk èn_ m:r. 'dr. J. Schokking, de luitenant-
generaals W. H. van Terwisga, oud-commandant van 
het Veldleger, Ph. W. Weber, adjudant in buitenge
wonen dienst van H. M. de Koningin, de generaal
majoor J. H. Borel, adjudant in buitengewonen 
dienst van H. M. de Koningin, Inspecteur der Infan
terie en van den'·vrijwilligeli Landstorm en Lid der 
Nationale Landstormcominissie, E. E. lns:nger, ln• 
specteur der Artillerie en Gouverneur der Residentie, 
J. E. Roorda, Inspecteur der Genie, A. val\ Mens, 
Inspecteur der' Caválerie, de Kolonels J. C. Wagl\er, 
commandant der lste lnfantèrie-Brigade en G. J. D. 
Bauduin, lnspècte_ur der Koninklijke Marechaussée, 
de luitenant-kolo}lels H. Wijnaendts, commandant 
van de Vrijw. LänéistormkÓrpsen Motor-, Vaartuigen:.. 
en Luchtwachtdien~t,. en G. S. Donker, Jid der Gew, 
Landstorm-Commissie "Z~id-Holland-West", de 
majoors Jhr. C. J. van Adrichern Bogaert, comman
dant van het Vrijw. Landstormkorps "Zuid-Holiand-

.Het is e_en avoI\d .. ge~ees~ ,g~?rg~nisee;rd door diL West" en M. H . . -A. Juta, beiden lid _van tle · Gew. 
Geweste!ijke l,and1ïtorIDcommi,ssie "Zuid-H ollan,d~., · Lä:~d;t~ri;nëonimissie · , ,iZu,Id-ijóll'.ánd~Wês!" •. Voorts 
West", die tot doel IÏ;d Îlr. J. ·Th. de Visser, de oud- iiïr: Mr.--ör. N. C. de Gijselaar; lid -van "de Eèrs1;e 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Kamer en Dr. H. J. Lovink, Jid van de Tweede Kamet 
en oud-veldprediker . in algemeenen dienst, te insta!- der Staten-Generàji_l. Van de Nationale Landstorm
leeren als eere:VPorzitter van deze Commissie, een commissie zien , we den voorzitter den heer 
avond die tot doel had, om mede dGor vertooning van L. F. Duyrnaer van · Twist, generaal-majoor 
landstormfilms ~ liefde van de jongere generatie b. d. en de heere~ Mr. Dr. L. N. D.eckers en , J. 
voor ons Instituut te doen ontbranden, een avond ten R. Snoeck Henkemans, allen lid van de Tweede Ka• 
slotte, die een goed voorteeken mag heeten voor den mer 'der Staten-Generaal. Voorts den secretaris en 
Nationalen L-andstOTmdag in 1928, den ad~inistrateur van de Nat. Landstormcommissfä 

GROOTE BELANGSTELLING. 

resp. de heeren G. F. Boulogne en G. van Sitteren. 
Nog merken we vele burgemeesters uit het ge

we~t op, zoo medè verschillende leden van de · Ge
westelijke en va!l tal van Plaatselijke Landstorm
commissiën. 

wep;igheid van-·· Zijne Koninklijke Hoogheid 
den Prins der . Nederlanden stemt ons tot de 
wootst.e dankbáarheid. Dit bew.ijs van . belang• 
!!telling van de 'zijde van ons Vorstelijk ·auis 
zal niet naiatèn ·fo de gelederen van onze Land. 
stormérs de bèrleling te verhoogen. Want, .wat 
aan óns Instituut in fel-bewogen dagen het aan• 
zijn gaf; wat het bracht tot een ontwikk~ling, 
·die dé stoutste--verwachtingen overtreft; wat 
d~ toewijding onzer Landstormers en de waar
deering van ons Instituut van de zijde van 
ons ' volk vo·o't'tdurend doet toenemen. dat ;s 
de zue.ht naar vrûheid, die in de Nederlandsche 
volksziel onu:itröéibaar- is; en dat is - zoo ver
volgt spr. - en in niet mindere mate, de in 
een gesehiedenis van bange worsteling en vaak 
ongeda.ehte ove_r~inningen - ik zeg - de in 
de geschiedenis-gewortelde overtuig-ing, dat die 
vrijheid, en dat daarnaast ook orde en geza~, 
drie kostelij_ke kleinodiën van het Nederlan<l• 
i;che '1olk, slerhts dan veilig kunnen worde-i 
geacht, wannee:- onder schutse van Oranje, door 
eéh van zijn roeping bewust volk, daarbij de 
waeht kan worden betrokken ..... . 

Vandaar dan ook, dat op iedere samenkomst 
van onzen .Landstorm ons Vorstenhuis. nns 
Oranjéhuis in het centrum staat van ons dPn
ken en doen. En daarom - spr. r:cht zich ~ .>t 
den Prins, en vertolkt op uitnemende ·wi'-,;e 
de gevoelens van alle aanwezig-en - n11 de 
tcgçnwoordigheid van Uwe Koninklijkf> Hoo~
heid hooge spanning heeft gegeven aan on7,e 
onverflauwde liefde voor, en on7,e onkrPukhare 
trouw aan onze Koningin en Haar HuiR. dal'lr 
mag ik de gelegenheid om daar uiting aan te 
geven ' niet lan!!'er tegenhouden .....• 

ueve de Koning-in!! 
Leve de Prins der Nederla.näen !! ..... . 
De zaal is niet meer te houden. Als één man zijn 

allen opgestaan - en de diepgewortelde liefde voor 
ons 'Oranjehuis, kan even zich uiten: hoera voor de 
Koningin, hoera voor den Prins, hoera, driemaal 

hoera!!.. .... 

Dan heet d~ heer Krijger de talrijke .Jmtoriteiten 
welkom ...... gene,raal Snijders, generaal Mullër ··Mas• 
sis, den Commandant van het Veldleger, generaal 
Insi~ger, den go_ttvérne~r .~er Residentie...... de ge• 
nerii.als Van Terwisga en Weber, vertegenwoordigers 
resp. van ien N.at. Bond "Het mobilisatiekr,uis" en 
van dé Haagsclre ·Burgerwàtht.~ ,. - · · · 

~ -___ · ~ - ::,' ~ ·• ~:: .. -~~3-, . ·~5·_ .... ~. - . .s.:--~ : '\ - :.:,_ 
~ij zijn woorden van welkom, waarbij de c.iviele 

a.1.ltorit!liten natuurlijk niet vergeten worden. kan 
spr. zich richten . tot ,,heeren opper-, vlag-. hoofd en 
subalterne officiere11" - welke samenvattende uit• 
drukldng bij menig Landstormer associ~ties wekt 
·va.u dén eersten djÈ)m;ttijd, als bii minder gunstig 
weer, de kazerne.-barometer aanwijst, dat er "theor,e 
in de lucht" zit .. .c ••• 

KOLONEL KEISER HERDACHT. 

De avond {s een éclatant succes geworden en gróót 
is ook de belangstelling geweest van de zijde van 
het Hof en van militaire en burgerlijke autoriteiten. 
Z. K. H. Prins Hendrik-zelf :E het grootste deel van 
den avond ·aanwezig geweest en heeft daardoor zoo 
daadwerkelijk zi;i.n belangstelling getoond voor ons 
Instituut. Daar waren voorts - we melden 't uit 
curiositeit - niet minder dan negen generaals aan
wezig, w.o. de Inspecteurs van de verschillende Mili
taire Dienstvakken. Dankbaar rr.ogen wi.; ziin voor 
zóó vael belargstelling, die een groote waa::-dee:-ing 
inhoudt voor het Instituut van onzen Bijzonderen 
Vrijwilbgen Lanàstorml 

Nadat het Wilhelmus gespeeld is, gaan allen · zit. 
ten. Een groote stilte hangt in de tjokvolle zaal. De 
voorzitter van de Gew. Landstormcommisie, de 'heet 
J. M. Krijger Jr., begeeft zich over het podium na.ar 

Voordat de · voor.zitter van de Gew. Lan1 
stormcommissie overgaat tot installatie van dr. 
De 1Visser ,als eere-voorzitter . van deze <'OID• 
missie vertolkt . hij de gevoelens van dankbare 
nagedachtenis jègens den overleden Eere-Voór
zitt~r, reserve Kolonel Keiser. 

Eerbiedig verheffen zich allen van hunn~ 
zitplaatsen e:ii m sp~nnende stilte spreekt de heer 
Krijger ongeve_er als volgt: 

Maar, laten we ons verslag beginnen. 

DE PRINS KOMT. 

Het loopt tegen achten. Tal van leden van de 
Kon. Mi!itaire Kapel vormen een aardig strijkje. 
Dat gaat er iustig toe. Eer, mensch wordt er jonger 
van. Vooraan is een gedeelte ingeruimd voor het 
hooge bezoek. Wat t;.foltjes staan er, en ~en groot 
aantal rieten launingstoelen. Even acht uur wordt het 
stiller. Ook de muziek zwijg,,. Ei is eenige span
ning. ,,De Prins is er!" wordt er gefluisterd. 

z. K. H. Prins Hendrik komt, binnengeleid door 
den heer J. M. Krijger Jr., voorzitter van de Gew. 
Landstormcommissie ,,Zuid-Holland-West" en door 
den heer E. L. graaf van Lim!:iurg Stirurn, vice-voor
zitter van het uitvoerend comité. Achter hen komt· 
een groote stc-et binnen van de hoogste rnilitaire en 
burgerlijke au';:;,ritciten, met hunne dames. 

Prins Hendr:!t is o.m. gesierd met hP,t Mobilisatie
kruis. 

De Kon. Mil. ·- Kapel speelt het Wilhelmus, dat 
staande wo:::-tl~ aangetoord .••••• 

de spreekplaats.. · 

Koninklijke 
Hoogheid, Ex
cellenties, Da-· .. 
mes en Heeren . 
- zoo .vangt -
hij aan en zijn 
stem klinkt on-

gedwongen, 
daar er al van 
meet af bij een 
zelfden onder- · 
grond van echt 
nationaal ge-. 
voel, een . wel
dadige wissel- 0 

werking is tus- · 
sr.hen hoorders · 
en spreker, dièc - · 
de innerlijke- '· 
waarde van dW 

REDE KRIJGER. 
EEN WELKOM AAN 
PRINS HENDRIK. 

samenzijn ver- · J. M. Krijger Jr. 
groot - na- ~·· 
mens de Ge-
westelijke Landstormcommissie ,,Zu1d-Holland• 
w PSt" heet ik u allen hal'telijk welkom. De aan-

· Staande aan. zijn groeve heb ik den heer 
Keiser mogen r,oemèµ. om den adel van zijn 
karaktèr, als een uitnemend vriend van ons 
Instituut, die, omdat hij in liefde en over:-we 
voor Vorstin en Vaderland niet was te over• 
treffen, in toe-»:tj'.cl.ing een voorbeeld was ..... . 

Als zoodanig . wenschten wij allen kolonel 
Keiser te herdenken ..•..• 

Zijn nag:cdaihtenis zal onder ons in hooge 
eere blijven .....• 

, INSTALLATIE DR. DE VISSER. 

Waar zulk een uitnemende man ons ontvi~l 
...:.. zoo vervolgt ·spr. - daar verheugt het ons 
te meer, hMgge;,rchte Dr. De Visser, dat C htt 
Eere-Voorzitterschap hebt willen àanvaarden. 
Wij zijn daar ZC'er dankbaar voor, omdat wij U 
eeren als een der beste zonen van ons volk. i.n 
wiéns leven 'al -de deugden van den echt-Ned<'r
landschen volksaard steeds tot openbarin~ zi.in 
gel{omen. Als è-é'n zoon van ons volk, di~ steeds 
gedreven wordt door echt-nationalen zin, en 
wiens Oranje- en Vaderland-lievend hart eerst 
dan hoogtij vieren kan, als de eenheid van om~ 
volk zich· aa-adwerkelijk demonstreert in liefde 
voor Oranj·e -én "in gemeenschappel\ike toewij
din,g aan de b~langen van b.et gemeenschap
pelijk Vaderlaml. 

Ik begroet U, die in de JX>obilfaatiejaren Uw 



krachten gegeven hebt als veldprediker Îh 
algemeenen dienst thans ·als ,,Landstorm• 
prediker in algemeenen dienst" met dch per-

"' soonlijken titel van Eere-Voorzitter -van de 
~ , _ Gewestelijke Landstormcommissie ".Zuid-ltol

land-W est". Dit alleen moge ik U zéggétl, .... 
de--heer Krijger spreekt zeer langzaam, -- om
aller wachtwoord is: trouw aan Koningin en 
Vaderland - trouw tot in den doodl - ..• 
:(applaus). 

Spreker vervolgt: Met de bede, dat lJ nog 
een lange reeks van jaren, öok in dit yerl:>and, 
Uw Vorstin en Vaderland· zult mogen dienen, 
verklaar ik U als onzen· Eere-Voorzitter geïr).. 
stalleerd! , 

Leve dr. De Visser! ( (zeer langdurig 
•pplaus). 

REDE DR.. DE V'ISSE;:It 

Nog houdt het 
àpplaus aan, nu 
de nieuw géïn• 
stalleerde Eère• 
Voorzitter het 

podium be
treedt, het zwelt, 

- een ware ovatie 
barst los .•• 

Bij zijn wande
ling naa.r cile 
spreekplaats ~-
baart dr. De 

Visser heel 
vriendelijk van 

,,dank-jullie-
wel. .. " maar 

dan eerst keert 
de stilte weer, 
als hij met spre
ken wil begiJ1-

. nen ... 
Laat ik het 

maar erg huise
lijk zegJ?en Dr. J. Th. de Visser. 
zegt dr. de Vis

ser ik dank het · bestuur van -de Ge
westelijke Landstormcomniissie héél hartelijk, 
voor de groote eer, die zij mij aangedaan 
heeft, en U allen zeg ik dank voor Uw 
applaus ... 

Ik zai "áieclits kod sprekl};n. CEr .wacl)t Qns riog een 
keur van edele gerèchten, "ène 'cïe "ver'schillende spre
kers zullen opdienen, daarom mag ik op niet te veel 
tijd beslag leggen. Onze Bijzondere Vrijwillige Land
storm wordt telkenmale van drie kanten aangevallen. 
Het zou een militairistische organisatie zijn, maar 
dat is 't niet! Het is een vredes-beweging, iti den 
waren zin van dat woord. Men zegt ·ook wel, dat het 
een soort rechtsche Coalitie is. op · militair gebied. 
Ook dat is onjuist, omdat iedereen bij ->nze organisa
tie welkom is, die liefde voor het Vaderland gevoelt 
en trouw wil blijven aan Oranje! Ook zijn er, die 
meenen, dat dé Bijzondere Vrijwillige Landstorm een 
concurrent genoemd moet worden ·an het leger. Ik 
kan dat niet inzien, en in mijn gedachten zweeft het 
we,ord: de voet mag niet tegen de hand zeggen: ik 
heb u niet van noode. ·eeid~ _ organisaties zijn een 
zegen voor ons land. "I>e · Bijzondere Vrijwillige 
LandLtorm zie ik als een openbaring van het volks
geweten. Dit instituut moge -steeds wakker zijn, als 
er gevaren dreigen. Wordt -er geen kwaad geaaan, 
dan merkt men van het geweten niet veel, zoo merkt 
men in gewone tijden niet veel van. den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm.- Maar wanneer er kwaad 
schuilt in ons vofä, wanneer de· revolutionaire actie 
groeit, dan moge de Bijzondere Vrijwillige Land
storm, dat volksgeweten, paraat blijken! Onder alle 
gezindten in onze samenleving heèft in de dagen, 
toen de landstormbeweging· in het leven werd geroe• 
pen. toen net volksgeweten in opstand kwam tegen 
invloeden van ontaarding, tegen misvorming en 
tegen het g-aan op abnormale_ banen, dit ~olksgewe• 
ten gesproken: Hier staan wij !iOlidair cmder de al
oude Oranjevlag, om te verdedigen de ware vrijheid 
van het volk, van ieder geziu; val]. ieder burger. 

Onder zulk een schild îs Holland, zijt Gij en Uwe 
kinderen veilig. 1 

Ik roep vooral de jongere garde op, om te ont
vlammen voor de doelstelling vim d~n Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. Waák op! - gij jongeren 
- voor dit echt nationale belang. Wordt warm voor 
deze vredesbeweging, beter dan er ooit een komen 
kan...... · 

Strijdt samen tegen de và!sche leuze der Fransche 
revol•,de, de .euze welke thans de verschrikkelljkf 
terreur in 1'11sland heeft veroorzaakt. 

Wij ste'.IE 11 on; daartegenover en .ons devies zij: 
Voor God, Nerlt-r"anc. en Oranje! ..••.• (toejuichingen, 
lanjrdurig apulaus) 

----------------------'---·-·----· --

REDE MR. DR. DECKERS. 

!>adelijk na Dr. 
Visser wordt het 
podium betreden. 
door Mr. Dr. L. N. 
I)eckers, lid van de 
Nationale Land-

stormcommissie. 
$pr. schetst het 
ontstaan van den 
:Sijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 
Hij laat niet enkel 
de welbekende his
torische bij zonder
lleden zien, maar 
to~nt mede den die
peren ondergrond. 
Hij schetst den toe
stand na de deJno- , 
bilisatie, laat uitko- ·· · 
men welke ont
wrichtende krach
ten er in Europa Mr. D-r. L. N. Deckers. 

werken. En dan - bij tooverslag - ontstaat 
d~ Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Hier gee~ 
8lapheid van karakter. Hier " geen halfheid, die 
menigeen zoo ver doet blijven beneden het ideëele. 
Hier geen materieaanbidding, maar... offervaar~ 
digheid en zelfverloochening. Hier het "pal staan," 
het goed en bloed over hebben voor het ideaal. Juist 
daar heeft on:.e slappe tijd van tegenwoordig zoo'n 
behoefte aan. Men hangt te veel aan de materie, alle 
waarden worden nauwkeurig bepaald naar hun 
·waarde in geld. Alsof alleen dat waarde aan het 
leven zou geven, ç,f er niet eefi wereld is, die daar 
ver boven uit gaat. Maar hoe is voor velen de tijd 
van tegenwoordig? Men werkt alleen voor geld en 
is zelfs nog werkeloos daar, waar werk te vinde:i 
is. Daartegen moet een dam opgeworpen worden. 
Het ideëele, levend in de ziél van iederen mensen. 
ml)et aangewakkerd wnrden. Van deze ideëele waar
den mag zeker ook de liefde voor het Vaderland 
ger.oemd worden, die ons een heilige plicht is en ons 
tot goede daden voert. En daarom willen wij ons 
geven voor den strijd, om te behQuden vrede en 
orde, die steunt op gerechtigheid en 't is een eere 
van onzen Bijzondel'en -/rijwiliigen Landstorm, dat 
hij pal staat voor deze ideëele waarden. Daarom, 
laat ·te<l~r, die ~àn, .zich -voegen bij 'dit "Instituut, 
latert :swi.i - y~r~en1gd ~blijvén' ondanKs . veel, . dàf -
scheidibg zou . kunnen l>rengen. Dan zal ook. steeds . 
sterker worden de liefde tot Koningin Wilhelmina, 
de VredesJroningin, die ~ zoo God het · geve -
tegeeren blijve oyer een land; waar vrede heersche 
buiten, maar ook binnen de ·etgen grenzen. Versterk 
daartoe de gelederen van dei Bijzonderen Vrijwilli• 
gen Landstorm; het Instituut, dat pal staat voor het 
wettig gezag en dat daardooT er ook toe .medewerkt, 
dat Nederland in de rij der voiken gehandhaafd blijft 
op zijn eervolle plaats, omdat Nederland het land 
is - waartoe wij allen willën mede werken - waar 
het recht blijft zegevieren: 'Moge deze Landstorm~ 
avond - zoo besluit spr. een symbool zijn van de 
eensgezindheid in ons gezegend Vaderland! (Krách
tig applaus.) 

DE FILM. 

Nu wordt de Landstormii}m vertoond, waarbij 
meermalen blijk gegeven wordt van groote instem
ming. Dat is niet anders mogelijk. Wat zien we een 
bekende figuren op het doek, uit Barneveld, uit 
Delft, uit Baarn. De sprekers van dezen avond zien 
zichzelf oreeren, de heer Krijger te Delft, . de heer 
Deckers in het Zuiden des lands. Dan is 't applaus 
niet tegen te houéten, ook niet bij de aardige opna
_men van de Kon. Familie, en - voor Prinses Juliana 
bij haar studie-home in Katwijk, met een kranige 
eerewacht, onder commando van eersten luitenant 
Van Pelt, hebben we eens extra geklapt. Wat is het 
indrukwekkend 18 November 1918. - de betooging 
op het Malieveld in Den Haag - op het doek weer 
een keer mee te maken. 

Wel is de mode in den tu~schentijd wat veran
derd, maar dat is ook 't eenige. We kennen ze allen 
nog. Den veldprediker Ds. Sçholten, ·die met zijn 
hoed zwaait, den langen luitenant, die vanaf het 
rijtuig van de Koningin de huldigingstocht regelt, 
enz., enz. Maar de film voert -ons weer naar later 
jaren en we zien· de Limburgsche Landstormers 
voorbijmarcheeren, met over~ Coenegracht en zijn 
adjudant, luitenant Jhr. Graafland aan het hoofd ... 

Nog mogen we niet nalaten te vermelden, dat de 
~prekers op de landdagen de heeren Duymaer van 
Twist, Colijn, Pater Borromeus de Greeve en Snoeck 
Henkemans met hartelijke ovaties gehuldigd werden. 

Maar de lichten g~ weer op en tham 

wordt het woord gevoerd door Mr. Th. Heems
kerk, Minister var.. Staat. Op zijn zeer belang
rijke ·réde, die wij elders in dit blad doen 
afdrukké11, volgden pittige bravo's en een har-
telijk applaus. · 

., , REDE MR. P. DROOGLEEVER FORTUYN, 

Na een pauze en 
P-f1. een laatste ge
deelte 'Van de Land
stonnfilm wordt 
door M;r. P. Droog
leever Fortuyn ge
sprokè.'1, Spr. wil 
op de beteekenis 
van den Bij zonde
ren Vrij willigen 
Landstorm wijzen. 
De taak die de eij
zondere Vrijwillige 
Landstonn heeft is 
zeker moeilijk, al 
zouden we, nu we 
v~navond de Land
stQrmfilm gezien 
hebben, :Z~ggen, dat 
't nog a;l meevalt. 
Spr. wil bij 't peilen 
van de beteekenis 
V'àn den Bij zonde
ren Vrijwilligen 
Landstorm op twee Mr. '.P. Droogleever Fortuyn. 
dingen wijzen. In de eerste plaats op het nationale 
karakter van het Instituut en in de tweede plaats op 
het heerlijk gemeenschapsgevoel der deelnemers. 

Spr. vertelt met groote belangstelling kennis te 
hebben genomen van het jaarverslag van den Bijzon
deren Vrljwilligen Landstorm en onder den indruk te 
zijn gek~men van de beteekenis van deze organisatie . 
Wat zijn er toch een groote ·belangen, waarover in 
breede kringen van ons volk gelukkig eensgezind
heid bestaat en waarover de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm waakt en daarom te meer ligt er in het 
doel van den Bijzo11deren Vrijwilhgen Landstorm 
een groote opvoedende kracht, waar het in den 
diepsten grond toch bedoelt, de religieuse en zede
lijke waarden, die ·ns volk heeft, te doen eerbiedigen. 

Spr. prijst het gemeenschapsgevoel van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, laat vooral uitkomen, 
dat bij ohtwricliting van het ,e'<lonomisèhëolèven het 
zoo no-odzakelijlf is, dät ·er "dadelijk !:'eser-v-e-ki-achten 
aanwezig zijn, ge choolde krachten; dfo zich -vrijwillig 
daarvoor gegeven hebben. 

Spr. noemt het een plicht ·van elk goed Neder
lander de organisatie van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm te steunen. 

l:>e film heeft ons <>en indruk gegeven - .zoools 
óok het voorwoord van het · programma 't zegt -
dat het instituut van den '""ijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm etn nationale instelling is geworden, die 
tot· in de uithoeken van ons land is ingeburgerd 
onder alle goedgezinde Nederlanders. 

Laat dat zoo blijven! Schouder aan schouder, en 
hand in hand, één volk en één iànd! ...... (Hartelijk 
applaus.) 

De Voorzitter 
van de Nationale 
Landstorm com
missie, de heer 
L. F. Duymaer 
van Twist, wordt 
met stormachtig 
applaus op het 
spreekgestoelte 

verwelkomd. 
Mijn slotwoord 

- zegt spr., als 
de rust is weer
gekeerd - kan 
kort zijn, dient 
om een woord 
van welkom toe 
te roepen aan 
Dr. de Visser in 
onze landstorm
béweginir ( ap
plaus), Hij heeft 
vrijwillig geko
zen, om met ons 
op te trekken ... 

SLÓTWOORD 
_DUY:MAER VAN TWIST. 

L. F. Duymaer v. Twist. 

De heer Duy-
1uaer van Twist 
brengt danl. aan 
de sprel{ers, aan 
de autorit~iten, aan de Kon. Mil. kapel (gen~raal 
Snijders: bravo!) 

• 



Maar, ten slotte - zegt spr., - wil ik mij toch 
voornamelijk richten "tot onze jongens van 
den Hijzonderen Vrijwilligen Landstorm" 
(hoera's en applaus). Uw groote opkomst toont, 
dat we goeden moed kunnen hebben voor den 
Nationalen Lar· :ag van het volgend jaar. 
(Langdurig en overweldigend applaus), Van de 
galerijen wordt geroepen: Leve Duymaer van 
Twist 1 

De Kon. Mil. kapel zet het Wilhelmus in. Twee 
coupletten worden gezongen. 

De avond is een éclatant succes geworden, en 
precies elf uur - zooals het programma aangaf -
was hij voorbij en de landstormers, die ook ( o.m. met 
autobussen) ver weg uit het p-ewest gekomen waren, 
begaven zich v.-eer huiswaarts. 

Ten slotte zij nog gemeld, dat er in de zaal een 
opstelling was van fraaie :i;rijzen, die behaald zijn 
door de landstorm"rs van de Haagsche afdr )ling. 

ABONNEMENTSGELDEN. 
Dankbetuiging en verzoek. 

Ks. 

Wij danken de talrijke lezers, die zoo 
vriendelijk waren om het abonnementsgeld 
ons per postwissel of per giro te doen toe
komen. 

Eerstdaags zal onzerzijds over het abon
nementgeld met f 0.13 incassokosten bij 
onze overige abonné 's per postquitantie 
worden beschikt. 

Vriendelijk verzoeken wij, om verwar
ring te voorkomen, ons thans geen postwis
sels of ~irostortingen te :loen toekomen. 

Op hoo,qen p1·ijs zal worder, gesteld, 
indien onze abonné's het abonnementsgeld 
van te voren willen gereedleggen, opdat bij 
mogelijke afwezigheid een vergeefsche aan
bieding kan worden voorkomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

KERKDRIEL. 

Maandag 5 December hield de afdeeling haar jaar
lijksche plaatselijke prijsuitreiking van den gehou
den schietwedstrijd, Bij deze gelegenheid was aan
wezig de Burgemeester, de heer J. F. van Heeren
veld, tevens voorzitter van de plaatselijke Land
storm Commissie, de heer J. v. Campenhout, de 
heer J. G. van Genabeek uit 's-Hertogenbosch, be
stuur en leden van den Drielschen Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm en veel belangstellenden. 

De Burgemeester opende met een kort woord de 
vergadering en gaf daarna het woord aan den heer 
van Genabeek. 

De spr. toonde met geestdriftige woorden aan, 
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- ,,Geef me de vijf, kameraad, ik doe met je mee, maar als de nood aan den man komt, volg ik 
de bevelen van mijn partij. 

de noodzakelijkheid van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

De Burgemeester bracht een welverdiend woord 
van dank, aan den heer van Genabeek, waarna hij 
overging tot de prijsuitreiking. 

DELFT. 
Op 12 December had een propaganda-avond van 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm plaats. 
Het woord werd gevoerd door Ds. T. J. Hagen, 

Pastoor H. A. van Kessel en Ds. H. T. Brandt. 
De avond werd opgeluisterd door muziek van het 

strijkorkest "Sempe Fixo", en door liederen van 
Mevrouw Greta de Knegt-Ter Haar. 

Aa-i het slof; van den avond reikte de commandant 
van de afdeeling, kapitein J. J. Eckebus, de prijzen 

i uit van den schietwedstrijd. 

De uitslag hiervan luidt als volgt: 
D. Fousert, R. Buitenhuis, J. H. Brouwer, G. A. 

Hoogendoorn, A. L. Overgaa5 , W. K. v. d. Mast. J. 
de Waal, H. ·'!asblom, J. Poot, W. Lagendijk, W. G. 
Huisman, T. van der Caag, H. Haakman, K. Hoogen• 
dam, S. Poot, H. Plomp, J. T. J. van Zon, J. W. 
Schinkelshoek, H. van Leeuwen, A. H. M. Langejan, 
R. Kamphuis, A. v. d. Akker, P. v. d. Meyden, en 
J. v. Nunspeet. 

fa. Wed. B. MOLKENBOER, Leiden 

,,HET KLAVERBLAD" 
KOFFJEBR1NDERIJ EN TBEEHIHDEL 

.. 
Nationale Lan stor dagl928 

Uorml een rteis as! 
Elke afdeelin~ ne1ne zoo spoedig mogelijk de noodige 

om over een flinke kas ten behoeve van de geheele 
beschikking te verkrijgen. 

maatregelen, 
afdeeling de 



LANDSTORMKORPS STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Afdeelingen Haarlemmermeer. 
Zaterdagmiddag en -avond 12 November 

werden voor de leden van den Bijzondereo 
Vrijwilligen Landstorm in de afdeelingen Ben
nebroek, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Aals
meerderdijk en Rijk op de gebmikelijke plaat
sen schietwedstr~jden gehouden. 

Er was overal een flinke opkomst van de 

Zuid, welke thans de afdeeling Rijnsaterwoude 
zal heeten, heeft haar eerste bijeenkomst ge
houden in het lokaal van den heer de Boer te 
Rijnsaterwoude. 

Er was een flinke opkomst en een uitmun
tende stemming. De vergadering werd o.m. to.-. 
gesproken door burgemeester J. Bakhuizen van 
Rijnsaterwoude, Lid van de Gewestelijke Land
storm Commissie Stelling van Amsterdam. 

Spreker zette uiteen het nut van een krach
tige landstormafdeeling en bracht dank uit aan . 

Eerewacht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Nijmegen bij het bezoek 
van H. M. de Koningin, ter gelegenheid van de opening van het Maas- en Waal

kanaal op 27 October 1927. 

leden, terwijl zic}:i vele personen als lid lieten 
inschrijven. De totale sterkte van het Bataljon 
Haarlemmermeer, uitsluitend gerecrutrerd ui.t 
de afdeelingen in de Haarlemmermeer heeft 
thans de 700 overschreden. 

Na afloop van de gehouden wedstrijden wer
den de prijzen uitgereikt door den sccretariq 
van de Gewestelijke Landstorm-Commissie. Dt' 
prijzen bestonden uit aardige en nuttige ge
bruiksvoorwerpen. 

Op 16 November werd een wedstrijd te 
Hoofddorp gehouden in het lokaal van dr Boaz 
bank. Wederom een flinke opkomst ondank!:> 
het ongunstige weer. 

Te Vijfhuizen vond de wedstrijd op 25 No
vember plaats in de school <laar ter plaatse. Een 
flinke opkomst en goede stemming. 

De afdeeling Zwanenburg zal op 15 Decem
ber haar schietbijeenkomst houden, gevolgè 
doör een tweeden wedstrijd in samenwerkirn~ 
met de afdeelingen in Haarlemmerliede. 

Vergadering Plaatselijke Landstorm Commissi.i 
voor de Zaanstreek op 23 November 1927. 

Tot voorzitter wordt bij acclamatie benoemd 
Burgemeester W. F. G. L. Driessen te Koog a. 
d. Zaan. 

In de plaats van wijlen Notaris van Holk 
wordt met algemeen goedvinden gekozen de 
heer J. C. van Wessem te Zaandam. 

De wenschelijkheid werd uitgesproken de 
samenwerking 1 usschen de Zaansche afdee
lingen te versterken door het vormen van e~n 
Centrale Commissie voor de afdeelingen Zaa1~
dam, Koog a. d. Zaan, Zaandijk, \Vormerveer 
en Westzaan, met behoud van de zelfstandii;
heid der afdcelingen. 

De Plaatselijke Commissie zal zoodra nader<' 
geg"evPns omtrent den te houden Landdag in 
1928 bekend zijn, opnieuw vergaderen. 

Afdeeling Rijnsaterwoude. 

De gereorganiseerde af deeling Leimuiden 
de hoeren Compecr en l 'Ami Yoor de organi
satie van dezen avond. 

Afdeeling Ilpendam. 

Een goed geslaagde bijeenkomst op 18 N0. 
Yember in het Stationskoffiehuis te Ilpendair.. 
Hoewel de leider wegens ongesteldheid afwezic; 
was, kon de samenkomst, dank zij de mede. 
\i·erking van de verschillende leden, een vlot 
verloop hebben. De Secretaris der Gewestelijke 
Commissie ,1 as mede aanwezig. 

Afdeeling Monnikendam. 

Deze afdeelinp.- hield met de afdeeling Kat
woude een schictwedst~ijd in het gymnastiek
lokaal Drinio. Er werden goede resultaten b0 -

haald. De prijzen ·werden na afloop van dei; 
wedstrijd met eenige hartelijke woorden aan de 
winnaars door burgemeester J. Versteeg Jr .. 
uitgereikt. Beslotfü werd in de maand Decem 
ber of Januari een tweede bijeenkomst te or• 
ganiseeren. 

Afdeeling Aalsmeer Oosteinde. 

Onder de goede leiding van den luitena11t 
Kl. van Lcenwcn sloot deze afdceling haar bij
eenkomsten op 24 November 1.1. met een pr\i"· 
wedstrijd. 

Het groote veilingsgcbouw te Aalsmeer Oost. 
einde bleek een zeer g·eschikt ccntrnm voor bij 
eenkomsten. Het aantal leden breidde zich ge
stadig uit. 

Afdeeling Wijde Wormer. 

Deze afdccling zal in Decrmber crn bijeen
komst honden ter voorhereiding- van flr wrd 
strijden te houden in Wijde Wormer in het 
voorjaar 1928. 

EGMOND-BINNEN. 

Dezer dagen vergaderde in café Swart de afd. 
Egmond van genoemde vereeniging. De Voorzitter, 
Burgemeester Janssens, opent met een welkom aan 
de leden. 

Hierna gaat de Voorzitter over tot het 
uitreiken der prijzen. In de eerste klas zijn deze ten 
deel gevallen aan de leden: 0. Huibers, W. Witte
brood, A. Wittebrood en G. Egbers, in de tweede 
klasse aan: C. Bakkum en L. Schuit. De prijs voor 
het hoogst aantal punten werd toegekend aan den 
beer Egbers. 

VAANDÉLs [ro:i:coJ 1/ LAG GEN 
MEA R E~ 

C.M.VAN DIEMENf1 
' a ; " , . .. :r• '!: DORDRECHT . 
• 1- • , . ;, ~ • ~ 

RUCPHEN EN SCHIJF. 

Uitslag onderlinge schietwedstrijd der Vrijwilli
gers van bovenstaande afdeelingen in het schiet
seizoen 1927. De wedstrijd werd beslist over .10 
oefeningen, max. aantal punten 1000. Afstand 100 M. 
scherp. Volgorde der prijswinnaars: 

1. M. Vergouwen, Rucphen, 831 p.; 2. Jan Suijker
buijk, Rucphen, 827 p.; 3. Jan Schrauwen, Rucphen, 
783 P•; 4. Jan v. Beek, Rucphen, 774 p.; 5. Adr. 
Schrauwen, Rucphen, 767 p.; 6. Corn. Vergouwen, 
Schijf, 737 p.; 7. Mar. Roks, Sprundel, 717 p.; 8. 
Corn. Goórden, Schijf, 713 p.; 9. · Jan Goorden, 
Rucphen, 694 p.; 10. Jan Tak, Rucphen, 685 p.; ll. 
Chr. Lazeroms, Rucphen, 675 p.; 12. P. Braat, 
Rucphen, 671 p.; 13. Fr. Stroop, Rucphen, 655 p.; 
14. Jan Eestermans, Schijf, 644 p.; 15. Adr, v. 
Gastel, Schijf, 636 p. 

DIDAM. 

Naar men verneeemt is op voorstel van den Bur
gemeester, Jonkh. van de Poll res. Ritmeester, door 
den Raad van Didam vijftig gulden op de begrooting 
1928 gezet als subsidie voor de Didamsche Afdeeling 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

LANGERAK-NIEUWPOORT. 

Dinsdagavond 22 Nov. hield deze afdeeling haar 
bijeenkomst met als hoofddoel de behaalde schiet
prijzen uit te reiken. 

Aanwezig waren de Voorzitter der. plaatselijke 
Commissie, de Edelachtbare Heer G. B. Fortuijn, 
Burgemeester; de propagandist Luitenant Groenen
dijk en 11 leden 

De Vergadering werd met een hartelijk welkom 
"oor den Voorzitter geopend, waarna de heer 
Groenendijk een korte uiteenzetting gaf van de plan
nen voor het komende jaar 1928 en allen opwekte 
in Septembër van dat jaar naar den Haag te gaan. 

Teneinde het aantal leden uit te breiden werd be
sloten in Januari 1928 een propagandaavond te 
houden. 

Hierna werden de prijzen door den Voorzitter aan 
de volgende personen en in volgorde van het aantal 
punten uitgereikt: 

1. A. Kroon, 2. M. A. van Hof, 3. A. Slob, 4. G. 
den Hoed, 5. M. Verhoeven, 6. A. Schep, 7. G. v. d. 
Mark, 8. ;N. Pek, 9. A. Verhoef. 

KLOOSTERSTILLE. 
Maandagavond 23 November j.I. hield de Afd. van 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Drote
ham hare jaarvergadering in het lokaal der H"rv, 
Kerk. Nadat de voorzitter deze vergaderig had ge
opend werden de notulen voorgelezen en deed de 
penningmeester zijn jaarverslag. Hierna werden de 
prijzen uitgedeeld van den laatst gehouden schi~t
wedstrijd. Ook werd de in 1928 te houden landdag 
besproken. Tenslotte gaven zich twee nieuwe leden 
op, waarna de voorzitter deze vergadering met dank
gebed eindigde. 

AMERSFOORT. 
Reiskas. 

De Afdeeling Amersfoort hield 13 December een 
zeer geanimeerde vergadering in Hotel De Witte 
onder leiding van den voorzitter der Pl. Comm., de 
heer Boas. Mededeelingen werden gedaan omtrent 
den te houden landdag in 1928 te 's-Gravenhage. Een 
reiskascommis!:'ie werd ingesteld. Bereids stelde zic!1 
een Dames-comité beschikbaar om een Aföeelings
vlag te maken · en eventueel uit te reiken. Dit is 
voorloopig vastgesteld op 30 April 1928. Res. Luit. 
Michell deed toezegging van een wisselbeker voor de 
onderlinge schietwedstrijden. 

Na afloop hiervan hield de heer Visser v. h. Korps 
M;otordienst een bespreUng over: Opkomst met 
spoed. Gevaar. Wie heeft zijn Landstormband nog 
n:et ingeleverd? 
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Schrijft dadelijk aan 

VAN OVEN, 's"Gravenhage 
om prijs en teekening van 

VAANDELS en VLAGGEN 

• • 
ÖUDEGA (W.) 

Deze dagen had alhier de vertooning van de 1,and
stormfilm plaats. 

Als spreker was voor deze gelegenheid overge
komen de heer Heukels, secretaris van het Friesch 
Nationaal Comité. 

De heer R. de Groot, leider der plaatselijke ~~ 
deeling, opende deM samenkomst met gebed, na.iat 
we het eerste couplet van het "Frysk folksliet" ge
zongen hadden. 

Hij sprak daarna een kort openingswoord. 
De heer Heukels hierna het woord verkrijgend, 

wees ons op het nut en de beteekenis van ({en 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, waarbij hij ver
schillende staatjes aanhaalde hoe in het i'oode kámp 
over dit instituut gesproken wordt. 

Ook de heer de Yos was ~rzocht om een woord 
te spreken. 

Op nitnemende wijze, maakte ook deze ons dui
delijk waarom de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
paraat moet blijven. 

De film, waarin we veel zagen, dat bekend was, 
was op zichzelf keurig. 

Tenslotte verkreeg de heer H. Dijkstra het woord 
om een slotwoord te spreken, waarin hij w~ea C>P de 

consequentie van de macht van Satan tegenover de 
Almacht Gods. 

Nadat we nog gezongen hadden Ps. 68 : 1 en de 
heer Heukels was voorgegaan in dankgebed, keerden 
we allen welvoldaan huiswaarts. 

MEDEMBLIK. 
De heer C. Krabbendam, Plaatselijk Leider der 

afd. Medemblik heeft bedankt als zoodanig, zijn 
opvolger is geworden de heer K. Spijker, Breed• 
straat te Medemblik. 

Door de vergadering is de heer C. Krabbendam 
als eere lid der afd. benoemd, daar hij sinds de 
oprichting, als Commandant der afdeeling is opgè• 
treden. 
Samenstelling der Nieuwe Pl. Comm. te Medemblik: 

P. Schoutsen, Burgemeester, voorzitter; J. :F. 
Bedifé, Ambtenaar, Secretaris; J. Bos, Wethouder, 
Lid; W. C. Snel, Wethouder, Lid; K. Spijker, Pl. 
Leider. 

TEN BOER. 
Op 8 December werd alhier in Kaakheem, ondér 

leiding van Kapt. de Jonge en Luitenant Wigboldus 
een schietwedstrijd gehouden van leden van den 
Bijzonçieren Vrijwilligen Landstorm. De prijzen welke 
behaald werden door de vrijwilligers: J. P. Bakktlr, 
P. van der West, J. Winter, H. Oudman, Alb. Dijke
ma en K. J. Dijkema werden door Kapt. de Jonge 
onder hartelijke bewoordingen op humoristische wijze 
uitgereikt. De 5 eerstgenoemden promoveerden 
tevens tot schutters lste klas. Hierna hield de 
Kapitein nog een bespreking betreffende het in 1928 
te herdenken 10-jarig bestaan van onzen Bijzondereh 
Vrijwilligen Landstorm waarvan de herdenkingsdag 
zal worden gehouden te Den Haag, alsmede een op-
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wekking om alle daaraan deel te nemen. En de glun• 
dere 1;1ogen onzer Landstormmannen, met een warm• 
voelend hàrt dat voor ons Oranjehuis klopt, lieten 
toim duidelijk zien, dat zij niet zouden achter blijven, 
m:aar gaarne zouden deelnemen. Besloten werd om 
den 1$en Januari opnieuw samen te komen, om foor 
schietwedstrijd en bespreking steeds hechtere banden 
té vormen tot welzijn voor ons geliefd Vorstenh•1is 
en Vaderland door 011zen Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

GIESSENDAM. 
Zaterdag 3 Dec. hield de afdeelµig Giessendam een 

sçhîétw$d!!trij d. 
De uitslag was als volgt: 
Jac. Huisman, lste pr., 48 p.; J. Koppelaar, 2e pr., 

48 p.; J. Putters, 3e pr., 47 p.; J. Leenman, 4e pr., 
47 p.; Ph. Ritmeester, 5e pr., 46 p.; T. de Ruiter, 
6e p1·., 46 p.; A. Meerkerk, 7e pr., 46 p.; C. Neder• 
veen, Se pr., 45 p. 

Er werd goed geschoten en de opk9mst was redelijlc 
wel. De prijzen zullen binnenkort door Luit. Groe• 
nendijk worden uitgereikt. 

Proef en Kies 

Gul~ e·n vlies 
SIGAREN 

Fabr. G. ' S. MJJOIE • TILBURG 

Wie helpt 
een lid van den 8. V. L., wegens 
gesondheidsredenen der vrouw, 
aan een betrekking ia een boscb• 
rijke omgeving; bv. boschwachter. 
melkkoechl of zetboer. enz. (is nu 
la het veehoudersbedrijf). 

Wie helpt 
algem. ontw. ongehuwd persoon, 
landstormer. aan vaate betrekking 
bij Rijk, Gemeente, Stichting of 
Inrichting. Ie 24 jaar oud, 11erv. 
Godsdienst. Prima ,iet1,1igen aan• 
wezig. Oehe!mh, \>er:2. 

1 Belasten zich met all 
Bankzaken eJ As• urantië 1 
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KONINKLUKE = BECiEi Brieven onder letter D. aan dit 
blad. 

Rneven onder letter B. aan dit 
blad. 

VOORSCHOTEN 

VAANDELS en BANIEREN 
Voor het aanschaffen van een VAANDEL 

is het adres : 

Firma JANSSEN & Co. 
STATIONSTRAAT 4 .Il TIL~URG 

Oudste Adres en eigen Ateliers. 
lioogste téotoonstellinll.bekroningen • 
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